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مقدمه
ــوزان در مســیر  ــر آم ــت هن ــاری و هدای ــا هــدف همی ــوز ب ــای هنرآم ــاب راهنم کت
آمــوزش کتــاب ریســندگی طــرح ریــزی شــده اســت تــا بــا بیــان نــکات و اطالعــات 
تکمیلــی بــرای آمــوزش بخــش هــای مختلــف کتــاب باعــث بهبــود رونــد آمــوزش 
آن شــود. بــه طــور کلــی مــی تــوان مطالــب ارائــه شــده در ایــن کتــاب را در بخــش 

هــای ذیــل دســته بنــدی نمــود:
• تعاريف و اصطالحات:	

در ایــن بخــش بــا تعاریــف کلــي و اصطالحــات بــه کار بــرده شــده در تدویــن کتــاب 
درســي آشــنا مــي گردیــد.

• جدول راهنمای زمانبندی آموزش	
ــداد  ــداف، تع ــاز اه ــورد نی ــان م ــل روز و زم ــی از قبی ــامل اطالعات ــش ش ــن بخ ای
جلســات مــورد نیــاز بــرای آمــوزش هــر هــدف، مــکان پیشــنهادی آمــوزش، ابزارهــا 
ــای  ــت ه ــا و فعالی ــق ه ــنهادی و تحقی ــس پیش ــاز، روش تدری ــورد نی ــایل م و وس

ــا هــر هــدف مــی باشــد. مرتبــط ب
ــرای هــر  ــا بهــره گیــری از اطالعــات ایــن جــداول کــه ب هنرآمــوزان مــی تواننــد ب
کــدام از اهــداف طراحــی شــده اســت دیــد کلــی از زمــان بنــدی و نیازهــای مختلــف 

هــر هــدف بدســت آورنــد.
• دانش افزايی	

ــه منظــور افزایــش و ارتقــای ســطح علمــی هنرآمــوزان در مــورد  در ایــن بخــش ب
مباحــث مطــرح شــده در هــر بخــش توضیحــات تکمیلــی و اطالعــات بیشــتری ارائــه 
ــاب  ــد آمــوزش کت ــوز در رون ــد هنرآم ــاز و صــالح دی ــا در صــورت نی مــی گــردد ت

درســی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
• ارائه مسائل تکمیلی 	

ایــن بخــش از کتــاب شــامل ارائــه فعالیــت هــا، تحقیــق و بحــث هــای اضافــه بــر 
ــب  ــان مطال ــول بی ــا در ط ــد ت ــی باش ــده اســت م ــه ش ــاب ارائ ــن کت آنچــه در مت

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــاز م درســی در صــورت نی
• پاسخنامه تشريحی فعالیت های درسی	

در مــواردي بــه ضــرورت ایــن بخــش از کتــاب بــه بیــان و تشــریح برخــی از مســائل 
و فعالیــت هــای ارائــه شــده در کتــاب مــی پــردازد.

• ارزشیابی تکوينی	
ــی  ــی م ــیابی تکوین ــد ارزش ــه کار نیازمن ــر مرحل ــرای ه ــوزش ب ــد آم ــری رون پیگی
ــه ارزشــیابی هــای  ــرای هــر مرحلــه کار نمون باشــد کــه در ایــن بخــش از کتــاب ب
تکوینــی در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا هنرآمــوز بــا بهــره گیــری از ایــن ارزشــیابی 
ــات الزم را  ــرده و تصمیم ــی ب ــان پ ــری هنرجوی ــزان یادگی ــه می ــی ب ــای تکوین ه

اتخــاذ نمایــد.
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تعاريف و اصطالحات

• ارزشیابی نهايی 	
بــرای بررســی ســطح یادگیــری هنرجویــان در انتهــای هــر کار بایــد ارزشــیابی نهایی 

آن صــورت پذیــرد کــه نمونــه ایــن ارزشــیابی در انتهــای هــر کار ارائه شــده اســت.

• رويکرد برنامه  درسي مّلي:	
 منظــور از ایــن اصطــالح، جهت گیــري آموزش هــاي مدرســه اي بــر اســاس فلســفه  
ــه   ــا از برنام ــردم و نهاده ــران، م ــه و انتظــارات رهب ــر جامع ــم ب ــي نظــام حاک تربیت
ــه  ــام دارد ک ــدي ن ــراي توحی ــرد فطرت گ ــرد، رویک ــن رویک ــي اســت. ای درســي ملّ
مقصــد عالــي آن، شــکوفایي گرایش هــاي الهــي در انســان و تربیــت انســان خلیفــه 

اهلل اســت.
• دنیاي کار:	

ــای  ــه ه ــه جنب ــی در هم ــغل در زندگ ــه و ش ــری حرف ــزدی، پیگی ــامل کار م  ش
زندگــی اجتماعــی اســت. دنیــای کار از دنیــای آمــوزش و زندگــی شــخصی متمایــز 
ــگاه  ــي کار و بن ــط واقع ــازار کار، محی ــغلی، ب ــی ش ــم از زندگ ــای کار اع اســت. دنی

هــاي اقتصــادي اســت.
• محیط کار: 	

ــا از  ــیع از فضاه ــتره ای وس ــد و گس ــراد در آن کار می کنن ــه اف ــت ک ــي اس موقعیت
ــود.  ــامل می ش ــزرگ را ش ــه ب ــا کارخان ــه ت خان

•  بنگاه اقتصادي: 	
محلــي کــه در آن فعالیــت هــاي اقتصــادي مبتنــي بــر اســتاندارد ملــي طبقــه بنــدي 

فعالیــت هــاي اقتصــادي صــورت مــي گیــرد. 
 صالحیت حرفه ای: 

مجموعــه ای از شایســتگی هــاي حرفــه ای اســت کــه بــا توجــه بــه ســطح، نــوع و 
وســعت آنهــا بــه ســطوح دیگــر تقســیم خواهنــد شــد.

• 	)TVET( آموزش و تربیت فني و حرفه اي 
 آمــوزش و تربیــت در قلمــرو دنیــاي کار جهــت زمینــه ســازي، آمادگــي، نگهداشــت 
و ارتقــاء شــغلي و حرفــه اي را گوینــد. آمــوزش و تربیــت فنــي وحرفــه اي واژه اي 
ــده،  ــد آموزشــي و تربیتــي، دربرگیرن ــر آین ــه هــاي از ف ــه جنب ــع اســت کــه ب جام
مطالعــه فنــاوري هــا و علــوم وابســته، کســب نگــرش هــا و مهــارت هــاي عملــي، 
فهــم و دانــش مرتبــط بــا حرفــه هــا را در بخــش هــاي گوناگــون اقتصــادي و زندگــي 
اجتماعــي، عــالوه بــر آمــوزش عمومــي، ارجــاع و اطــالق مــي شــود. ایــن واژه اعــم از 
آمــوزش فنــي و حرفــه اي رســمي، غیررســمي و ســازمان نایافتــه اســت. همچنیــن 
ایــن آمــوزش هــا  شــامل طیــف وســیعی از فرصــت هــای توســعه مهــارت هــا اســت 
ــاد  ــراي ی ــري ب ــردد. یادگی ــي گ ــگ م ــی هماهن ــی و محل ــای مل ــت ه ــا باف ــه  ب ک
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گرفتــن و رشــد ســواد و مهــارت هــای محاســبه، مهــارت هــای عرضــي )غیــر فنــي( 
و مهــارت هــای شــهروندی نیــز از مولفــه هــای جدایــی ناپذیــر آمــوزش و تربیــت 

فنــي و حرفــه اي مــی باشــند
• 	 )Job( شغل 

ــي  ــي خاص«م ــراي مدت ــا ب ــت و ی ــه خدم ــراي ارائ واژه شــغل »اســتخدام شــدن ب
ــا اســت. شــغل مجموعــه از کارهــا  ــرد کارفرم ــه زمــان و ف باشــد. شــغل محــدود ب
ــک  ــود. ی ــي ش ــف م ــگاه خــاص تعری ــک جای ــه در ی ــف مشــخص اســت ک و وظای
شــخص ممکــن اســت در یــک حرفــه در زمــان هــاي گوناگــون مشــاغل متفــاوت 

داشــته باشــد.
• 	)Occupation( حرفه 

مجموعــه اي از مشــاغل دنیــاي کار اســت کــه شــباهت معقوالنــه اي از نظــر کارهــا، 
ــرد در طــول  ــي ف ــه مشــغولیت اصل ــاز دارد. حرف ــورد نی ــاي م ــي ه ــش و توانائ دان
زندگــي اســت. اســتاندارد حرفــه اي، حداقــل هــاي مــورد انتظــار دنیــاي کار در یــک 
ــازار و دنیــاي  ــا فــرد و نقــش وي در ب حرفــه را نشــان مــي دهــد. حرفــه مرتبــط ب
ــاختمان(.  ــدس س ــتار، مهن ــکار، پرس ــه دار، جوش ــابدار، خان ــد حس ــت )مانن کار اس
اکثــر حرفــه هــا در بخــش هــاي مختلــف وجــود دارد در حالــي کــه برخــي از حرفــه 
هــا )مهنــدس معــدن( مربــوط بــه بخــش خاصــي اســت.یک حرفــه مجموعــه اي از 
ــاي  ــي ه ــش و توانائ ــا، دان ــه اي از نظــر کاره ــه شــباهت معقوالن مشــاغل اســت ک

مــورد نیــاز دارد. 
• 	 )Duty( وظیفه 

وظیفــه عبــارت اســت از مســئولیت و نقــش اصلــي مشــخصي را کــه در یــک جایــگاه 
شــغلي یــا حرفــه بــراي شــخص در نظــر مــي گیرنــد، وظیفــه نــام دارد. بــراي مثــال 
ــد  ــتم مول ــر سیس ــه تعمی ــوان ب ــي ت ــودرو م ــرکار خ ــک تعمی ــي ی ــف اصل از وظای
قــدرت، تعمیــر سیســتم انتقــال قــدرت و ... اشــاره کــرد. از تکنســین مکاترونیــک 
انتظــار مــي رود نگهــداري و تعمیــرات سیســتم هــاي کنتــرل عــددي را بــه عنــوان 

وظیفــه انجــام دهــد. 
• 	 : )Task( تکلیف کاري 

ــي باشــد  ــا م ــدا و انته ــک تکلیــف کاري فعالیــت مشــخصي اســت کــه داراي ابت ی
ــف کاري  ــن تکلی ــه چندی ــه ب ــي اســت. معمــوالً هــر وظیف و شــامل مراحــل منطق
ــر  ــه »تعمی ــف کاري وظیف ــي از تکالی ــال از یک ــور مث ــه ط ــود. ب ــي ش ــیم م تقس

ــد. ــي باش ــه م ــم سیســتم جرق ــدرت«، تنظی ــد ق سیســتم مول
•  شايستگي1 :	

مجموعــة اثبــات شــده از دانــش، مهــارت و نگــرش مــورد نیــاز جهــت انجــام یــک 
تکلیــف کاري، بــر اســاس اســتاندارد را، شایســتگي گوینــد. شایســتگي هــا در حــوزه 

Competency -1



5

آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي بــه ســه دســتة شایســتگي هــاي فنــي, غیــر فنــي 
و عمومــي تقســیم بنــدي مــي شــوند.

•  سطح شايستگي انجام کار	
صــرف نظــر از اینکــه یــک تکلیــف کاري در چــه ســطح صالحیــت حرفــه اي انجــام 
مــي شــود، انجــام هــر کار ممکــن اســت بــا کیفیــت مشــخصي در محیــط کار مــورد 
ــط کار را  ــخص در محی ــک ش ــده از ی ــناخته ش ــي ش ــطح کیف ــد. س ــا ش ــار ب انتظ
ســطح شایســتگي مــورد انتظــار و نیــاز گوینــد. ســطح شایســتگي انجــام کار معیــار 
اساســي ارزشــیابي مــي باشــد. در بیــن کشــور هــاي مختلــف نظــام ســطح بنــدي 
شایســتگي گوناگونــي وجــود دارد امــا نظــام چهــار ســطحي معمــول تریــن آن هــا 

بــه نظــر مــي رســد. 
• 	)NQF(چارچوب صالحیت ملي 

چارچوبــي اســت کــه صالحیــت هــا، مــدارک و گواهینامــه هــاي در ســطوح و انــواع 
ــا و  ــار ه ــه از معی ــاس مجموع ــون براس ــجم و همگ ــي منس ــه صورت ــف را ب مختل
ــه  ــوب ب ــن چارچ ــد. در ای ــي ده ــاط م ــم ارتب ــه ه ــده ب ــق ش ــاي تواف ــاخص ه ش
ــکان  ــان و م ــي شــود. زم ــژه اي داده م ــش ارزش وی ــار دان ــه در کن ــارت و تجرب مه

ــري دارد. ــري ارزش کمت یادگی
• 	)Level of Qualification( سطح صالحیت 

ســطح صالحیــت عبــارت اســت از ســطح حرفــه یــا شــغلي در چارچــوب صالحیــت 
هــاي حرفــه اي ملــي کــه تکالیــف کاري بایــد در آن طراحــي و تدویــن گــردد. نظــام 
ــت  ــطح صالحی ــود دارد، س ــورها وج ــن کش ــي در بی ــدي گوناگون ــطح بن ــاي س ه
مهندســي )حرفــه اي( پنــج در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــه طبــع آن تکنســین 
ــا  ــه اي در اروپ ــه اي داراي ســطح چهــار مــي باشــد. صالحیــت حرف ــا حرف فنــي ی

EQF بــه ۸ ســطح تقســیم بنــدي شــده اســت.
• برنامه درسي آموزش و تربیت  فني و حرفه اي	

ــتانداردها  ــه اي ازاس ــه اي مجموع ــي و حرف ــت فن ــوزش و تربی ــي آم ــه درس برنام
دنیــاي کار، اهــداف، محتــوا، روش هــا، راهبردهــاي یاددهي-یادگیــري، تجهیــزات، 
زمــان، فضــا، اســتاندارد شایســتگي هــا، مــواد آموزشــي، اســتاندارد ارزشــیابي اســت 
ــوزه  ــداف در ح ــه آن اه ــیدن ب ــراي رس ــي را ب ــا مترب ــوز ی ــو ،کار آم ــر ج ــه هن ک
آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي هدایــت مــي نمایــد. دامنــة شــمول برنامــه درســي 
در حــوزة آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي، دنیــاي کار و دنیــاي آمــوزش را در بــر 

مــي گیــرد. 
ــوع  ــه ن ــورها س ــه اي کش ــي و حرف ــاي فن ــوزش ه ــاي آم ــام ه ــوالً در نظ معم

ــوند: ــي ش ــّور م ــتاندارد، متص اس
ــا مهــارت، کــه توســط متولیــان  ۱- اســتاندارد شایســتگي حرفــه اي؛ شایســتگي ی
صنعــت، بــازار کار و اتحادیــه هــا، صنــوف و ... تهیــه مــي شــود. در ایــن اســتاندارد، 
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ــي  ــرار م ــورد توجــه ق ــه م ــا حرف ــر شــغل ی ــاي ه ــت ه ــا و صالحی ــف، کاره وظای
گیرنــد.

۲- اســتاندارد ارزشــیابي؛ براســاس اســتاندارد شایســتگي حرفــه اي و دیگــر عوامــل 
ــه مــي شــود و  ــر توســط گــروه هــاي مشــترکي از حــوزه هــاي گوناگــون تهی مؤث

منجــر بــه اعطــاي گواهینامــه یــا مــدرک صالحیــت حرفــه اي مــي گــردد. 
ــر اســاس اســتاندارد هــاي شایســتگي  ــه درســي(؛ ب ۳- اســتاندارد آموزشــي )برنام
حرفــه و ارزشــیابي توســط ارائــه دهنــدگان آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي تهیــه 
ــي-  ــاي یادده ــوا، راهبرده ــداِف دروس، محت ــتاندارد واه ــن اس ــردد. در ای ــي گ م

ــرار دارد. ــت ق ــي و ... در اولوی ــزات آموزش ــري، تجهی یادگی
• آموزش مبتني بر شايستگي:	

ــاي  ــر شایســتگي ه ــز ب ــه تمرک ــه اي اســت ک ــي و حرف ــوزش فن ــردي در آم رویک
حرفــه اي دارد. شایســتگي هــا را بــه عنــوان پیامدهــاي آموزشــي در نظــر مــي گیــرد 
و فراینــد نیازســنجي، طراحــي و تدویــن برنامــه درســي و ارزشــیابي بــر اســاس آنهــا 
ــک  ــي )در ی ــتگیهاي فن ــه شایس ــد ب ــي توانن ــا م ــتگي ه ــود. شایس ــي ش ــام م انج
ــوند.  ــدي ش ــته بن ــي دس ــي و عموم ــا(، غیرفن ــه ه ــه اي از حرف ــا مجموع ــه ی حرف
رســیدن فراگیــران بــه حداقلــي از همــة شایســتگي هــا بــه عنــوان هــدف آمــوزش 

هــاي فنــي و حرفــه اي در ایــن رویکــرد مــورد توجــه قــرار مــي گیــرد.
•  استاندارد شايستگي حرفه 	

اســتاندارد شایســتگي حرفــه تعییــن کننــده فعالیــت هــا، کارهــا، ابزارهــا و شــاخص 
هایــي بــراي عملکــرد در یــک حرفــه مــي باشــد. 

•  هويت حرفه اي:	
 برآینــد مجموعــه اي از باورهــا، گرایــش هــا، اعمــال و صفــات فــرد در مــورد حرفــه 
اســت. بنابرایــن بدلیــل تغییــرات ایــن مجموعــه در طــول زندگــي حرفــه اي، هویــت 

حرفــه اي قابلیــت تکویــن در مســیر تعالــي را دارد.
•  گروه تحصیلی- حرفه اي )چند رشته اي تحصیلي-حرفه اي(: 	

چنــد رشــته تحصیلــي - حرفــه اي کــه در کنــار هــم قــرار مــي گیرنــد تــا فراگیــر را 
بــراي انتخــاب مبتنــي بــر عالئــق، تصحیــح در موقعیــت بر اســاس اســتعداد و حرکت 
در مســیر زندگــي بــا توجــه بــه اســتانداردهاي راهنمایــي و هدایــت تحصیلي-حرفــه 
اي بصــورت منطقــي یــاري مــي رســاند. چنــد رشــته اي هــا ممکــن اســت بــا توجــه 
بــه شــرایط و امکانــات منطقــه اي هــم خانــواده، غیــر هــم خانــواده، شایســتگي هــاي 
بــزرگ مبتنــي بــر گــروه هــاي فرعــي حرفــه و شایســتگي هــاي طولــي بــراي کســب 
کار باشــد. گــروه بنــدي تحصیلــي- حرفــه اي باعــث شــکل دهــي هویــت حرفــه اي 

و تکویــن آن در طــول زندگــي خواهــد شــد.
•  رشته تحصیلی-حرفه اي: 	

مجموعــه ای از صالحیــت هــاي حرفــه اي و عمومــي اســت کــه آمــوزش و تربیــت 
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بــر اســاس آن اجــرا و ارزشــیابي مــي گــردد.
•  اهداف توانمند سازي	

ــر اســاس شایســتگي هــا، اســتاندارد  اهــداف توانمنــد ســازي اهدافــي اســت کــه ب
عملکــرد و پیــش نیــاز یاددهي-یادگیــري جهــت کســب شایســتگي هــا توســط هنــر 
جویــان تدویــن مــي گــردد. اهــداف توانمنــد ســاز بــا توجــه بــه رویکــرد شــکوفایي 
فطــرت شــامل پنــج عنصــر: تعقــل، ایمــان، علــم، عمــل و اخــالق  و چهــار عرصــه  
ارتبــاط متربــي بــا خــود، خــدا، خلــق و خلقــت اســت کــه بــا محوریــت ارتبــاط بــا 
خــدا تعریــف، تبییــن و تدویــن مي شــوند. -  باتوجــه بــه این کــه آمــوزش و تربیــت 
ــان  ــه اي متربی ــت حرف ــي هوی ــن و تعال ــد تکوی ــي فراین ــه اي و مهارت ــي و حرف فن
اســت و هویــت تربیــت شــوندگان براینــد نــوع ارتبــاط آنــان بــا خــدا، خــود، خلــق 
ــل  ــا  قاب ــن عرصه ه ــه ای ــه ب ــا توج ــت ب ــداف تربی ــن اه ــد، بنابرای ــت مي باش و خلق
تبییــن خواهــد بــود، ایــن عرصه هــا بــه گونــه اي جامــع، یکپارچــه و منطقــي کلیــه  

ســاحت هاي تربیتــي  را دربرمي گیــرد.
•  يادگیري يك پارچه و کل نگر	

ــه  ــف. در برنام ــاد مختل ــوع از ابع ــک موض ــري ی ــه ، یادگی ــه جانب ــري هم : یادگی
درســي ملــي بــه ارتبــاط عناصــر اهــداف درســي و تربیتــي و عرصــه هــاي چهارگانــه 

گفتــه مــي شــود.
•  يادگیري	

ــن  ــري ممک ــده، یادگی ــار یادگیرن ــدار در رفت ــبتاً پای ــرات نس ــاد تغیی ــد ایج : فراین
اســت از طریــق تجربــه  عینــي )از طریــق کار، تمریــن و ...(، بــه صــورت نمادیــن )از 
طریــق اشــکال، اعــداد و نمادهــا(، بــه شــیوه  نظــري )توضیحــات کلــي( یــا بــه شــیوه  

شــهودي )ذهنــي یــا روحانــي( صــورت گیــرد.
•  فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته	

ــاب  ــر انتخ ــم ب ــول حاک ــاس اص ــر اس ــه ب ــاخت یافت ــري س ــاي یادگی ــت ه فعالی
راهبردهــای یاددهــی - یادگیــری در شــاخه فنــی و حرفــه اي طراحــي مــي گــردد. 
ــه اي  ــي و حرف ــاخه فن ــف ش ــري در دروس مختل ــاي یادگی ــت ه ــن فعالی در تدوی
ــدگاه  ــاوري، دی ــران و حــوزه یادگیــري کار و فن ــي ای ــر اســاس برنامــه درســي مل ب
فناورانــه حاکــم خواهــد بــود. انتخــاب فعالیــت هــاي یاددهــی- یادگیــری در فراینــد 
آمــوزش بــه کمــک مــواد و رســانه هــای یادگیــری بــه منظــور تحقــق شایســتگی 
هــا بــر اســاس اصولــي از قبیــل تقویــت انگیــزه هننــر جــوان، درک و تفســیر پدیــده 
هــا در موقعیــت هــای واقعــی دنیــاي کار، فعــال نمــودن هننــر جــوان اســتوار اســت.

•  محتوا: 	
ــري  ــاي یادگی ــت ه ــاز و فعالی ــد س ــداف توانمن ــر اه ــي ب ــي مبتن ــوي آموزش محت
ــر ارزش هــای فرهنگــی و تربیتــی و  ســاخت یافتــه مــي باشــد. محتــوي مبتنــی ب
ســازوار بــا آمــوزه هــای دینــی و قرآنــی، مجموعــه ای منســجم و هماهنــگ از فرصت 
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هــا و تجربیــات یادگیــری اســت کــه زمینــه شــکوفایی فطــرت الهــی، رشــد عقلــی و 
فعلیــت یافتــن عناصــر و عرصــه هــا را بصــورت پیوســته فراهــم مــی آورد. همچنیــن 
محتــوي دربرگیرنــده مفاهیــم ومهارتهــای اساســی و ایــده هــای کلیــدی مبتنــی بــر 
شایســتگی هــای مــورد انتظــار از  هننــر جــوان اســت و بــر گرفتــه از یافتــه هــای 
ــا نیــاز هــای حــال و آینــده،  علمــی و معتبــر بشــری مــي باشد.تناســب محتــوي ب
عالیــق، ویژگــی هــای روانشــناختی هننــر جــوان، انتظــارات جامعــه اســالمی و زمــان 

آمــوزش از الزامــات محتــوي اســت.
•  بسته تربیت و  يادگیري:	

 بســته تربیــت و یادگیــري، بــه مجموعــه اي همآهنــگ از منابــع، مــواد و رســانه هاي 
آموزشــي اطــالق مــي شــود کــه در یــک بســته ي واقعــي یــا بــه صــورت اجزایــي 
هماهنــگ بــا نشــان و برنــد مؤسســه تولیــد کننــده تهیــه و بــراي یــک یــا چنــد پایــه 
تحصیلــي مــورد اســتفاده قــرار مــي گیــرد. در حــال حاضــر بــا گســترش فنــآوري 
هــاي نویــن و ICT ، بســته آموزشــي بــا نــرم افزارهــاي آموزشــي، لــوح فشــرده و 
ــر  ــه بســته یادگیــري ب ســایت هــاي اینترنتــي تکمیــل مــي شــود. طراحــي و تهی

اســاس ماکــت بســته تربیــت و یادگیــري انجــام مــي پذیــرد.
بســته تربیــت و  یادگیــري مــي توانــد شــامل گســتره اي از منابــع و رســانه هــاي 
آموزشــي یــا حــاوي تعــدادي کتــاب و کتابچــه، برگــه هــاي کار، لــوح فشــرده، فیلــم 
آموزشــي و حتــي برخــي وســایل کمــک آموزشــي و ابزارهــا باشــد. در کنــار بســته 
ــه  ــد ب ــز مــي توان ــت نی ــزاري و اینترن ــرم اف ــات ن ــزاري، اســتفاده از امکان ســخت اف

تکمیــل یــک بســته ي آموزشــي کمــک کنــد.
ــي  ــع اصل ــي شــامل مناب ــروه کل ــه دو گ ــري را ب ــت و یادگی ــوان بســته تربی ــي ت م
و منابــع تکمیلــي تقســیم نمــود. منابــع اصلــي شــامل کتــاب راهنمــاي هنرآمــوز، 

ــوند.  ــي ش ــیابي م ــاب ارزش ــو و کت ــر ج ــاب کار هنن ــاب درســي، کت کت
لــذا بســته تربیــت و یادگیــري شــامل ۱ -کتــاب درســي؛ ۲ -راهنمــاي هنرآمــوز؛ ۳ 
-کتــاب همــراه هنرجــو؛ ۴ -کتــاب کار؛ ۵ - نــرم افــزار هننــر جــو؛ ۶ - فیلــم هنرجــو 

۷ -شــبیه ســازها؛ ۸ -فیلــم هنرآمــوز؛ ۹ - پوســتر و غیــره مــي باشــد.
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فصل دوم

اصول اداره کارگاه
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هنــگام شــروع اولیــن جلســه درس ریســندگی ضمــن توجــه بــه نــکات کلــی و شــرح 
فوایــد ریســندگی ، موضــوع نظــم و انضبــاط و ایمنــی شــرح دهیــد و نــکات ایمنــی 
ــراي آگاهــي هنرجویــان مطالــب زیــر آمــده  را بیــان کنیــد ، در کتــاب درســي و ب
اســت . ایــن مطالــب را در اینجــا تکــرار کــرده ایــم تــا شــما از روي کتــاب خودتــان 

ایــن مطالــب را بخوانیــد. تــا تأثیــر بیشــتري داشــته باشــد.***

دستور العملهاي کلي در مورد ایمني و عملیات کارگاهي
قبــل از حضــور در کارگاه و یــا شــروع بــه کار بــراي جلوگیــري از خســارتهاي بدنــي 
و مالــی برخــي از مقــررات و دســتورالعملها بــه ترتیــب زیــر یــادآوري مــي شــود تــا 
هنــر جویــان در هنــگام کار در کارگاه هــا ضمــن بازدیدهــا و یــا آمــوزش در کارخانــه 

هــا بــه ایــن مــوارد توجــه الزم را داشــته باشــند.
ــژ(  ــگ )ب ــر رن ــرم پ ــب ک ــاس کار مناس ــه و کارگاه از لب ــه در کارخان ۱-  همیش
ــاز نباشــد  ــه صــورت ب ــاس ب ــو لب ــد دکمــه هــاي جل ــد، ســعي نمایی اســتفاده کنی

ــد. ــش ببندی ــا ک ــه ی ــیله دگم ــه وس ــاس کار را ب ــتینهاي لب ــوص آس بهخص
۲-  از بــردن دســت بــه داخــل قطعــات موجــود در ماشــین حتــي در موقــع توقــف، 

بــدون اطــالع مســئول مربوطــه جــدا خــودداري نماییــد.
۳-  بــدون اطــالع مســئوول مربوطــه بــه هیــچ وجــه اقــدام بــه راه انــدازي ماشــین 

نکنیــد.
۴-  از نزدیــک شــدن بــه فلکــه هــاي ماشــینهایي کــه در حــال کار اســت، بخصــوص 
نزدیــک کــردن دســت بــه قســمت چــرخ دنــده هــاي کــه بســیار خطرنــاک اســت، 
جــدا خــودداري نماییــد و در ایــن مــورد اگــر چنانچــه نیــاز بــه بررســي باشــد، حتمــا

ماشین در حال توقف و با اطالع مسئوول مربوطه باشد.
ــه  ــمت توج ــر قس ــدارهاي الزم، در ه ــده و هش ــتورات بازدارن ــم و دس ــه عالئ ۵- ب

ــد. ــات کنی ــید و آن را مراع ــته باش ــل داش کام
۶-  خارهــاي روي ســیلندرهاي ماشــین کارد حتــي در حــال توقــف ماشــین بســیار 
ــا  ــد ب ــا بای ــي ه ــذاري و بررس ــج گ ــا گی ــز کاري وی ــل تمی ــت. عم ــن اس خطرآفری

احتیــاط کامــل انجــام گیــرد.
ــه آن را  ــود، بالفاصل ــش ش ــه پخ ــطح کارخان ــي در س ــا مایع ــن ی ــه روغ ۷- چنانچ
ــروز حــوادث ناگــوار مــي  ــن مســاله باعــث ب ــه ای ــرا عــدم توجــه ب تمیــز کنیــد زی

شــود.
۸-  بعضــي قســمتهاي کارگاه ماننــد قســمت حالجــي و کارد بخصــوص در سیســتم 
هــاي قدیمــي داراي گــرد و غبــار اســت. اگــر در چنیــن جایــي بــا جــاي مشــابه کار 

مــي کنیــد، حتمــا از ماســکهاي مخصــوص ضــد گــرد و غبــار اســتفاده کنیــد.
ــرده و بعــد از اســتفاده در جــاي  ــه کار ب ــه طــور صحیــح ب ــزار و قطعــات را ب ۹- اب

مخصــوص خــود قــرار دهیــد.
۱0- زمانــي کــه نحــوه کار ماشــین توســط مربــي توضیــح داده مــي شــود، از تکیــه 

یادآوری
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دادن بــه ماشــین حتــي در حــال توقــف جــدا خــودداري نماییــد.
۱۱- در صورت لزوم از وسایل ایمني استفاده کنید.

۱۲- ضمــن بازدیدهــا و آمــوزش ســعي کنیــد مشــاهدات و اطالعــات کســب شــده 
را یادداشــت کــرده و بــه صــورت گــزارش تهیــه کنیــد.

۱۳- در ایــن کتــاب ســعي شــده اســت از تکنولــوژي روز دنیــا و آنچــه در ریســندگي 
ــي  ــان گرام ــر جوی ــما هن ــود. ش ــان ش ــي بی ــود اطالعات ــي ش ــتفاده م ــه اي اس پنب
ــت.  ــد یاف ــن رشــته دســت خواهی ــه مشــاغلي در ای ــا ۶ ســال دیگــر ب ــل ۵ ی حداق
ســعي مــا بــر ایــن بــوده اســت کــه مفاهیــم تکنولــوژي هــاي روز ریســندگي را بــه 

شــما آمــوزش دهیــم.
۱۴- بــراي تکمیــل آمــوزش ریســندگي، اســالید و فیلــم و پاورپوینــت هــاي متنوعي 
ــرار  ــار شــما ق ــج در اختی ــه تدری ــه ب ــاده شــده اســت ک ــات ریســندگي آم از عملی
خواهــد گرفــت شــما بایــد ضمــن دیــدن آنهــا گــزارش هایــي را تهیــه نمــوده وبــه 
هنرآموزتــان تحویــل دهیــد. ایــن کار بــه درک صحیــح شــما از عملیــات ریســندگي 

کمــک مــي کنــد.
روش هاي  كنترل بر كالس و كارگاه

• بســیاري از هنرآمــوزان  معتقدنــد اولیــن برخــورد بایــد بــه نحــوي باشــد کــه 	
ــه  ــرار گرفت ــي ق ــاًل منظم ــزي کام ــک برنامه ری ــد در ی ــس کن ــوز ح دانش آم
اســت. کلیــه قوانیــن کالس در طــي ســال، در همیــن جلســه بایــد مشــخص 
گــردد. صحبت هــاي مهمــي از قبیــل نحــوه تدریــس یــا روش صحیــح مطالعــه 
یــا نحــوه برنامه ریــزي روزانــه و همچنیــن اهمیــت انضبــاط در همیــن جلســه 
ــاط  ــوع  انضب ــه از ن ــاط، اینک ــوع انضب ــاب ن ــورد انتخ ــردد. در م ــرح گ مط
مقتدرانــه، برونــي و مســتبدانه، یــا انضبــاط دموکراتیــک، درونــی بــا احســاس 
ــه عهــده خــود  ــي ب ــد. قضــاوت و ارزیاب ــک مؤثرترن مســئولیت و اینکــه کدام ی

شماســت
• ــراي دانشــتن 	 ــان  تاکیــد کنیــد کــه هرچــه بیشــتر بدانیــد ، ب ــه هنــر جوی  ب

ــزرگان  ــاره ب ــن ب دانــش بعــدي راه آســانتري در پیــش خواهیــد داشــت در ای
ــن  ــر المؤمنیی ــا ســخن امی ــد ام ــه ان ــراوان گفت ــز ف ــا و نغ ــاي زیب ، ســخن ه

ــد. ــي فرماین ــه م حــالوت دیگــري دارد آنجــا ک
ــر  ــد مگ ــه درون آن مي گذارن ــه آنچ ــود( ب ــر مي ش ــردد )پ ــگ مي گ ــي تن ــر ظرف ه
ــردد  ــراخ مي گ ــت ف ــم در آن راه یاف ــون عل ــه چ ــان ک ــش انس ــم و دان ــرف عل ظ
ــا  ــن دل ه ــر، ای ــم دیگ ــن عل ــراي پذیرفت ــد  ب ــي کن ــدا م ــش بیشــتري پی و گنجای
ــه  ــت )ک ــن آنهاس ــا، نگهدارنده تری ــن آن دل ه ــرارند و بهتری ــوم و اس ــاي عل ظرف ه
ســپرده شــده را خــوب نگهــدارد ( پــس هوشــیار بــاش و از مــن نگاهــدار و بــه یــاد 
ــرا  ــر از مــال اســت. زی ــم بهت ــم: اي کمیــل: عل ــو مي گوی ــه ت ــاش آنچــه ب داشــته ب
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ــدن  ــاه ش ــال را از تب ــو م ــگاه دارد و ت ــرت ن ــا و آخ ــاي دنی ــرا از گرفتاري ه ــم ت عل
ــر بخشــیدن و  ــم در اث ــي عل ــد ول ــال را بخشــیدن کــم مي گردان ــگاه مــي داري، م ن

ــد. ــي مي یاب ــران فزون ــه دیگ ــاد دادن ب ی
بــر ایــن اســاس بــه طــور مرتــب بــه هنرجویــان یــاد آوري کنیــد کــه آینــده شــما از 

همیــن دانســتن هــا ســاخته و آبــاد مــي شــود.
• ــه روی ســخن 	 ــی ک ــن معن ــه بدی ــي ک ــان از معلمین ــي هنرجوی ــور کل ــه ط ب

شــما تعــداد خاصــی هنــر جــو باشــد  متکلــم وحــده باشــند را دوســت ندارنــد 
و بســیار تمایــل دارنــد آنهــا نیــز در فرآینــد کار و تدریــس حضور داشــته باشــند 
و لــي در ایــن بــاره از توجــه خــاص روي چنــد هنرجــوي بــا هــوش و زرنــگ 
خــودداري کنیــد زیــرا ایــن کار عــالوه بــر اینکــه ایــن هنــر جویــان را  بــا هنــر 

جویــان دیکــر رو در رو قــرار مــي دهــد . 
• ــد، 	 ــروع درس جدی ــل از ش ــوز قب ــد هنرآم ــت دارن ــوالً دوس ــاگردان معم ش

خالصــه اي از مطالــب گذشــته را اشــاره کنــد و معتقدنــد ایــن کار باعــث ایجــاد 
ــز  ــاً خــود همــکاران نی ــد مي گــردد. عموم ــب جدی ــري مطال آرامــش در فراگی
بــه ایــن مــورد آگاهنــد و بــه لــزوم انجــام ایــن کار معتقدنــد. هــر چنــد ایــن 
ــي  ــان روح ــاس اطمین ــن احس ــي ای ــد، ول ــذرا باش ــاه و گ ــیار کوت ــاره بس اش
ــاده  ــون آم ــده و اکن ــا ش ــن م ــرور و وارد ذه ــاً م ــي تمام ــب قبل ــه مطال را ک
پذیــرش جدیــد هســتیم، را مي دهــد. مناســب اســت هنــگام یــادآوری، بعضــی 
از مطالــب را از هنرجویــان بپرســید و اگــر نتوانســت،خودتان پاســخ بدهیــد. از 

ــی اســتفاد ه نکنیــد. ــه عنــوان ارزش یاب ــن بخــش کار ب ای
• ــي 	 ــید. معلمین ــا کار کش ــاً از بچه ه ــد مرتب ــداري کالس بای ــال نگه ــت فع جه

ــي  ــا کالس ــه ب ــوالً مواج ــتند معم ــق هس ــخنران مطل ــدت س ــام م ــه تم ک
ــن کار  ــوي ای ــوان جل ــاده مي ت ــي س ــوند. خیل ــرک مي ش ــود و بي تح خواب آل
ــا را  ــد آنه ــنیدیم بای ــا ش ــود بچه ه ــان خ ــه از زب ــوري ک ــت همان ط را گرف
ــه  ــال چ ــا ح ــوب ت ــر: »خ ــاده اي نظی ــالت س ــا جم ــرد ب ــت ک ــه فعالی وادار ب
ــه بگــه«، »کــي  گفتیــم«، »فکــر مي کنیــد بعــد چــه مي شــود«، »کــي مي تون
ــل  ــرعت عم ــم س ــم ببین ــه«، »مي خواه ــواب برس ــه ج ــریع تر ب ــه س مي تون
کــي بیشــتره«، »تصــور کنیــد در ایــن شــرایط هســتید چــه مي کنیــد« نظیــر 
ــن  ــد چنی ــال باش ــاًل فع ــي کام ــاد کالس ــث ایج ــد باع ــش ها مي توان ــن پرس ای
ــر بیشــتر روي  ــه تفک ــا را وادار ب ــاد حــس کنجــکاوي بچه ه ــا ایج ــؤاالتي ب س
موضــوع مي نمایــد بــه خصــوص اگــر محاســن مطالــب یــا کاربردهــاي آنهــا در 
زندگــي را بداننــد در واقــع ایجــاد انگیــزه بــراي فهــم بهتــر مطالــب را کرده ایــم 
ــري و  ــاور یادگی ــود و ب ــری ش ــر یادگی ــب بهت ــود مطال ــث مي ش ــن باع و ای
ــردد.  ــاد مي گ ــده ایج ــوارد درس داده ش ــلط روي م ــس و تس ــه نف ــاد ب اعتم
زیــرا در ایــن مــوارد نتیجــه آن چیــزي نیســت کــه هنرآمــوز بیــان کــرده باشــد 
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ــه  ــزي اســت کــه خــود او ب ــد نتیجــه همــان چی بلکــه هنرجــو تصــور مي کن
آن رســیده اســت.

• نکتــه مهــم دیگــر کــه اکثریــت نظریه هــا روي آن تأکیــد داشــتند، عــدم تکــرار 	
ــرار  ــا تک ــب ســاده اي را باره ــه مطل ــي ک ــب اســت معلمین ــش از حــد مطل بی
مي کننــد، باعــث خســتگي و بي حوصلگــي کالس مي گردنــد. روانشناســان 
معتقدنــد بیشــترین گیرایــي در یــک ســخنراني حــدود بیســت دقیقــه اول آن 
ــم را  ــیار مه ــوارد بس ــر کالس م ــاي آخ ــا ثانیه ه ــه ت ــي ک ــد و معلمین مي باش
ــته  ــه داش ــز توج ــي کالس نی ــش طبیع ــد کش ــه ح ــت ب ــر اس ــد بهت مي گوین
ــه نظافــت و جمــع آوری وســایل  و انضبــاط فــردی  باشــند. دقایــق آخــر را ب

بگذرانیــد . 
• ــد 	 ــان اتفاق نظــر دارن در مــورد پرســیدن درس، معمــوالً هنرآمــوزان و هنرجوی

کــه اگــر ایــن کار انجــام نشــود عمــاًل کارآیــي کالس پائیــن مي آیــد. هنرجویــان 
ــاً درس را  ــي مرتب مي گوینــد اگــر بهتریــن هنرآمــوز را هــم داشــته باشــیم ول
ــه تدریــج  از مــا نخواهــد کار یادگیــري بســیار مشــکل تر خواهــد شــد .زیــرا ب
توجــه مــا بــه ایــن درس کاهــش مــی یابــد. البتــه هــدف اصلــي معلمیــن عالوه 
ــه  ــا ب ــاختن بچه ه ــري کالس و وادار س ــد یادیگ ــزان برآین ــري می ــر اندازه گی ب
تــالش جهــت اســتمرار امــر یادگیــري، آن اســت کــه درس بــه صــورت شــفاهي 
ــي  ــه ابهامــي باق ــا هیچ گون ــز تکــرار شــود ت ــان خــود دانش آمــوزان نی ــا بی و ب
ــد. کاًل ایجــاد ســؤال باعــث تحریــک حــس کنجــکاوي و حرکــت بیشــتر  نمان
ــم  ــب مه ــي مطال ــد تمام ــوز مي توان ــود. هنرآم ــخ مي ش ــن پاس ــراي یافت ب
ــا  ــد، ت ــرح کن ــي در کالس مط ــؤال هاي عموم ــورت س ــه ص ــل را ب ــه قب جلس

کلیــه مطالــب مــرور شــوند و کالس آمــاده ي پذیــرش درس جدیــد گــردد.
•  نکتــه مهــم دیگــری کــه مطــرح اســت لحــن صــداي هنرآمــوز اســت. در ایــن 	

مــورد کــه هنرآمــوز نبایــد یکنواخــت صبحــت کنــد، تقریبــاً همــه اتفاق نظــر 
ــا  ــدي ی ــر لحــن صــدا، بلن ــا تغیی ــد در ضمــن صحبــت ب ــوز بای ــد. هنرآم دارن
ــد.  ــز نمای ــدا پرهی ــي ص ــکوت، از یکنواخت ــث و س ــاد مک ــدا، ایج ــي ص کوتاه
ــد  ــس مي باشــد شــاگردان معتقدن ــد در تدری ــه دیگــر مســئله صــداي بلن نکت
برخــي معلمیــن کــه عــادت دارنــد خیلــي بلنــد تدریــس کننــد، آرامــش کالس 
ــد از  ــا بع ــد. م ــش مي دهن ــه درس کاه ــا را ب ــه م ــد و توج ــم مي زنن ــه ه را ب
کالس عمومــاً دچــار گیجــي، ســر درد، خــرد شــدن اعصــاب، عــدم فهــم کافــي 
و ناراحتــي گــوش مي شــویم. در ایــن مــورد روانشناســان جملــه جالبــي دارنــد 
ــوش  ــي صــداي آهســته را گ ــد را مي شــنویم ول ــد »صــداي بلن ــا مي گوین آنه

مــي دهیــم«.
•  از قــرآن بیاموزیــم .در قــرآن بســیاري از آموزش هــا در قالــب قصــه بیــان شــده 	

اســت کــه ایــن خــود، گرایــش ذاتــي انســان ها را بــه داســتان نشــان مي دهــد. 
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قصه هایــي کــه از جــاي جــاي آن، مطالــب وافــري جهــت ارزش هــاي متعالــي 
ــد،  ــان بخواه ــام کار را از انس ــه انج ــل از آنک ــرآن قب ــم. در ق ــاني مي بینی انس
خــود آن را انجــام مي دهــد.  بــد نیســت شــما هــم خاطراتــي از کار و مســؤلیت 
و اتفــاق هایــي کــه بــراي خودتــان پیــش آمــده و  یــا از دیگــران  ، بیــان کنیــد 
ــان  ــد. بی ــر مســتقیم بگویی ــه ظــور غی ــه در آن وجــود دارد را ب ــي را ک و نکات
ــه صــورت شــفاف و  ــکات فنــی ب ــکات اخالقــی بایــد در لفافــه باشــد ولــی ن ن

دســتور گونــه انجــام گیــرد.
• ــر 	 ــي بیشــتر از غضــب و درشــتي در هن ــي خیل معمــوالً مالیمــت و خوش زبان

ــده  ــم عقی ــود ه ــا خ ــي را ب ــد کس ــر مي خواهی ــس اگ ــد پ ــذ مي افت ــو ناف ج
کنیــد بــه مالیمــت ســخن آغــاز کنیــد و بکوشــید طــوري صحبــت کنیــد کــه 
طــرف مقابــل بــا شــما همــراه گــردد . بــه خصــوص بــا توجــه بــه ســن هنــر 
ــان در  ــه هایت ــن موضــوع بســیار حســاس اســت. در اجــراي برنام ــان ، ای جوی
کارگاه بــه گونــه اي عمــل نکنیــد کــه بعضــي از هنــر جویــان بــا دیــدي انتقــام 
جویانــه بــه کار نــگاه کننــد. مــواردی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد هنرجــو 
بــه قصــد انتقــام از هنــر آمــوز یــک خرابــکاری انجــام مــی دهــد و هنــر جویــان 

ــی وارد می کنــد. ــدازد  و گاه خســارت بدن ــه دردســر مــی ان دیگــری را ب
• ــه لحظــه هنــر جویــان امــکان پذیــر نیســت و 	 توجــه کنیــد کنتــرل لحظــه ب

اگــر بخواهنــد مــي تواننــد بــراي شــما دردســر ایجــاد کننــد. در حالیکــه شــما 
بــا کمــي سیاســت و بررســي ابعــاد شــخصیتي هنــر جــو یــان ، توانایــي کنتــرل 

آســان بــر گــروه هنرجویــان را کســب خواهیــد کــرد.
• ــاز 	 ــان ب ــر همرجوی ــا دیگ ــي ب ــي را از همراه ــر جوی ــر هن ــد اگ ــوش نکنی فرام

بداریــد ، او بــه طــور طبیعــي رفتــار تخاصمــي را دنبــال خواهــد کــرد. عــدادي 
ــرار  ــا عــوض کــردن جــاي شــاگرد ناســازگار و ق ــد کــه ب از همــکاران معتقدن
ــد از  ــد بع ــند.آنان معتقدن ــق باش ــد موف ــر مي توانن ــت بهت دادن وي در موقعی
ایــن کار، بایــد بــه نحــوي در آنهــا حــس مســئولیت ایجــاد کنیــم بــه همــراه 
ــا  ــم ت ــي« کمکــش کنی ــر مي آی ــم از عهــده آن ب ــه: »مي دان ــن جمل ــن ای تلفی
ــه  ــد خــود را در جمــع کالس مطــرح کنــد ایــن نیــاز طبیعــي خــود را ب بتوان
ــک  ــري ی ــل رهب ــئولیت هایي از قبی ــد و مس ــاء نمای ــري ارض ــو مطلوب ت نح
گــروه کوچــک علمــي، یــا ســاخت وســیله کمــک آموزشــي، یــا نقــد و بررســي 
یــک فیلــم آموزشــي، تصحیــح برخــي تکالیــف را بــه وي واگــذار کنیــم. بایــد 
توجــه کــرد کــه در هنرجویــان ایــن حــس بوجــود نیایــد کــه هــر هنرجــوی 
ناســازگاری وضعیــت بهتــری پیــدا خواهــد کــرد. بــه ایــن مطلــب توجــه کنیــد 
کــه هنــر جویــان بــه ایــن حــس برســند کــه شــما بــرای نجــات یــک هنــر جــو 
ایــن اقدامــات را انجــام مــی دهیــد .هنرآمــوز بایــد ایــن بــاور را در آنهــا ایجــاد 
کنــد کــه زندگــي امــروز مــا تصویــري از زندگــي آینــده اســت اگــر امــروز خــود 
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ــش را  ــاًل صحبت ــه قب ــمناني ک ــي دش ــده یعن ــازي آین ــل تباه س ــایي عوام ــا شناس ب
ــا آنهــا موفــق بــود منظــور مــا ایــن اســت کــه اگــر  داشــتیم مي تــوان در مبــارزه ب
هنرجــو حــس کنــد شــما بــراي بهانــه تراشــي از او تــالش نمــي کنیــد بســیار مهــم 
اســت زیــرا اغلــب هنرجویــان ، از معلمشــان تصویــر کســي کــه مــي خواهــد بــه هــر 
بهانــه اي او را مــورد تخطئــه قــرار دهــد دارنــد. بــا برطــرف کــردن ایــن دیــد گاه ، 

شــما:

دانش آمــوزي کــه در مقابــل درس و هنرآمــوز خــود احســاس تعهــد نمي کنــد . ۱
ــده  ــه آین ــراي جامع ــدي ب ــرد مفی ــت ف ــازگار اس ــش ناس ــا همکالس های و ب

ــدي در انتظــار دارد. ــود و آینــده ب نخواهــد ب
ــد در کار و . ۲ ــش نمي کنن ــود کوش ــف خ ــام وظای ــه انج ــبت ب ــه نس ــاني ک کس

ــد داشــت. ــز احســاس مســئولیت نخواهن ــود نی ــده خ شــغل آین
اگــر از دوره کودکــي و نوجوانــي بــه مراقبــت و نگهــداري وســایل خــود عــادت . ۳

ــکل  ــه مش ــي همیش ــیم در اداره زندگ ــته باش ــاط نداش ــم و انضب ــم و نظ نکنی
ــن  ــر ای ــالوه ب ــود ع ــم ب ــوان و بي عرضــه خواهی ــردي نات ــم داشــت و ف خواهی

ــا خواهــد شــد. ــت م ــادي در وق ــي زی ــودن باعــث صرفه جوی منظــم ب
ــح . ۴ ــازي و تفری ــود ب ــتان خ ــا دوس ــاد ب ــه ش ــاط و روحی ــا نش ــاال ب ــر از ح  اگ

ــود. ــم ب ــن خواهی ــوس و غمگی ــردي عب ــز ف ــده نی ــم در آین نکنی

پــس معلمــي موفــق اســت کــه بتوانــد بــا توجــه بــه ایــن نیــاز طبیعــي شــاگردش، از 
جوانــب مختلــف بــر رفتــار وي نفــوذ کنــد و محبــت وي را جلــب نمایــد. شــاگردان 
ــم و  ــر مي خوانی ــم درس وي را بهت ــت داری ــي را دوس ــي معلم ــد، وقت ــز مي گوین نی

کالس برایمــان خســته کننــده نمي شــود.

شناسايي عوامل اعتماد ساز   

را درســت بســازیم فــرداي مــا نیــز بــه شــکل مطلوبــي ســاخته خواهــد شــد. 
ــراي ســاختن امــروز  ــه شــاگردان نوجــوان خــود توضیــح دهیــم کــه ب بایــد ب
دشــمناني وجــود دارنــد کــه بایــد آنهــا را شناســایي کنیــم و در واقــع بســتري 
ــدي در  ــرات ب ــد اث ــم. برخــي کارهــا مي توانن ــر فراهــم نمائی ــده بهت ــراي آین ب
زندگــي مــا و بهــره وري آینــده کشــور داشــته باشــند. در ایــن بــاره بایــد دیــد 
دشــمنان یــک دانش آمــوز چــه چیزهایــي هســتند و چگونــه آینــده وي را تبــاه 
مي کننــد بایــد بــا شــناخت دشــمنان امــروز و نابــودي آنهــا بگذاریــم فردایــي 

زیبــا انتظــار مــا را بکشــد.

نياز به انجام كار گروهي در شاگردان 
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ــا ایجــاد  ــا مي باشــد. ب ــن روش ه ــن و مؤثرتری ــزه جــزء مهمتری ــل و انگی ایجــاد می
ــک  ــود.به ی ــتر مي ش ــام کار بیش ــه انج ــت ب ــس، رغب ــه نف ــاد ب ــي و اعتم دلخوش
خاطــره توجــه کنیــد روزي ســر کالس در مــورد ســاختار اتــم صحبــت مي کــردم و 
آزمایشــات رادرفــورد را شــرح مــي دادم، گفتــم رادرفــورد همــان چیزهایــي را دیــد 
ــه جــاي او هســتید! چــه نتایجــي را  کــه شــما مي بینیــد، حــاال فکــر کنیــد کــه ب

ــد؟ ــت مي آوری ــه دس ب
حالــت چهــره همگــي عــوض شــده بــود، هیجــان و شــور و شــوق خــود را بــا انــواع 
ــس،  ــد.در آن جلســه تدری ــان ســاخته بودن ــد، نمای ــه مي دادن ــي ک پاســخ هاي جالب
تمامــي نتایجــي را کــه رادرفــورد پــس از آن همــه آزمایــش بــه دســت آورده بــود 
را از زبــان یکایــک هنرجویانــم مي شــنیدم!در حالــي کــه هنرجویانــم امــر تدریــس 
ــب نشــان  ــان مطال ــه و نشــاط خاصــي را در بی ــد و عالق ــه بودن ــده گرفت ــه عه را ب
ــه  ــم ب ــه آنهــا گــوش مــي دادم و شــادي موفقیــت هنرجویان ــه ب ــد، صمیمان مي دادن

صــورت لبخنــدي روي صورتــم نقــش بســته بــود.

ــروه  ــن گ ــا ای ــد برخــورد مناســبي ب ــاز شــدید، بای ــن نی ــه ای ــا توجــه ب ــوز ب هنرآم
ســني داشــته باشــد. یکــي از همــکاران بــا تجربــه، راز توفیــق خــود را، چنیــن بیــان 
ــي  ــورت کتب ــه ص ــا ب ــاده اي از بچه ه ــان س ــه، امتح ــن جلس ــن در اولی مي کرد:م
ــور  ــن کار، همین ط ــم در حی ــم و ه ــي کالس را بدان ــم ســطح فعل ــا ه ــرم، ت مي گی
کــه قــدم مي زنــم، نام هــاي آنهــا را بــه خاطــر بســپارم. نــام هــر کــس بــراي خــود، 
مهمتریــن کلمــه مي باشــد. بنابرایــن هیچــگاه از القــاب ســاخت خــود  و یــا دیگــران 

بــرای هنرجــو اســتفاده نکنیــد.
ــا شــاگردانش زودتــر  ــا توجــه بــه ایــن مســأله نیــاز بــه جلــب توجــه، ب هنرآمــوز ب
صمیمــي مي شــود و هنگامــي کــه آنهــا را بــا نــام کاملشــان صــدا مي کنــد، 
ــد و احســاس  ــت دارن ــوز اهمی ــراي هنرآم ــه ب ــوند، ک ــه نمي ش ــوزان متوج دانش آم

نياز به جلب توجه در هنرجويان

چگونه شاگردان را وادار به درس خواندن كنيم  

ــامدي  ــا پیش ــه ی ــوع حادث ــر ن ــا ه ــه ب ــراي مقابل ــوزان را ب ــد دانش آم ــوز بای هنرآم
آمــاده کنــد. کار گروهــي عامــل آماده ســازي بچه هــا بــراي نیــل بــه پیــروزي اســت. 
هنرآمــوز بایــد شــاگردان را در ضمــن درس، بــراي داشــتن روحیــه همــکاري کمــک 
ــان  ــن دانش پژوه ــا را بی ــه کاره ــي ک ــد هنگام ــن معتقدن ــیاري از معلمی ــد. بس کن
ــه  ــا نقش ــرفت کاره ــراي پیش ــا ب ــود آنه ــویم خ ــث مي ش ــم، باع ــیم مي کنی تقس
بکشــند و ایــن امــر موجــب ایجــاد قــدرت و ســرعت تــوأم بــا نشــاط در شــاگردان 
ــالش  ــه در آن همــه در حــال ت ــم داشــت ک ــي خواهی ــذا کالس ایده آل ــردد. ل مي گ

هســتند.
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بزرگــي مي نماینــد.
چگونه مي توانیم سخنگوي دلپذيري باشیم؟

مــا بایــد همــواره بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه طــرف صحبتمــان، یعنــي بچه هــا 
ــا  ــتند. آنه ــود هس ــاي خ ــاالت و آرزوه ــر خی ــه فک ــتر ب ــه بیش ــد مرتب ــوالً ص معم
ــگاه کننــد،  ــا عکــس بغــل دســتي خــود ن ــا کیــف ی ــه  آینــه ی ترجیــح مي دهنــد ب
تــا اینکــه بــه فرمول هــاي نوشــته شــده، توجــه داشــته باشــند و مطالــب علمــي را 

دنبــال کننــد.
ــد کــرد. معلمــي  ــري، چــه بای ــه فراگی ــوزان ب ــه ي دانش آم ــب عالق ــراي جل پــس ب
مي گفــت: مــن اجــازه نمي دهــم شــاگردان شــنونده مطلــق باشــند. پــس هنرآمــوز 
ــراي  ــد مــوارد مختلــف را ب ــه جلــب توجــه در شــاگردانش بای ــاز ب ــه نی ــا دقــت ب ب
آنــان توضیــح دهــد. و مرتبــاً اهمیــت مخاطــب خــود را برایــش محســوس کنــد. در 
ــت  ــري اس ــاي بش ــن میل ه ــن قوي تری ــت یافت ــیم آرزوي اهمی ــته باش ــر داش نظ
پــس بایــد بــا شــاگردان طــوري رفتــار کنیــم کــه مایلیــم آنــان بــا مــا رفتــار کننــد.

بنابرایــن، در روش هــاي جلــب محبــت هنــر جویــان را در ســه مــورد زیــر خالصــه 
مي کنــم:

صمیمانه نسبت به شاگردان عالقه مند باشید.. ۱
تبســمي بــر لــب داشــته باشــید و بــه یــاد داشــته باشــید نــام هــر کــس بــراي . ۲

ــات اســت. او شــیرین ترین لغ
ــراز . ۳ ــود را اب ــا نظــر خ ــد ت ــه شــوق آوری ــان را ب ــد و آن ــوش دادن را بیاموزی گ

ــن  ــان روش ــوزان را برخودش ــت دانش آم ــه اهمی ــه و صادقان ــد و صمیمان دارن
ــي آن را طــرد  ــه کل ــه نظــر هنرجــو هرچــه باشــد ب ــن ترتیــب ک ــه ای کنید.ب

ــده دیگــران شــود. ــا بتعــث خن ــد ت نکنی

اگــر بــه شــاگردي برخــورد کردیــم کــه بــه کلــي بــه خطــا مــي رود برخوردیــم در 
نظــر داشــته باشــیم کــه خــود وي چنیــن تصــوري راجــع بــه خــودش نــدارد. لــذا 
هرگــز نبایــد او را محکــوم کــرد. بلکــه بایــد در صــدد باشــیم کــه اصــل اندیشــه او 
را دریابیــم و ســپس بــه دنبــال راه حلــي بــراي مشــکالت بگردیــم. دانســتن مشــکل 
ــر  ــیم نقطه نظ ــد بکوش ــه بای ــدون  صمیمان ــي و ب ــه آرام ــداري - ب ــذات پن او - هم
طــرف مقابــل خــود را دریابیــم، آنــگاه مي توانیــم آنهــا را اصــالح کنیــم، بــدون آنکــه 
موجــب خشــم آنــان گردیــم. بــا ایــن روش مي توانیــم مخاطــب را مشــتاق شــنیدن 

گفتــار خودمــان نمائیــم.
ــو اشــتباه مــي کنــي« اگــر  ــا »ت ــه« ی ــد دقــت کنیــم در آغــاز کلمــه »ن نکتــه: بای
ــل تمــام فکــر خــود را در خــط دفاعــي جمــع مــي کنــد. حــال  باشــد طــرف مقاب

هنرجوياني كه در روند كالس وكارگاه
 اخالل ايجاد می كنند 
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   اگــر هنــر جویــان حــس کننــد حــرف هــاي مــا فقــط دســتور اســت آن را پــس 
مــي زننــد ولــي اگــر مــا آنهــا را در ایــن بــاره متقاعــد کــرده باشــیم موضــوع خیلــي 
فــرق مــي کند.همــه آدم هــا وقتــي چیــزي را مــي فهمنــد بهتــر انجــام مــي دهنــد. 
البتــه ایــن موضــوع نبایــد بــه گونــه اي باشــد کــه در هنرجــو ایــن احســاس بوجــود 
بیایــد کــه اگــر چیــزي را متوجــه نشــد نبایــد انجــام دهــد. بــراي هنرجــو روشــن 

هنر جويان را به آنچه مي گوييد متقاعد كنيد

نياز هنرجويان به محبت
  همــکاران عزیــز توجــه داشــته باشــیم، اکثریــت بچه هایــي کــه در دوره دبیرســتاني 
ــد کــه  ــه شــدت نیازمنــد محبــت و غمگســاري هســتند، احتیــاج دارن مي بینیــم، ب
کســي درد آنهــا را بدانــدو بــه درد دلشــان گــوش بدهــد. لــذا اگــر آنهــا را تــا حــدي 
ارضــا ء کنیــم همــواره مــا را دوســت خواهنــد داشــت. پــس اگــر نســبت بــه کالس 
ــرفت  ــراي پیش ــتري ب ــکاري بیش ــودآگاه ،هم ــم، ناخ ــي کنی ــت و یکدل ــراز محب اب
کالس انجــام مي دهنــد. بــه جــاي اینکــه بــا جمالتــي نظیــر »ایــن مشــکل خودتــان 
ــم.  ــا را از خــود نرانی ــد« ،آن ه ــن ندارن ــه م اســت» »مســائل کالس شــما ربطــي ب
ــه عواطــف آنهــا  ــا خــود همــراه کنیــم و متوســل ب ســعي کنیــم دانش آمــوزان را ب
بشــویم بــا جمالتــي نظیــر تجــارب ســال هاي زیــاد مــرا آدم شــناس کــرده در همــان 
وهلــه اول برخوردمــان حــس کــردم، شــاگردي، کوشــا، خــوش قــول، شــرافتمند، بــا 
غیــرت، درس خــوان هســتي، شــاگرد را جهــت پذیرفتــن مســئولیت آمــاده کنیــم. 
در ضمــن اگــر اشــتباهي داریــم بایــد صادقانــه و راحــت بــه آن اعتــراف کنیــم کــه 
بشــر جایــز الخطاســت. بــا ایــن جملــه »ممکنــه اشــتباه از مــن باشــه بهتــره دوبــاره 
مــرور کنیــم . روش دیگــر نفــوذ و متقاعــد ســاختن کالس آن اســت کــه در چشــم و 
خیــال بچه هــا تصــور کنیــم. هنرجویــان اگــر شــکلي ببیننــد و خــود آن را تحلیــل 
ــیر  ــه تفس ــوز ب ــکل هنرآم ــه آن ش ــع ب ــه راج ــا آنک ــد ت ــول دارن ــتر قب ــد بیش کنن
ــرر اســتفاده  ــه طــور مک ــر ، ب ــایل پخــش تصاوی ــن از وس ــر ای ــد.  بناب ســخن بگوی

کنیــد و از روي تصاویــر تــو ضیــح بدهیــد.
ــا  ــي ب ــد ول ــاي نامشــخص دارن ــاب کوچــک هســتند و زوای ــر موجــود در کت تصاوی
بــزرگ کــردن بــه کمــک وســایل پخــش تصاویــر مــو ضــوع کامــال روشــن تــر مــي 
گــردد. و تــو ضیحــات شــما نیــز اثــر بخش تــر میگــردد. حتمــا از مســئولین مدرســه 

بخواهیــد اینگونــه وســایل را برایتــان تهیــه کننــد.

آنکــه معلمینــي کــه بــه ایــن شــکل شــروع مي کننــد: بســیار خــوب منــم جــاي تــو 
ــه  ــم ب ــگاه کنی ــه مســئله ن ــر اینطــور ب ــاال اگ ــردم ح ــر مي ک ــور فک ــودم همین ط ب
نظــرت چطــور اســت موفق تــر هســتند. بــه عبارتــي ســعي کنیــم تصــور کنــد کــه 

ــا مي خواهیــم رســیده اســت. ــه نتیجــه اي کــه م خــودش ب
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کنیــد در زمــان آمــوزش ، فهمیــدن بســیار مهــم اســت ولــي در زمــان کار ، اطاعــت 
از دســتور اهمیــت زیــادي دارد. مثــال در یــک حادثــه در کارگاه شــما دســتور اتــي 
ــراي کنتــرل مشــکل بــه هنرجویــان مــي دهیــد.در ایــن حالــت هنرجــو فقــط  را ب
بایــد اطاعــت کنــد و پرســش بــي معنــي اســت.  بــراي ایــن کار از روش هــاي زیــر 

اســتفاده کنیــد. قواعــد متقاعــد کــردن هنــر جویــان عبارتنــد از :
ــه آن  ــراز از ورود ب ــه، احت ــه در مشــاجره و مباحث ــن وســیله غلب قاعــده اول- بهتری

اســت.
قاعــده دوم- عقایــد طــرف مقابــل را محتــرم بشــمارید و هرگــز بــه او نگوئیــد کــه 
اشــتباه مــی کنــد .بلکــه بــه او بگوییــد  بایــد درک بهتــری از موضــوع داشــته باشــی .
قاعــده ســوم- بــه مالیمــت ســخن آغــاز کنیــد و دانش آمــوزا را بکشــانید بــه جایــي 

کــه از ابتــداي حــرف زدن جواب هــاي مثبــت بدهــد.
ــن  ــد و در ضم ــان کن ــود را بی ــب خ ــه مطال ــه آزادان ــد بچ ــارم- بگذاری ــده چه قاع

ــد. ــور کن ــود، تص ــکارات خ ــما را از ابت ــن ش ــه تلقی ــد ک ــورد کنی ــوري برخ ط
ــا او  ــد و ب ــه وي بنگری ــائل را از دریچ ــه مس ــید ک ــه بکوش ــم- صمیمان ــده پنج قاع

ــد. ــدردي کنی هم
ــال  ــم و خی ــوید و در چش ــا ش ــه بچه ه ــف عالی ــه عواط ــل ب ــم- متوس ــده شش قاع
آنــان تصــرف کنیــد و آنهــا را بــر ســر رقابــت آوریــد و بــه ســمتی کــه مناســب مــی 

دانیــد ببریــد.

ــر  ــم. اگ ــروع کنی ــا ش ــم، از کج ــادي بنمائی ــو انتق ــرورت دارد از هنرج ــر ض  اگ
مســتقمیاً عیــب را بگوئیــم او بــه شــدت ناراحــت مي گــردد. مثــال اگــر هنــر جویــي 
خــط بــدي داشــت بــه او بگوییــد  تــو مطالــب را خــوب فهمیــده اي ولــي متأســفانه 
ــه  ــي ب ــره خوب ــم نم ــوند نمي توان ــده نمي ش ــما خوان ــی ش ــه امتحان ــون در برگ چ
ــود ولــي  ــا آنکــه عیــب کارش گفتــه شــد و خرده گیــري نامطبوعــي ب تــو  بدهــم ب
چــون بعــد از تمجیــد مزایــا و هنرهــاي او بــود چنــدان گــران برایــش نیامــد. بــراي 
ــه خشــم و خصومــت نشــود  ــه منجــر ب ــه نحــوي ک ــل رفتارهــاي اشــخاص ب تبدی

ــه آنهــا خاطــر نشــان کــرد. بایــد خطاهــا را بــه طــور غیــر مســتقیم ب
بــه خاطــر داشــته باشــیم هنرجویانــی کــه تقریبــاً نصــف مــا ســن دارنــد نبایــد داراي 
نظــر و تدبیــر و ســلیقه و قضــاوت ماننــد مــا باشــند و بــه خاطــر بیاوریــم مــا نیــز در 
ســن آنهــا بودیــم اشــتباهاتي داشــته ایم و اکنــون بــه جــاي آنکــه مرتبــاً خطاهــاي 
ــم.  ــراي حــل مشــکالت کمــک کنی ــا را ب ــر اســت آنه ــه رخ بکشــیم بهت ــا را ب آنه
ــه  ــه خطاهــاي خــود صمیمان ــد بکوشــیم ب ــذا قبــل از جســتن عیــب دیگــران بای ل
اعتــراف کنیــم. مثــاًل جملــه را بــه ایــن شــکل آغــاز کنیــم: مــن هــم بــه ســن شــما 
بــودم. چنیــن اشــتباهاتي داشــته ام ولــي گمــان نمــي کنــي بهتــر باشــد ایــن روش 

روش  انتقاد كردن از هنر جويان
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 معلمــي کــه در حضــور دیگــران هنرجــو را مالمــت مي کنــد یعنــي خودخواهــي و 
غــرور وي را ندیــده گرفتــه و حیثیــت هنرجــو را لــه مي کنــد و ابــداً در فکــر نیســت 
کــه ایــن عمــل چــه تأثیــر ناگــواري روي خــود هنرجــو و همچنیــن کالس دارد و 
ــن  ــي کــه اگــر کمــي اندیشــه کنیــم ای ــد. در صورت ــه تولیــد واکنــش مي کن چگون
ــم  ــته اي بیابی ــات شایس ــم کلم ــر مي توانی ــي فک ــا کم ــدارد ب ــي ن ــچ ضرورت کار هی
و صیمانــه بکوشــیم کــه خــود را در میــان نبینیــم یعنــي تابــع هــواي نفــس خــود 
نشــویم و درد دیگــران را تشــخیص دهیــم آنــگاه معلــوم خواهــد شــد کــه بــه جــاي 
ضربت هــاي ســختي کــه الزم شــمردیم چــه رفتارهــاي مالیمــي امــکان داشــت. لــذا 
بایــد خودخواهــي هنرجویــان را رعایــت کنیــم و آنــان را بــه حفــظ حیثیــت خویــش 
ــم  ــاد دارم« »مي دان ــو اعتم ــه ت ــن ب ــر »م ــي نظی ــن کلمات ــا گفت ــم. و ب ــاري دهی ی
ــه  کــه مي توانــي از عهــده برآیــي«، کوشــش هایي کــه هنرجــو انجــام داده را عادالن

ــد. ــي کنی ــاوت و حق شناس قض

هنر جويان را به حفظ حيثيت خويش ياري دهيد  

به هنر جويان تحكم نكنيد  

روش پرسش و پاسخ

روش هايي براي مشاركت بيشتر 
هنرجويان در فرآيند يادگيري

هیــچ کــس تحکــم را دوســت نــدارد، ســعي کنیــم از کلماتــي نظیــر »چنیــن کــن 
ــا کلماتــي نظیــر: پیشــنهاد  ــا چنــان مکــن« اســتفاده نکنیــم، بلکــه صحبــت را ب ی
ــاره بررســي کنیــم، تصــور مي کنــي درســت باشــد، در  مي کنــم، ممکــن اســت دوب
ــه نظــرت مي رســد، شــروع کنیــم. هرگــز فشــار و تســلط  مــورد صحــت آن چــه ب
ــي  ــان مجال ــه هنرجوی ــر هنرجــو نبایــد محســوس باشــد. بهتــر اســت ب هنرآمــوز ب
بــراي ابتــکار و اظهــار ســلیقه شــخصي بدهیــم. لــذا بــراي اصــالح هنرجویــان بــدون 
آنکــه آنــان را بــه خشــم آوریــم و رنجیــده خاطــر کنیــم بایــد مواظــب باشــیم کــه 
ــه صــورت پرســش ادا  ــد و دســتور را ب ــم. بلکــه پن ــح ندهی حکــم مســتقیم و صری

کنیــم تــا فرمــان مــا بــه صــورت تصــور فکــري خودشــان جلــوه کنــد.

را امتحــان کنــي در ادامــه بــا توجــه بــه احساســات عالیــه انســاني بگوئیــم مي دانــي 
ــا اینکــه  اگــر موفــق شــوي در مدرســه برایــت احتــرام بیشــتري قائــل مي شــوند ی
ــتت  ــتر دوس ــت بیش ــه معلم های ــا اینک ــد و ی ــار مي کنن ــو افتخ ــه ت ــواده ات ب خان
خواهنــد داشــت و... پــس آنهــا را بــه خطاهایشــان آگاه کــرده و روش اصــالح را بــه 

ــم. ــان مي دهی ــا نش آنه
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هدف
 یکــی دیگــر از روش هایــی کــه بــه کارگیــری آن 
ــه ســمت یادگیــری فعــال ســوق  هنرجویــان را ب
ــت. در  ــخ« اس ــش و پاس ــد، روش »پرس ــی ده م
یــک کالس فعــال و خــوب علــوم، هــم هنرجویــان 
ــده  ــده و پاســخ دهن ــوز ســؤال کنن و هــم هنرآم
هســتند. امــا نکتــه ی اساســی چگونــه پرســیدن 

ــه پاســخ دادن اســت.  و چگون
پرســش هــای مــا، در واقــع بازتــاب میــل درونــی مــا نســبت بــه فهمیــدن و دانســتن 
اســت. اصــوالً منشــأ تولیــد علــم و دانــش بشــر را مــی تــوان همیــن کنجــکاوی و 

میــل درونــی دانســت. 
اهمیــت روش پرســش و پاســخ در آمــوزش علــوم بــه حــدی اســت کــه آن را یکــی از 
روش هــای مهــم آمــوزش علــوم مــی داننــد. ایــن روش، بــه روش ســقراطی معــروف 
ــرح  ــا ط ــی ب ــقراطی، مرب ــز دارد. در روش س ــی نی ــه ی تاریخ ــت و ریش ــده اس ش
پرســش هــای هدفــدار، یادگیرنــده را بــه ســمت فهــم مطالــب مــورد نظــر هدایــت 

مــی کند.اجــرای ایــن روش نیــاز بــه تمریــن و ممارســت دارد. 
ــی: بــه دلیــل اهمیــت ایــن روش و بــرای ترویــج بــه کارگیــری آن  ــکات اجراي ن
ــاره ی چگونگــی پرســش و پاســخ اطالعــات کافــی داشــته  در کالس، مــا بایــد درب

ــوند:  ــته تقســیم می ش ــد دس ــه چن ــا ب ــیم. اصــوالً پرســش ه باش
الــف- پرســش هــای تمرکزدهنــده: ایــن گونــه پرســش هــا توجــه هنرجویــان 
را بــه موضــوع فعالیــت جلــب مــی کننــد؛ مثــال«، وقتــی هنرآمــوز از هنرجویــان مــی 
خواهــد کــه مشــاهده کننــد و پاســخ دهنــده کــه چــه مــی بیننــد، چــه می شــنوند 
و چــه لمــس مــی کننــد یــا ایــن کــه دو چیــز را مقایســه کننــد، طــرح ایــن پرســش 
ــام  ــدار انج ــر و هدف ــق ت ــا را دقی ــت ه ــان فعالی ــه هنرجوی ــود ک ــبب می ش ــا س ه

دهنــد. 
ــری: پرســش هایــی  ــدازه گی ــه شــمارش و ان ــوط ب ب- پرســش هــای مرب
ــی  ــش های ــوند؛ پرس ــت می ش ــام فعالی ــدن انج ــر ش ــق ت ــث دقی ــه باع ــتند ک هس
ماننــد: چــه مــدت، چندتــا، چــه مقــدار، چــه انــدازه و غیــره. چنیــن پرســش هایــی 
باعــث کمــی تــر شــدن فعالیــت هــا می شــوند. یکــی از هــدف هــای مــا ایــن اســت 

کــه بچــه هــا مشــاهدات کیفــی خــود را بــه مشــاهدات کمــی تبدیــل کننــد. 
ــمت  ــه س ــان را ب ــا هنرجوی ــش ه ــن پرس ــه ای: ای ــای مقايس ــش ه پ- پرس
ــه  ــان را ب ــد و آن ــی دهن ــوق م ــده س ــا دو پدی ــز ی ــت، دو چی ــه ی دو کمی مقایس

ــد.  ــی کنن ــل م ــق تبدی ــی دقی ــاهده گرای مش
ــر: ایــن پرســش هــا هنرجویــان را بــه انجــام  ت- پرســش هــای فعالیــت پذي
ــه ایــن پرســش هــا  ــرای پاســخ دادن ب ــان ب دادن فعالیــت دعــوت مــی کننــد و آن
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مجبــور بــه انجــام دادن فعالیتــی هســتند؛ مثــاًل، وقتــی مــی پرســیم: »اگــر یــخ را 
حــرارت دهیــم، حجــم آن چــه تغییــری مــی کنــد؟« هننــر جــو بــرای پاســخ دادن 

بــه ایــن پرســش بایــد فعالیــت مــورد نظــر را انجــام دهــد.
بهنریــن نــوع پرســش هــا، پرســش هــای »فعالیــت طلــب« هســتند؛ یعنــی، پرســش 
ــی و در نتیجــه،  ــرای پاســخ گوی ــی ب ــه انجــام دادن فعالیت ــه هنرجــو را ب ــی ک های
یادگیــری فعــال وا مــی دارنــد. بــا وجــود ایــن کــه پرســش هــای عمومــی بــه طــور 
کلــی مــی تواننــد بــه ایجــاد و تقویــت یــک یــا چنــد مهــارت در هنرجــو بینجامــد 
امــا بــرای نیــل بــه هــر یــک از مهــارت هــا نیــز مــی تــوان پرســش هــای اختصاصــی 
مطــرح کــرد کــه پاســخ گویــی بــه هــر کــدام از آنهــا، هنرجویــان را بــه طــور ویــژه به 
یکــی از مهــارت هــا مــی رســاند. پرســش هــا را مــی تــوان بــه دو گــروه »هــم گــرا« 
و »واگــرا« نیــز طبقــه بنــدی کــرد.    شــما نیــز مــي توانیــد از ایــن دســت ســواالت 
را آمــاده کنیــد و از هنــر جویــان بپرســید و  آنهــا را بــه فعالییــت مــورد نظــر ســوق 

دهیــد. بــه طــور کلــي دو نــوع پرســش داریــم :
پرســش هــای هــم گــرا: پرســش هایــی هســتند کــه پاســخ مشــخص و ثابتــی 

دارنــد و پاســخ آنهــا بــه شــرایط مختلــف و نظــر پاســخ دهنــده بســتگی نــدارد. 
ــرا: پرســش هایــی هســتند کــه از منظرهــای متفــاوت مــی  ــای واگ ــش ه پرس
ــه  ــته ب ــی وابس ــا گاه ــخ آنه ــند و پاس ــته باش ــی داش ــای مختلف ــخ ه ــد پاس توانن
زاویــه ی دیــد پاســخ دهنــده اســت. طــرح  ایــن نــوع ســواالت و پاســخ نســنجیده کار 
را بــراي اداره کالس مشــکل مــي کند.بهتــر وارد مباحثــي کــه بــه حــوزه یادگیــري 
درســي مرتبــط نیســت نپردازیــدو بــا جمالتــي چــون بعــد از کالس تشــریف بیاوریــد 
ــد.  ــودداري کنی ــو خ ــر هنرج ــد نظ ــا تایی ــم از رد ی ــت کنی ــاره صحب ــن ب ــا در ای ت
گاهــي الزم اســت پاســخ ســوال را بــه هنرآمــوز دیگــر ارجــاع دهیــد. طبیعــي اســت 
بســیار مهــم باشــد کــه شــما ایــن موضــوع را درک کنیــد و از ایــن منظــر پاســخ 
هــاي هنرجویــان را واکاوي کنید.پاســخ هــاي هنرجویــان بــه مباحــث را بــه دقــت 

بررســي کنیــد تــا زمینــه هــاي خــارج شــدن از مباحــث بوجــود نیایــد.
ــان  ــه ســؤاالت مطــرح شــده، در هنرجوی گاهــی عکــس العمــل هنرآمــوز نســبت ب
ــث  ــوز باع ــه ی هنرآم ــگفتی و عالق ــب، ش ــار تعج ــاًل، اظه ــت؛ مث ــر اس ــیار مؤث بس
ــگام پاســخ دادن  ــس هن ــود. پ ــؤال می ش ــه س ــان ب ــه ی هنرجوی ــه بقی ــب توج جل
ــح  ــخ صحی ــوز از دادن پاس ــه هنرآم ــن اســت ک ــان، اصــل ای ــؤاالت هنرجوی ــه س ب
ــي از  ــد. بعض ــون کن ــت رهنم ــخ درس ــیر پاس ــو  را در مس ــر ج ــا هن ــزد؛ ت بپرهی
ــه کمــک هنرجــو بیایــد ، غیــر از  ــد کــه هیــچ چیــزي نبایــد ب هنرآمــوزان معتقدن
آموختــه هایــش . ایــن نــگاه درســت نیســت زیــزا در روش یادگیــري ، تفاوتــي بیــن 
ــیابي  ــان ارزش ــي در زم ــدارد و حت ــود ن ــیابي وج ــان ارزش ــري و زم ــاد گی ــان ی زم
هــم بــراي یــاد گیــري هنــر جــو فرصــت هســت بدیــن معنــي کــه هنــر جویــان را 

ــد.  ــرار دهی ــال ق ــری فع همــواره در مســیر یادگی
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نظــام آموزشــی در جهــت تقویــت زمینــه هــای بالقــوه ی خالقیــت، نقــش مهمــی 
ایفــا مــی کنــد. یــک از مســیرهای ســاخت ایــن 
زمینــه، بــه کارگیــری روش هــای تدریــس 
ــت  ــای تقوی ــی از روش ه ــت. یک ــت زاس خالقی
ــارش  روحیــه ی خــالق در فراگیرنــدگان،روش ب

ــا مغــزی اســت. فکــری ی
هدف

 هــدف آمــوزش از طریــق بــارش فکــری، افزایش 
ــد  ــراد و ایجــاد عقای ــی حــل مســئله در اف توانای
ــان اســت.  ــای زایشــگر در هنرجوی و اندیشــه ه

هنرجویانــی کــه دوره هــای مربــوط بــه حــل مســائل بــه روش بــارش فکــری را مــی 
گذراننــد، از کســانی کــه ایــن دوره را نمــی گذراننــد، در آزمــون هــای آفرینندگــی 

نمــره هــای بیــش تــری مــی گیرنــد. 
مراحل اجرای الگو 

فعالیــت افــراد گــروه در جلســه ی بــارش مغــزی، بــا هدایــت و راهنمایــی مقدماتــی 
مســئول جلســه شــروع می شــود. مســئول جلســه ابتــدا بــه بیــان و تفهیــم موضــوع 

جلســه مــی پــردازد و قوانیــن جلســه را متذکــر مــی گــردد: 
قوانین روش بارش فکری 

انتقــاد ممنــوع اســت و هرگونــه اعتــراض یــا انتقــاد رونــد فعالیــت را کنــد مــی . ۱
کنــد و در جریــان بــارش فکــری، افــراد اندیشــه هــای غلــط یــا درســت خــود 

را مــی تواننــد ارائــه دهنــد. 
 قضاوت و ارزشیابی در مورد اندیشه و فکر اعضا ممنوع است. . ۲
ــات و . ۳ ــداد نظری ــوب اســت و هــر چــه تع ــات مطل ــا و نظری کمیــت اندیشــه ه

اندیشــه هــای تولیــد شــده بیشــتر باشــد، احتمــال وجــود اندیشــه هــای خــالق 
افزایــش مــی یابــد. بنابرایــن تعــداد طــرح هــا نبایــد کــم باشــد. 

 حضــور افــراد داوطلبانــه و اختیــاری اســت و در جریــان جلســه اگــر عضــوی . ۴
نخواهــد بعضــی نظریــات را اعــالم کنــد، اجبــاری نــدارد. 

 مشابه سازی نظریات، ترکیب و تغییر دادن، اندیشه ی دیگران آزاد است. . ۵
ــد توجــه شــود . ۶ ــول بای ــر معق ــن و غی ــی و دور از ذه ــر منطق ــات غی ــه نظری ب

زیــرا مــی تواننــد بدیــع و تــازه باشــند. پــس از بیــان قوانیــن جلســه ی بــارش 
ــه صــورت چرخشــی و نوبتــی شــروع می شــود و  ــه ی نظریــات ب مغــزی و ارائ

BRAIN STORMING   الگوی بارش مغزی

 ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت کــه ارزشــیابی نیــز یــک وســیله یادگیــری اســت 
و نــه یــک چیــز جداگانــه  اســت .
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ــات و آرای بیــان شــده را در حیــن اجــرای جلســه  منشــی جلســه بایــد نظری
ثبــت کنــد. 

ــه . ۷ ــراي ارائ ــارش مغــزي در ایــن اســت کــه ،شــهامت هنــر جــو را ب اهمیــت ب
ــا نباشــد. نظــرات خــود افزایــش مــي دهــد. خــواه ایــن نظــر اصولــي باشــد و ی
ــه ی  ــن جلس ــرل همی ــرا و کنت ــن روش، اج ــش ای ــن بخ ــال تری ــت، فع در حقیق

ــد.  ــی کن ــد م ــه ای تولی ــخص، اندیش ــه ش ــت ک ــت اس خالقی
ــا در . ۸ ــه ه ــد اندیش ــه ی تولی ــه مرحل ــن ک ــس از ای ــیابی   پ ــاوت و ارزش قض

مــدت معینــی صــورت گرفــت طبیعــی اســت کــه تعــداد زیــادی نظریــه و طرح 
ــن مجموعــه پاالیــش مــی گــردد  ــه ی دوم، ای ــد. در مرحل ــه دســت مــی آی ب
ــران و  ــاهده گ ــپس مش ــود. س ــذف می ش ــب ح ــابه و نامناس ــات مش و نظری
ــی و  ــورد بررس ــات را م ــن نظری ــزی، ای ــارش مغ ــه ی ب ــی جلس ــای اصل اعض
ارزشــیابی قــرار مــی دهنــد و در نهایــت، تعــدادی نظریــه یــا طــرح بــه صــورت 

ــی جلســه اعــالم مــی گــردد.  ــج اصل پیشــنهاد و نتای
در الگــوي بــارش مغــزي هــدف فقــط فکرکــردن و ســپس پاســخ دادن اســت و نبایــد 
بــه درســت یــا غلــط بــودن فکــر اهمیتــي داد. فرامــوش نکنیــد کــه بســیاري ازهنــر 
جویــان در ابتــداي راه هســتند و اساســا در حــدي نیســتند کــه نظــر هــاي درســت و 
حســاب شــده اي بیــان کننــد. بــه هرحــال بــراي اینکــه نظــر خوبــي داد ابتــدا بایــد 
بــه نظــر دادن اهتمــام ورزیــد و ســپس در پــي خــوب و درســت بــودن نظــر بــر آمــد.
یــک مثــال در موضــوع بــارش مغــزي را مــي تــوان در بــاره یــک فعالیــت کالســي 
ــان  ــر جوی ــمت از هن ــن قس ــم . در ای ــر کنی ــاب ذک ــري ۲ کت ــمت یادگی ، در قس
خواســته شــده اســت تــا در بــاره تفــاوت هــاي ایــن دو سیســتم ) تصویــر ( هــر چــه 
را مــي بیننــد بنویســند.براي آنهــا روشــن کنیــد مهــم نیســت آنچــه مــي نویســند 
درســت باشــد و یــا خیــر و یــا کــم اهمیــت باشــد . فقــط نوشــتن مهــم اســت و بــراي 
کســاني کــه چیــزي ننوشــته انــد و یــا در پــي نــگاه کــردن از روي نوشــته دیگــران 
ــب  ــک مطل ــر ی ــي ارزش اســت. اگ ــا ب ــر دو کار آنه ــه ه ــد ک هســتند  روشــن کنی
ــه وجــود دارد ولــي در شــکل  بســیار ناچیــز مثــال بگوییــد در ایــن شــکل یــک لول
دیگــر وجــود نــدارد ، بــراي مــن ارزش دارد . پــس از چنــد دقیقــه فرصــت ، یکــي از 
هنرجویــان را بخواهیــد تــا آنچــه را نوشــته روي تختــه بــاز نویســي کنــد و پــس از 
پایــان نوشــته هــا ، بــراي نوشــته هــاي او در دو کلمــه پــاخ بدهیــد. اگــر مهــم بــود 
جلــوي نوشــته کلمــه مهــم و اگــر بــي ارزش بــود کلمــه مهــم نیســت را بنویســد و 
حــاال تعــداد کلمــه هــاي مهــم را بشــمارید و ایــن کار را بــا چنــد هنــر جــو انجــام 
ــاره سیســتم تمیــز کنندگــي و  ــان تفــاوت هــاي مهــم در ب دهیــد. در پایــان خودت
ــراي هنرجویــان روشــن کنیــد. و از هنــر جویــان بخواهیــد ایــن  ــاز کنندگــي را ب ب
مطالــب مهــم را کنــار تصاویــر یــاد داشــت کننــد. همــواره بــه هنرجویــان بگوییــد 
تــا در کنــار تصاویــر چیــزي بنویســند تــا اگــر هنرجویــي غیبــت مــي کنــد بفهمــد 
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هدف 
ایــن روش در تقویــت مهــارت هــای اساســی 
تفکــر بســیار مؤثــر بــوده و در حقیقــت ایــن الگــو 
ــرای  ــا اج ــد و ب ــی کن ــف م ــر را کش ــت تفک ماهی
ــران  ــه فراگی ــردن را ب ــر ک ــه فک ــو چگون ــن الگ ای
ــت شــاگردان  ــرای هدای ــن الگــو ب ــم ای مــی آموزی

ــود. ــن می ش ــوم تدوی ــک مفه ــه ی ب
مراحل اجرای الگو 

ــت و  ــب مثب ــب را در دو قال ــوز مطال ــه هنرآم ــن مرحل ــب: در ای ــه مطال 1-عرض
منفــی ارائــه مــی دهــد بنابرایــن مطالــب بایــد قبــال« دســته بنــدی شــده و در قالــب 
نمــودار، تصاویــر، جــداول و یــا نوشــته هایــی بــر روی تابلــو آمــاده ی ارائــه شــود در 
ایــن مرحلــه هنرآمــوز بــرای فراگیــران مشــخص مــی کنــد کــه مفهومــی را در ذهــن 
ــا آری  ــه شــده را ب ــب ارائ ــد و ســپس بعضــی مطال ــی ببرن ــه آن پ ــد ب دارد کــه بای
و برخــی دیگــر را بــا خیــر مشــخص مــی کنــد آری هــا همــان مفهومــی را نشــان 
مــی دهــد کــه در ذهــن هنرآمــوز اســت در واقــع هــر مطلبــی کــه ارائــه می شــود 
ــه  ــا مثبــت از آن مفهــوم مــی باشــد و در ایــن مرحلــه هنرآمــوز ب ــی منفــی ی مثال
فراگیــران مــی گویــد کــه در همــه ی مثــال هــای مثبــت مفهومــی مشــترک اســت 
کــه وظیفــه ی آنهــا ایجــاد فرضیــه ای دربــاره ی ماهیــت آن مفهــوم اســت بنابرایــن 
مــوارد مطــرح شــده بایــد از پیــش منظــم شــده و بــا نشــانه هــای »آری« و »خیــر« 

عرضــه شــوند و در ایــن مرحلــه مثــال هــا بایــد کامــال« ســازمان یافتــه باشــند. 
ــال هــا و  ــه مقایســه مث ــران ب ــه فراگی ــن مرحل ــوم: در ای ــه مفه ــتیابی ب 2-دس
ــا عوامــل مشــترکی بیــن  ــال عامــل ی ــه دنب ــد و ب مــوارد مطــرح شــده مــی پردازن
مثــال هــای مثبــت مــی گردنــد و فرضیــه هایــی مــی ســازند و مباحثاتــی نیــز مــی 
توانــد صــورت گیــرد. در صــورت لــزوم هنرآمــوز بایــد مثــال هــای بیشــتری ارائــه 
ــب  ــی اغل ــد وقت ــت کن ــر هدای ــورد نظ ــوم م ــوی مفه ــه س ــان را ب ــد و هنرجوی کن
هنرجویــان روی یــک فرضیــه بــه توافــق رســیدند بایــد مثــال هــا و مــوارد جدیــدی 
ــد و خــود  ــا را تعییــن کنن ــودن آنه ــا منفــی ب ــا مثبــت ی ــا عرضــه شــود ت ــه آنه ب
فراگیــران نیــز در ایــن قســمت مــی تواننــد نمونــه هــای جدیــدی را مطــرح کننــد. 
3- نامگــذاری مفهــوم و تحلیــل جريــان دريافــت مفهــوم : در ایــن مرحلــه 
ــوم  ــی مفه ــام تخصص ــردازد و ن ــی پ ــوم م ــف مفه ــذاری و تعری ــه نامگ ــوز ب هنرآم
ــل  ــه تحلی ــان ب ــد و در آخــر هنرجوی ــی کن ــوان م ــر وجــود داشــته باشــد عن را اگ

الگوی سازماندهی مفهوم 
نیامــدن او منجــر بــه از دســت رفتــن یــک فرصــت بــراي او شــده اســت.
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راهبردهایــی کــه بــه وســیله ی آن بــه مفهــوم و یــا مفاهیــم دســت یافتــه انــد، مــی 
پردازنــد. 

در حقیقــت بعــد از آنکــه هنرجویــان بــه مفهــوم دســت یافتنــد بایــد از آنها خواســت 
تــا مراحــل تفکــر خــود را در حیــن دســتیابی بــه مفهــوم یــک بــه یــک نقــل کننــد 
و افــکاری را کــه در هــر مرحلــه، بــه ذهنشــان خطــور کــرده شــرح دهنــد بایــد از 
آنهــا خواســت کــه بگوینــد در ابتــدا چــه فکــر مــی کردنــد چــرا اینگونــه فکــر مــی 
کردنــد و یــا چــرا فکــر خــود را تغییــر دادنــد فایــده ایــن کار ایــن اســت کــه میاحثــه 
ــل  ــه تحلی ــان ب ــی آن هنرجوی ــه در پ ــرد ک ــی گی ــورت م ــان ص ــن هنرجوی ای بی
ــد  ــی پردازن ــد م ــه ان ــم دســت یافت ــه مفاهی ــیله ی آن ب ــه وس ــه ب ــی ک راهبردهای
اینکــه در اذهــان هنرجویــان چــه مــی گــذرد و چــه فرضیــه هایــی در مراحــل اولیــه 
در ذهــن آنهــا شــکل گرفتــه و چگونــه ایــن فرضیــه هــا را آزمــوده انــد بســیار مهــم 
اســت زیــرا مــی تــوان بــه ایــن طریــق نحــوه ی تفکــر هنرجویــان را بررســی کــرد 
بــه ایــن ترتیــب هــم تمریــن هایــی بــرای دریافــت مفهــوم در اختیــار داریــم و هــم 
اینکــه هنرجویــان مــی تواننــد بــا تغییــر در راهبردهــا و آموختــن راهبردهــای جدیــد 

توانایــی بیشــتری در دریافــت مفهــوم پیــدا کننــد. 

آیــا دوران تحصیــل خــود را بــه یــاد مــی آوریــد 
ــاه در  ــان کوت ــک زم ــد در ی ــور بودی ــه مجب ــی ک هنگام
ــا،  ــت ه ــورها، پایتخ ــهرها، کش ــا اسامی ش درس جغرافی
ــع و آب وهــوای  ــا، رودهــا و محصــوالت و صنای کــوه ه
ــپارید و در درس  ــر بس ــه خاط ــف را ب ــهرهای مختل ش
تاریــخ بایــد اســامی تمــدن هــا، سلســله هــا، پادشــاهان 
ــا و در درس  ــه آنه ــوط ب ــای مرب ــال ه ــا و س و رویداده

شــیمی عالمــت اختصــاری عناصــر؛ فرمــول هــا و خــواص مــواد و در درس ریاضــی 
ــا را  ــای آنه ــاب ه ــندگان و کت ــاعران، نویس ــام ش ــات ن ــا و در درس ادبی ــول ه فرم
حفــظ مــی کردیــد. حفــظ کــردن ایــن همــه اســامی چقــدر ســخت بــود و چــه زود 
همــه ی آنهــا را فرامــوش مــی کردیــم. در زمــان مــا و برخــی از هنرجویــان بــرای 
بــه خاطــر ســپردن ایــن نــام هــا از شــیوه هــای خاصــی اســتفاده مــی کردیــم مثــاًل 
بــا بــه هــم چســباندن حــرف اول ایــن اســامی کلمــه معــن  ی داری مــی ســاختیم 
کــه بــا یــادآوری ایــن کلمــه آن اســامی را نیــز بــه خاطــر مــی آوریــم ایــن الگــو بــر 

همیــن اســاس پــی ریــزی شــده اســت. 
هدف:

ــتعداد  ــو اس ــن الگ ــتفاده از ای ــا اس ــوده و ب ــه ای ب ــوی حافظ ــک الگ ــو ی ــن الگ  ای
ــل  ــدرت تخی ــن ق ــود. همچنی ــت می ش ــب تقوی ــپردن مطال ــه یادس ــران در ب فراگی

الگوی يادسپاری 



27

هنرجویــان پــرورش یافتــه و فراگیــران مجبــور بــه اســتفاده از قــدرت ذهنــی خــود 
می شــوند. 

یکــی دیگــر از مهمتریــن نتایــج ایــن الگــو آگاهــی هنرجویــان از ایــن موضــوع اســت 
ــن الگــو  ــا اســتفاده از ای ــی نیســت و ب ــان اســرارآمیز درون کــه آموختــن یــک جری
ــی  ــای ذهن ــت ه ــد فعالی ــی توانن ــه م ــب می شــوند ک ــن مطل ــران متوجــه ای فراگی
خــود را ســازماندهی و کنتــرل کننــد و باالخــره رشــد توانایــی یادســپاری بــه قــدرت 
ــره ی  ــب ذخی ــرده و موج ــی ک ــه جوی ــت صرف ــش داده، در وق ــری را افزای یادگی

ــود.  ــات می ش ــری از اطالع بهت
مراحل اجرای الگو 

1-توجــه بــه مطالــب : در ایــن مرحلــه فراگیــر بایــد افــکار خــود را روی مطالبــی 
ــه خاطــر ســپارد متمرکــز ســازد و ایــن مطالــب را ســازمان دهــد اگــر  کــه بایــد ب
بــه چیــزی توجــه نکنیــم آن را یــاد نمــی گیریــم چگونــه فراگیــر بایــد مطالــب را 
ســازمان دهــد؟ یــک راه انجــام ایــن کار خــط کشــیدن زیــر مطالــب مهــم اســت راه 
دیگــر درســت کــردن مطالــب اســت و باالخــره راه ســوم مقایســه بیــن مطالــب و پــی 

بــردن بــه ارتبــاط بیــن مطالــب اســت. 
ــی را  ــا و فنون ــارت ه ــد مه ــر بای ــه فراگی ــن مرحل ــاط: در ای ــراری ارتب 2- برق
بیامــوزد تــا بــه کمــک آنهــا بتوانــد مطالــب جدیــد را بــه مطالــب مربــوط دیگــری 
کــه قبــالً آموختــه و یــا بــه کلمــات آشــنا، عکــس هــا و غیــره پیونــد زنــد وامــا ایــن 

فنــون و مهارتهــا چــه هســتند؟ 
ــن روش  ــه ای اســت در ای ــا اســتفاده از روش اتصــال کلم ــارت ه ــن مه یکــی از ای
بایــد ابتــدا مطلــب ناآشــنا را بــه مــوردی آشــنا پیونــد دهیــم و ســپس ایــن پیونــد 

را معنــی دار ســازیم .
همچنیــن مــی توانیــد از یــک تداعــی مســخره و یــا مبالغــه آمیــز اســتفاده کنیــد. 
ــال اول  ــر- اتص ــورد نظ ــم م ــا مفاهی ــاه ب ــه ی کوت ــا جمل ــتان ی ــک داس ــاخت ی س
کلمــات و ســاخت یــک کلمــه ی رمــز- ارتبــاط دادن مفاهیــم بــه مــکان یــا زمــان 
خــاص- اســتفاده از تضــاد- بــزرگ نمایــی و کدگــذاری از دیگــر فنــون و راهبردهــای 

روش یادســپاری اســت. 
ــاد  ــه ی ــوب ب ــی خ ــی را خیل ــا مطالب ــف: م ــواس مختل ــا ح ــاط ب 3- ارتب
می ســپاریم کــه آن را نــه فقــط بــا یــک حــس بلکــه بــا حــواس مختلــف پنجگانــه 
خــود بــه خوبــی احســاس کــرده باشــیم بنابرایــن بایــد از هننــر جــو خواســته شــود 
تــا بــا بیشــتر از یــک حــس خــود کار کنــد و بــا ایجــاد تصاویــر حســی مختلــف کــه 
ــه تقویــت یادگیــری  ممکــن اســت حالــت مبالغــه و طنزآمیــز نیــز داشــته باشــد ب

خــود بپــردازد و ایــن مرحلــه در واقــع بســط تخیــالت حســی مــی باشــد. 
4 - تکــرار و يــادآوری : و باالخــره در آخریــن مرحلــه فراگیــر بایــد مطالــب را تــا 

زمانــی کــه کامــالً آموختــه شــوند تمریــن کنــد. 
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الگوی پيش سازمان دهنده 
مقدمه

ــم و  ــب مه ــد مطل ــه شــخصی بخواه ــده ک ــش آم ــان پی ــون برایت ــا » تاکن  مطمئن
ــرده اســت. و  ــروع نک ــی مســتقیما « ش ــذارد. ول ــان بگ ــما در می ــا ش ــدی را ب جدی
ــرای شــنیدن و  ــان را ب ــد ذهنت ــا آنهــا آشــنایی داری ــان مطالبــی کــه شــما ب ــا بی ب
دریافــت مطلــب جدیــد آمــاده کــرده اســت. و در آن موقــع حتمــاً ایــن احســاس را 

ــوده اســت.  ــان آســانتر ب ــد چقــدر درک موضــوع برایت داشــته ای
ــر اســاس چنیــن طرحــی پایــه ریــزی شــده  الگــوی پیــش ســازمان دهنــده نیــز ب

اســت . 
هدف

ــه  ــو ب ــن الگ ــت. ای ــری اس ــردن یادگی ــی دار ک ــو معن ــن الگ ــدف ای ــن ه مهمتری
هنرآمــوزان کمــک مــی کنــد تــا بتواننــد مقــدار زیــادی اطالعــات را بــه طــور معنــی 
ــد یادگیــری  ــن الگــو فراگیــر مــی توان ــا اســتفاده از ای ــر انتقــال دهنــد. ب دار و مؤث
طوطــی وار را رهــا کــرده و بــا مســلط گشــتن بــر اطالعــات ســاخت شناســی خــود 
ــی  ــش قبل ــداری دان ــر پای ــزودن ب ــا اف ــو ب ــن الگ را اســتحکام بخشــد و در اصــل ای

ــد را آســان مــی ســازد.  فراگیــران، کســب اطالعــات جدی
همچنیــن ایــن روش تمایــل بــه کاوشــگری و عــادت بــه تفکــر دقیــق در فراگیــر را 

افزایــش مــی دهــد. 
مراحل اجرای الگو 

1-ارائه پیش سازمان دهنده. 
پیــش ســازمان دهنــده هــا در حقیقــت همــان مطالــب پیــش گفتــار هســتند کــه 
قبــل از ارائــه مطالــب درســی و در ســطحی کلــی تــر از خــود مطلــب درســی بیــا ن 
ــی کــه در کتــاب هــای  می شــوند. البتــه بســیاری از مقدمــه هــا و پیــش گفتارهای
ــه عنــوان پیــس ســازمان دهنــده توســط  ــد ب درســی آورده شــده اســت. نمــی توان
هنرآمــوزان بــه کار گرفتــه شــود. هــدف از ارائــه ی پیــش ســازمان دهنــده یکپارچــه 
ــب از پیــش آموختــه شــده  ــا مطال ــد ب ــب درس جدی ســازی و بهــم پیوســتن مطال
اســت. بهتریــن پیــش ســازمان دهنــده هــا آنهایــی هســتند کــه مفاهیــم، اطالعــات 
ــه کار  ــه شــکل مناســب ب ــند را ب ــی باش ــنا م ــر آش ــرای فراگی ــه ب ــی را ک و تعاریف

گرفتــه باشــند. 
2 -عرضه مطلب درسی

ــن  ــد ای ــه بای ــه دهــد. البت ــب یادگیــری را ارائ ــد مطال ــه هنرآمــوز بای ــن مرحل در ای

ــرای ســنین مختلــف اســتفاده  ــوان ب ــن الگــو نیــز ماننــد ســایر الگوهــا مــی ت از ای
کــرد البتــه بــرای بچــه هــای کوچــک تــر بایــد اتصــال هــا توســط هنرآمــوز ارائــه 
شــود و معمــوالً خــود آنهــا قــادر بــه برقــراری ایــن پیوندهــا و اتصــال هــا نیســتند. 
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مطالــب قبــاًل فهرســت و ســازمان یافتــه شــده باشــند و در تمــام زمــان تدریــس ایــن 
مطالــب را در ارتبــاط بــا مفاهیــم کلــی تــر ســازمان دهــد. بــه هــر حــال فرامــوش 
ــر از  نکنیــد کــه پیــش ســازمان دهنــده هــا همــواره مطالبــی جامــع تــر و کلــی ت
ــد توجــه  ــب درســی بای ــه مطال خــود مطلــب درســی هســتند. در تمــام مــدت ارائ
فراگیــران بــه ســازمان دهنــده حفــظ شــود و در ارائــه ایــن مطالــب نظــم منطقــی 

بایســتی رعایــت شــود. 
ارائــه مطالــب درســی را مــی تــوان بــه شــکل ســخنرانی، بحــث، فیلــم و یــا آزمایــش 

انجــام داد.
3-استحکام ساخت شغلی 

در ایــن مرحلــه بایــد بــه تحکیــم ســازمان شــناختی هنرجــو پرداخــت و بــرای ایــن 
کار هنرآمــوز مــی توانــد مطالــب را بــرای هنرجویــان یــادآوری کنــد و یــا خالصــه ای 
از ویژگــی هــای اصلــی مطالــب درســی جدیــد را از فراگیــران بخواهــد هــم چنیــن 
ــب  ــه مطال ــا و مقایس ــاوت ه ــی تف ــق و بررس ــکل دقی ــه ش ــم ب ــف مه ــرار تعری تک
ــر باشــد. در  ــران مؤث ــد در اســتحکام ســاخت شناســی فراگی ــی توان ــز م درســی نی
حقیقــت ایــن مرحلــه ارتبــاط مطالــب درســی را بــا مطالــب از قبــل آموختــه مــورد 
آزمایــش و ســنجش قــرار مــی دهــد تــا جریــان یادگیــری فعــال شــود. ایــن الگــو 
را یادگیــری از طریــق عرضــه ی مطالــب نیــز مــی نامنــد . در زمانــی از روش هــای 
ارائــه آمــوزش )ســخنرانی، ...( طرفــداری مــی کننــد. کــه صاحــب نظــران آمــوزش 
ــه حفــظ کــردن و یادگیــری غیرفعــال منجــر می شــوند  ــه روش هــا را کــه ب اینگون
مــورد انتقــاد شــدید قــرار مــی دادنــد و بــه اعتقــاد پژوهشــگران هر روشــی تدریســی 
کــه ضعیــف اجــرا شــود ، بــه یادگیــری حفظــی مــی انجامــد و تدریــس بیانــی نیــز 
مســتثنی نیســت و اگــر خــوب صــورت گیــرد بــه یادگیــری معنــی دار ختــم می شــود 

و فراگیــر در ایــن روش بــه طــور ذهنــی فعــال اســت.
پیــش ســازمان دهنــده بایــد از برخــی توضیحــات مقدماتــی کــه در ابتــدای تدریــس 
گفتــه می شــود و مهــم و مؤثــر نیــز هســتند تمیــز داده شــود. مثــاًل پرســش هایــی 
ــا ســال پیــش  ــاره ی مطلــب درس پیــش ی ــان درب کــه در شــروع درس از هنرجوی
ــده اســتفاده شــود  ــوان پیــش ســازمان دهن ــه عن ــد ب پرســیده می شــود نمــی توان
ــان درس از  ــه در پای ــی و اینک ــب درس ــه مطل ــوط ب ــای مرب ــدف ه ــن ه ــا گفت و ی
فراگیــران انتظــار یادگیــری چــه مطلبــی را داریــم نیــز نمــی تواننــد پیــش ســازمان 
دهنــده باشــند. هــر چنــد تمــام ایــن مــوارد مــی تواننــد جزئــی از یــک ارائــه خــوب 
باشــند. پیــش ســازمان دهــده بایــد یــک مفهــوم قــوی و بــه اعتقــاد دیویــد آزوبــل 
ــد بعــدی  ــکار و عقای ــا اف )پژوهشــگر تعلیــم و تربیت(یــک داربســت عقلــی باشــد ت
ــه  ــم و اصــول را ب ــده گان مفاهی ــا گذاشــته شــود. پیــش ســازمان دهن ــا بن ــر آنه ب
ــد  ــرض کنی ــال ف ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی دهن ــه م ــان ارائ ــه هنرجوی طــور مســتقیم ب
کــه معلمــی مــی خواهــد دربــاره ی بحــران انــرژی در دنیــا صحبــت کنــد در ایــن 
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الگوی تدريس بر اساس ساخت گرايی
ــافی  ــال و اکتش ــای فع ــزو روش ه ــی ج ــاخت گرای ــدی، روش س ــه بن ــر طبق از نظ

ــد.  ــی کن ــد م ــان تأکی ــش هنرجوی ــم دان ــرل و تعمی ــد، کنت ــر تولی ــه ب اســت ک
ــات تســهیل کننــده  در فرآینــد تدریــس ســاخت گرایــی هنرآمــوز و همــه ی امکان
هســتند و جــزو خدمــات آموزشــی بــه حســاب مــی آینــد. بنابرایــن، در ایــن روش، 

هننــر جــو نقــش اساســی را ایفــا مــی کنــد. 
هدف

ــرای کشــف  ــق فعالیــت هــای گوناگــون ب ــدگان از طری ــه فراگیرن جســتجوی فعاالن
راه حــل هــا، مفاهیــم، اصــول و قوانیــن، یکــی از اهــداف مهــم در ایــن روش اســت. 
ــه  ــداع و ب ــرا، اب ــی، اج ــؤال، طراح ــاد س ــرای ایج ــگری ب ــه ی کاوش ــتن روحی داش

ــی اســت.  دســت آوردن جــواب، یکــی از ویژگــی هــای ســاخت گرای
ایــن الگــوی تدریــس از پویاتریــن و کارآمدتریــن، الگوهــای تدریــس اســت کــه در 

بســیاری از کالس هــای دنیــا بــا موفقیــت در حــال اجــرا اســت. 
مراحل اجرای الگو 

الگــوی تدریــس حاضــر در ۴ مرحلــه برنامــه ریــزی و اجــرا می شــود؛ مراحــل مــورد 
نظــر عبــارت انــد از:  

۱-درگیر گردن
۲-کاوش

۳-توصیف و شرح و بسط )گسترش(
۴-ارزشیابی  

مرحله اول: درگیر شدن 
ایــن مرحلــه بــرای جلــب توجــه کالس بــه موضــوع مــورد آمــوزش و ایجــاد هیجــان 
ــک داســتان  ــب، ی ــک ســؤال جال ــران طراحــی شــده اســت. ی ــزش در فراگی و انگی
نیمــه تمــام، یــک عکــس خــوب، ارائــه یــک فعالیــت مناســب علمــی و یــا ... مــی 
توانــد مــورد اســتفاده هنرآمــوز قــرار گیــرد در آمــوزش درس ســطح مقطــع الیــاف 
ــازه  ــات محیطــی اج ــه امکان ــی ک ــد در صورت ــی توان ــه م ــن مرحل ــرای اجــرای ای ب
مــی دهــد بــه افــراد گــروه فرصتــی بدهــد تــا در یــک مــدت زمــان تعییــن شــده 
در محیــط اطــراف خــود بــه دنبــال شــواهدي از ســطح مقطــع الیــاف باشــند. بچــه 
هایــی کــه در پایــان ایــن مــدت بــه کالس بــاز مــی گردنــد هیجــان زده و بــا انگیــزه 
کافــی آمــاده انــد تــا در ادامــه کار بــا هنرآمــوز همــراه باشــند. در صورتــی کــه چنین 
امکانــی در اختیــار نباشــد هنرآمــوز مــی توانــد بــا پیــش بینــی کــه از جلســه قبــل 

زمینــه مفهــوم انــرژی بــه عنــوان ســازمان دهنــده اصلــی و مفاهیمــی مثــل کارایــی 
انــرژی و ذخیــره انــرژی مــی تواننــد بــه عنــوان ســازمان دهنــده هــای کمکــی مــورد 

اســتفاده قــرار گیرنــد.



31

انجــام مــی دهــد از هــر گــروه بخواهــد تــا یکنــوع الیــاف را زیــر میکروســکوپ نــگاه 
ــواع ســطح مفطــع  ــر جالبــی از ان ــد تصاوی ــن صــورت مــی توان ــر ای کننــد. و در غی
الیــاف  را بــا خــود بــه کالس بیــاورد و یــا حداقــل از تصاویــر کتــاب اســتفاده کنــد. 

مرحله دوم : کاوش 
در ایــن مرحلــه کــه مطالعــه بعــد از انگیــزه مــی باشــد هنرآمــوز از گــروه هــا مــی 
خواهــد تــا بــه ســطوح مفطــع الیــاف بپردازنــد. در اینجــا مشــاهدات هنرجویــان از 
ســطوح مقاطــع الیــاف مــی توانــد شــامل مشــاهده ســطوح جانبــي و ســطح مقطــع 
الیــاف باشــد. همــه ی گــروه هــا فعــال و بــه جســتجو و مطالعــه مشــغول هســتند. 
ضمــن اینکــه از وســایل ســاده ای ماننــد ذره بیــن و ... نیــز اســتفاده مــی کننــد. در 
تمــام لحظــات گــروه یادداشــت بــرداری مــی کنــد. اطالعــات خــود را از نــام الیــاف و 

ســطوح مقاطــع آنهــا را یادداشــت مــی کنــد. 
در این روش چند نکته اهمیت دارد

ــه خاطــر  ــه ب ــک فعالیــت صــرف و ن ــوان ی ــه عن ــاف را ب ــف - ســطح مقطــع الی  ال
ارتبــاط ســطح مقطــع الیــاف بــا خــواص آن مــورد بررســي قــرار دهد.بنابــر ایــن در 

ــد. ــب دیگــر تکیــه نکنی ــا مطال ــن موضــوع ب ــاط ای ــه ارتب هنــگام انجــام کار ب
ــک  ــودش ی ــراي خ ــوع ب ــر موض ــه ه ــد ک ــاب کنی ــان را مج ــد هنرجوی ــعي کنی س

ــر دارد . ــز تاثی ــر نی ــات دیگ ــر موضوع ــر آن ب ــالوه ب ــي دارد و ع اهمیت
ب- پــس از شــناخت کامــل ســطح مقطــع الیــاف و روش هــاي تعییــن آن ، حــاال بــه 
تاثیرخــواص ســطح مقطــع  روي ریســندگي بپردازیــد و بــا  توجــه بــه آن موضــوع  

، مطلــب را واکاوي کنیــد.
پ - در مرحلــه آخــر تاثیــري کــه ســطوح مقطــع الیــاف روي ابعــاد خــواص الیــاف 
و نــخ مــي گــذارد را مــورد بررســي قــرار دهــد. و دو بــاره بــه جــاي اول بــاز گردیــد. 
ــه ریســندگي  ــراي کارخان حــاال از هنرجــو ســوال کنیــد کــه اگــر شــما بخواهیــد ب
ــي تهیــه  ــي را انجــام مــي دهید.چــه جداول ، الیــاف ســفارش دهیــد . چــه کار های
مــي کنیــد. اگــر چنــد نمونــه الیــاف وجــود داشــت ، کــدام را انتخــاب مــي کنیــد.؟

مرحله سوم : توصیف و شرح و بسط )گسترش(
در مــورد کاري کــه مــي خواهیــد انجــام دهیــد بــا دقــت و بــا توجــه بــه جزییــات ، 
هنرجویــان را در جریــان کار قــرار دهیــد . اســتفاده از فیلــم و اســالید و انیمیشــن 
بســیار مهــم اســت. ســعي کنیــد هنرجــو ، قبــل از شــروع کار، در جریــان کامــل آن 

قــرار گرفتــه باشــد.
مرحله چهارم : ارزشیابي     

ــن  ــا ای ــراي آشــنایي بیشــتر شــما ب ــرات اساســي در ارزشــیابي و ب ــا توجــه تغیی ب
مطلــب در مباحــث بعــدي بــه طــور کامــل بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت.
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نرم افزارهاي رشته نساجي روي گوشي 
 نــرم افــزار هــاي بســیار زیــادي بــراي سیســتم اندرویــد وجــود دارد کــه شــما مــي 
ــرده و  ــدا ک ــا را پی ــع نســاجي آنه ــه صنای ــوط ب ــا جســتجوي کلمــات مرب ــد ب توانی
نصــب کنیــد. بــراي نمونــه و آشــنایي شــما بــا ایــن نــرم افــزار هــا تعــدادي از آنهــا 

را در اینجــا ذکــر مــي کنیــم.
نوع سیستم عامل پشتیبان این نرم افزار ها اندروید است.

دانلودتوضیحاتنام نرم افزار

Textile converter
 نرم افزار تبدیل واحد

Google play storeهاي نمره نخ

Textile   Dictionary
 نرم افزاردیکشنري

Bazar app storeنساجي و تبدیل نمره نخ

Fabric gsm calculator
 نرم افزار مربوط به
Google play storeمحاسبات پارچه

fibre science
 نرم افزار مربوط به  علوم

Google play storeالیاف نساجي

Amarjothiنرم افزار ریسندگي کشور 
Google play storeهند

 نرم افزار در باره  نساجينساجي
Bazar app storeایران

Pigment finder

 نرم افزار جستجوي
 محصوالت شیمیایي

 ورنگ هاي مورد استفاده
  در صنایع گوناگون و

نساجي

Google play store

tools ) color(
نرم افزار تعیین رنگ

) مناسب رنگرزي و رنگ 
عدل پنبه(

Bazar app store

King intelligent
 نرم افزار ترجه انگلیسي

Google play storeاز روي نوشته کتاب

نرم افزار هاي كاربردي در ريسندگي و ترجمه
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فصل سوم

اصول کلی ريسندگی 
و ارزشیابی
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سازماندهي درس ريسندگي

آموزش پودمانها

مهندس نساجی وتكنسين نساجي 

سازماندهي درس از دیدگاه اجزا و روشهاي اجرا :
۱-درس کــه شــامل پنــج  پودمــان اســت در قالــب یــک پــروژه تعریــف مــي شــود 
ــي  ــازماندهي م ــتگي ( س ــد شایس ــف کاري) واح ــودن تکالی ــتقل ب ــن مس ــه ضم ک

شــود.
۲- درس در قالب دو پروژه شامل پودمانهاي ترکیبي باشد.

۳- درس در قالب پودمان هاي مستقل و تکالیف کاري مستقل تعریف شود.
ــب  ــاي ترکی ــود و پودمانه ــه ش ــي ارائ ــف کاري و خط ــورت تکالی ــه ص ۴- درس ب

ــود. ــد ب ــا خواه ــتگي ه ــي شایس بیرون
۵-شــیوه توالــي دانشــها و مهارتهــا  اهمیــت دارد و پیوســتگي بیــن اجــزاء تعریــف 

شــود.

در ابتــدا بشــر بــرای تهیــه لبــاس و پوشــاک و محافظــت از خــود در مقابــل ســرما 
و گرمــا صنعــت نســاجی را بــه وجــود آورد. ســپس زیرانــداز و روانــداز خــود را بــه 

درس ریسندگي

تعداد واحد پودمان هاردیف
یادگیري

زمان )ساعت(
۴0% تئوري و 

۶0% عملي
۲۶۵حالجي۱
۲۶0کاردینگ   ۲
۲۵۵کشش و شانه زني۳
۲۶0چرخانه و نیم تاب۴

تمام تاب و بوبین ۵
۲۶0پیچ  

۳00مجموع
تذکر : هنر آموز گرامی ابتدا این مطالب را خوب بخوانید و سپس برای هنرجویان 

موضوعات مختلف مطرح شده را واکاوی کنید.
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یــاری ایــن صنعــت تهیــه کــرد و امــروزه نــه تنهــا انــواع پوشــاک و فــرش و موکــت 
ــز ماشــین،  ــرای ســاخت ترم ــد بلکــه ب ــه می کن ــا کمــک صنعــت نســاجی تهی را ب
شــریانهای مصنوعــی، جــاده هــا، هواپیماهــا و ســایت هــای فضایــی، مقــاوم ســازی 
کامپوزیــت هــا، در فیلتراســیون، ژئوتکســتال بــه منســوجات نیازمنــد اســت. بــرای 
مثــال بیــش از ۵0درصــد قلــب مصنوعــی از الیــاف نســاجی درســت شــده اســت. 
ــاده  ــت و در ج ــوجات اس ــا از منس ــتحکام تایره ــد اس ــش از ۷۵ درص ــن بی همچنی
ــژه ای را روی  ــن کــه اســفالت ریختــه شــود، منســوجات وی ســازی نیــز قبــل از ای

ســطح جــاده مــی خواباننــد کــه عمــر جــاده هــا را افزایــش مــی دهــد.

کار مهنــدس نســاجی تولیــد انــواع منســوجات اعــم از انــواع پوشــاک، کف پــوش هــا 
مثــل فــرش و موکــت و منســوجات مــورد اســتفاده در صنایــع دیگــر مــی باشــد.این 
صنعــت یکــی از قدیمی تریــن صنایــع کشــور اســت. ایــن  صنعــت  شــامل  بخش هــای  
ــه     کارخانه هــای  ریســندگی )تولیــد  ــوان  ب ــه  می ت مختلفــی  می شــود کــه  از آن  جمل
نخ هــای  مختلــف(، بافندگــی )تولیــد انــواع  پارچــه(،   تولیــد فــرش  ماشــینی  و موکــت  
ــاپ و  ــل     رنگرزی،چ ــا مث ــن  کااله ــده   ای ــل کنن ــای تکمی ــه ه ــن  کارخان و همچنی

کارخانه هــای  تولیــد الیــاف  مصنوعــی  مثــل  نایلــون و پلــی پروپیلــن     اشــاره  کــرد.

مهندســان نســاجی در کشــور ، دارای تخصــص هــای مختلــف تکنولــوژی نســاجی، 
شــیمی نســاجی و علــوم الیــاف، پوشــاک، ســازه هــای نانولیفــی و مدیریــت صنایــع 

نســاجی مــی باشــند کــه هــر کــدام حیطــه کاری خاصــی را در برمــی گیــرد.

مهنــدس نســاجی بــا تخصــص تکنولــوژی نســاجی با شــیوه هــای ریســندگی و تولید 
نــخ هــا، تولیــد پارچــه، قالــی و موکــت آشــنا اســت و در طراحــی و تعمیــر ماشــین 
آالت و قطعــات نســاجی تبحــر دارد. بــه عبارتــی مهنــدس تکنولــوژی نســاجی روی 
خــط تولیــد نــخ، پارچــه و موکــت کنتــرل داشــته و مشــکالت مربــوط بــه ماشــین 
ــاجی  ــین آالت نس ــاخت ماش ــی و س ــرای طراح ــد. ب ــل می کن ــاجی را ح آالت نس
ــکاری  ــک هم ــدس مکانی ــه مهن ــر از جمل ــان دیگ ــا مهندس ــاجی ب ــدس نس ، مهن

می کنــد.

ــا  ــا تخصــص شــیمی نســاجی و علــوم الیــاف آشــنایی کامــل ب مهنــدس نســاجی ب
کلیــه فرآیندهــا و عملیــات شــیمیایی، صنعــت نســاجی، از جملــه رنگــرزی، تولیــد 

الیــاف و ... دارد و کلیــه امــور مربــوط بــه ایــن بخــش هــا را زیــر نظــر دارد.

ــدی  ــزی و زمانبن ــه ری ــه طراحــی، برنام ــا تخصــص پوشــاک ب ــدس نســاجی ب مهن
خطــوط تولیــد پوشــاک مــی پــردازد. او بــا توجــه بــه نحــوه دوخــت هــر نــوع لبــاس، 
دســتگاه هــای را طــوری زمانبنــدی می کنــد کــه از آنهــا حداکثــر اســتفاده صــورت 
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گیــرد و دســتگاهی بالاســتفاده نمانــد و باالتریــن کیفیــت نیــز بدســت آیــد .

مهنــدس نســاجی بــا تخصــص ســازه هــای نانولیفیبــا توجــه بــه آشــنایی و دانشــی 
کــه در حــوزه علــم نانــو دارد، بــه انجــام تحقیقــات مختلــف بــرای اســتفاده از ایــن 
علــم در صنعــت نســاجی مــی پــردازد. بــه عنــوان مثــال تهیــه نانــو الیــاف که نســبت 
بــه الیــاف معمولــی از انعطــاف و اســتحکام بســیار باالتــری برخــوردار اســت، تولیــد 
مــداد کمکــی در صنعــت نســاجی،به کمــک علــم نانــو روز بــه روز قــوی تــر می شــود 

ــی را می ســازد. و محصــوالت بســیار خوب

مهنــدس نســاجی بــا تخصــص مدیریــت صنایــع نســاجی کــه بــر مســایل مدیریتــی 
ــوان مســئول مدیریــت و کنتــرل بخــش هــای  ــه عن ــا ب و فنــی احاطــه دارد، عمدت

ــد. ــت می کن ــف کارخانجــات نســاجی فعالی مختل

ــی از  ــه حضــور متخصصان از آنجــا کــه صنعــت نســاجی در بخــش هــای مختلــف ب
ــژه دارد،  ــاز وی ــرق و ... نی ــدس ب ــع، مهن ــدس صنای ــک، مهن ــدس مکانی ــه مهن جمل
مهنــدس نســاجی بایــد بتوانــد ضمــن شــناخت جایــگاه مهــم آنهــا، همــکاری خوبــی 

بــا ایــن متخصصــان داشــته باشــد.

مهنــدس در معنــای لغــوی، بــه کســی گفتــه می شــود کــه علــم هندســه را خــوب 
ــه  ــان ب ــع جه ــای مرج ــر کتابه ــدس Engineer در اکث ــا در کل، مهن ــد. ام بدان
کســي کــه Problem Solving )روش هــای حــل مشــکل(را خــوب بدانــد گفتــه 
شــده اســت. مهنــدس کســی اســت کــه بــرای هــر مشــکلی بهتریــن راه حــل را پیــدا 
می کنــد. ایــن ممکــن اســت شــامل جنبه هــای کیفــی، کمــی، فیزیکــی، اقتصــادی 
ــزان چــه  ــر آم ــاي هن ــه راهنم ــب ب ــن مطال ــه ای ــاید بپرســید ک ــره باشــد. ش و غی
ــه  ــه در ادام ــا و آنچ ــد ه ــن فرآین ــه ای ــم ک ــد بگویی ــخ بای ــي دارد. در پاس ارتباط
ــک مســیر درســت اســت.  ــراي درســت اندیشــیدن در ی ــزاري ب ــد اب ــد خوان خواهی
ــد کــه حــل کــردن آن  ــه مشــکالتي بوجــود مــي آی همانطــور کــه در یــک کارخان
ــک  ــد . در ی ــي ده ــان م ــان را نش ــن مهندس ــاوت بی ــوب ، تف ــري خ ــه گی و نتیج
کارگاه نیــز مشــکالتي بوجــود مــي آیــد کــه حــل کــردن مشــکل ، تبییــن مســیر 
ــاي  ــه ه ــاي اندیش ــت ه ــر اولولی ــه مهمت ــکل و از هم ــل مش ــه ح ــي ب ــاي منته ه
شــما بــراي حــل مشــکل و آگاه کــردن هنرجویــان از ایــن اولویــت هــاي فکــري ، از 
مهمتریــن آمــوزش هایــي اســت کــه شــما مــي توانیــد بــه هنــر جویــان ارائــه دهیــد. 
در علــوم قدیمــي اهمیــت هنرجــو چه کســي بــودن دقیقــا بــه ایــن خاطــر بــود کــه 

مهندس كيست ؟  تفكر فني و مهندسي چيست ؟ 
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در ارتبــاط هــاي نزدیــک ، شــما فرآینــد هــاي منتــج بــه نتیجــه را بــه هنرجــو مــي 
آموزیــد و مطالــب بســته هــاي یادگیــري  کــه تهیــه شــده اســت و در اختیــار شــما 
قــرار گرفتــه اســت نیــز در جهــت یادگیــري فــر آینــد هــا مــي باشــد. حــال آنکــه 
ــر آمــوزش فرآینــد هــا ، پیــش  ــر ایــن اســاس باشــد تــا عــالوه ب ســعي مــا بایــد ب
زمینــه هــاي فکــري کــه شــخص را بــه ســمت حــل مشــکل راهنمایــي مــي کنــد 
را نیــز بــه گونــه اي ماهرانــه بــه هنــر جویــان آمــوزش دهیــم. هرچنــد کــه درجــه 
علمــي هنرآمــوزان مــا مهندســي نیســت امــا اگــر جهــت گیــري فکــري هنرجویــان 
بــه ســمت اســتفاده از پایــه هــاي فکــري در جهــت حــل مشــکل و از طریــق تجزیــه 
و تحلیــل و حــدي از توانایــي هــاي کــه مــا ســعي مــي کنیــم بــه آن هــا بیاموزیــم 

دســت یابنــد.در ایــن جــا اهــم ایــن مطالــب را ذکــر مــي کنیــم.
Search & Research  تحقیق و  جستجو

***علمی، فنی و صنعتی به منظور کشف را ه  حل های تازه و سودمند.
یــک تفکــر مهندســي از جســتجو و کســب مطالــب جدیــد اســتقبال مــي کنــد بــا 
اینکــه مــي دانــد ممکــن اســت جســتجو باعــث شــود نادرســت بــودن نظــر خــودش 
را ثابــت کنــد امــا بــه هــر حــال مهنــدس مــی  دانــد کــه اگــر او  امــروز کشــف کنــد 

کــه فــالن نظریــه فــردا یــک مهنــدس دیگــر آن کار را خواهــد کــرد .
)Development(    توسعه

ــود  ــا بهب ــک مشــکل ی ــر ی ــه ب ــرای غلب ــات موجــود ب اعمــال دســتاوردهای تحقیق
کمــی و کیفــی سیســتم و ابــزار . در حقیقــت تفکــر مهندســي بــه ایــن کــه خــود او 
چــه نظــري داشــته اســت توجــه نمــي کنــد و از ایــن طریــق بــه همــه زیــر دســتان و 
همــکاران خــود نشــان مــي دهــد کــه آنچــه اهمیــت دارد بهبــود سیســتم و راندمــان   

efficiency خــط تولیــد و اجــزاء آن مــي باشــد.
)Design(     طراحی

ــری از  ــا بهره گی ــزار ب ــا اب ــد ســاختار، سیســتم ی ــا چن ــک ی ــد دادن ی ــه هــم پیون ب
مدل هــای مهندســی، روش هــا، نیازهــای کنونــی و شــرایط خــاص در حقیقــت یــک 
شــخص فنــي مــي دانــد کــه گاهــي الزم اســت ابتــکار هایــي از خــود نشــان و از ایــن 
ــس از  ــي ، پ ــر معمول ــال در دســتگاه فالی ــش دهــد. مث ــان کار را افزای ــق راندم طری
انجــام داف ، قــرار دادن نیمچــه نــخ روي ماســوره و شــروع پیچــش همــواره زمــان 
بــر اســت یــک راه بســیار راحــت اســتفاده از نــوار چســب هــاي دو طرفــه ) بــه ترمــز 
ــبانید و  ــه اي از آن را در *** بچس ــت تک ــي اس ــت. کاف ــهرت دارد ( اس ــرش ش ف
پوشــش روي آن را بــر داریــد مشــاهده مــي کنیــد کــه کافــي اســت نیمچــه نــخ بــه 
آن تمــاس داشــته باشــد بالفاصلــه پیچــش شــروع مــي شــود. هــر چنــد ایــن کار در 

نــگاه اول بســیار ســاده اســت ولــي کاربــردي و مفیــد اســت.
مــا ســعي کــرده ایــم بــا فیلــم هــاي کــه در اختیــار شــما قــرا مــي دهیــم بــا ایــن 
ابتــکارات ســاده آشــنا شــوید. شــما وظیفــه داریــد تــا بــا کمــک از ســایت هــاي کار 
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آفرینــي و آشــنایي هنرجویــان ، جرقــه مبتکــر بــودن را در ذهــن آنهــا بزنیــد. همیــن 
ــه کار هــاي ارزشــمندي منجــر مــي  ــان مســتعد،در نهایــت ب ــراي هنرجوی جرقــه ب

شــود.
   )Construction(     ساخت

ــد،  ــط تولی ــا و محی ــازی فض ــن آماده س ــه دارد. ضم ــدس وظیف ــاس آن مهن ــر اس ب
رویــه ســاخت، کیفیــت محصــول یــا احــداث بنا-ســازه، هزینــه تمــام شــده و نحــوه 
ســازماندهی منابــع و تجهیــزات را مشــخص کند.بــرای اجــرای ایــن کار قبــل از آغــاز 
ســاخت وظایــف همکارانتــان را بــا جزئیــات بــه آنهــا ابــالغ کنیــد. بــراي انجــام کاري 
جدیــد و یــا ســاخت دســتگاهي متفــاوت بــه همیــن روش عمــل کنیــد. اجــازه ندهید 
یــک هنرجــوي بــي توجــه دیگــران را بــي انگیــزه کنــد .بــه ســرعت فــرد جدیــدي را 
جایگزیــن کنید.بســیاري از مــا طــرح هــاي را در ذهــن خــود داریــم امــا اقــدام بــه 
ســاخت و ارائــه آن نمــي کنیــم امــا چنــد وقــت بعــد مشــاهده مــي کنیــم کــه یــک 
ــا افســوس  ــر داري رســانده است.شــما قطع ــه بهــره ب ــر دیگــر آن را ســاخته و ب نف
ــورت  ــه ص ــي ب ــا وقت ــده ه ــدارد ای ــده اي ن ــوس خوردن فای ــي افس ــد ول مي خوری
عملــي در بیاینــد ،تــازه مشــکالت خــود را یکــي نشــان مــي دهنــد وایــن کار،یعنــی 
ــرا شــما در مســیر  ــد شــد. زی ــن مشــکالت  خواه ــن رفت ــه از بی ســاخت ،منجــر ب

ســاخت آنهــا را حــل خواهیــد کــرد .
)Production(     تولید

ــا سیســتم کــه شــامل »برنامــه ریــزی و زمــان  بنــدی کار«  در اینجــا   محصــول ی
منظــور مــا عملکردهــاي روتیــن و عــادي در کار اســت. وقتــي کار نویــي ارائــه مــي 
ــه  ــه توجی ــن  تفکرک ــد. ای ــه کنی ــاره کار توجی ــتان را در ب ــر دس ــه زی ــد هم دهی
دیگــران در بــاره کاري کــه شــما آغازگــر آن بودیــد . بخشــي از رســیدن بــه موفقیــت 
اســت. بــه هنــر جویــان آمــوزش دهیــد کــه همــه بــراي موفقیــت شــما تــالش نمــي 
کننــد مگــر آنکــه خــود را نیــز جزئــي ار کار ببیننــد. ایــن نکتــه بســیار مهمــي اســت 
کــه در زندگــي روزمــره نیــز از اهمیــت بــه ســزایي بــر خــوردار اســت. امــا فرامــوش 
نکنیــد گروهــي از زیردســتان شــما هســتند قــدرت فهــم ســخنان شــما را ندارنــد و 

نبایــد بــه آن هــا دســتورات مشــخص و شــفاف و غیــر دو پهلــو داد. 
)Planning(

انتخــاب و مشــخص کــردن ترتیــب فرآیندهــا، ابزارهــا، مــواد اولیــه و چیدمــان، یکــي 
از مهمتریــن عوامــل در پیشــرفت یــک پــروژه ویــا یــک تولیــد جدیــد ترتیــب اجــراي 
ــتي  ــن کش ــکاندار ای ــه س ــد ک ــوش نکنی ــوع را فرام ــن موض ــت. ای ــت کار اس درس
هســتید و نظــرات خــود ســختگیرانه و در عیــن حــال توجیــه گرانــه ، دنبــال کنیــد. 

در کارهــاي عملــي بــه ایــن موضــوع دقــت زیــادي داشــته باشــید. 
)layout(

عناصــر و اجــزا بــرای اجــرای سیســتم نهایــی. بــراي اجــراي یــک کار بــه دســتگا ه ها 
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و وســایلي احتیــاج دارد کــه حداقــل مــورد نظــر شــما را داشــته باشــد . اگــر طــرح 
ــه  ــوان از دســتگاهي ب ــه هیــچ عن ــد ب ــل یــک صــدم خطــا را مــي طلب شــما حداق
دقــت یکدهــم بــه کار نگیریــد. مگــر اینکــه همــه تغییــرات را در سیســتم هــا اعمــال 
کنیــد و اهــداف جدیــدي را بــه صاحبــان کارنشــان دهیــد. بــراي آنهــا روشــن کنیــد 
ــر  وقتــي دقــت را فــدا مــي کنیــد بایــد بخشــی از کیفیــت را هــم فــدا کنیــد در ب
خــورد بــا مدیــران پــروژه و صاحبــان جــدي باشــید و بــه آنهــا انگیــزه هــاي واهــي 

ندهیــدو همــواره حقیقــت را بگوییــد.
 )Components(آزمايش، بازرسی و عیب يابی محصول

وقتــي انجــام یــک کار ویــا پــروژه آغــاز مــي شــود .بــه طــور مکــرر بــه واحدهــاي 
ــاي  ــد و خطــا ه ــش بگیری ــد؛ آزمای ــد و در مراحــل کار از تولی خــود سرکشــي کنی
آنهــا را بــه آنهــا نشــان دهیــد و از آنهــا بــه طــور جــد  بخواهیــد دقیقتــر باشــند . اگــر 
بــه نتایــج آزمایشــات خــود یقیــن داریــد بــا کســاني کــه نتایــج ضعیفــي دارنــد بحث 
ــا گفتــن جمالتــي مثــل »شــما اصــال در کارتــان دقیــق نیســتید« و یــا  نکنیــد و ب
اینکــه » مگــر شــما دســتئرالعمل هــا را اجــرا نمــي کنیــد » ویــا »از شــما انتظــار 
چنیــن نتایــج ضعیفــي نداشــتم » از او عبــور کنیــد و بــه کار تفکــر بعــدی بپردازیــد.

)Operation(   به کار اندازي و بهره برداري
ــاده  ــراد آم ــا و اف ــي خــورد و همــه دســتگاه ه ــد م ــروژه کلی ــا پ ــک کار ی ــي ی وقت
هســتند ، ایــن مدیریــت و نظــم و دقــت شــما اســت کــه پیشــبرد کار را ؛ ســرعت 
تغییــن شــده ممکــن مــي کنــد در حقیقــت در ایــن مرحلــه شــما بــه آغــاز کننــده
ــاال  ــیار ب ــما بس ــش ش ــود و نق ــي ش ــل م ــده *** تبدی ــرعت دهن Starter  و س
ــرات  ــد اث ــي توان ــت م ــد رضای ــک لبخن ــا ی ــي و ی ــگاه از روي توجه ــک ن ــت ی اس
خوبــي داشــته باشــد. بهتــر اســت حتــي بــا دوســتان خــود هــم درانجــام کار شــوخي 
نکنیــد. وانمــود کنیــد نتایــج ایــن کار بــراي شــما از دوســتي هــم بــا ارزشــتر اســت. 
و اگــر دوســت صمیمــي در جمــع داریــد و بــه او بــي توجهــي کردیــد ، در خلــوت 
از او دلجویــي کنیــد و بــه او بگوییــد کــه توقــع مــن ایــن اســت کــه دســت راســت 

مــن در ایــن کار باشــید.
 یــک سیســتم یــا محصــول کــه ممکــن اســت توســط کســان دیگــری تولیــد شــده 
ــد  ــد. و در نتیجــه بای ــي کنی ــد م ــار در اینجــا بازتولی ــن ب باشــد. و شــما آن را اولی
ــا مهــارت هــاي الزم آشــنا کنید.ایــن مهــارت شــامل آشــنایی  همــکاران خــود را ب
ــن  ــتم، تامی ــزار و سیس ــزاری اب ــا نرم اف ــی ی ــی، الکترونیک ــای مکانیک ــا کنترل ه ب
نیــرو و انــرژی الزم بــرای بــه کار افتــادن آن حمــل و نقــل، ارتباطــات و جنبه هــای 
اقتصــادی اســت. بنابــر ایــن همــه طــرف هــاي درگیــر در ایــن قضیــه مســؤل صحــت 
ــا از پشــتیبانی  ــد ت ــا رؤســاي خــود در میــان بگذاری کار هســتند ایــن موضــوع را ب

ــد شــوید. ــم بهره من رؤســاي خــود ه
)Management(    مديريت
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مدیریــت بــه معنــاي اســتفاده از تمامــي آنچــه در اختیــار شــما قــرار گرفتــه شــده 
ــروژه مربوطــه مــي باشــد.در حقیقــت  ــا پ اســت در جهــت اجــراي درســت کار و ی
ــته و  ــت گذش ــل وضعی ــر تحلی ــه خاط ــا و سیســتم ها ب ــه کمــک ابزاره ــت ب مدیری
ــده  ــی وضعیــت آین ــزات و دســتگا ه ها، پیش بین ــي و تجهی ــروژه هــاي اجرای حــال پ
آن هــا ) همــه دســتگاه هــا بــه لحــاظ مقــدار اســتهالک ســاالنه،نمودار هــاي ویــژه 
ــه کمــک آنهــا مــي تــوان میــزان اتــکا بــه صحــت تولیــد آنهــا  را  اي دارنــد کــه ب
ــج پیــش  ــت و در نتای ــا ،دریاف ــي آنه ــرات جنب ــرد و تعمی ــه ســن کارک ــا توجــه ب ب
بینــي خــود اثــر داد ( و ســازماندهی منابــع مالــی، انســانی و اطالعاتــی موجــود بــرای 
کســب نتایــج بهتــر بهــره بــرد. فرامــوش نکنیــد کــه غلــو کــردن ممکــن اســت در 
هــر حــال حاضــر مفــد باشــد امــا باالخــره مشــکل نهایــی گریبــان شــما را خواهــد 

گرفــت.
ــد اخــالق فنــي و مهندســي، وجــدان  ــه فــوق بای امــا ســرآمد تمامــي مــوارد ۷ گان
ــت اصــول در  ــا، رعای ــتاندارد ه ــا، اس ــه ه ــن نام ــن، آیی ــه موازی ــدي ب ــدار، پایبن بی
روابــط متقابــل، و همچنیــن روحیــه کار تیمــي و جمعــي را اضافــه نمــود. ودر یــک 

ــرار داد. ــر ق ــد نظ ــه اي در کاررا م ــالق حرف کالم اخ

وظايف تكنسين نساجی
وظایــف تکنســین هــاي  نســاجی بــا توجــه بــه نــوع تخصــص شــان کمــی بــا هــم 

متفــاوت اســت. ولــی بــه طــور کلــی وظایــف آنهــا عبارتنــد از :
بهــره  بــرداری و سرپرســتی واحدهــای تولیــدی صنایــع ریســندگی ، بافندگــی ،  •

تریکــو بافــی، موکــت ، قالی بافــی و کارخانجــات تبدیــل الیــاف و ســنتیک زیــر 
نظــر مهنــدس نســاجي ویــا مدیــر تولیــد

سرپرستی سالن های تولید و یا مجموعه دستگاه ها •
قبیــل  • از  کارخانــه  آزمایشــگاه های  مختلــف  قســمت های  سرپرســتی 

الیــاف و  پارچــه  رنگــرزی  و  کیفیــت  کنتــرل  آزمایشــگاه های 
بازدید از سالن های مربوط به او و کنترل کیفیت تولیدات •
تهیــه فرمــول رنــگ و پیــاده کــردن آن روی دســتگاه طــی مراحــل مختلــف و  •

روی کاالی مــورد نظــر در آزمایشــگاه هــا
حفاظت از تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آالت موجود •
ــا و  • ــورد تقاض ــوالت م ــا محص ــه ب ــواد اولی ــی م ــی و کم ــرایط کیف ــق ش تطبی

ــی ــی و کم ــر کیف ــوط از نظ ــع مرب ــد در صنای ــزی تولی برنامه ری
ســاخت قطعــات و ماشــین آالت نســاجی و مدرنیــزه کــردن ماشــینهای قدیمــی  •

جی نسا
ارایه نظر هاي مشورتي به مهندس ویا مدیر کار خانه •
کمک به طراحي خط تولید و انجام محاسبات مربوطه •
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کارشناس تکنولوژی نساجی
ــف  ــل مختل ــر مراح ــارت ب ــی و نظ ــاجی طراح ــوژی نس ــناس تکنول ــدف کارش ه
ریســندگی و بافندگــی در کارخانجــات نســاجی اســت. بررســی روش هــا و چگونگــی 
ــت، و...، طراحــی ماشــین آالت  ــای ماشــین بافت، موک ــه ، قالی ه ــاف، پارچ ــد الی تولی
ــت از  ــرل کیفی ــگاه های کنت ــتی آزمایش ــف آن، و سرپرس ــات مختل ــاجی و قطع نس

ــف او اســت. وظای
سرپرست ريسندگی

هــدف سرپرســت ریســندگی ایجــاد هماهنگــی و بــاال بــردن بازدهــی کار بــا نظــارت 
بــر عملکــرد کارکنــان و فعالیت هــای انجام گرفتــه در کارگاه هــای ریســندگی اســت. 
ــرای  ــزی ب تقســیم کار بیــن کارکنــان، بررســی ماشــین آالت ریســندگی، و برنامه ری

نگهــداری و تعمیــرات ماشــین آالت، بــا کمــک کارکنــان فنــی، از وظایــف اوســت.
اپراتور ريسندگی

ــا ماشــین آالت  ــه  وســیله کار ب ــخ ب ــور ریســندگی همــکاری در تولیــد ن هــدف اپرات
ریســندگی اســت. آمــاده کــردن دســتگاه ریســندگی و راه انــدازی دســتگاه کنتــرل 

نــخ، هنــگام ریســندگی، بــرای جلوگیــری از پــاره شــدن نــخ، از وظایــف اوســت.
اپراتور حالجی

هــدف اپراتــور حالجــی بــاز کــردن الیــاف و یک نواخــت کــردن آن هــا بــرای تولیــد 
ــندگی  ــات ریس ــی در کارخانج ــف حالج ــین آالت مختل ــیله ماش ــه وس ــخ ب ــواع ن ان
اســت. آمــاده کــردن پشــم و پنبــه و الیــاف و قــرار دادن آن هــا درون ماشــین آالت 

ــی آن هــا از وظایــف اوســت. ــدازی ماشــین آالت و تعمیــرات جزئ حالجــی و راه ان
اپراتور کاردينگ

هــدف اپراتــور کاردینــگ در کنتــرل عملکــرد هــاي ماشــین اســت تــا در صورتیکــه 
چــراغ هــاي آالرم روشــن شــد و یــا ســرو صــداو یــا گرمــاي اضافــه از ماشــین ســاطع 
شــد. سرپرســت ریســندگي را مطلــع کنــد. در موقــع انتقــال بانکــه هــا ، عملکــرد 
کارگــران را نظــارت کنــد. اپراتــور بایــد اطالعــات روي پنــل ماشــین را نیــز بشناســد 

و در صــورت مغایــرت ، موضــوع را اطــالع دهــد.
اپراتور هشت ال کني و سوپر بالشچه وشانه

ــور اســت .  ــف اپرات ــه و بخــش تولیــد وظای ــن ماشــین هــا بخــش تغذی در همــه ای
پیونــد زدن فتیلــه هــا و بالشــچه هــا و توجــه بــه فرآینــد هــاي ماشــین و عملکــرد 
ــین و  ــت  ماش ــه نظاف ــن برنام ــت. تعیی ــور اس ــده اپرات ــه عه ــرد ب ــت عملک و صح

ــور اســت. ــه عهــده اپرات ــز ب نگهــداری نی
 اپراتور فالير نیم تاب

در ماشــین نیــم تــاب تعویــض بانکــه هــاي پــر و خالــي - متصــل کــردن ســر فتیلــه 
از بانکــه پــر بــه ســر فتیلــه اي کــه در ماشــین قــرار دارد  - کنتــرل پــاره گــي فتیلــه 
- جــدا کــردن الیــاف پیچیــده دور غلتــک هــا و در بعضــي مــوارد کمــک بــه دافــر 
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هــا مــي باشــد. در بیشــتر کارخانــه هــا گــروه دافــر جداگانــه عمــل مــي کننــد ولــي 
در بعضــي از کارخانــه هــا از اپراتــور هــا نیــز کمــک مــي گیرنــد.

اپراتور  تمام تاب رينگ
در بخــش تغذیــه خــارج کــردن جــا بوبیــن خالــي - جایگزیــن کــردن بوبیــن هــاي 
پــر - متصــل کــردن ســر نیمچــه نــخ هــاي جدیــد بــه تــه نیمچــه نــخ هــاي قبلــی 
و ســپس اســتارت اینچــی )تــک اســتارت( ماشــین - کنتــرل عملیــات و پــرز گیــري 

اطــراف دســتگاه و توجــه چــراغ هــا و کمــک بــه گــروه دافــر
 Splicer اپراتور پیوند زني در روتور

ــاب  ــور تشــکیل مــي شــود ، ت ــخ در داخــل روت در سیســتم  Rotor Spining ن
داده مــي شــود و بــه طــرف بیــرون هدایــت شــده و پیچیــده مــي شــود. در لحظــه 
تشــکیل نــخ کوچکتریــن تغییــرات ، باعــث از هــم گسســتگي تولیــد نــخ مــي شــود 
کــه اپراتــور پــس از تمیــز کــردن زننــده هــا و بــا کمــک نــخ پیونــد ، تولیــد نــخ را 
مجــددا راه مــي انــدازد.در ماشــین هــاي جدیــد روبــات هــاي پیونــد زن، ایــن کار را 

انجــام مــي دهنــد.
اپراتور بوبین پیچ

ــن پیچــی  ــالن بوبی ــا در س ــرل بوبین ه ــر ( کنت ــچ ) اتوکن ــن  پی ــور بوبی ــدف اپرات ه
ــض  ــت. تعوی ــوره اس ــا ماس ــره ی ــی قرق ــن  نوع ــد . بوبی ــگ می باش ــالن رین ــا س و ی
ــر و  ــودن بوبین هــای پ ــان از ســالم ب ــر و اطمین ــا بوبین هــای پ ــی ب بوبین هــای خال

ــودن آن از وظایــف اوســت. بــی عیــب ب

شــکي نیســت کــه هــر درس و یــا فعالیتــي ، بــه اجــزا کوچکتــري تقســیم مــي شــود. 
و هــر کــدام از ایــن اجــزاء بــر اســاس قوانینــي اداره مــي شــود. و همــه مــا مي دانیــم 
خوانــدن قوانیــن مختلــف در دروســي مثــل فیزیــک و شــیمي و ریاضــي بــه خاطــر 
فهــم همیــن کار هــا مــي باشــد. پــس بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد کــه در 
تشــریح مباحــث مختلــف ، از قوانینــي کــه هنرجویــان در دروس دیگــر خوانــده انــد 
ولــي کاربــرد آن را نمــي داننــد، اســتفاده کنیــد . گاهــي فقــط بایــد اشــاره اي کــرد. 

در اینجــا بعضــي از ایــن مطالــب را بیــان مــي کنیــم. 

اصول كلي تدريس درس ريسندگي

حركت دادن اجسام در كارخانه ريسندگي
حرکــت دادن هــر جســمی  بــه انــرژی احتیــاج دارد و انــرژی نیــز هزینــه دارد ، بــه 

طــور کلــي  در کارخانــه ریســندگي دو نــوع حرکــت اجســام را خواهیــم داشــت.
حرکت دادن مواد اولیه و قطعات مربوط به آن در ماشین هاي ریسندگي. ۱

در بــاره حرکــت دادن اجســام در کار خانــه هــا بــراي هنرجــو صحبــت کنیــد و بــه 
ــت             ــدازه حرک ــن ان ــم اســت  قوانی ــیار مه ــام بس ــال اجس ــه انتق ــد ک ــان دهی او نش
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m × Δ v  = F و فرمــول و F= m× a تائیــد کننــده ایــن نظــر هســتند. بــراي 
ــک  ــه یکای ــراي ســاخت دســتگاه هــاي پیشــرفته ب ــد کــه ب ــر جــو روشــن کنی هن
فرمــول هــاي فیزیــک و خــواص الیــاف و قوانیــن و مطالــب مربــوط بــه اصطــکاک 
ــرعت  ــته باشند،س ــی داش ــتحکام کم ــر الیاف،اس ــال اگ ــوان مث ــه عن ــاز داریم.ب نی
بــاالی زننده هــا درســت نمی باشــد بنابــر ایــن ســاخت و اســتفاده از دســتگاه هــاي 
نســاجي ، بــراي کســاني راحــت تــر خواهــد بــود کــه تســلط بیشــتري روي مباحــث 
ــه  ــاي حرکــت اجســام و اصطــکاک و ســرعت و شــتاب و پرتاب علمــي دارند.فرموله
هــا و فرمولهــاي مربــوط بــه ســیاالت و انتقــال حرکــت و نیــرو و تجزیــه نیــرو ، در 

ــد. ــرد وســیعي دارن ریســندگي کارب
بــراي آشــنایي بیشــتر شــما و هنــر جویــان ، بخشــي از ایــن ارتبــاط هــاي فرمولــي 
ــد و  ــان صحبــت کنی ــر جوی ــا هن ــاره ب ــن ب ــز در ای ــد. شــما نی را مشــاهد مــي کنی
بــراي آنهــا روشــن کنیــد کــه ، تســلط بــر ایــن فرمــول هــا و مــوارد اســتفاده از آن و 
فهــم فرمولهــا ، کمــک شــایاني بــه درک عملیــات ریســندگي خواهــد داشــت. دقیقــا 
بــه همیــن خاطــر اســت کــه یــک مهنــدس ریســندگي از حــل یــک مشــکل عاجــز 
مــي مانــد ولــي مهنــدس دیگــري بــا همــان دانــش و تنها بــه خاطــر درک درســت از 
آنچــه اتفــاق افتــاده اســت و بــا کمــک همیــن فرمــول هــا ، قــادر بــه حــل مشــکل 
مــي شــود. در ایــن قســمت جدولــي را بــراي شــما قــرار داده ایــم تــا ارتبــاط بیــن 
ماشــین هــا و قوانیــن فیزیــک را مشــاهده کنیــد. حتمــا ایــن جــدول را بــه هنرجویان 
نشــان دهیــد وپــس از پایــان حالجــي ،از آنهــا بخواهیــد ارتبــاط قســمت حالجــي را 
بــا ایــن جــدول در یابنــد و بــراي شــما بنویســند.پس از کاردینــگ و دیگــر ماشــین 

هــا نیــز ، ایــن کار خالــي از لطــف نیســت. 
در جــدول  ۱ ارتبــاط هــر کــدام از دســتگاه هــا و ماشــین هــاي نســاجي بــا  علــوم 

و دانــش نظــري را مشــاهده مــي کنیــد.
نام ماشین 

و علم
قوانین 
تکانه سرعتسیاالتاصطکاکنیوتن

الکترواستاتیک) اندازه حرکت (

xxxxxxxxxxxxxحالجي

xxxxxxxxxxکاردینگ

xxxxxxxxxxهشت الکني

xxxxxxxxxxشانه زني

xxxxxxxxxxxفالیر

xxxxxxxxرینگ

xxxxxxxxxxبوبین پیچ

xxxxxxxxxxxxxxروتور

جدول-1
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ــاجي ،  ــاي نس ــتم ه ــرد سیس ــه عملک ــد ک ــما بگوی ــه ش ــد ب ــي خواه ــدول ۱ م ج
ــاره  ــن ب ــز در ای ــي نی ــاب درس ــک دارد. در کت ــن فیزی ــه قوانی ــادي ب ــتگي زی وابس
صحبــت شــده اســت. و در بعضــي از قســمت هــا از هنــر جــو خواســته ایــم تــا فکــر 
کنــد ، کــدام قانــون کار بــرد دارد. ایــن جــدول را بــه هنرجویــان نشــان دهیــد و از 

ــد .  ــت کنی ــک در ریســندگی صحب ــت دروس فیزی اهمی
ــین . ۲ ــه ماش ــمت تغذی ــرف قس ــه ط ــي ، ب ــین قبل ــول ماش ــت دادن محص حرک

)Transporting( بعــدي 
ــن  ــندگي ، در ای ــین آالت ریس ــد ماش ــاي تولی ــه ه ــي کارخان ــال حاضرتمام در ح

ــد.  ــي دارن ــه های ــز برنام ــورد نی م
ــکل۱(، در  • ــا) ش ــش آنه ــه و چرخ ــواد اولی ــال م ــي ، انتق ــمت حالج در قس

ــن  ــه  ای ــود ک ــي ش ــام م ــا انج ــا وکاناله ــه ه ــق لول ــا از طری ــتگاه ه ــن دس بی
سیســتم تحــت عنــوان شــوت فیــد معــروف شــده اســت. نــام هــای دیگــر آن 

)AEROfeed, shut feed  , chute feed ( مــی باشــد.

انتقــال  بانکــه هــا ) محصــول کار دینــگ ( بــه ماشــین هــاي کشــش توســط  •
ــه هــم متصــل کــردن  ــده و کار گذاشــته روي زمیــن و ب غلتــک هــاي چرخن
آنهــا ) شــبیه قطــار ( و حرکــت دادن آنهــا بــه کمــک یــک ماشــین کوچــک ( 

و بــاز گردانــدن آنهــا پــس از خالــي شــدن  ) شــکل ۲ (

AEROFEED  شکل ۱ - انتقال مواد اولیه به روش

شکل  ۲ - نحوه انتقال چند بانکه
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حرکــت دادن بانکــه هــا ازماشــین چنــد الکنــي و یــا ماشــین شــانه  بــه ماشــین  •
هــاي ســوپر بالشــچه  و چنــد الکنــي بعــدي و فالیــر و ماشــین چرخانــه و بــاز 

گردانــدن آنهــا پــس از خالــي شــدن بانکــه هــا
ــدن  • ــاز گردان ــانه و ب ــاي ش ــین ه ــرف ماش ــه ط ــا ب ــچه ه ــت دادن بالش حرک

ــکل ۳ ( ــک) ش ــام اتوماتی ــک و تم ــه اتوماتی ــورت نیم ــه ص ــي ب ــاي خال ــره ه فرف

حرکــت دادن بوبیــن هــاي نیمچــه نــخ فالیــر بــه ماشــین هــاي رینــگ و بــاز  •
گردانــدن بوبیــن هــاي خالــي شــده ) شــکل  ۴( بــه صــورت  نیمــه اتوماتیــک 
ــردن  ــوع  داف ک ــه موض ــل ب ــن عم ــرد ای ــه ک ــد توج ــک بای ــام اتوماتی و تم

ــت. ــط اس )Doffing (  مرتب

حرکــت دادن ماســوره هــاي پــر از نــخ رینــگ بــه قســمت بوبیــن پیچــي و بــاز  •
گردانــدن ماســوره هــاي خالــي شــده از اتوکنــر بــه ماشــین رینــگ

شکل  ۳ -  انتقال بالشچه به ماشین شانه

شکل ۴ - انتقال نیمچه نخ
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شکل ۵  - روش انتقال اتوماتیک بوبین ها پر و خالي 

ــددي . ۳ ــدار ع ــه مق ــود دارد ک ــش وج ــه کش ــي دوناحی ــد الکن ــین چن در ماش
کشــش در ناحیــه اول ) predrafting ( بســیار کمتــر از مقــدار آن در ناحیــه 
آخــري  ) main drafting ( اســت. در حالیکــه اگــر دلیــل آیــن موضــوع را 
بخواهیــم شــرح دهیــم مــي توانیــم بــدون توجــه بــه قوانیــن فیزیــک بگوییــم 
کــه : در ناحیــه اول منظــور مــا ایــن اســت کــه الیــاف ، ســر خــوردن روي هــم 
را شــروع کننــد. مرحلــه شــروع بــراي الیــاف ســخت اســت ولــي پــس از شــروع 
کار راحتــر پیــش مــي رود و در نتیجــه مــا مــي توانیــم کــه کشــش را در ناحیــه 
اصلــی بــاال ببریم.بــه همیــن خاطــر مقــدار کشــش در ناحیــه دوم بســیار باالتــر 
از ناحیــه اول اســت. امــا اگــر بخواهیــم همیــن مــو ضــوع را بــا قوانیــن فیزیــک 

بیــان کنیــم چنیــن مــي گوییــم . 
ــروي  ــر نی ــد ب ــدا بای ــر روي هــم ، ابت ــاف ب ــراي ســر خــوردن الی ــد کــه ب مــي دانی
اصطــکاک بیــن الیــاف غلبــه کنیــم زیــرا تنهــا زمانــي اجســام بــه حرکــت در مــي 
آینــد کــه میــزان نیــروي وارد بــر آنهــا از نیرویــي کــه در مقابــل حرکــت مقاومــت 

مــي کنــد بیشــتر شــود. 
ــب اصطــکاک ایســتایي الیــاف =نیــروي اصطــکاک بیــن  نیــروي فشــارنده  X ضری

الیــاف ســاکن
ولــي زمانــي کــه الیــاف شــروع بــه ســر خــوردن مــي کننــد فرمــول مقاومــت الیــاف 
بــه صــورت زیــر خواهــد بــود. زیــرا در ایــن حالــت اصطــکاک ســکون جــاي خــود را 

بــه اصطــکاک در حــال حرکــت مــي دهــد. بــه فرمــول زیــر دقــت کنیــد.
ــروي اصطــکاک  ــب اصــکاک در حــال حرکــت الیاف=نی ــروي فشــارنده X   ضری نی

بیــن الیــاف در حــال حرکــت
مــا مــي دانیــم کــه ضریــب اصطــکاک اجســام در حــال حرکــت کمتــر از ضریــب 
ــروي   ــاکن اســت و چــون نی ــه جســم س ــي ک ــان جســم اســت وقت اصطــکاک هم
N  یــا نیــروي فشــارنده بــراي هــر دو حالــت یکســان اســت پــس مقــدار نیــرو در 
ــري  ــروي کمت ــدار نی ــن خاطــر ، مق ــه همی ــر خواهــد شــدو ب ــت حرکــت کمت حال
بــراي انجــام کشــش در ناحیــه دوم الزم اســتو بــه زبــان دیگــر ایــن کار باعــث مــي 
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شــود مــا بــا مقــدار نیــروي کمتــري همــان را انجــام دهیــم. بدیهــي اســت کــه ایــن 
کار بــه معنــاي اســتفاده بهینــه از انــرژي مــي باشــد. و در نتیجــه، میــزان کشــش در 
نواحــي دوم از نواحــي اول بســیار بیشــتر اســت. در بــاره اســتفاده از قوانیــن فیزیــک 
ــادي وجــود  ــب زی ــاط هــاي حرکتــي بیــن دســتگاه هــاي ریســندگي مطال در ارتب
ــي فرامــوش نکنیــد ، هــدف مــا ایــن نیســت کــه هنــر جــو ایــن روابــط را  دارد ول
تجزیــه و تحلیــل کنــد و یــاد بگیــرد بلکــه منظــور مــا ایــن اســت کــه هنرجــو بــه 
ایــن نتیجــه برســد کــه بــراي ســاخت و طراحــي و اســتفاده بهینــه از ایــن دســتگاه 
هــا ، دانســتن و تســلط بــر ایــن مباحــث چقــدر مــي توانــد مهــم باشــد. و در حــل 

مشــکالت موجــود در کارخانــه ریســندگي بــه کار بیایــد. 

ــاره آن  ــه در ب ــي ک ــرد های ــات ریســندگي و عملک ــي ازعملی ــیار خوب ــه بس مجموع
،در کتــاب شــرح داده شــده اســت را تهیــه کــرده ایــم کــه بــه صــورت فیلــم و یــا 
اســالید هایــی در اختیــار شــما قــرار مــي گیرد.بهتــر اســت  ابتــدا خودتــان ببینیــد و 
ســپس بــه هنــر جویــان نشــان دهیــد. بــراي اســتفاده بهتــر از ایــن مجموعــه فیلــم 

هــا، مناســب اســت بــه نــکات زیــر توجــه فرماییــد.
۱- این فیلم ها را به بخش هاي زیر  تقسیم مي کنیم 

الــف ( فیلــم هایــي کــه فقــط نمــا هــا و ظاهــر ماشــین را در هنــگام کار ، نشــان مــي 
دهــد و ممکــن اســت فقــط یــک ماشــین یــا کل ماشــین هــاي ریســندگي  را نشــان 
دهــد. ایــن فیلــم هــا را ابتــدا نشــان دهیــد ولــي فیلــم هــاي هــدف دار را بعــد از 

ایــن قســمت نشــان دهیــد.
ب ( فیلــم هایــي کــه عملکــرد هــاي ماشــین را بــدون ورود بــه جزییــات ، نمایــش 

مــي دهــد.
 ابتــدا بــه هنــر جویــان بگوییــد کــه بعــد از پخــش ایــن فیلــم هــا ، بایــد گــزارش 
کار بنویســند و دیــدن فیلــم را تجزیــه و تحلیــل کنند.بهتــر اســت ، کــه در هنــگام 
ــم ، شــما توضیحــي ندهیــد و و بلکــه هــر گاه مــي خواهیــد توضیحــي  پخــش فیل
ــه  ــر روي صحن ــا تصوی ــد ت ــار دهی ــتگاه را فش ــه  pause  دس ــد  روي دکم بدهی
ثابــت شــود و ســپس توضیحــات خــود را ارائــه بدهیــد.و در هنــگام توضیــح دادن از 

هنــر جویــان کمــک بگیریــد تــا آنهــا نیــز دربحــث مشــارکت داشــته باشــند.
پ ( فیلــم هــا و یــا  انیمیــش هایــي کــه یــک عملکــرد خــاص را نشــان مــي دهنــد 
.   مثــال  جــدا ســاز  اجســام  غریبــه  )Foreign parts separatior  (،کــه دو 
  )Combing Process( انیمشــن تهیــه شــده اســت و یــا عملیــات شــانه زنــي
ــم و  ــد فیل ــگ  ) Carding (چن ــت کاردین ــن ، عملیل ــم و دو انیمیش ــد فیل چن
انیمیشــن ، داف کــردن در بانکــه هــا و فالیــر و رینــگ ) Doffing (  ،   عملیــات 

چگونگي استفاده ازفيلم ها و اساليد هاي 
مربوط به ريسندگي
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ــه و  ــاد اولی ــال م ــا انتق ــم   ) Drafting ( ، وی ــاف روي ه ــر دادن الی کشــش و س
محصــوالت در بیــن دســتگاه هــا و ماشــین آالت    )Transporting( را مشــاهده 
مــي کنیــد. دیــدن فیلــم و اســالید هــا بخشــي از کار و درس اســت و بــه هیــچ عنوان 
خــارج از حــدود درس نیســت. بنابــر ایــن بهتــر اســت بــه  مطالــب زیــر توجــه کنیــد.

هنــر جویــان بایــد پــس از دیــدن فیلــم هــا ، گــزارش تهیــه کننــد و بــا توجــه . ۱
بــه فیلمــي کــه مــي بیننــد کار هــاي مربوطــه را در قالــب یــک گــزارش تهیــه 

نمــوده و تحویــل دهنــد.
ــه مــي دهیــد ، . ۲ پــس از آنکــه شــما روي بخــش هایــي از فیلــم توضیحــي ارائ

از هنرجویــان بخواهیــد همیــن توضیحــات را آنهــا نیــز ارائــه دهنــد . ایــن کار 
باعــث مــي شــود دقــت آنهــا در هنــگام دیــدن فیلــم افزایــش یابــد.

بهتریــن اســتفاده از ایــن فیلــم هــا و اســالید هــا  عــالوه بــر آمــوزش دادن و . ۳
ــا دســتگاه هایــي کــه در هنرســتان موجــود نیســت ،  آشــنایي هنــر جویــان ب
اســتفاده از آنهــا بــراي ارزشــیابي و نمــره دادن بــه هنرجویــان اســت. بــا پخــش 
ــي از  ــا قســمت های ــد و ی ــح بدهن ــد توضی ــا بخواهی ــا اســالید از آنه ــم و ی فیل

دســتگاه و یــا تنظیمــات آن را بــه شــما شــرح دهنــد.
چــون هــر فیلــم در بــاره کار خــاص و یــا ماشــین خــاص ویــا قســمت هــاي آن . ۴

مــي باشــد ،مناســب اســت کــه پــس از تدریــس مباحــث، چنــد فیلــم مناســب 
را انتخــاب نمــوده و ســپس آنهــا را نمایــش بدهیــد.

طبیعــي اســت کــه هنرجویــان مــا از موضــوع ریســندگي بســیار کــم بداننــد. پــس 
ــه  ــا ریســندگي و طبق ــا ب ــدم ضمــن آشــنایي آنه ــه ق ــدم ب ــه طــور ق الزم اســت ب
بنــدي آن ، ابتــدا اهــداف را بیــان کنیــم و ســپس بــا کمــک دســتگاه هایــي کــه در 
ــدازي واقعــي و صحیــح را  هنرســتان داریــم و از طریــق فیلــم و اســالید ، چشــم ان
بــه آنهــا نشــان دهیــم.  در ابتــدا بــا نشــان دادن اســالید هــاي مربــوط بــه کارخانــه 
ــا  ــا و ب ــتگاه ه ــان دس ــوه چیدم ــي و نح ــاي کل ــندگي و نم ــاجي وریس ــاي  نس ه
ــد . در اینجــا الزم نیســت از  ــا کلیــت کا ر آشــنا کنی ــان ، هنرجــو را ب ــن بی کمتری
قوانیــن حــرف بزنیــد و از نظــم ... بهتراســت ابتــدا او را بــه دنیایــي ببریــد تــا کامــال 
تحــت تاثیــر رشــته قــرار گیــرد . مــا بــراي ایــن کار فیلــم هــا واســالید هایــي را در 
ــم . هــدف مــا از ایــن کار ، القــاي اهمیــت ایــن رشــته و کارهایــي  نظــر گرفتــه ای
کــه در ایــران و دیگــر کشــور هــا انجــام شــده اســت و مــي توانــد دیــد بهتــري بــه 
او بدهــد . فرامــوش نکنیــد کــه روز اول را فقــط بــراي بیــان قوانیــن و آنچــه دســت 
ــا کالس درس  ــد ت ــاذ کنی ــي را اتخ ــا ترتیب ــد. حتم ــدد نگذاری ــي بن ــاي او را م و پ
ــي  ــه عظمــت کار پ ــان ب ــر جوی ــا هن ــد ت ــاز کنی ــم آغ ــا پخــش فیل ریســندگي را ب
ببرنــد. یادتــان باشــد کــه هنــر جویــان همچنــان در بالتکلیفــي بــه ســر مــي برنــد و 

آشنايي با كار و حرفه ريسندگي
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ایــن وظیفــه مــا اســت کــه بــه دودلــي هــا و تردیــد هــا در بــاره  انتخــاب ایــن رشــته 
پایــان بدهیــم . بســیاري از هنرجویــان در همیــن روز هــاي اول رشــته خــود را تغییــر 
مــي دهنــد و اگــر در ایــن روزهــا خــوب عمــل کنیــم جــذب بهتــري از هنرجویــان 

خواهیــم داشــت.

ارزشيابي مبتني بر شايستگي
ــه یــک سیســتم  ــن آمــوزش در ســطوح هنرســتان  ب مــي دانیــم کــه رویکــرد نوی
ــتگي را  ــاس شایس ــر اس ــي و ب ــوزش پودمان ــد . آم ــه بتوان ــاز دارد ک ــیابي نی ارزس
پوشــش  دهــد. در سیســتم جدیــد، محــور همــه امــور کار و فعالیــت اســت و مــا بایــد 
در کارگاه بــه دنبــال انجــام کار و بــه فعلیــت رســاندن مباحــث باشــیم. شــاید شــما 
بپرســید کــه در رشــته صنایــع نســاجي تجهیــزات بــراي انجــام همــه کار هــا موجــود 
نیســت و وقتــي نمــي تــوان همــه کارهــا را انجــام داد . پــس مــا چگونــه بــر اســاس 
ــن سیســتم  ــم . ای ــد عــرض کنی کار ، عملکــرد هنرجــو را بســنجیم . در پاســخ بای
آموزشــي تــازه راه افتــاده و نقایصــي دارد کــه بخشــي از آن بــه تجهیــزات بــاز مــي 
گــردد. بــا ایــن حــال شــاید مــا نتوانیــم همــه مباحــث موجــود در کتــاب را مــو بــه 
مــو اجــرا کنیــم ولــي بخــش هایــي از آن وجــود دارد کــه فابلیــت اجــرا را داردو بــه 
ــاي انجــام تنظیمــات –  ــا – روش ه ــده ه ــواع زنن ــا ان ــال در کارگاه ي م ــوان مث عن
نحــوه اتصــال قطعــات – نحــوه تعامــل عملکــرد اجــزاء ماشــین هــا- نحــوه شــکل 
ــواع مــواد اولیــه هــا و ... تنهــا بخشــي از امکاناتــي  گیــري اهــداف ماشــین هــا – ان
اســت کــه مــا داریــم و مــي توانیــم اصــول کار را بــه هنرجویــان آمــوزش دهیــم. از 
طرفــي چــون در سیســتم آموزشــي جدیــد ، نقطــه مطلــوب را نیــز ، بایســتي دیــد 
و بررســي کــرد و هنرجویــان را بــا آنهــا آشــنا کــرد. هــر کــدام از هنرجویــان مــا ۵ 
تــا ۷ ســال دیگــر ممکــن اســت وارد ایــن مشــاغل شــوند. پــس مــا بایــد بــا توضیــح 
سیســتم هــاي جدیــد و نویــن ، آنــان را آمــاده پذیــرش چنیــن روش هــاي کنیــم. 
ــا زمانــي کــه یــک موضــوع را ندانیــم نمــي توانیــم از آن  نکتــه دیگــر اینکــه مــا ت
اســتفاده کنیــم پــس بایــد هنــر جویــان را بــا روش هــاي جدیــد نیــز آشــنا کنیــم. 
تــا وقتــی آن هــا در موقعیــت شــغلی قــرار گرفتنــد ، از همیــن مطالــب و موضوعاتــی 
کــه شــما آن را مطــرح کــرده ایــد اســتفاده نمــوده و در کارشــان پیشــرفت حاصــل 

کننــد .
سیستم ارزشیابي جدید را مي توان به  دو صورت تقسیم کرد 

ــبه . 1 ــل محاس ــط ، مث ــا غل ــتند و ی ــت هس ــا درس ــه ی ــي ک ــیابي کار های  ارزش
ــا از هنرجــو حفــظ  ــط. چــون م ــا غل ــا جــواب درســت اســت ی کشــش کــه ی
کــردن فرمولهــا را نمــي خواهیــم و حتــي آنهــا را جمــع آوري کــرده ایــم و در  
کتــاب همــراه هنرجــو بــه او داده ایــم . پــس بایــد محاســبه او درســت باشــد و 

اگــر درســت نبــود نشــانه شایســته نبــودن او اســت.
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بعضــي از کار هــا بــه صــورت ســه جملــه ارزشــیابي مــي شــود.  پاییــن تــر از . 2
حــد انتظــار . کــه بــه ایــن معنــي اســت هنرجــو توانایــي کارهایــي کــه در یــک 

واحــد یادگیــری بــه او داده مــي شــود را نــدارد. 
 در حــد انتظــار  منظــور مــا ایــن اســت کــه ایــن شــخص توانایــي اجــراي کار هایــي 

کــه از او خواســته شــده اســت را دارا مــي باشــد.
ــي هســتند کــه عــالوه  ــا هنرجویان ــن بخــش منظــور م ــر از حــد انتظــار در ای باالت
بــر انجــام کارهــاي محولــه  توانایــي تحلیــل مــو ضــوع را نیــز دارنــد. آنهــا قادرنــد 
ــد. در  ــا باالترن ــار م ــد انتظ ــه از ح ــند و در نتیج ــتم و کاررا بشناس ــکالت سیس مش
حقیقــت بایــد بــا کمــي اغمــاض و بــا توجــه بــه فرآینــد هــاي کار نمــره را مشــخص 

کنیــد.
در پایــان هــر واحــد یــاد گیــري جدولــي آمــده اســت کــه در مقابــل آن کار هایــي 
کــه از هنــر جویــان توقــع داریــم و نمــره قبولــي و نمــره هنرجــو ذکــر شــده اســت 
.شــما بایــد در مقابــال ســتون هــا نمــره مــورد نظــر را ذکــر کــرده و میانگیــن آن را 

بــه عنــوان نمــره ، آن واحــد یادگیــري منظــور کنیــد. 
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فصل چهارم

واحدهاي يادگیري 
1 و 2 و 2 و 4 
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واحد يادگيری 1

حالجي غير اتو ماتيك
ــد در قیمــت آن  ــخ مــی توان ــدازه ای کــه کیفیــت ن ــه ان مــواد اولیــه مــی تواننــد ب
موثــر باشــد تاثیــر گــذار باشــند . یــک آزمایــش صحیــح بــه همــراه پــردازش درســت 
مــی توانــد در پیــش بینــی محصــول نهایــی و همچنیــن انتخــاب درســت روش تولید 
موثــر باشــد . بــه خوبــی مــی دانیــم کــه خــواص الیــاف پنبــه از غــوزه ای بــه غــوزه 
دیگــر متفــاوت اســت . ایــن تفــاوت هــا بــه علــت تفــاوت در رشــد و ژنتیــک الیــاف 
ــاک کنــی  ــه پ ــات برداشــت و ginning پنب ــد در طــی عملی ــوده و درضمــن میتوان ب
هــم رخ دهــد . هــر چنــد ایــن تفــاوت هــا، توســط یــک نمونــه آزمایــش می شــده 
ــر گرایــش داشــته و دســتگاه  ــاال ت ــه ســمت کیفیــت ب ــازار امــروز ب ــی ب اســت . ول
هــای امــروزی هــم بــا ســرعت باالیــی کــه دارنــد و رنــگ و لعــاب زیــادی کــه کاال 
هــای نســاجی امــروزی بــه خــود گرفتــه اســت ، نیــاز بــه مــواد اولیــه مرغــوب تــر را 
اقزایــش مــی د هــد . بــه هــر حــال بــرای هــر کارخانــه ریســندگی اهمیــت فراوانــی 
دارد تــا خــواص الیــاف مصرفــی خــود را در یــک کالیتــه و یــا حتــی هــر عــدل بــه 
عــدل دیگــر بدانــد تــا رفتــار آن مــاده اولیــه را در پروســه خــود پیــش بینــی کــرده 
و پروســه را بــا آن منطبــق نمایــد .  تغییــر مــواد اولیــه در بخــش حالجــي اهمیــت 
و کاردینــگ بــه لحــاظ میــزان ظرافــت و مقــدار  و نــوع ضایعــات از اهمیــت بســیار 
باالیــي بــر خــوردار مــي باشــد.ولي در سیســتم کشــش و شــانه زنــي طــول الیــاف و 
چگونگــي توزیــع کوتاهــي الیــاف در نمونــه از اهمیــت بیشــتري بــر خــوردار اســت. از 
طرفــي موضــوع رنــگ الیــاف در نمونــه هــا نیــز بســیار مهــم اســت زیــرا بــي توجهــي 
ــد ،  ــي دارن ــاي مختلف ــه رنگه ــي  ک ــمت حالج ــاف در قس ــردن الی ــوط ک در مخل
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــن مي زن ــادي دام ــکالت زی ــه مش ــفیدگري ، ب ــمت س در قس

ــام مي بریــم . مشــکالتي را کــه ایــن موضــوع ایجــاد مــي کنــد را ن
ــده . 1 ــفید کنن ــي س ــد نوع ــت ۲ درص ــا غلظ ــاف ب ــي از الی ــه گروه در حالیک

ــال  ــه مث ــر ب ــي دیگ ــي گروه ــند ول ــي رس ــر م ــورد نظ ــفیدي م ــه س ــه درج ب
ــن  ــد باالتری ــفیدي بای ــدن س ــت ش ــراي یکنواخ ــد و ب ــاج دارن ــد احتی ۴ درص
مقــدار را مصــرف کــرد ولــي مقــدار بیشــتر مــاده ســفید کننــده ، باعــث کاهــش 
ــاف از  ــوع الی ــن دو ن ــوط کــردن ای ــن  مخل ــاف مــي گردد.بنابرای اســتقامت الی

نظــر ســفید گــری درســت نمــی باشــد . 
پوســیدگي پارچــه هــا در اثــر مصــرف و گذشــت زمــان در مــورد پنبــه ، بســیار . 2

ــرعت  ــده س ــفید کنن ــواد س ــن م ــتر ای ــتفاده بیش ــا اس ــد ام ــي باش ــایع م ش
ــد. پوســیدگي را تشــدید مــي کن
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ــي . 3 ــي دارد ول ــر مثبت ــگ اث ــذب رن ــر روي ج ــده ب ــفید کنن ــواد س ــش م افزای
بــه همــان میــزان در جــذب لکــه هــا و جــدا نشــدن آســان لکــه هــا نیــز اثــر 

ــی دارد. منف
پــس از پایــان ســفید گــري و بــراي زدودن آثــار مــواد ســفید کننــده ) در مــورد . 4

پنبــه از مــواد کلــر دار اســتفاده مــي شــود ( بــه آیکشــي نیــاز اســت. اگــر مقــدار 
 RINSING (مــواد ســفید کننــده افزایــش یابــد بــه آب بیشــتري بــراي آبکشــي
( کــه موجبــات مصــرف بــي رویــه آب را مــي شــود . از طرفــي جــدا ســازي و 

تصفیــه ایــن مــواد از آب هزینــه بــر اســت. 
بنابــر ایــن الزم اســت ریســندگان بــه ایــن نــکات ، در هنــگام انتخــاب مــواد اولیــه 
توجــه کافــي داشــته باشــند. بــراي آشــنایي بیشــتر شــما عزیــزان در بــاره مشــخصات 

و نحــوه آزمایــش آنهــا مطالبــي را عــرض مــي کنیــم.

مشخصات مهم الياف در ريسندگی

طول و توزيع طولی 

تحقیقاتــی وســیعی بــر روی خــواص الیــاف انجــام شــده اســت کــه نشــان مــی دهــد 
کیفیــت نــخ تولیــدی ، وابســتگی زیــادی بــه خــواص الیــاف موجــود در نــخ دارد.از 
طرفــی خــواص الیــاف بــر قیمــت آن اثرگــذار اســت و باعــث مــی شــود تــا قیمــت 
الیــاف بــا خــواص کیفــی بــاال تــا دو برابــر الیــاف پنبــه معمولــی باشــد. مهمتریــن 

خواصــی از الیــاف کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، عبارتنــد از :
 طول و توزیع طولی الیاف . 1
استحکام و ازدیاد طول در الیاف. 2
ظرافت الیاف. 3
درجه رسیدگی الیاف و میزان الیاف نارس. 4
مقدار ضایعات و انواع ضایعات ) ترکیب ضایعات (. 5
میزان رطوبت در الیاف پنبه. 6
رنگ الیاف. 7
 

 اصول اندازه گیری طول الیاف
طــول الیــاف پنبــه یــک از عوامــل مهــم در خــواص نــخ اســت. طــول الیــاف پنبــه 

ــا حــدود پنــج ســانتی متــر می باشــد. کمتــر از یــک ســانتی متــر ت
طــول الیــاف هرچــه بیشــتر باشــد ، قیمــت آن نیــز افزایــش مــی یابــد . از طرفــی 
باالتــر بــودن طــول نــخ باعــث تولیــد نــخ هــای ظریــف تــر و نرم تــر و محکم تــر مــی 
شــود و حتــی در یــک غــوزه هــم نمــی تــوان الیــاف بــا طــول کامــال مســاوی یافــت 
ــم ماشــین  ــرای تنظی ــا ب ــک از طــول ه ــدام ی ــه ک ــت ک ــم گرف ــد تصمی ــال بای .ح
آالت مهــم تــر اســت ، بلنــد تریــن طــول ، کوتــاه تریــن طــول ، بیشــترین طولــی 
کــه در نمونــه دیــده می شــود ؟ بــه ایــن منظــور روش هــای متفاوتــی ابــداع شــده 
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ــه دو روش خالصــه نمــود یکــی طــول  ــوان ب ــی ت ــا را م ــن آنه ــه مهمتری اســت ک
کامــل الیــاف کــه منجــر بــه رســم دیاگــرام طولــی الیــاف میشــود و دیگــری طــول 
ــی  ــرح م ــه ش ــدام را خالص ــر ک ــر ه ــد . در زی ــی باش ــندگی )spun length(م ریس

دهیــم .
طول استیپل الیاف

منظــور مــا طــول الیــاف در حالتــی اســت کــه فقــط هــر کــدام از الیــاف را انــدازه 
ــوص  ــتگاه های مخص ــک دس ــه کم ــا ب ــد ی ــت کنی ــپس آن را یادداش ــد و س بگیری
ــد  ــرار ش ــت ق ــد. در نهای ــری کنی ــه آن را اندازه گی ــاف پنب ــول الی ــری ط اندازه گی
ــاف موجــود در آن را  ــم و ســپس الی ــه را برداری ــاف پنب ــدار بســیار کمــی از الی مق
ــزرگ  ــه ب ــاف را از کوچــک ب ــن الی ــم و ســپس همــه ی ای ــدازه بگیری یک به یــک ان
در کنــار هــم قــرار دهیــم و منحنــی نمــودار طــول الیــاف را بدســت آوریــم. در ایــن 
روش یــک دســته از الیــاف انتخــاب میشــد و الیــاف آن از بلنــد بــه کوتــاه بــه ترتیــب 
ــام  ــه ن قــدی کنــار یکدیگــر چیــده میشــد . ایــن کار توســط دســتگاهی کمکــی ب
COMB SORTER صــورت مــی گیــرد و تشــکیل دیاگــرام طولــی الیــاف بــه ایــن روش 

حیلــی وقــت گیــر اســت . اطالعاتــی کــه از ایــن دیاگــرام بدســت مــی آیــد را مــی 
تــوان بــه شــرح زیــر نــام بــرد .

-طول متوسط
-طول مؤثر
-طول ۵0%

-دزصد الیاف کوتاه
-بلند ترین طول نمونه

طــول موثــر مهمتریــن فاکتــور در طــول الیــاف اســت و بــه خصــوص در ریســندگی 
ــرای تعییــن فواصــل بیــن غلطک هــای کشــش از آن اســتفاده مــی شــود درصــد  ب
ــاف  ــرا اگــردر الی ــه خاطــر ماشــین شــانه زنی اهمیــت دارد. زی ــز ب ــاه نی ــاف کوت الی
پنبــه مقــدار درصــد الیــاف کوتــاه آن زیــاد باشــد،به هیــج عنــوان نبایــد از دســتگاه 

شــانه زنی اســتفاده کرد.زیــرا مقــدار الیــاف جــدا شــده بســیار زیــاد خواهــد بــود.
در میــان ایــن خــواص طــول مؤثــر تطابــق خوبــی بــا طــول اســتیپل الیــاف نشــان 
ــا  ــن طــول کــه ســالها ب ــدازه گیــری ای ــرای ان ــد ب مــی دهــد و یــک روش قانونمن
دســت و بــه روش ســنتی صــورت مــی گرفتــه اســت مــی توانــد باشــد .ســالها ایــن 
ــی  ــی شــد. ول ــاف محســوب م ــری طــول الی ــدازه گی ــا راه ان ــوان تنه ــه عن روش ب
همانطــور کــه گفتــه شــد وقــت گیــر بــودن و محدودیــت هــای دیگــر انجــام ایــن 
روش را ســخت ســاخته بــود . جدیــدا FIBROGRAPH بــه عنــوان یــک روش دیگــر 
ــک  ــوان ی ــه عن ــدارد ب ــاف را ن ــی الی ــت هــای دیاگــرام طول ــی از محدودی کــه خیل

ــده اســت . روش جایگزیــن مطــرح گردی
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FIBROGRAPH دستگاه
ــول  ــری ط ــرای اندازه گی ــریع تر ب ــک روش س ــی ی ــه ضــرورت جایگزین ــه ب ــا توج ب
الیــاف،روش جدیــدی مطــرح شــد.این روش در حقیقــت معــادل لحظــه ای از 
ــاف در  ــداری از الی ــواره مق ــه ،هم ــک لحظ ــه در ی ــد ک ــای کشــش   می باش غلتک ه
ــوان مکمــل روش طــول  ــه عن ــن موضــوع ب ــرد .ای ــی گی ــرار م ــک ق دو طــرف غلت
موثــر ارائــه شــده اســت. روش فایبوگــرام مشــابه اســت بــه اتفاقــی کــه بــرای الیــاف 
در حیــن عمــل ریســندگی اتفــاق مــی افتــد. در واقــع در هر ناحیــه ای از ریســندگی 
ــر  ــه ای دیگ ــه ناحی ــه شــده و ب ــک گرفت ــک غلت ــر ی ــاف توســط خــط گی ــه الی ک
ــه همــان صــورت در فایبــو  ــن عمــل رخ مــی دهــد و الیــاف ب هدایــت می شــود ای

ــوند . ــری می ش ــه گی ــراف نمون گ

در واقــع اگــر حتــی فــرض کنیــم کــه الیــاف طــول کامــال برابــری در نمونــه دارنــد 
بــاز هــم در یــک برداشــت رانــدوم از یــک ناحیــه آنهــا مشــابه آنچــه در غلتــک هــای 
ــا هــم متفــاوت مــی باشــد .  کشــش رخ مــی دهــد طــول آزاد از یــک ســر آنهــا ب
ایــن مطلــب بــه یــک بحــث جدیــد در تحلیــل رفتــار کشــش مبــدل شــده اســت . 

و بــراي رســیندگي بــرکات زیــادي داشــته اســت.

آیا مي دانید خط گیر در ریسندگي چیست؟
وقتــي الیــه الیــاف و یــا فتیلــه بــه غلتــک کشــش مــي رســد ، از طــرف غلتــک بــر 
الیــاف  فشــار وارد مــي شــود. الیــاف در ایــن اثــر ایــن فشــار بــر روي هــم مــي لغزنــد 
تــا الیــه الیــاف کاهــش ضخامــت بدهنــد. ایــن ضخامــت بــه انــدازه فاصلــه بیــن دو 
غلتــک مــي رســد. در ایــن حالــت محــل تمــاس الیــه الیــاف بــا غلتــک بــه صــورت 
یــک خــط در مــب آیــد . ایــن خــط را در ریســندگي خــط گیــر مــي گوینــد.در ایــن 
ــرار مــي گیــرد کــه قســمتي از  ــت هــر کــدام از الیــاف در وضعیــت خاصــي ق حال
الیــاف از غلتــک عبــور کــرده اســت ولــي قســمت دیگــر هنــوز بــه غلتــک نرســیده 
اســت. ایــن موضــوع از اهمیــت زیــادي در ریســندگي و تحلیــل رفتــار الیــاف دئــر 
هنــگام کشــش بــر خــوردار شــده اســت. سیســتم فایبوگــراف در حقیقــت از همیــن 

موضــوع الگــو گرفتــه اســت.  

شکل ۱ -  دستگاه هاي اندازه گیري طول الیاف

آیا می دانید
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SPAN LENGTH   شکل ۲ سه نمونه از مقدارطول الیاف  گرفته شده

در شکل ۲   سه نمونه از طول گرفته شده را مشاهده مي کنید.
SPAN LENGTH  مقدارطول الیاف  گرفته شده از الیاف

طــول گرفتــه شــده از الیــاف پنبــه تعریــف جدیــدي از طــول الیــاف پنبــه اســت. 
طــول گرفتــه شــده بــه طــول باقــی مانــده از ســر الیــاف در یــک نقطــه گیــر کــه بــه 
صــورت رنــدم آنهــا را گرفتــه اســت گفتــه میشــود .شــکل ۳ ایــن تعریــف جدیــد و 
کاربــرد بســیار راحــت آن باعــث شــد تــا دســتگاه جدیــدي ســاخته شــود. بــاز هــم 
تذکــر مــي دهیــم کــه ایــن طــول واقعــي الیــاف پنبــه نیســت امــا بــا کمــي تعمــق 
مــي تــوان پــي بــرد کــه ایــن طــول مــي توانــد بــه خوبــي جایگزیــن طــول مؤثــر 

الیــاف شــود . در شــکل ۳ یــک نمونــه از ایــن دســتگاه را مــي بینیــد.
ــاوت اساســی  ــر نیســت و تف ــه شــده ،همــان طــول موث ــه هــر حــال طــول گرفت ب
ــه  ــرای تبدیــل طــول گرفتــه شــده ب ــوان از روش هایــی ب باهــم دارد وقتــی مــی ت
طــول موثــر اســتفاده کــرد.در ایــن موضــوع بایــد بــه بلندترینالیــاف و فراوانــی آن هــا 
ــه  ــد ب ــرام نمــی توان ــاف توجــه نمــود .فایبوگ ــی الی ــرات طول ــه تغیی ــزان دامن و می
طــور کامــل جایگزیــن دیاگــرام طولــی الیــاف شــود و تمامــی اطالعــات مــورد نیــاز 
را بــرآورد ســازد . و مــی تــوان گفــت ایــن دو روش مکمــل همدیگــر مــی باشــند .
بــه خوبــی روشــن اســت کــه پنبــه یــک کاال بــا دامنــه تغییــرات وســیع مــی باشــد و 
ایــن حالــت در مــورد طــول آن هــم صــدق می کنــد . میــزان تغییــرات طولــی پنبــه 
نقــش بــه ســزایی در تاثیــر ایــن مــاده اولیــه روی محصــول دارد . مثــال فاصلــه بیــن 
غلتــک هــای کشــش بــر اســاس طــول موثــر الیــاف تنظیــم می شــود و حــال اگــر 
دامنــه تغییــرات طولــی نمونــه خیلــی زیــاد باشــد منجــر بــه افزایــش تعــداد الیــاف 
ــخ را افزایــش مــی دهــد  شــناور موجــود در منطقــه کشــش شــده و نایکنواختــی ن

در حــال سرکشــي بــه سیســتم هــاي ریســندگي هســتید کــه بــا نــگاه کــردن روي 
الیــاف حــدس مــي زنیــد ایــن فتیلــه بــا فتیلــه هــاي دیگــر متفــاوت اســت . اگــر 
ــا  ــه گیــري عــادي اقــدام کنیــد حداقــل ۲ ســاعت طــول مــي کشــد ت ــراي نمون ب
پاســخ بــراي شــما مشــخص شــود. امــا بــا کمــک دســتگاه فایبوگــراف تنهــا ۲ دقیقه 
طــول مــي کشــد تــا بــراي شــما روشــن شــود کــه ایــن الیــاف از نظــر طــول و خــط 
ــرد هــاي فایبوگــراف  ــا خیــر؟ ایــن یکــي از کارب گیــر مشــکلي ایجــاد مــي کنــد ی

اســت.

توجه کنید
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 شکل  ۳- دستگاه اندازه گیر طول گرفته شده

فایبو گراف دستي با سرعت جواب دهي باال

.اهمیــت الیــاف شــناور در منطقــه کشــش بســیر مهــم اســت و در صــورت عالقــه 
منــد بــودن ،بایــد مطالعــات بیشــتري در ایــن زمینــه انجــام داد .

ــت  ــه اهمی ــه ک ــي آنچ ــند ول ــي باش ــاوت م ــاي متف ــول ه ــه داراي ط ــاف پنب الی
ــن  ــد ای ــي باش ــه م ــاف در نمون ــول الی ــي ط ــع فراوان ــي توزی بیشــتري دارد چگونگ
ــه طــور کلــي  ــگاه خاصــي در ریســندگي دارد. ب موضــوع بســیار مهــم اســت و جای
ــا نایکنواختــي طولــي کــم ، ارزش بیشــتري از الیــاف باطــول  الیــاف کوتــاه و لــي ب
ــراي  ــات ب ــرا در تنظیم ــد. زی ــي باش ــاد م ــي زی ــي طول ــا نایکنواخت ــي ب ــتر ول بیش
الیــاف کوتــاه ولــي بــا یکنواختــي کــم قطعیــت نظــر در اعمــال تنظیمــات طولــي و 
فاصلــه غلتــک هــاي کشــش بــاال اســت و از طرفــي رفتــار الیــاف همراهــي بیشــتري 
ــد. ایــن در حالــي اســت کــه در مــورد الیــاف دوم ،تعــداد بیشــتري از  ــا هــم دارن ب
الیــاف در اختیــار هیچکــدام از غلتــک هــا نیســت و بــه ســرعت بــه الیــاف شــناور 
ــع  ــرای رف ــه ب ــن هزین ــاال رفت ــث ب ــا باع ــخ را دارد و ی ــی ن ــت نایکنواخت ــه قابلی ک
ــي در  ــاد نایکنواخت ــث ایج ــود و باع ــي ش ــل م ــل تبدی ــود. تبدی ــی می ش نایکنواخت

فتیلــه مــي گــردد.

يكنواختي طولي
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وجــود الیــاف کوتــاه در خــط ، مشــکالتي را ایجــاد مــي کنــد. معمــوال الیــاف کمتــر 
ــا طــول  ــاف ب ــی الی ــرات منف ــي گویند.تاثی ــاه م ــاف کوت ــر را الی ــک ســانتي مت از ی
خیلــی کوتــاه برهیــچ کــس پوشــیده نمــی باشــد . مشــخص تریــن تاثیراتــی کــه از 
وجــود مقادیــر زیــاد ایــن نــوع الیــاف دیــده می شــود را مــی تــوان بــه شــرح زیــر 

بیــان نمــود :
 افزایش نا یکنواختی در نخ و افزایش نخ پاره گی  •
 افزایــش مضاعــف نایکنواختــي در ریســندگي ) بــا افزایــش ســرعت ریســندگي(  •

کــه موجــب افزایــش هزینــه هــای تولیــد می شــود .
ــی  • ــیب م ــخ آس ــر ن ــه ظاه ــه ب ــخ ک ــم ن ــاط ضخی ــپ و نق ــداد ن ــش تع  افزای

ــاند . رس
 افزایــش پــرز در هــوای ســالن و آلودگــی ماشــین در ریســندگی ، بافندگــی و  •

گــرد بــاف .
میزان ضایعات بیشتر در مرحله شانه زنی و مراحل دیگر •

ــر اصــول شــناخت رفتــار  ــا ایــن حــال در یــک پروســه درســت ریســندگي کــه ب ب
  NOIL  ــي ــاه و حت ــاف کوت ــف اســتوار باشــد ، الی ــاي محتل ــاف در سیســتم ه الی
ــات  ــات و تنظیم ــت در عملی ــر و دق ــا تدبی ــه ب ــاز نیســت بلک ــا مشــکل س ــه تنه ن
مي تــوان تولیــدي مناســب و بــا ســرعت قابــل قبــول داشــت.با بــه کار گیــري ایــن 
مــواد در نقطــه مناســب و درصــد مناســب مــي تــوان بــه نتایــج خوبــي دســت یافــت.

در بخــش حالجــی بــه ایــن مــورد اشــاره شــده اســت

ــود  ــي ش ــاف م ــي الی ــاره گ ــث پ ــاف ، باع ــگ روي الی ــي و کاردین ــات زنندگ عملی
ــه  ــود . ب ــي ش ــته م ــاف ورودي کاس ــت الی ــه از کیفی ــاف(و در نتیج ــردن الی )بازک

آیا به کارگیري NOIL  خیانت است؟ 
شــاید شــما بــه ســرعت بگوییــد کــه بلــه خیانــت اســت . یــک کارخانــه ریســندگي 
نبایــد اینگونــه الیــاف را بــا بقیــه الیــاف مخلــوط کنــد. و ایــن کار نوعــي کلــگ زدن 
بــه مشــتري اســت. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بایــد پذیرفــت ، اســتفاده از ایــن 
ــا احتســاب قیمــت مناســب بســیار خــوب و درســت نیــز  مــواد در جــاي خــود و ب

هســت. زیــرا در مصــرف انــرژي و آب صرفــه جویــي مــي شــود !!؟؟  چــرا ؟
بــه عنــوان مثــال افــزودن مقــداري حــدود ۲ در صــد الیــاف کوتــاه بــه الیافــي کــه 
قــرار اســت بــه  Rotor Spining   تغذیــه شــود نــخ پــاره گــي را کاهــش مــي 
دهــد واز طرفــي نــخ توپرتــر و در نتیجــه پارچــه مــورد پســندتر تولیــد مــي شــود. 
تأثیــر مثبــت بــر روي رنــگ پذیــري و نرمــي ســطح نــخ را نیــز بوجــود مــي آیــد.  

پرسش

تنش و كرنش الياف

الياف كوتاه و تاثير آنها در ريسندگي
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ــزان اســتحکام  ــا می ــات ریســندگي ب ــن عملی ــوازن بی ــک ت ــل ایجــاد ی ــن دلی همی
 Optimize ( الیــاف ،هنــر پنهــان یــک مهنــدس ریســندگي مــي باشــد.حد اپتیمــم
ــاف  ــزان اســتحکام الی ــه می ــه ســازي در ســرعت ریســندگي و حالجــي ب ــا بهین (ی
ــده  ــوان ســرعت زنن ــاف بیشــتر باشــد ، مــي ت ــاط دارد و هرچــه اســتحکام الی ارتب
هــا را در حالجــي افزایــش داد. و اگــر اســتحکام کمتــر باشــد مجبوریــم از ســرعت 
زننــده هــا بکاهیــم.از طرفــی ســرعت زننده ها،ســرعت حالجــی را تحــت تاثیــر قــرار 

می دهــد.
اصول اندازه گیری کرنش ) استحکام (

ــا و  ــه فاکتوره ــی از جمل ــد پارگ ــا ح ــول ت ــش ط ــزان افزای ــاف و می ــتحکام الی اس
ــا  ــای ب ــوال وجــود پنبه ه ــر دارد.معم ــه در ریســندگی تاثی ــل مهمــی اســت ک عوام

ــود. ــندگی می ش ــرعت ریس ــش س ــار در کاه ــث اجب ــتحکام کم،باع اس
برای اندازه  گیری استحکام الیاف دو راه وجود دارد

الف( اندازه گیری به صورت تکی الیاف
ب( اندازه گیری به صورت دسته ای الیاف

ــرد  ــرار می گی ــنجش ق ــتگاه س ــه در دس ــور جداگان ــف به ط ــر لی ــی ، ه در روش تک
ولــی در روش دســته ای تعــدادی از الیــاف بــا هــم ســنجش می شــود.همواره موافقــان 
ــن فریــت روش  ــا مهمتری ــرای خــود دارند.ام و مخالفــان هــر روش اســتدالل هایی ب
دســته ای ،هماننــدی عملیــات بــا آنچــه در ریســندگی اتفــاق مــی افتــد می باشــد . 
درضمــن معمــوال بــرای ایــن کار نمونــه را بیــن گیــره هایــی کــه فاصلــه اولیــه آنهــا 
از هــم ۱/۸ اینــچ میباشــد انجــام مــی گیــرد . زیــرا در ایــن فاصلــه مقادیــر بــه دســت 
امــده هــم خوانــی زیــادی بــا میــزان واقعــی اســتحکام تــک لیــف هــا دارد . امــا در 
تمامــی روشــهای موجــود  میــزان اســتحکام در حــد پارگــی انــدازه گیــری می شــود 
. الیــاف بــا طــول نــا مناســب تاثیــر کمتــری در پارامتــر مــورد انــدازه گیــری دارنــد . 

شکل  ۴ - دستگاه اندازه گیري استحکام الیاف
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اصول اندازه گیری ظرافت الیاف
بعــد از طــول الیــاف مــی تــوان گفــت کــه ظرافــت مهمتریــن پارامتــری از خــواص 
الیــاف اســت کــه روی خــواص نــخ تاثیــر مــی گــذارد . زیــرا ظرافــت رابطــه دارد بــا 
تعــداد الیــاف در ســطح مقطــع نــخ یعنــی هرچــه الیــاف تشــکیل دهنــده یــک نــخ 
ــا نمــره ثابــت ظریــف تــر باشــند تعــداد الیــاف موجــود در ســطح مقطــع آن نــخ  ب
بیشــتر اســت. در واقــع تعــداد الیــاف در ســطح مقطــع نــخ اســت کــه حــد اقــل ظــر 
افــت نــخ قابــل ریســیدن بــا آن الیــاف را مشــخص می کنــد . یعنــی بــرای هــر نــوع 
نخــی بــا خــواص مــورد نظــر مــی تــوان حداقــل تعــداد الیــاف در ســطح مقطــع را 
مشــحص نمــود حــال هــر چــه الیــاف تولیــد کننــده آن نــخ ظریــف تــر باشــد نــح بــا 
نمــره ظریــف تــری بــا همــان تعــداد الیــاف در ســطح مقطــع مــی تــوان تولیــد نمــود 
. و ایــن بــه آن علــت اســت کــه هــر چــه الیــاف ظریــف تــر باشــند ســطح مقطــع 
ــی  ــش م ــی بیشــتر می شــود و در نتیجــه اســتحکام افزای ــی ســطح جانب ــر ول کمت
یابــد . بــا ظریــف تــر شــدن الیــاف تشــکیل دهنــده نــخ فواصــل موجــود بیــن آنهــا 
کمتــر شــده و بــرای رســیدن بــه یــک مقــدار چســبندگی خــاص بــه تــاب کمتــری 
نیــاز داریــم . تــاب کمتــر بــه معنــای افزایــش تولیــد و زیــر دســت نــرم تــر منســوج 

حاصلــه مــی باشــد .
مشــکل اساســی انــدازه گیــری ظرافــت و بیــان مقــدار عــددی آن بــود زیــرا الیــاف 
در راســتای طولــی خــود یکنواخــت نیســتند و ســطح مقطــع آنهــا در راســتای طــول 
تقییــر می کنــد . در صمــن میــزان ظرافــت آنهــا از یــک لیــف بــه لیــف دیگــر فــرق 
ــخصی از  ــول مش ــرم ط ــه ج ــاف را ب ــت الی ــه ظراف ــده خالقان ــک ای ــد .در ی می کن
آنهــا نســبت دادنــد چــون الیــاف بــا چگالــی برابــر هــر چــه جــرم بیشــتری در یــک 
طــول خــاص داشــته باشــند بایــد طــول لیــف ســطح مقطــع بزرگتــری داشــته باشــد 
.واحــدی کــه بیشــترین کاربــرد را بــرای بیــان میــزان ظرافــت الیــاف دارد میکرونــر 
الیــاف مــی باشــد کــه وزن ۱ اینــچ از لیــف بــر حســب میکــرو گــرم مــی باشــد . )۱0 

بــه تــوان منفــی ۶ گــرم .
ــالی  ــوا از الب ــوری ه ــم عب ــوا و حج ــان ه ــک جری ــه کم ــر ب ــری میکرون  اندازه گی

ــر شــد. ــکان پذی ــای مشــخص ام ــه ه ــا نمون ــردن ب ــره ک ــاف و کالیب الی
جریــان هــوا مــی توانــد یــک وســیله مناســب بــرای انــدازه گیــری ظرافــت الیــاف 
 )flow(ــو ــزان فل ــاف می ــک وزن مشــخص از الی ــرای ی ــه ب ــان ک ــن بی ــا ای باشــد ب
ــد  ــر باش ــف ت ــاف ظری ــه الی ــر چ ــال ه ــد ح ــور می کن ــی عب ــواي خاص ــان  ه جری
فضــای خالــی بیــن آنهــا کمتــر شــده و جریــان کمتــری عبــور می کنــد . بــا انــدازه 

ــه ظرافــت الیــاف نســبت داد. ــوان آن را ب گیــری ایــن مقــدار مــی ت
بایــد توجــه داشــت کــه تغییــر در میــزان فلــو جریــان هــوا تنهــا وابســته بــه میکرونر 

ظرافت الياف
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ــر  ــر در میکرون ــه رســیدگی آنهــا هــم وابســته اســت . پــس تغیی ــوده و ب ــاف نب الی
الیــاف در دو ازمایــش مــی توانــد یــا بــه علــت تغییــر در ظرافــت باشــد یــا بــه علــت 

تعییــر در رســیدگی .
ــت. در  ــده اس ــاخته ش ــی س ــتگاه خاص ــر، دس ــری میکرون ــرای اندازه گی ــن ب بنابرای
ایــن دســتگاه جریــان هــوا از البــالی تــوده الیــاف بــا وزن مشــخص و تحــت فشــار 
ــر باشــد ،مقاومــت بیشــتری از   ــاف ظریف ت ــور داده می شــود. هرچــه الی معینــی عب
ــری  ــت کمت ــد  مقاوم ــر باش ــاف ضخیم ت ــه الی ــر چ ــد و ه ــان می ده ــان نش خودش
ــا  ــتگاه ب ــه  دس ــی ک ــد. در صورت ــان می ده ــود نش ــوا از خ ــان ه ــل جری در مقاب
ــتگاه  ــرد دس ــی عملک ــذار در طراح ــل تاثیرگ ــد و عوام ــده باش ــره ش ــت کالیب دق
ــه  ــی، ب ــا نســبت بســیار خوب در نظــر گرفتــه شــده باشــد. عــدد بدســت آمــده را ب
عنــوان ظرافــت الیــاف ، مــی تــوان پذیرفــت. در درس تعییــن ویژگــی الیــاف نســاجی 

آزمایــش مــورد نظــر انجــام می شــود.
درجه رسیدگی الیاف و میزان الیاف نارس

ــازک و تــو خالــي شــکل می گیــرد  در هنــگام رشــد الیــاف پنبــه ، ابتــدا لولــه اي ن
و ســپس بــه آرامــي و از داخــل ، بــر فطــر پوســته افــزوده مــي شــود . تــا اینکــه بــه 
ــده در  ــود آم ــاي بوج ــه ه ــت الی ــت ضخام ــن حال ــد. در ای ــد برس ــي رش ــد نهای ح
لیــف پنبــه بــه مقــدار الزم و کافــي مــي رســد. پــس از ایــن مرحلــه ، گیــاه خشــک 
ــم( و موســم  ــل کشــت دی ــف می شــود )مث ــاه متوق ــه گی ــا آب دادن ب مي شــود و ی
برداشــت فــرا مــي رســد. امــا بنابــر دالیلــي ) مربــوط بــه مباحــث کشــاورزي (  هنــوز 
ضخامــت الیــه لیــف پنبــه بــه انــدازه کافــي نرســیده ، گیــاه خشــک مي شــود و در 
ــوند  ــده مي ش ــي دی ــه صــورت تســمه پهن ــود و ب ــد ب ــارس خواهن ــاف ن ــه الی نتیج
ــي  ــه حالت ــف ب ــک لی ــر ی ــه ه ــد.در نتیج ــاب دارن ــچ و ت ــه پی ــادي ب ــل زی و تمای

شکل ۵  - اندازه گیري ظرافت الیاف پنبه بوسیله دستگاه میکرونر
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 Nep  شــبیه ریســمان کوتــاه و در هــم پیچیــده در مــي آیــد. ایــن حالــت را نــپ
مي گوینــد. وجــود مقــدار زیــادي از ایــن الیــاف در عــدل پنبــه ، باعــث ارزش پاییــن 
تــر ایــن واریتــه از پنبــه مــي شــود. وســایل ســاده و الکترونیکــي ســاخته شــده اســت 

کــه میــزان الیــاف نــارس و نــپ هــا را شــمارش مــي کنــد.
مقدار ضايعات و انواع ضايعات ) ترکیب ضايعات ( 

در یــک خــط ریســندگي ، بــه طــور مــداوم و هرچنــد وقــت یکبــار ، واریتــه هــاي 
جدیــدي از الیــاف پنبــه آورده مــي شــود و مهندســان و سرپرســتان خــط ریســندگي 
بــا انجــام آزمایــش هــا و بحــث و تبــادل نظــر بــا مهندســان ، تصمیمــات الزم بــراي 
نتیجــه گیــري بهتــر از الیــاف خریــداري شــده را مــي گیرنــد. یکــي از عوامــل مهــم 
دیگــر ، کــه آگاهــي از آن و پاســخ هــاي درســت آزمایــش هــا مــي تواند کمک بســیار 
زیــادي بــه کارخانــه بکنــد. بــراي تصمیــم گیــري درســت، در عملیــات ریســندگي ، 
دانســتن دقیــق مقــدار ضایعــات و نــوع ضایعــات همــراه الیــاف ، بســیار اهمیــت دارد. 
ــز و  ــادي تخــم ری ــه عنــوان مثــال ،اگــر در انجــام آزمایشــات از وجــود مقــدار زی ب
ســفت نوعــي علــف هــرز مطلــع شــدید. بهتریــن کار ممکــن اســتفاده از جــدا کننــده 
ــد باعــث  ــه نظــر ســاده مي توان ــي و اینرســي در خــط اســت. همیــن تصمیــم ب وزن
ســود آوري یــک کارخانــه و یــا ورشکســتگي آن شــود.با هنــر جویــان در ایــن بــاره 
بحــث کنیــد و یــا چنــد گــروه درســت کنیــد و از آنهــا بخواهیــد تــا اهمیــت ایــن 

موضــوع را بررســی کننــد و یــا در ایــن بــاره تحقیقاتــی انجــام دهنــد.
بــراي محاســبه ضایعــات از تــرازو اســتفاده مــي شــود ولــي بــراي تشــخیص نــارس 

بــودن و انــواع ضایعــات ، از میکروســکوپ هــاي نــوري اســتفاده مــي شــود.
 میزان رطوبت در الیاف پنبه

میــزان رطوبــت در الیــاف پنبــه از دو نظــر ) در ریســندگي ( اهمیــت دارد. اول آنکــه 

شکل  ۶ - دستگاه اندازه گیر رطوبت الیاف
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رنــگ الیــاف خــام پنبــه از ســفید تــا قهــوه اي روشــن متغییــر اســت . در صورتیکــه 
واریتــه هــاي یکســان از الیــاف پنبــه را بــا هــم مخلــوط کنیــم ، بهتریــن کار ممکــن 
را انجــام داده ایــم . ولــي در صورتیکــه بدالیلــي از جملــه پوشــش خــواص بــد بعضــي  
واریتــه هــا پنبــه ، توســط خــواص خــوب واریتــه هــاي دیگــر و یــا موجــود نبــودن 
یــک نــوع واریتــه بــه مقــدار کافــی تولیــد واریته هــای جدیــد توســط کشــاورزان و 
ــا هــم  ــواع پنبــه هــا ب ــه مخلــوط کــردن ان ــا واردات پنبه هــای جدیــد ، مجبــور ب ی
ــب  ــن ترتی ــام داد. ای ــن کار را انج ــواص ای ــت خ ــب اهمی ــه ترتی ــد ب ــتیم ، بای هس
در ابتــداي مطلــب آمــده اســت.همان طــور کــه مــي بینیــد در ایــن لیســت رنــگ 
الیــاف پنبــه آخریــن مــورد از لیســت اهمیــت خــواص الیــاف پنبــه  مي باشــد زیــرا 
ــا عملیــات  ســخت و شستشــو و ســفیدگری هــم رنــگ هــای کمــی متفــاوت در  ب

مجموعــه پارچــه پنبــه ای بــه صــورت ســفید در خواهنــد آمــد.
اندازه گیری رنگ الیاف

رنــگ یکــی از پارامتــر هــای اولیــه ای از خــواص الیــاف اســت کــه از دیــر بــاز مــورد 
بررســی قــرار مــی گرفتــه اســت . در واقــع خیلــی از خــواص دیگــر نــخ هــم بــا رنــگ 
آن مشــترک اســت . در واقــع رنــگ طبیعــی الیــاف بــه شــدت روی نتیجــه فراینــد 

هــای شــیمیایی و رنــگ پذیــری محصــول تکمیــل شــده اثــر مــی گــذارد .
ــوده  و  ــگ ب ــدازه گیــری نســبی رن ــه ان ــادر ب ــه صــورت طبیعــی چشــم انســان ق ب
ــي  ــگ های ــي شــناخت رن ــي توانای ــد ول ــی ده ــای رنگــی را تشــخیص م ــاوت ه تف
کــه در کنــار یکدیگــر قــرار نمــي گیرنــد را بــه صــورت آشــکاری کمتــر دارد. بدیــن 
معنــی کــه بــا اینکــه تفــاوت دو رنــگ در کنــار هــم را بــه خوبــی متوجــه می شــود 
ولــی اگــر هــر کــدام را بــه صــورت تکتــک بــه او نشــان دهیــم کار بســیار ســخت 

رنگ الياف پنبه

ــرا وزن  ــک اســتاندارد باشــد. زی ــق ی ــد مطاب ــاف بای ــت موجــود در الی ــدار رطوب مق
یــک تــن پنبــه کــه درشــهر هــاي شــمال کشــور توزیــن شــده باشــد. زمانــي کــه بــه 
تهــران مــي رســد. حتمــا از یــک تــن کمتــر اســت.) بــه خاطــر رطوبــت بــاالي شــهر 
ــر ایــن بیــن خریــدار و  هــاي شــمال کشــور و جــذب رطوبــت توســط الیــاف ( بناب
فروشــنده مشــکالتي را بوجــود مــي آورد. پــس بهتریــن راه اســتفاده از یــک رطوبــت 
ــه از شــمال کشــور  ــي ک ــن در زمان ــر ای ــود. بناب ــد ب ــتاندارد خواه ــرار دادي و اس ق
ــه دســت  ــا عــد درســت ب ــد ت ــد از وزن آن کــم کنی ــد بای ــداری می کنی ــه خری پنب
آیــد ولــي وقتــي ایــن پنبــه را از یــزد خریــداري مــي کنیــد ، بایــد بــه وزن ، مقــداري 
بیافزاییــم . البتــه ایــن مطالــب در درس الیــاف آمــده و شــما تســلط کانــل داریــد. اما 
بــه طــور حتــم ایــن مطالــب را بــه هنــر جویــان شــرح دهیــد و اهمیــت ایــن مطلــب 
را روشــن کنیــد. از طرفــی مقــدار رطوبــت موجــود در لیــف ، در هنــگام ریســندگی 

نیــز بســیار اهمیــت دارد. کــه در ایــن بــاره صحبــت شــده اســت.
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خواهــد شــد.. بنابــر ایــن بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم تئجــه کنیــد کــه بــراي شــناخت 
یــک رنــگ اگــر نمونــه اولیــه آن در کنارنمونــه قــرار گیــرد، نتیجــه درســت بــودن 
ــد ،  ــرار نگیرن ــم ق ــار ه ــا در کن ــه ه ــر نمون ــي اگ ــت. ول ــول اس ــخیص،قابل قب تش
نتیجــه تشــخیص بســیار ضعیفتــر مــي باشــد. رنــگ بســیار قویتــر از انســان عمــل 
ــه از یــک چشــم  مــي کننــد. در حالیکــه در تشــخیص مقایســه اي ، نتیجــه حاصل
ســالم ، قابلیــت رقابــت بــا دســتگاه هایــي بــا توانایــي متوســط و فابــل قبــول را دارد. 
تشــخیص رنــگ از یــک فــرد تــا فــرد دیگــر بســیار متفــاوت اســت و تغییــرات آرام 
ــی  ــور خیل ــای ن ــکاس ه ــگ در چشــم انســان تشــخیص داده نمی شــود و در انع رن
شــدید قــدرت تشــخیص کــم می شــود بــه عنــوان مثــال افزایــش آرام میــزان نــور 
منعکــس شــده از جســم ، میــزان قرمــزی یــا ســبزی نمونــه ، یــا میــزان زردی یــا 
آبــی بــودن نمونــه و یــا بســیاری دیگــر از فاکتــور هــای تشــخیص رنــگ ،کــه نتایــج 
حاصلــه از تشــخیص چشــم انســان غیــر قابــل اســتناد اســت . باالخــره دســتگاههای 

الکترونیکــی ســنجش رنــگ ایــن مشــکل را حــل کــرد.

رنــگ پنبــه از ســفید بــه ســمت زردی و قهــوه ای افــت میکنــد بــه همــراه هیــچ یــا 
مقــدار بســیار کمــی از رنگهــای دیگــر . در ایــن دســتگاه میــزان پارامتــر هــای انــدازه 
ــزان شــدت  ــر میباشــد . یکــی می ــر زی ــگ دو پارامت ــا رن ــری شــده در رابطــه ب گی
ــری  ــد و دیگ ــه آن درخشــندگی گوین ــه ب ــده از ســطح جســم ک ــور منعکــس ش ن
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــر صــورت در ریســندگي بای ــه ه ــه اســت.  ب ــزان زردی نمون می
توجــه کرد.بــه ایــن ترتیــب کــه تــا آنجــا کــه امــکان دارد بــه رنــگ الیــاف پنبــه در 
مخلــوط توجــه شــود ولــی بــه شــرط ترتیــب اهمیــت کــه گفتــه شــده اســت.  بــراي 
شــناخت رنــگ و دســته بنــدي حرفــه اي ابــزار خاصــي ســاخته شــده اســت. ولــي 
نــرم افزارهــاي ســاده اي نیــز ســاخته شــده اســت کــه در ایــن کتــاب آنهــا را بــراي 
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شکل  ۹ -  دو نمونه از میکروسکوپ مناسب براي تشخیص سالمت و نارس نبودن الیاف

ــف شــده اســت کــه هــر  ــن اســاس تعری ــر ای ــر اتوماتیــک ب  سیســتم حالجــی غی
ــتقل  ــور مس ــه ط ــت ب ــه اس ــه کار رفت ــتم ب ــه در سیس ــی ک ــین های ــدام از ماش ک
وظایــف خــود را انجــام مــی دهنــد  و اهدافــی را کــه تعریــف شــده اســت را محقــق 
ــت. ــم اس ــیار مه ــات  بس ــار عملی ــن  چه ــی ای ــه در حالج ــم ک ــد می دانی می کنن

 عملیــات  اول هــم دمــا کــردن الیــاف مــی باشــد.  بدیــن معنــی کــه الیــاف را در 

دانش افزايی

شــما معرفــي کــرده ایــم . هــر چنــد دقــت ایــن نــرم افــزار هــا خیلــي بــاال نباشــد 
امــا ثابــت شــده اســت کــه از خطــاي انســاني در دیــدن رنــگ قابــل قبــول تــر اســت. 
شــما نیــز بــا نصــب یــک نمونــه از ایــن نــرم افزارهــا ، وآشــنایي بــا نحــوه اســتفاده 
از آنهــا ، هنــر جویــان را بــه اســتفاده از کمیــت هــر عامــل کــه قابــل انــدازه گیــري 

اســت ، آشــنا کنیــد.
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ــاف    ــوا  توســط الی ــت موجــود در ه ــا رطوب ــد ت ــی دهن ــرار م ــالن ریســندگی  ق س
جــذب ویــا دفــع شــود  در ایــن حالــت  اگــر رطوبــت محیــط بیشــتر از الیــاف باشــد 
ــر از  ــط کمت ــت محی ــر رطوب ــی اگ ــد ول ــاف میده ــه الی ــت خــود را ب ــط رطوب محی
رطوبــت الیــاف باشــد  الیــاف رطوبــت خــود را بــه محیــط مــی دهــد. چــون رطوبــت 
ــت ســالن  ــی رســد رطوب ــه حــدود ۶۸ درصــد م ــای ریســندگی ب ــوای ســالن ه ه
ــه  ــالن ب ــط س ــرف محی ــت  از ط ــن رطوب ــت. بنابرای ــرون اس ــت بی ــتر از رطوب بیش
طــرف الیــاف حرکــت خواهــد کــرد ایــن عمــل آنقــدر انجــام خواهــد شــد تارطوبــت 

بیــن الیــاف و رطوبــت محیــط ســالن  بــه تعــادل برســد.
. در ایــن مــورد حتمــا بــه هنــر جــو  توضیــح دهیــد کــه منظــور از تعــادل مســاوي 
شــدن و  یکســان شــدن مقــدار رطوبــت در بیــن الیــاف و هــوای ســالن نیســت بلکــه 
تعــادل در موضــوع رطوبــت ، ایجــاد تعــادل دینامیکــي نیــرو هــا در مولکــول هــاي 
ــت  ــا رطوب ــود ت ــي ش ــث م ــا باع ــرو ه ــادل نی ــن تع ــدو همی ــاف  مي باش ــوا و الی ه
ــا حــدي شــبیه  ــاد نیــز ت ــرود  ) بوجــود آمــدن ب ــه نقطــه دیگــر ب از یــک نقطــه ب
ایــن موضــوع اســت کــه مــي توانیــد از ایــن موضــوع بــراي بــاز تــر بحــث اســتفاده 
نماییــد. ولــی در هــر حــال  اگــر رطوبــت ســالن و زمــان بــه انــدازه کافــي باشــد ، 

ــد.  ــت را جــذب می کنن ــدار الزم رطوب ــه مق ــاف ب الی
در ایــن قســمت الزم اســت موضــوع هیســترزیس کــه در درس الیــاف مــورد بررســي 
قــرار گرفتــه شــده اســت مــورد تاکیــد قــرار گیــرد ایــن موضــوع از آن جهــت اهمیت 
دارد کــه اگــر رطوبــت محیــط بیشــتر از ســالن باشــد همدمایــي و هــم رطوبت شــدن  
ــن  ــاف درچنی ــرد الی ــي هیســترزیس و عملک ــد موضــوع منحن ــا بای الزم اســت . ام
ــودن  ــاال ب ــر ، ب ــرکت تروچل ــي ش ــق بررس ــرار گیرد.طب ــي ق ــورد بررس ــرایطي م ش
رطوبــت مشــکالتي را ایجــاد مــي کنــد امــا دو مشــکل تاثیــر گــذار تــر اســت کــه 
اولــي تفــاوت رفتــار الیــاف در هنــگام عبــور از نواحــي  نــازل گونــه و یــا شــبه نــازل 
اســت مثــال ، الیــاف هنــگام  عبــور بیــن اپــرون هــا ، الگــو شــکني مــي کنــد و بــه 
خصــوص در تکنولــوژ ي مــدرن کامپکتینــگ)compact( ، تفــاوت رفتــار بســیار اثــر 
گــذار مــي شــود . نکتــه دوم افزایــش وزن الیــاف اســت . زیــرا مــا مجبوریــم مقــداري 
آب  ) منظــور رطوبــت افــزوده الیــاف اســت ( را بــه طــور مــداوم در البــالي قطعــات 
ــه  ــش هزین ــر  افزای ــل زی ــق عوام ــم و در نتیجــه مطاب ــه حرکــت در آوری ماشــین ب

خواهیــم داشــت.
قیمــت تمــام شــد ه از جمــع عبــارات مقابــل حاصــل مــي گــردد   =)مــواد اولیــه    +    
حقــوق هــا و دســتمزد هــا  +   عــوارض قانونــي + هزینــه آب و بــرق و ســوخت  + 

هزینــه هــاي متفرقــه  (
بدیهــي اســت کــه حرکــت دادن وزن بیشــتر ، نیــروي بیشــتري را مصــرف مــي کنــد 
و در نتیجــه مصــرف بــرق بیشــتر خواهیــم داشــت و درنتیجــه  قیمــت تمــام شــده 

افزایــش مــي یابــد.



67

ــاف  ــم در الی ــوارد مه ــی از م ــد یک ــی خواندی ــش فن ــاب دان ــه در کت ــور ک همانط
موضــوع الکتریســیته ســاکن اســت ســایش اجســام بــه یکدیگــر و از جملــه الیــاف  
ــاب  ــد الکتریســیته ســاکن می کــن در کت ــه قطعــات ماشــین تولی ــه همدیگــر و ب ب
فیزیــک بــه ایــن مهــم پرداختــه شــده اســت و بــه خصــوص نحــوه شــکل گیــري آن 
مطالبــي ارائــه شــده اســت. تقریبــاً بــه طــور کامــل چگونگــی نحــوه شــکل گیــری 
ایــن مشــکل کشــف شــده اســت .بــه طــور بســیار ســاده مــی تــوان گفــت کــه در 
ماجــرای الکتریســته ســاکن دو گــروه مــواد حضــور دارنــد  گــروه اول موادی هســتند 
ــرون  ــد الکت ــروه دوم می توانن ــا گ ــد .ام ــرون از دســت میدهن ــه ســرعت الکت ــه ب ک
را جــذب کننــد .زمانــی کــه یــک مــاده الکتــرون جــذب کنــد بــار منفــی بــه خــود 
مــی گیــرد و زمانــی کــه یــک مــاده الکتــرون از دســت بدهــد خــود بــار مثبــت مــی 
گیــرد بــه ایــن ترتیــب دوباریکــي  مثبــت و دیگــري  منفــی ایجــاد می شــود و باعــث 
بــروز مشــکالت فــوق مــی گــردد .الکتریســیته ســاکن بــه دوصــورت منفــي و مثبــت 
ــندگي   ــد در ریس ــع می کنن ــر را دف ــام یکدیگ ــاکن همن ــیته س ــود دارد.الکتریس وج
ایــن اتفــاق بیــن الیــاف و الیــاف مــی افتــد و  درنتیجــه بــه صــورت دور شــدن ایــن 
الیــاف از هــم تجلــی پیــدا می کنــد کــه ایــن حالــت را بالونــی شــدن الیــاف  مــی 
گوینــد در حالــت بالونــی  شــدن الیــاف ، .حجــم  فتیلــه بــه شــدت زیــاد می شــود 
در چنیــن حالتــی  فتیلــه نمــی توانــد وارد بعضــی از قســمتهای بخــش تغذیــه شــود. 
ــیر  ــن مس ــد ،از ای ــت کنن ــک حرک ــک غلت ــت روی ی ــه الزم اس ــا در هنگامی ک  ی
ــر،  ــاًل در ماشــین فالی ــد مث ــام می مان ــات ناتم منحــرف می شــود و در نتیجــه عملی
نیمچــه نــخ  تشــکیل نمی شــود  و یــا اینکــه درســت  روی بوبیــن پیچیــده نمی شــود.

ــی  ــای الکتریک ــند . باره ــام  نباش ــاکن همن ــیته س ــای الکتریس ــه باره ــی ک  زمان
همدیگــر را جــذب می کننــد ایــن موضــوع بیــن الیــاف و قطعــات ماشــین هــا مــی 
افتــد . چــون الکتریســیته ســاکن در اثــر ســایش بوجــود مــي آید.بایــد ایــن موضــوع 
را بــه هنرجویــان توضیــح داد کــه چــون بــدون ســایش و حرکــت الیــاف ، نمي تــوان 
نــخ تولیــد کــرد. پــس موضــوع الکتریســیته ســاکن همــواره جــزء ریســندگي خواهــد 
بــود. ایــن مشــکل در بعضــي از الیــاف مصنوعــي ماننــد اکریلیــک مشــکل ســاز مــي 

شــود.
بــرای اینکــه هنــر جویــان بــا موضــوع بیشــتر آشــنا شــوند مناســب اســت در  •

ــاد  ــکالتی ایج ــد مش ــی توان ــاکن م ــته س ــه الکتریس ــین ها ک ــی از ماش مناطق
ــن تفکــر در هنــر  ــه طــور مــداوم   ای ــا ب ــان ســوال شــود  ت کننــد از هنرجوی
جویــان ایجــاد شــود .  موضــوع الکتریســیته ســاکن بســیار حیاتــی اســت زیــرا 
ــه و  ــد جرق ــا تولی ــد کار ، ممکــن اســت ب ــر ایجــاد مشــکالتي در رون عــالوه ب
ــیته  ــه الکتریس ــی ک ــد. نقاط ــاد کن ــادي را ایج ــکالت زی ــوزي ، مش ــش س آت

الكتريسيته ساكن و نقش آن در ريسندگی
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ــد از: ــد عبارتن ــد مشــکالت ایجــاد کنن ــي توان ــا م ــراي آنه ــد ب ســاکن می توان
قسمت های زننده ها و بخش های تغذیه و تمیز کننده ها .   . ۱
بخــش هایــی ، کــه الیــاف بایــد روی هــم بنشــیند یــا بــه طــور دســته جمعی در . ۲

یــک مســیر حرکــت کنــد .   کــه وجــود الکتریســیته ســاکن باعــث ایجــاد تفرقه 
بیــن الیــاف مــي شــود و مســیر شــان را بــه هــم مــي زنــد.

مناطقی که فیتیله ها و یا بالشچه ها باید روی هم انباشته شوند .. ۳
محلهــای از ماشــین کــه الیــاف در کنــار یکدیگــر و یــا بــه صــورت الیــه روی . ۴

هــم قــرار میگیرنــد. 
ــا قطعــات ماشــین بســیار . ۵ کلیــه محــل هــای از ماشــین کــه ســایش الیــاف ب

زیــاد اســت
بخش هایی از ماشین که توده  الیاف باید آن قسمت را ترک کنند.. ۶

 همــان طــور کــه مــي بینیــد تقریبــا همــه بخــش هــاي ماشــین هــای ریســندگی 
ــر  ــن اث ــر ای ــوند. بناب ــاکنمي ش ــیته س ــوع الکتریس ــر موض ــوع در گی ــن موض ــا ای ب
الکتریســیته ســاکن در ریســندگي ، بســیار زیــاد اســت و از طرفــي کامــال تخریبــي 
ــد. در  ــي کن ــه م ــکل مواج ــا مش ــندگي را ب ــد ریس ــد و کل فرآین ــي کن ــل م عم
ریســندگی هایــی کــه   نتــوان راه حلــی بــرای آن پیــدا کــرد. از مــواد ضــد 
ــواد را  ــن م ــندگی ای ــط ریس ــدای خ ــود.در ابت ــتفاده می ش ــاکن اس ــیته س الکتریس

ــد. ــی کنن ــپری م ــاف اس روی الی

ــین آالت را  ــا و ماش ــتگاه ه ــي از دس ــش های ــاکن ، بخ ــته س ــه الکتریس ــم ک دیدی
درگیــر خــود مــي کند.مشــکالتي کــه در اثــر الکتریســته ســاکن ایجــاد مــي شــود 

ــد از: عبارتن
مواجهه با حجم بیشتری از پارگی نخ ها 

توقــف هــای ماشــین در اثــر پیچیدگــی الیــاف بــه دور زننــده هــا و قطعــات چرخنده 
ــتگاه ها  دس

 جمع شدن حجم زیادی از الیاف در معابر کانالها 
 بعضــی از مشــکالت در ریســندگی بــه وجــود مــي آیــدن کــه قبــال انهــا را ندیــده 

بودیــد.
ضایعات گیری به شیوه درست انجام نمي شود.

سیستم ها به اغلب تنظیمات پاسخ مورد انتظار نمي دهند.
سیستم ها به اغلب تنظیمات پاسخ هاي غلط مي دهند.

 ERROR ــرر ــه طورمک ــا ب ــتگاه ه ــود در دس ــک موج ــای اتوماتی ــتم ه  سیس
مي دهنــد.

مشكالت الكتريسيته ساكن
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رطوبــت ســالن ریســندگی را بــه انــدازه کافــی در نظــر بگیریــم . و آن را روي - ۱
مقــدار درســت تنظیــم کنیــم.  ایــن کار باعــث می شــود تــا الکتریســیته ســاکن 
موجــود درالیــاف توســط مولکولهــای رطوبــت یــا همــان آب از بیــن برونــد  و 
ــدن  ــی بازگردان ــرا آب توانای ــد زی ــی آی ــود در م ــت خ ــان حال ــه هم ــاره ب دوب

وضعیــت خنثــی  بــه الیــاف را دارد. 
اتصــال ســیم ارت بــه تمامــی قطعــات چرخنــده ماشــین: تبــادل بــار الکتریکــی - ۲

ــه  ــه ب ــود و در نتیج ــر می ش ــن براب ــش چندی ــگام چرخ ــام در هن ــن اجس بی
ــهیل  ــی  تس ــا منف ــت ی ــه مثب ــی ب ــی خنث ــت از حالت ــر وضعی ــرعت تغیی س
ــات ،  ــم  در قطع ــن وصــل کنی ــه زمی ــات را ب ــن قطع ــا ای ــر م میشــود.حال اگ
بــار الکتریکــی شــکل نمــي گیــرد .و چــون الیــاف بــه طــور مــداوم بــا قطعــات 
ــه ســرعت الکتریســیته ســاکن از  ماشــین در تمــاس مــي باشــد .در نتیجــه ب

ــود. ــه می ش ــاف گرفت الی
 بعضــی از مــواد تحــت عنــوان آنتــی اســتاتیک وجــود دارنــد کــه اگــر ایــن مواد . ۳

ــه راحتــی در الیــاف شــکل  ــا الیــاف مخلــوط کنیــم  الکتریســته ســاکن ب را ب
نمــي گیرد.اهمیــت افــزودن مــواد ضــد الکتریســیته ســاکن :وجــود الکتریســیته 
ســاکن در مــواد نســاجی ٬ بــه ویــژه منســوجات تهیــه شــده از الیــاف مصنوعــی 
آبگریــز ٬ منجربــه بــروز مشــکالتی زیــادی در عملیاتهــای بعــدی خواهــد شــد 
.در بســیاری از فرآیندهــای خشــک نســاجی در فراینــد ترمــا بــه خاطرحضــور 
آب ، شــرایط تشــکیل الکتریســیته ســاکن ایجــاد نمی شــود ٬ بــه دلیــل 
اصطــکاک ناشــی از حرکــت ســریع الیــاف و پارچــه هــا روی ســطوح مختلــف 
ــخ هــا  ــن امــر موجــب دافعــه میــان ن الکتریســیته ســاکن تولیــد می شــود. ای
و الیــاف و تشــکیل بالــون خواهــد شــد.پارچه هــا و منســوجات بــی بافــت نیــز 
تحــت تاثیــر بارهــای الکتریکــی ســاکن قــرار گرفتــه و مشــکالتی در جابجایــی 

آنهــا بــه وجــود مــی آیــد.
در فرآیندهــای ریســندگی الکترواســتاتیکی و چــاپ فلــوک روش ایجــاد . ۴

ــده ٬ از اهمیــت  ــن کنن ــل تعیی ــک عام ــوان ی ــه عن ــار الکتریکــی ب ــه ب و تخلی
خاصــی برخــوردار اســت. در ایــن نــوع چــاپ از الکتریســیته ســاکن بــرای صــاف 

ــود. ــتفاده می ش ــا  اس ــودن پرزه ب

 شــکی وجــود نــدارد کــه همــه کارخانــه جــات بــه انبــار احتیــاج دارنــد   انبــار عــدل 
ــه  ــرا مهمتریــن مــاده اولیــه کارخان هــای پنبــه امــا یــک موضــوع دیگــر اســت  زی
ــرای  ــکل ب ــروز مش ــورت ب ــد در ص ــداری می کن ــود نگه ــه را در خ ــندگی پنب ریس

انباركارخانه

نحوه كاهش و يا از بين بردن الكتريسته ساكن
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۱- باز کردن الیاف
۲-  تمیــز کــردن الیــاف  مــي باشــد ولــي چــون در یــک بــار عبــور الیــاف از دســتگاه 
هــا کامــال تمیــز و بــاز نمــي شــود بنابــر ایــن بایــد از دســتگاه هــاي بعــدي اســتفاده 
کنیــم ایــن دســتگاه هــا همــان کار را انجــام مــي دهنــد ولــي باروشــي دیگــر . زیــرا 
ــد در  ــرق دارن ــم ف ــا ه ــاختاري ب ــاظ س ــه لح ــاف ب ــود در الی ــواع ناخالصــي موج ان
نتیجــه ســاختمان دســتگاه تمیــز کننــده هــا نیــز ، بســیار بــا هــم تفــاوت دارد. بــه 
همیــن خاطــر هــم دســتگاه هــاي بــاز کننــده بــا هــم تفــاوت دارد و هــم دســتگاه 
هــاي تمیــز کننــده. پــس در ابتــداي کار بــه هنــر جویــان بگوییــد کــه بــاز کــردن 
ــا  ــود. و دقیق ــام ش ــه و ذره  ذره انج ــه مرحل ــه ب ــد مرحل ــاف بای ــردن الی ــز ک وتمی
ــي  ــاز کنندگ ــان ب ــازنده از راندم ــاي س ــه ه ــه کارخان ــت ک ــر اس ــن خاط به همی
ــین  ــا ملش ــه کار ب ــر مرحل ــد. در ه ــي گوین ــخن م ــي س ــز کنندگ ــان تمی و راندم
مقــداري از اهــداف مــورد نظــر مــا محقــق مــي گــردد . امــا تحقــق همــه اهــداف بــه 

ــاز دارد. ــه نی ــي و صبــر و حوصل مراحــل طوالن
مباحــث مربــوط بــه حالجــي غیــر اتوماتیــک ، بــه ســه تــا چهــار جلســه زمــان نیــاز 
دارد. مــا در ایــن کتــاب نمــي خواهیــم افــکار  شــما هنــر آمــوز گرامــي را بــا ارائــه 
یــک زمــان بنــدي مخــدوش کنیــم بلکــه هــدف مــا طرحــي اســت کــه در طــي آن 
همــه مطالــب و کار هــا درســت و بــه موقــع انجــام شــود . هــر چنــد مــا پیشــنهاد 
هایــي را بــراي انجــام کارهــا بــه شــما مــي دهیــم. ولــي الزامــي بــراي انجــام مــو بــه 

اهداف مهم اين  واحد گيري  

الیــاف پنبــه ایــن موضــوع بــه ســرعت بــه کارخانــه ســرایت خواهــد کــرد. ودر نتیجــه 
مشــکالت زیــادي را بــه وجــود خواهــد آورد.بــراي هنرجویــان روشــن کنیــد کــه اگــر 
زمانــی متصــدي انبــار شــدید بایــد بــه همــه چیــز مســلط باشــید . آتــش ســوزي 

مي توانــد در یــک لحظــه بوجــود بیایــد و بــه ســرعت همــه کار خانــه در بگیــرد. 
نکات مهم در انبار داري

ــرق و داغ شــدن ســیم هــا توجــه نشــان دهیــد و متصــدی  • ــه ســیم هــاي ب ب
ــرق را باخبــر کنیــد. ب

بوي سیم سوخته را رد گیري کنید تا محل مشکل را پیدا کنید. •
سیستم هاي ضد حریق را هفتهای یک بارکنترل کنید. •
ــا ي مربوطــه  • ــرم ه ــه ف ــواد اولی ــن م ــل گرفت ــل دادن و تحوی ــگام تحوی در هن

راپــر کنیــد.
ــرد. دو  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــه م ــت ک ــده اس ــي آم ــم مطالب ــو ه ــاب هنرج در کت
ــوط  ــه و دیگــري مرب ــه کل کارخان ــوط ب ــه فیلــم آتــش ســوزي کــه یکــي مرب نمون
بــه دســتگاه عــدل بــاز کــن مــي باشــد .نیــز همــراه ایــن مجموعــه در اختیــار شــما 

ــرد. ــرار می گی ق
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استاندارد عملکرد:
ــه  ــز ب ــاف تمی ــوده الی ــتر و تولیدت ــی بیش ــرای یکنواخت ــاف ب ــدن الی ــوط ش مخل

ــش صــورت بال
شرایط انجام کار :                                                    

کارگاه ریسندگی و حالجی
مواد مصرفی: عدل الیاف  و مواد مصرفی جهت ماشین آالت و تجهیزات

ابــزار و تجهیزات:دســتگاه هــاي زننــده و تمیــز کننــده الیــاف و تجهیــزات 
اســتاندارد و آمــاده بــه کار

ــرل فشــار  ــه و دســتگاه کنت ــه کمــک هــاي اولی ــردي : جعب ــزات ایمنــی ف تجهی
ــز ــا اجســام تی ــواع باندهــاي مخصــوص خراشــیدگي ب خــون و ان

شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 
آماده سازی الیاف جهت ورود به دستگاه هاي تغذیه  و تنظیم رطوبت 

توزین الیاف
انجام محاسبات

نقل و انتقال الیاف و یکنواختي در کل توده ها ي الیاف
نمونه و نقشه کار:

آشنایی با انواع الیاف
آشنایی با خواص فیزیکی و دستگاه هاي زننده و تمیز کننده

ابزار ارزشیابي:
۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار ***

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
ــای  ــکول- ترازوه ــاف  باس ــده الی ــز کنن ــده و تمی ــه  و زنن ــاي تغذی ــتگاه ه  دس

ــه ــوار نقال ــراک –ن ــد - لیفت ــری مانن ــای بارگی ــین ه ــق، ماش ــی دقی صنعت
تجهیــزات ایمنــی شــامل دســتکش، کاله ایمنــي، عینــک مخصــوص، کفــش کار، 

ماســک، لبــاس کار و ... و تجهیــزات اطفــاء حریــق

مــوي آنهــا بــراي شــما نداریــم. رئــوس مطالبــي را بایــد بــه آنهــا بپردازیــد را بیــان 
مــي کنیــم.

واحــد یادگیــري دو مربــوط بــه حالجــي اتوماتیــک مــي باشــد و اهــداف واحــد یــاد 
ــن سیســتم تعــدادي ماشــین کــه از  ــز در اینجــا وجــود دارد. در ای ــک نی گیــري ی
طریــق لولــه هــا وکانــال هــا بــه هــم متصــل شــده انــد.و اهــداف را یــک بــه یــک 

انجــام مــي دهنــد وجــود دارد.
ارزشيابي شايستگي حالجي غير اتوماتيك)بالش(
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بعضي از کار ها به صورت سه جمله ارزشیابي مي شود. 
 پاییــن تــر از حــد انتظــار . کــه بــه ایــن معنــي اســت هنرجــو توانایــي کارهایــي کــه 

در یــک ســال ریســندگي بــه او داده مــي شــود را نــدارد. 
 در حــد انتظــار  منظــور مــا ایــن اســت کــه ایــن شــخص توانایــي اجــراي کار هایــي 

کــه از او خواســته شــده اســت را دارا مــي باشــد.
ــي هســتند کــه عــالوه  ــا هنرجویان ــن بخــش منظــور م ــر از حــد انتظــار در ای باالت
بــر انجــام کارهــاي محولــه ، توانایــي تحلیــل مــو ضــوع را نیــز دارنــد. آنهــا قادرنــد 
ــد. در  ــا باالترن ــار م ــد انتظ ــه از ح ــند و در نتیج ــتم و کاررا بشناس ــکالت سیس مش
حقیقــت بایــد بــا کمــي اغمــاض و بــا توجــه بــه فرآینــد هــاي کار نمــره را مشــخص 

کنیــد.
دراینجــا  جدولــي آمــده اســت کــه در مقابــل آن کار هایــي کــه از هنــر جویــان توقع 
داریــم و نمــره قبولــي و نمــره هنرجــو ذکــر شــده اســت .شــما بایــد در مقابــل آن 
ســتون هــا نمــره مــورد نظــر را ذکــر کــرده و میانگیــن آن را بــه عنــوان نمــره ، آن 
واحــد یادگیــري منظــور کنیــد. در ایــن واحــد یادگیــري ۶ موضــوع بــراي ارزشــیابي 
ذکــر شــده اســت. کــه نمــره آن را در مقابــل ســتون ذکــر شــده مــي نویســید. ایــن 

عوامــل عبارتنــد از :
آماده سازي عدل ها براي انتقال به دستگاه •

ارزشيابي

ارزشیابی مرحله کار : حالجی غیر اتوماتیک )بالش(

نمره
استاندارد

 )شاخص ها/داوری/
نمره دهی(

نتایج ممکن

شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

مرا حل کار ردیف

۳  تشخیص و رفع
عیوب بالش

 باال تر ازحد
انتظار

 مکان: کارگاه
حالجی

 مواد مصرفی:
الیاف
 ابزار و 

 تجهیزات:
 ماشین آالت

حالجی

تولید بالش ۱
۲  کاربرد قطعات

در ماشین
 در حد
انتظار

۱
 تعیین و  
 تشخیص و

اجزاء سیستم

 پایین تر از
حد انتظار
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حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از ۳ 

نمره 
هنرجو

آماده سازي عدل ها براي ۱
انتقال به دستگاه

۲

۱کنترل میزان تغذیه۲
عملیات روشن کردن قسمت ۳

هاي مختلف دستگاه
۲

۲تهیه بالش۴
۱جداسازي و تفکیک ضایعات۵
روانکاري و نگهداري ماشین ۶

وتعویض به موقع و تمیزکاري
۱

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

رعایت قواعد و اصول در مراحل کار . ۱
استفاده از لباس کار و کفش ایمنی  . ۲
تمیزکردن دستگاه و محیط کار    . ۳
رعایت دقت و نظم. ۴

۲

*میانگین نمرات

کنترل میزان تغذیه •
عملیات روشن کردن قسمت هاي مختلف دستگاه •
تهیه بالش •
جداسازي و تفکیک ضایعات •
روانکاري و نگهداري ماشین وتعویض به موقع و تمیزکاري •

معیار شايستگی:
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واحد يادگيری 2

حالجي اتو ماتيك
ایــن واحــد یادگیــري از آن جهــت بســیار مهــم ایــت کــه مــا در آن ســعي کــرده ایــم 
کــه یــک کارخانــه ریســندگي را مــورد بررســي قــرار دهیــم و کارهایــي کــه در حــد 
هنرجــو  مــي باشــد را انجــام دهیــم. در ایــن واحــد یادگیــري از فیلــم هــاي بســیار 
متنــوع و متفاوتــي اســتفاده کــرده ایــم تــا از ایــن طریــق بــه تمامــي اهــداف مــورد 
نظــر دســت یابیــم. در هنــگام پخــش فیلــم هــا بــه اهــداف کار مــورد توجــه داشــته 
و در هنــگام پخــش آن از هنرجویــان ســؤال بپرســید تــا آنهــا ، نیــز بــه طــور کامــل 
در جریــان فرآینــد یــاد گیــري بــا کل کالس همــراه شــوند. مباحثــي کــه در کتــاب 
هنرجویــان آمــده اســت بــه انــدازه کافــي گویــا و مناســب مــي باشــد. در سیســتم 
هــاي ریســندگي بــا توجــه بــه نــوع الیــاف و اهدافــي کــه از سیســتم حالجــي مــورد 
نیــاز اســت در سیســتم ،  تغییراتــي را اعمــال مــي کننــد . نکتــه مهــم دیگــر ایــن 
اســت کــه دســتگاه هــا را کامــال در بســته مــي ســازند تــا  گــرد و غبــار کمتــري وارد 
محیــط کارخانــه شــود. کمتــر بــودن ســر و صــداي دســتگاه هــا و کمتــر بــودن گــرد 
ــروز مشــکل مشــکالت زیســت  و غبــار تولیــدي اهمیــت زیــادي دارد زیــرا باعــث ب
ــداف  ــاره اه ــاي ریســندگي ، در ب ــتگاه ه ــازندگان دس ــه س ــردد هم محیطــی می گ
اصلــي ریســندگي بــه توفیقــات مهمــي دســت یابنــد و در نتیجــه ، مســاءل زیســت 

محیطــي اهمیــت مضاعفــي پیــدا کــرده اســت. 
در )تصویــر ۱0 ( یــک نمونــه از خــط حالجــي را مشــاهده مــي کنیــم. ایــن در حالــي 
اســت کــه بــا توجــه بــه اهــداف ریســندگي ممکــن اســت خــط بســیار پیچیــده تــر و 
یــا خطــي از ایــن هــم ســاده تــر داشــته باشــیم. بنابرایــن تعــداد ماشــین هــا نحــوه 

قــرار گفرتــن آآنهــا ، اهــداف خــط ریســنگدگی مربــوط می شــود

شکل  ۱0 - یک نمونه از خط  حالجي اتوماتیک
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وظایــف هرکــدام و نحــوه کارکــرد هــر کــدام در کتــاب آمــده اســت. شــما بــا تشــریح 
ــراي حالجــي و جــدا  ایــن خــط در حقیقــت بــه هنرجــو نشــان مــي دهیــد. کــه ب

ســازي ضایعــات از الیــاف ،بــه روش هــا و تکنیــک هــاي خاصــي نیــاز اســت.
ــا توانایــي تغییــر در  ولــي بــراي تســلط بیشــتر شــما، چنــد نمونــه ازخــط تولیــد ب
اهــداف را ذکــر کــرده ایــم. بــه عنــوان مثــال در تصویــر ۲  ســه مــاده اولیــه بــراي 
 Cotton ایــن خــط در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه از پاییــن  عــدل  هــاي پنبــه
Bales مــي باشــد . چــون ایــن مــاده اصلــي تریــن مــاده اولیــه بــراي خــط مــي 
باشــد. در مقابــل آن دســتگاه هــاي زیــادي را مشــاهده مــي کنیــد. امــا هنــوز مــاده 
 Cleaned   ــز ــات تمی ــه ضایع ــاده اولی ــن م ــرا ای ــدارد. زی ــود ن ــه دوم وج اولی
ــز  ــندگی دورری ــگام کار ریس ــه در هن ــي ک ــع ضایعات ــد. در واق ــي باش Waste  م
مــي شــود و یــا در کــف ســالن ریختــه اســت ولــي تمیــز اســت جــزء ایــن دســته 
اســت. روشــن اســت کــه بــراي ایــن ضایعــات نبایــد دســتگاه هــاي زیــادي خریــد. 
زیــرا مگــر مــا در کارخانــه چقــدر از ایــن نــوع ضایعــات خواهیــم داشــت. بــه خــط 

روبــروي ایــن ضایعــات نــگاه کنیــد.                
 دســتگاه  Universal Bale Opener  قــرار دارد و پــس از اینکــه ایــن ضایعات 
از ایــن دســتگاه رد شــد بــه کانالــي خواهــد رفــت کــه الیــاف اصلــي حضــور دارنــد. 
بنابــر ایــن بــراي ضایعــات تمیــز فقــط یــک دســتگاه کافــي اســت. . نــوع دیگــري از 
ضایعــات کــه در یــک خــط تولیــد بــا حجــم کاري کــم اســتفاده مــي شــود. اضافــه 
هــاي فتیلــه ،بالشــچه شــانه و... مــي باشــد. بدیهــي اســت بــراي ایــن کار هــم یــک 
ــه  ــل Sliver Waste  هــم فقــط یــک دســتگاه ب دســتگاه کافــي اســت. در مقاب
ــه  ــواد اولی ــد م ــي زنی ــدس م ــا ح ــد. حتم ــي بینی ــام Waste Opener  را م ن
مربــوط بــه ایــن قســمت تمیــز باشــند و در نتیجــه ، بــا کمــي بــاز کــردن الیــاف از 

یکدیگــر آنهــا را دوبــاره بــه خــط اصلــي مــي فرســتیم. 
 نکتــه بســیار مهمــي کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد . ایــن اســت کــه خطــوط انشــعابی 
ــراي ایــن کــه  از خــط اصلــي رســم شــده اســت. معنــاي ایــن خطــوط چیســت؟ ب
ــه یــک مثــال اکتفــا مــي کنیــم. شــما مــي  ــن موضــوع برایتــان روشــن شــود ب ای
خواهیــد یــک لکــه را از روي لباســتان برداریــد. در ابتــدا بــا حــدس ســاده اي شــروع 
مــي کنیــد و بــه ترتیــب وقتــي مــي بینیــد حریــف از بیــن بــردن لکــه نمــي شــوید 
روش هــاي دیگــري را جایگزیــن مــي کنیــد و باالخــره بــه کمــک مــاده مخصوصــي 
کار را تمــام مــي کنیــد. حــاال فــرض کنیــد کــه آن مــاده آخــري را نداشــته باشــید. 
طبیعــي اســت کــه کار شــما بــا شکســت مواجــه مــي شــود. در اینجــا نیــز طراحــان 
ــال  ــک احتم ــک سیســتم باشــدبه صــورت ی ــه الزم اســت در ی ــي ک ــزار های ــه اب ب
نــگاه مــي کننــد. در صورتیکــه احتمــال اســتفاده از آن بــاال باشــد در خــط قرارمــي 
ــه آن  ــن ب ــا ای ــد. ام ــي کنن ــن م ــراي آن تعیی ــاي دسترســي را ب ــال ه ــدو کان دهن
معنــي نیســت کــه شــما بــه طــور دائــم بــه آن وســیله احتیــاج داشــته باشــید. در 
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ادامــه خــط نیــز دقیقــا ایــن قوانیــن حکــم فرمــا اســت. همــان طــور کــه مــي بینیــد 
  Foreigen Part Seprator ــر ــنگین ب ــام س ــزات و اجس ــواع فل ــازي ان جداس
ارجحیــت دارد. زیــرا فلــزات و اجســام ســنگین بــه راحتــي بــه زننــده هــا خســارت 
وارد مــي کننــد و آنهــا را مــي شــکنند.   ولــی الیــاف غریبــه و یــا نــخ، مشــکلی بــرای 

ــرد. ــرار می گی ــد و در آخــر مســیر ق ــا ایجــاد نمــی کن زننده ه
ابــزار کمکــي زیــادي بــراي بخــش حالجــي ســاخته شــده اســت. کــه در اینجــا فقــط 

دو نمونــه از آن را ذکــر مــي کنیــم. 

ایــن دســتگاه را در جاهــای مختلفــی نصــب می کننــد تــا ســرعت عبــور تــوده الــی
اف،مقدارضایعات،انواعضایعات،مقــدار بازشــدگی الیــاف و میــزان ذخیــره الیــاف را در 

ــد. ــزارش دهن ــای الزم گ ــه بخش ه ــتگاه ها ب دس

شکل ۱۱ -  دوربین و سنسور کنترلي

شکل ۱۲  - سیستم ارتباط رادیویي بین اجزا
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 شکل ۱۳ -بررسي  کامل خط ریسندگي پنبه %۱00 
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تصویــر پایینــی بایــد بــر روی تصویــر باالیــی قــرار گیــرد تــا خــط کامــل شــود .در 
)شــکل ۱۳ ( خــط حالجــي کامــل پنبــه اي و بخــش بــا زیابــي ضایعــات الیــاف پنبــه 
را مشــاهده مــي کنیــد. بــراي تشــریح ایــن سیســتم بایــد از تصویــر باالیــي شــروع 
کنیــد و ســپس بــه طــرف هرکــدام از خطــوط گفتــه شــده حرکــت کنیــد و ســپس 
دســتگاه هــاي موجــود در مســیر را ببینیــد. در واقــع از ایــن خــط انتظــار حالجــي 
ــس ســه ورودي  ــف نشــده اســت. پ ــي تعری ــاف مصنوع ــي رود و الی ــه م ــاف پنب الی
شــامل  عــدل پنبــه و ضایعــات حالجــي و فتیلــه هــا و ضایعــات تمیــز بازگشــته از 
خــط ، مــد نظــر اســت. کــه روش کار آن را مشــاهده مــي کنیــد. در ایــن بــاره مــي 
توانیــد از اســالید هــا هــم بــراي توضیــح دادن بــراي هنــر جویــان در صــورت لــزوم 

اســتفاده کنیــد.
به نکات زیر توجه کنید.

خطوط افقي ، پیکره اصلي مسیر است.. ۱
ــزوم مطــرح اســت. در . ۲ ــه صــورت انشــعاب و در صــورت ل ــودي ب خطــوط عم

ــي شــود. ــا بســته م ــاز ی ــا ب ــن دســتگاه ه صورتیکــه الزم باشــد مســیر ورودي ای
ــا دو . ۳ ــد ام ــه را دارن ــن زمین ــري در ای ــي رهب ــاي اتوماتیــک ، توانای سیســتم ه

موضــوع بســیار مهــم اســت.

در هنگام کار با پنل اصلي ، سیستم اتوماتیک پنل، فعال  شده باشد.أ. 
ــه سیســتم ب.  همــه سنســور هــا و دوربیــن هــا و دریچــه هــاي برقــي متصــل ب

روشــن باشــد ، لنزهــاي آنهــا تمیــز شــده باشــد ، و دریچــه هــا کار کنــد.

خطــوط رفــت و برگشــتي بــه خــط اصلــي مــي توانــد بــه عنــوان جایگزیــن و . ۴
یــا کمکــي مطــرح باشــد.

در شــکل ۱۴  یــک خــط کامــل الیــاف مصنوعــي بریــده شــده ، نشــان داده شــده 
اســت . همــه مطالبــي کــه در بــاال اشــاره شــد در اینجــا نیــز کاربــرد دارد ولــي  در 
ایــن خــط عــدل الیــاف مصنوعــي بــه جــاي الیــاف پنبــه اي بــه کار رفتــه اســت . 
در صورتــي کــه هنــر جویــان عالقــه منــد باشــند مــي توانیــد در ایــن بــاره کمــي 
توضیــح بدهیــد. ولــي بایــد توجــه کــرد کــه اصــل کار مــا در حقیقــت همــان الیــاف 

پنبــه اســت.



79

شکل  -۱۴  خط کامل ریسندگي الیاف کوتاه مصنوعي 
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در ایــن خــط بــاز کــردن الیــاف و زننــده گــي اصــل کار مــي باشــد و تمیــز کــردن 
الزم نــدارد . در ایــن قســمت همــه میلــه هــاي اجاقــي بایــد بســته باشــد و قــدرت 
ــد و  ــي بگیری ــر کپ ــن تصوی ــد. از ای ــي کن ــر م ــق تنظیمــات تغیی ــوا مطاب مکــش ه

بــراي توضیــح و تجزیــه و تحلیــل در اختیــار هنرجویــان قــرار دهیــد.
در شــکل   ۱۵ یــک خــط حالجــي کامــل شــامل الیــاف پنبــه و الیــاف مصنوعــي 
ــارت  ــه عب ــم داشــت ک ــن قســمت ۴  ورودي خواهی ــد. در ای ــي کنی را مشــاهده م

ــود از: ــد ب خواهن
 الیــاف مصنوعــي کــه بــا نســبت تعییــن شــده بــه خــط حالجــي تغذیــه مــي . ۱

شــود . ایــن تغذیــه مــي توانــد وزنــي و یــا حجمــي باشــد . در بــاره انــواع ایــن 
سیســتم هــا در کتــاب بــه انــدازه کافــي بحــث شــده اســت. 

 الیــاف پنبــه کــه بــه صــورت عــدل پنبــه مــي باشــد و بــا دســتگاه عــدل بــاز . ۲
ــد متذکــر شــد کــه اصــل  ــاره ایــن بخــش ، بای ــه مــي گــردد. در ب کــن تغذی
مــواد اولیــه از ایــن ورودي وارد سیســتم مــي شــود کــه بایــد دقــت زیــادي در 
ایــن بــاره انجــام داد.تنظیمــات پنــل و چشــمي هــا و دوربیــن هــا را بــا دقــت 
ــه اطــالع واحــد مربوطــه  ــز کــردن آن را ب کنتــرل کنیــد و زمــان بنــدي تمی

برســانید.
ــا کاردینــگ از ادامــه مســیر . ۳  الیــاف پنبــه تمیــز کــه در مراحــل حالجــي و ی

ــاز مــي ماننــد. ریســندگي ب
فتیلــه هــاي برگشــته از خــط کــه شــامل فتیلــه هــا و الیــه هــاي بالشــچه مــي . ۴

باشــد. بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه کنیــد کــه در ایــن قســمت جایــي بــراي نــخ 
هــاي تــاب خــورده و نیمچــه نــخ هــاي پرتــاب وجــود نــدارد و بایــد بــه مصــرف 

ــند. دیگري برس
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شکل ۱۵   قسمت اول خط حالجي الیاف پنبه و مخلوط با الیاف مصنوعي در کاملترین ابعاد
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شکل ۱۶-  قسمت دوم خط حالجي الیاف پنبه و مخلوط با مصنوعي در کاملترین ابعاد
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شكل 17 خط كامل حالجي پنبه و مخلوط
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بــه کمــک ایــن تصویــر مــي توانیــد ،پــس از آنکــه در بــاره حالجیبــه انــدازه کافــی 
***مــورد بررســي قــرار دهیــد .در اینجــا بــراي آشــنایي بیشــتر شــما ، نکاتــي را در 

غالــب تصاویــر ارائــه مــي شــود.
نکته 1:

نکته 2:

نکته 3:

شکل۱۸- تغذیه دوبل )دوغلطکی( براي مخلوط کردن بیشتر

شکل۱۹- تغذیه دوبل  براي مخلوط کردن بیشتر

  شکل  ۲0-  براي داشتن محصولي یکنواخت ابتدا باید تغذیه اي یکنواخت داشت.
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نکته 4:

نکته 5:

شکل ۲۱-  تغذیه یکنواخت

شکل ۲۲- باز و بسته شده دریچه میکسر

نحوه باز و بسته شدن دریچه میکسر براي انتقال الیاف در مخازن 
جداره هاي مشبک نشانگر وجود یک مکش هوا در کل سیستم مي باشد.

ایــن دســتگاه بــا جــدا ســاز چنــد کاره اســت کــه گــرد و غبــار و اجســام ســنگین 
ــاف را  ــوده الی ــد. در شــکل  ۲۳ نمــاي حرکــت ت ــي کن ــزات را جــدا ســازي م و فل
مشــاهده مــي کنیــد. نــام قطعــات بــه عــدد نوشــته شــده اســت و وظیفــه هــر قطعــه 
بــه  انگلیســی در زیــر آن آمــده اســت .ایــن صفحــه را بــا  کپــی بزرگنمایــی کنیــد و 
ســپس بــرای ترجمــه در اختیــار هنرجویــان قــرار دهیــد و بــه عنــوان یــک فعالیــت 

در نظــر بگیریــد.

MULTI FUNCTION SEPRATOR 
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1 The material is sucked off an Automatic Bale Opener

BLENDOMAT BO-A

2 The automatic control of the fan ensures uniform air volume

3 A new guiding profile has been developed for the aerodynamic heavy

part separator

4 The rectangular duct is prepared for spark detectors

5 The dusty air is extracted in the air separator

6 The metal detector detects all types of metals

7 The extraction flap does not work with pre-tensioned springs,

but is actively opened and closed

8 The next machine (e.g. fan in front of mixer) sucks off material

9 A flap conveys the separated heavy parts into the waste carts

10 Both waste carts are generously dimensioned

11 The extinguishing device can be integrated here

12 Here the heat sensor for monitoring the waste container can be

integrated

13 The dusty exhaust air is fed to a filter system

14 O pened waste from the Waste Opener BO-R can be fed back with

شکل  ۲۳   نماي حرکت الیاف
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ــي  ــاف پل ــتیک ، الی ــخ ، پالس ــامل ن ــه ش ــام غریب ــمت از دستگاه،اجس ــن قس در ای
پروپیلــن و ... جــدا ســازي مــي شــود کــه بــراي آن دوروش ذکــر کــرده ایــم ولــي 

ــد. ــورد را مالحظــه نمایی ــن م ــم. شــکل۲۴ در ای ــي دهی روش دوم را شــرح م

شکل ۲۴- نحوه عملکرد جدا ساز اجسام غریبه

ایــن شــکل در کتــاب درســي هســت و شــما بــه هنرجویــان بگوییــد تــا توضیحــات 
روي شــکل را در کتابشــان بنویســند. بــه هــر حــال تصــور بــر ایــن اســت کــه خــوب 
اســت مطالبــي را هــم هنرآمــوز بیــان کنــد تــا ابهاماتــي کــه در ذهــن هنرجویــان 
ــل را  ــی مکم ــده و گاه ــریح کنن ــش تش ــوز نق ــود و هنرآم ــرف ش ــود دارد برط وج

داشــته باشــد.
در ایــن سیســتم دوربیــن هــا و سنســورهاي بــا نــور پالریــزه بــه طــور مــداوم حرکت 
الیــاف و ضایعــات را زیــر نظــر دارنــد . تــا زمانــي کــه یــک جســم غریبــه مشــاهده 
شــود. همــان طــور کــه در شــکل پیداســت تعــداد زیــادي نــازل آمــاده بــه کار وجــود 
دارد و پردازشــگر کامپیوتــري تصمیــم تســتفاده از آنهــا را مــي گیــرد . در شــکل دو 
نــازل فعــال شــده اســت . نــازل هــا هــواي فشــرده را بــه ســرعت رهــا مــي کننــد 
و مقــداري از الیــاف ســالم و اجســام غریبــه بــا هــم بــه درون ظــرف ضایعــات مــي 
ریزنــد . پــس از پــر شــدن ظــرف اجســامي کــه بــا چشــم دیــده مــي شــود را بــر مــي 
ــا چشــم  قابــل تشــخیص  نیســت چگونــه جــدا  بردارنــد ولــي الیــاف . P.P کــه ب
مــي شــود ؟ ایــن کار از طریــق چــراغ هــاي خاصــي انجــام مــي شــود . الیــاف پ 
.پ.زیــر ایــن نــور متفــاوت دیــده مــي شــود و اپراتــور بــه راحتــي آن را جــدا میکنــد.
ــا  ــات دقیق ــن روش اســت و عملی ــبیه همی ــم ش ــازي در روش اول  ه نحــوه جداس

جداسازي اجسام غريبه  
 PART FORIEGEN SEPRATOR
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تنظيمات هوا

جداسازي الياف سالم از ضايعات

ــد الیــاف و هــوا  همــان طــور کــه در سراســر ایــن واحــد یادگیــري مشــاهده کردی
و ضایعــات عناصــر اصلــي ماجــرا بودنــد و مــا بایــد ضایعــات را بــه  کمــک حرکــت 

هــاي  هــوا و ابــزار دیگــر جــدا ســازي کنیــم . 

اســتفاده از تنظیمــات بــاي پــس در همــه دســتگاه هــاي نســاجي کــه از جریــان هــوا 
اســتفاده مــي کنــد وجــود دارد در کتــاب ریســندگي و در قســمت چرخانــه ، اهمیــت  
ــاب  ــاي کت ــه وضــوح مشــخص شــده اســت.  در شــکل ه ــس ب ــاي پ ــات ب تنظیم
ــر  ــورد نظ ــا مباحــث م ــه در آنج ــد ک ــي کنی ــادي را مشــاهده م ــوارد زی درســي م
گفتــه شــده اســت . در هرحــال بــاي پــس بــه معنــاي حرکــت دادن هــوا در یــک 
مســیر متفــاوت نیــز میباشــد کــه مــي توانــد بــه همــراه الیــاف هــم  باشــد . چنیــن 

حرکــت هایــي مــي توانــد مبنــاي جداســازي ضایعــات از الیــاف باشــد. 

ــالم را از  ــاف س ــد . الی ــع آوری ش ــه جم ــام غریب ــمت اجس ــات در قس ــی ضایع وقت
مابقــی ضایعــات جداســازی مــی کننــد .در همــه جــاي دنیــا ایــن کار را انجــام مــي 
دهنــد و ایــن کار بــا دســت انجــام مــي شــود. ولــي بــراي دیــدن الیــاف غریبــه ، بایــد 

نــور قــوي پالریــزه شــده داشــت. تصویــر ۲۵ در ایــن مــورد مــي باشــد.

ــد  الي یکــي از  ــد بای ــي اســتفاده مــي کنی ــر آب حتمــا در تابســتان ، وقتــي از کول
پنجــره هــا را بــاز نگــه داریــم زیــرا اگــر اگــر همــه پنجــره هــا بســته باشــد ، عــالوه 
ــي  ــن م ــي پایی ــر آب ــدرت خنــک کنندگــي کول ــد صــدا ي ناخوشــایند ، ق ــر تولی ب
آیــد . زیــرا هــوا یــي کــه از طریــق کولــر آبــي بــه اطــاق فرســتاده مــي شــود بیــش 
ازتحمــل حجــم اطــاق اســت و در نتیجــه بــراي بیــرون رفتــن بــه منافــذ کوچــک 
روي مــي آورد و تولیــد صــدا مــي کنــد. امــا چیــزي کــه بــه حالجــي مربــوط مــي 
ــي  ــس اســتفاده م ــاي پ ــوان دریچــه ب ــه عن ــا از پنجــره ب ــه م ــن اســت ک شــود ای
کنیــم و بــا بــاز و بســته کــردن دریچــه ، الیــاف را مجبــور مــي کنیــم تــا از ضایعــات 
جــدا شــوند. یکــي از اصــول کار همــه دســتگاه هــاي حالجــي کــه بــا هــوا کار مــي 
کنــد بــاي پــس اســت. در شــکل هــا بــه کمــک فلــش نواحــي ایکــه بــاي پــس را 

مــي تــوان تنظیــم کــرد نشــان داده شــده اســت.

مثال بزنید

ــه اي نمــي دهیــم. ــن توضیــح اضاف ــر ای یکســان اســت. بناب
بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه شــود کــه نــخ و تکــه هــای گونــی واجســامی ماننــد 

ایــن هــم جــزو اجســام غریبــه محســوب مــی شــوند.



89

  شكل 25

 جداسازي

ضايعات

نکته 7:

شکل ۲۶-اسکن ضایعات

شکل ۲۷- کنترل گر حرکت توده الیاف

نکته6:

شکل۲۸- نمونه گیر طول الیاف
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شکل ۳0-  گیج فواصل زننده ها

شکل ۲۹- گیج ها فواصل زننده
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ارزشيابي
بعضي از کار ها به صورت سه جمله ارزشیابي مي شود. 

 پاییــن تــر از حــد انتظــار . کــه بــه ایــن معنــي اســت هنرجــو توانایــي کارهایــي کــه 
در یــک ســال ریســندگي بــه او داده مــي شــود را نــدارد. 

 در حــد انتظــار  منظــور مــا ایــن اســت کــه ایــن شــخص توانایــي اجــراي کار هایــي 
کــه از او خواســته شــده اســت را دارا مــي باشــد.

ــي هســتند کــه عــالوه  ــا هنرجویان ــن بخــش منظــور م ــر از حــد انتظــار در ای باالت
بــر انجلــم کارهــاي محولــه  توانایــي تحلیــل مــو ضــوع را نیــز دارنــد. آنهــا قادرنــد 
ــد. در  ــا باالترن ــار م ــد انتظ ــه از ح ــند و در نتیج ــتم و کاررا بشناس ــکالت سیس مش
حقیقــت بایــد بــا کمــي اغمــاض و بــا توجــه بــه فرآینــد هــاي کار نمــره را مشــخص 

کنیــد.
دراینجــا  جدولــي آمــده اســت کــه در مقابــل آن کار هایــي کــه از هنــر جویــان توقع 
داریــم و نمــره قبولــي و نمــره هنرجــو ذکــر شــده اســت .شــما بایــد در مقابــل آن 
ســتون هــا نمــره مــورد نظــر را ذکــر کــرده و میانگیــن آن را بــه عنــوان نمــره ، آن 
واحــد یادگیــري منظــور کنیــد. در ایــن واحــد یادگیــري ۶ موضــوع بــراي ارزشــیابي 
ذکــر شــده اســت. کــه نمــره آن را در مقابــل ســتون ذکــر شــده مــي نویســید. ایــن 

عوامــل عبارتنــد از :
کنترل جهت راهاندازي دستگاه عدل شکن

روشن کردن دستگاه
کار با دستگاه

کنترل حین کار
کار با دستگاه میکسر

روانکاري و نگهداري ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاري
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ارزشيابي شايستگي حالجي اتوماتيك)شوت فيد(

ارزشیابی مرحله کار : حالجی اتوماتیک )شوت فید(

نمره
استاندارد

شاخص ها/داوری/( 
)نمره دهی

نتایج ممکن

شرایط عملکرد
 ابزار،مواد،(
 تجهیزات،

 زمان، مکان
)... و

 مرا حل
کار ردیف

۳
 تعیین عیوب و
 رفع آن بوسیله

تنظیمات
 باال تر از حد

انتظار

 در حد
انتظار

 پایین تر از
حد انتظار

 مکان: کارگاه
حالجی

 مواد مصرفی:
الیاف
 ابزار و 

 تجهیزات:
 ماشین آالت

حالجی

 بدست
 آوردن
 توده

 یکنواخت
 و همگن
از الیاف

۱۲

 کاربرد قطعات
 درماشین ها و
 سیستم ها و

 عملکرد

۱
 تعیین

 اصطالحات
 واجزاء
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استاندارد عملکرد:
مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر وتولید توده الیاف تمیز

شرایط انجام کار                                                     
کارگاه ریسندگی وحالجي

مواد مصرفی: عدل پنبه و مواد مصرفی جهت ماشین آالت و تجهیزات
ابــزار و تجهیــزات فــردي: دســتگاه هــاي حالجــي  ابــزارات و تجهیــزات اســتاندارد 

و آمــاده بــه کار
ــرل فشــار  ــه و دســتگاه کنت ــاي اولی ــه کمــک ه ــردي: جعب ــی ف ــزات ایمن تجهی

ــز ــا اجســام تی ــاي مخصــوص خراشــیدگي ب ــواع بانده خــون و ان

شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 
آماده سازی الیاف و تنظیم شرایط محیطي و دما و رطوبت

توزین الیاف
انجام محاسبات

نقل و انتقال الیاف

نمونه و نقشه کار:
آشنایی با انواع الیاف

آشنایی با خواص فیزیکی الیاف و دستگاه هاي زننده و تمیز کننده
ابزار ارزشیابي:

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار 

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
دســتگاه تغذیــه و عــدل بازکــن و زننــده هــاي و تمیــز کننــده  باســکول- ترازوهای 

صنعتــی دقیــق، ماشــین هــای بارگیــری ماننــد - لیفتــراک - تســمه نقاله
تجهیــزات ایمنــی شــامل دســتکش، کاله ایمنــي، عینــک مخصــوص، کفــش کار، 

ماســک، لبــاس کار و ... و تجهیــزات اطفــاء حریــق
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حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از ۳ 

نمره 
هنرجو

کنترل جهت راه اندازي دستگاه ۱
عدل شکن

۲

۲روشن کردن دستگاه۲
۲کار با دستگاه۳
۱کنترل حین کار۴
۲کار با دستگاه میکسر۵
روانکاري و نگهداري ماشین و ۶

تعویض به موقع و تمیزکاري
۱

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار . ۱
 ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی  . ۲
 تمیزکردن دستگاه و محیط کار    . ۳
 رعایت دقت و نظم. ۴

۲

*میانگین نمرات

معیار شايستگی: 

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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واحد يادگيری 3 و 4

كاردينگ
بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن کار ایــن دو واحــد ، آنهــا را بــا هــم بررســي مــي کنیــم. 
در ایــن قســمت ، ابتــدا تصویــر و فیلــم مربــوط بــه کاردینــگ بــا دســت را بــه هنــر 
جویــان نشــان دهیــد تــا  اصــول کار ، عملیــات کاردینــگ را فــرا گیرنــد و ســپس در 
مــورد مطالبــي کــه در کتــاب آمــده اســت توضیحــات الزم را ارائــه نماییــد. امــا بــا 
توجــه بــه تفــاوت هــاي کاردینــگ هــاي قدیمــي و جدیــد ، مطالبــي را بــه عــرض 

مــي رســانیم.
ــت .در - 1 ــي اس ــد از حالج ــه بع ــگ بالفاصل ــتگاه  کاردین ــري دس ــل قرارگی مح

ــد. ــي کنی ــاهده م ــتم را مش ــن سیس ــري ای ــرار گی ــوه ق ــل و نح ــکل ۳۱ مح ش

دســتگاه هایــي را کــه درســت جلــوي ماشــین کاردینــگ مــي بینیــد. دســتگاه - 2
ــراي  ــر ب ــر مــي باشــد. سیســتم اتولول ــه سیســتم اتولول بانکــه پرکــن مجهــز ب
جبــران نایکنواختــي هایــي اســت کــه در فتیلــه کارد بوجــود مــي آیــد طراحــي 

و ســاخته شــده اســت.

تفاوت هاي مهم و اساسي بین کاردینگ هاي قدیمي و مدرن
در کاردینــگ هــاي جدیــد و مبتنــي بــر شــوت فیــد ، در ابتــداي مســیر ورود - 1

شکل۳۱- نحوه قرار گیري ماشین هاي کاردینگ

ساختار كاردينگ هاي مدرن
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الیــاف و جاییکــه هنــوز بــه بخــش تغذیــه وارد نشــده اســت. سنســور کنتــرل 
میــزان الیــاف وجــود دارد تــا گــزارش هایــي از میــزان حضــور الیــاف در داخــل 
ــاط  ــه ارتب ــا دو نقط ــور ب ــن سنس ــال کند.ای ــوده و ارس ــه نم ــا ، تهی ــال ه کان
مســتقیم دارد کــه عبارتنــد از : فرســتنده الیــاف در حالجــي و مصــرف کننــده 
ــواره تحــت  ــد هم ــن دو نقطــه بای ــه ( . ای ــک تغذی ــگ ) غلت ــاف در کاردین الی

کنتــرل ایــن سنســور هــا و پردازشــگر مرکــزي باشــند.

بخــش تغذیــه بــه کاردینــگ  ایــن قســمت کــه تیکریــن و یــا licker-in  نــام - 2
ــه  ــگ ک ــي کاردین ــه بخــش اصل ــه ب ــه تغذی ــوط ب ــه قســمت مرب دارد از جمل
ســیلندر اصلــي اســت مــي باشــد. ایــن قســمت بــه صــورت یــک غلتکــي و ســه 

غلتکــي ســاخته شــده اســت.
ــردن  ــت ک ــراي یکنواخ ــه ب ــگ ک ــین کاردین ــي از ماش ــش های ــکل ۳۳ بخ در ش
محصــول بــه کار مــي رود تشــریح شــده اســت اهمیــت ایــن تصویــر در نــوع ارتبــاط 
هــاي بیــن اجــزا اســت . ایــن ارتبــاط هــا از طریــق سنســور هــا آغــاز مــي شــود ولــي 

در نهایــت بــه دســتور بــه 
ســروو موتــور  ) SERVO MOTTOR ( و یــا )STEP MOTOR(   موتــور 
ــتور از  ــت دس ــا دریاف ــا ب ــور ه ــروو موت ــه س ــي ک ــن معن ــه ای ــه اي    ب ــاي پل ه
پردازشــگرها ســرعت حرکــت غلتــک هــا را کــم و یــا زیــاد مــي کننــد و موتورهــاي 
پلــه اي بــا دریافــت دســتور از پردازشــگرها بــه ســرعت فواصــل بیــن اجــزاء را تغییــر 
ــه اي را  ــور  پل ــور و موت ــه اي ازســاخت ســروو موت ــم نمون مــي دهنــد. در یــک فیل

بــراي شــما قــرار داده ایــم. 

شکل ۳۲  ورودي الیاف به کاردینگ
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شکل ۳۳-  سیستم کنترل اجزاء در ماشین کاردینگ 

شکل ۳۴- تاثیر فاصله پیش کاردینگ ها
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شکل  ۳۵-  تغییر در چاقویي و اثر آن در ضایعات

شکل  ۳۶-  تاثیر سیستم اتولولر براي کم شدن هزینه تولید.

ــراي کاردینــگ ( را مشــاهده مــي  ــر ب در شــکل ۳۶  اهمیــت ایــن سیســتم ) اتولول
کنیــد زیــرا توانســته اســت بــه جــاي دو ماشــین کشــش نیــز کار انجــام دهــد. البتــه 
بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــت کــه سیســتم روتــور بــراي تولیــد نــخ هــاي 
ــا سیســتم  ــخ ب ــد ن ــراي تولی ــه ب ــي اســت . وگرن ــي عال ــه لحــاظ کیفیت متوســط ب
رینــگ و یــا ایــر جــت بــه ماشــین هــاي کشــش احتیــاج مــي باشــد. و درســت بــه 
ــد  ــم هرچن ــرح داده ای ــگ ش ــل از رین ــه را قب ــتم چرخان ــا سیس ــل ، م ــن دلی همی
دلیــل دیگــر آن متــوازن شــدن فصــل هــا  در کتــاب نیــز بــوده اســت. در ایــن شــکل 
ــز توجــه  ــرار داده شــده اســت نی ــگ ق ــوي ماشــین کاردین ــه جل ــه دســتگاهي ک ب

کنیــد زیــرا دســتگاه مــورد نظــر مــا همیــن دســتگاه مــي باشــد.
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شکل  ۳۷- یک سیستم تمام اتوماتیک در حالجي تا کاردینگ. براي ترجمه در اختیار هنرجویان 
قرار دهید.

ــي  ــاهده م ــگ را مش ــي و کاردین ــل حالج ــک کام ــتم اتوماتی ــک سیس ــا ی در اینج
ــد. کنی

همانطــور کــه مــي دانیــد . در طــي عملیــات کاردینــگ ، خــار هــاي ســیلندر اصلــي 
بــا ســرعت خطــي زیــادي بــه الیــاف بــر خــورد مــي کنــد و الیــاف را مــي گیــرد . 
چــون خارهــا ســر و یــا وســط الیــاف را مــي گســرند ، بنابــر ایــن در ایــن قســمت 
تــا زدگــي روي الیــاف مشــاهده مــي شــود. کــه ایــن حالــت را ، الیــاف عصایــي مــي 
گوینــد. ولــي بــراي تهیــه نــخ خــوب بایــد در مراحــل بعــد ، تــا حــد امــکان ایــن 
حالــت عصایــي را از بیــن بــرد . در قســمت کشــش و بــه خصــوص در شــانه زنــي ، 
بخــش زیــادي از الیــاف عصایــي صــاف مــي شــوند. ولــي اگــر بخــش تــا خــورده بــه 
ســیلندر شــانه برخــورد کنــد براحتــي بــاز مــي شــود و الیــاف پــاره نمــي شــود ولــي 
اگــر قســمت عصایــي بــه شــانه تخــت برســد ، احتمــال پــاره شــدن الیــاف بســیار 

 الياف عصايي
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زیــاد مــي باشــد. بــه همیــن دلیــل قبــل از بالشــچه یــک مرحلــه کشــش انجــام مــي 
شــود تــا ســروته الیــاف جابجــا شــود. در شــکل زیــر چگونگــي بوجــود آمــدن الیــاف 

عصایــي و نحــوه انتقــال آن  را مشــاهده مــي کنیــد.

همانطــور کــه در شــکل پیداســت و در هنــگام انتقــال الیــاف از ســیلندر اصلــي بــه 
دافــر، جابجایــي در ســروته الیــاف شــکل مــي گیــرد ولــي ایــن بدیــن معنــي نیســت 
ــاف  ــد الی ــث در ص ــه بح ــدو در نتیج ــروي کنن ــو پی ــن الگ ــاف از ای ــه الی ــه هم ک

عصایــي پیــش مــي آیــد. در شــکل درصــد هرکــدام ذکــر شــده اســت.
دســتگاه هــاي انــدازه گیــر ســرعت غلتــک هــا در نســاجي و بــه خصــوص ریســندگي 
از اهمیــت زیــادي بــر خــوردار اســت. ایــن دســتگاه هــا بــه دو صــورت انــدازه گیــري  
ــه  MPM ســاخته  ــر دقیق ــر ب ــر ي  مت ــدازه گی ــا ان ــه  RPM    و ی دور در دقیق
شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالي ســرعت خطــي در محاســبات ریســندگي 
ــور  ــدرت مان ــردي مــي باشــد.و ق ــي شــده اســت بســیار کارب دســتگاهي کــه معرف

باالیــي را بــه کنتــرل کننــدگان ماشــین هــا مــي دهــد.

حلقه در ته فتيله حلقه در رس فتيله

شکل    ۳۸-   الیاف عصایي 

 ابزارهاي الزم براي كاردينگ

شکل ۳۹   اندازه گیر سرعت خطي
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شکل ۴0-  ذره بین و دوربین مخصوص دیدن و معاینه خارها

شکل  ۴۱- بیرون آوردن قطعات کاردینگ

شکل ۴۲-  گیج کاردینگ

شکل ۴۳-  گیج نمره فتیله
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شکل ۴۴-  گریس زن

شکل ۴۵  ابزار پاک کردن شیپوري

شکل ۴۶-  گیج فواصل در کاردینگ
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همانطــور کــه در شــکل پیداســت و در هنــگام انتقــال الیــاف از ســیلندر اصلــي بــه 
دافــر، جابجایــي در ســروته الیــاف شــکل مــي گیــرد ولــي ایــن بدیــن معنــي نیســت 
ــاف  ــد الی ــث در ص ــه بح ــدو در نتیج ــروي کنن ــو پی ــن الگ ــاف از ای ــه الی ــه هم ک

عصایــي پیــش مــي آیــد. در شــکل درصــد هرکــدام ذکــر شــده اســت.
دســتگاه هــاي انــدازه گیــر ســرعت غلتــک هــا در نســاجي و بــه خصــوص ریســندگي 
از اهمیــت زیــادي بــر خــوردار اســت. ایــن دســتگاه هــا بــه دو صــورت انــدازه گیــري  
ــه  MPM ســاخته  ــر دقیق ــر ب ــر ي  مت ــدازه گی ــا ان ــه  RPM    و ی دور در دقیق
شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالي ســرعت خطــي در محاســبات ریســندگي 
ــور  ــدرت مان ــردي مــي باشــد.و ق ــي شــده اســت بســیار کارب دســتگاهي کــه معرف

باالیــي را بــه کنتــرل کننــدگان ماشــین هــا مــي دهــد.

ارزشيابی

واحد يادگيري 3 ارزشيابي شايستگي كار با ماشين 
كاردينگ)تغذيه و توليد(

ارزشیابی مرحله کار : ماشین کاردینگ )تغذیه و تولید(

نمره
استاندارد

شاخص ها/داوری/( 
)نمره دهی

نتایج ممکن

شرایط عملکرد
 ابزار،مواد،(

 تجهیزات، زمان،
)... مکان و

 مرا حل
کار ردیف

۳  تولید گیري از
 ماشین

 باال تر از حد
انتظار

 در حد
انتظار

 پایین تر از
حد انتظار

 مکان: کارگاه
ریسندگی

 مواد مصرفی:
الیاف
 ابزار و 

 تجهیزات:
ماشین کاردینگ

 تغذیه
 و تولید
فتیله

۱
۲  کاربرد قطعات

 وعملکرد آنها

۱  تعریف و تعیین
و اجزا دستگاه
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استاندارد عملکرد:
مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی و موازي کردن و تولید وب

شرایط انجام کار :                                                    
کارگاه ریسندگی  و کاردینگ

ــا بالــش و مــواد مصرفــی جهــت ماشــین  ــاز شــده ی مــواد مصرفی:تــوده الیــاف ب
ــزات آالت و تجهی

ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات استاندارد و آماده به کار
ــرل فشــار  ــه و دســتگاه کنت ــاي اولی ــه کمــک ه ــردي: جعب ــی ف ــزات ایمن تجهی

ــز ــا اجســام تی ــاي مخصــوص خراشــیدگي ب ــواع بانده خــون و ان
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 

آماده سازی الیاف
انجام محاسبات

نقل و انتقال بانکه ها و تولید فتیله 

نمونه و نقشه کار:
دانستن مسیر الیاف و ورودي و خروجي ماشین

اجزاء دستگاه کار دینگ
آشنایی با خواص فیزیکی 

ابزار ارزشیابي:
۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار 
 ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

ماشــین هــاي کاردینــگ  و بانکــه هــا باســکول- ترازوهــای صنعتــی، ماشــین هــای 
بارگیــری ماننــد - لیفتــراک - تســمه نقالــه

تجهیــزات ایمنــی شــامل دســتکش، کاله ایمنــي، عینــک مخصــوص، کفــش کار، 
ماســک، لبــاس کار و ... و تجهیــزات اطفــاء حریــق
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حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از ۳ 

نمره 
هنرجو

تغذیه الیاف به روش بالش و ۱
شوت فید

۱

۲روشن کردن دستگاه کاردینگ۲
۲کار با دستگاه کاردینگ۳
روانکاري و نگهداري ماشین ۴

وتعویض به موقع و تمیزکاري
۱

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار . ۱
 ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی  . ۲
 تمیزکردن دستگاه و محیط کار    . ۳
 رعایت دقت و نظم. ۴

۲

*میانگین نمرات

معیار شايستگی: 

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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بعضي از کار ها به صورت سه جمله ارزشیابي مي شود. 
 پاییــن تــر از حــد انتظــار . کــه بــه ایــن معنــي اســت هنرجــو توانایــي کارهایــي کــه 

در یــک ســال ریســندگي بــه او داده مــي شــود را نــدارد. 
 در حــد انتظــار  منظــور مــا ایــن اســت کــه ایــن شــخص توانایــي اجــراي کار هایــي 

کــه از او خواســته شــده اســت را دارا مــي باشــد.
ــي هســتند کــه عــالوه  ــن بخــش منظــور مــا هنرجویان ــر از حــد انتظــار در ای باالت
بــر انجلــم کارهــاي محولــه  توانایــي تحلیــل مــو ضــوع را نیــز دارنــد. آنهــا قادرنــد 
ــد. در  ــا باالترن ــار م ــد انتظ ــه از ح ــند و در نتیج ــتم و کاررا بشناس ــکالت سیس مش
حقیقــت بایــد بــا کمــي اغمــاض و بــا توجــه بــه فرآینــد هــاي کار نمــره را مشــخص 

کنیــد.
دراینجــا  جدولــي آمــده اســت کــه در مقابــل آن کار هایــي کــه از هنــر جویــان توقع 
داریــم و نمــره قبولــي و نمــره هنرجــو ذکــر شــده اســت .شــما بایــد در مقابــل آن 
ســتون هــا نمــره مــورد نظــر را ذکــر کــرده و میانگیــن آن را بــه عنــوان نمــره ، آن 
واحــد یادگیــري منظــور کنیــد. در ایــن واحــد یادگیــري ۵ موضــوع بــراي ارزشــیابي 
ذکــر شــده اســت. کــه نمــره آن را در مقابــل ســتون ذکــر شــده مــي نویســید. ایــن 

عوامــل عبارتنــد از :
• تنظیمات ورودي الیاف و تیکرین	
• تنظیمات فلت ها و بررسي اثرات آن	
•  فیلر گذاري ها و تنظیمات دافر 	
• تنظیمات اتو لولر و بانکه پر کن	
• روانکاري و نگهداري ماشین وتعویض به موقع و تمیزکاري	

ارزشيابی

واحد ياد گيري  4 ارزشيابي شايستگي كار با 
كالهك)فلتها - شانه هاي تخت(
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ارزشیابی مرحله کار : تنظیمات ماشین کاردینگ

نمره
استاندارد

شاخص ها/داوری/( 
)نمره دهی

نتایج ممکن

شرایط عملکرد
 ابزار،مواد،(

 تجهیزات، زمان،
)... مکان و

 مرا حل
کار ردیف

۲
 کاربرد

 تنظیمات در
اجزا ماشین

 باال تر از حد
انتظار

 در حد
انتظار

 پایین تر از
حد انتظار

 مکان: کارگاه
ریسندگی

 مواد مصرفی:
الیاف
 ابزار و 

 تجهیزات:
ماشین کاردینگ

 تنظیمات
 ماشین

کاردینگ
۱

۱ تعریف و تعیین  
انواع تنظیمات

۳

 تشخیص و
 رفع عیوب
 محصول از

 طریق تنظیمات
ماشین
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استاندارد عملکرد:
انجام تنظیمات و بررسي فید بک آن 

شرایط انجام کار :                                                    
کارگاه ریسندگی  و کاردینگ

مواد مصرفی: توده الیاف و و مواد مصرفی جهت ماشین آالت و تجهیزات
ابــزار و تجهیــزات:  دســتگاه کاردینــگ و گیــج هــا و آچــار هــا  ابــزارات و تجهیزات 

اســتاندارد و آمــاده به کار
ــرل فشــار  ــه و دســتگاه کنت ــاي اولی ــه کمــک ه ــردي: جعب ــی ف ــزات ایمن تجهی

ــز ــا اجســام تی ــاي مخصــوص خراشــیدگي ب ــواع بانده خــون و ان
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 

انجام تنظیمات و بررسي پاسخ تنظیمات از سوي ماشین
انجام محاسبات

نقل و انتقال بانکه ها
نمونه و نقشه کار:

آشنایی با انواع الیاف
آشنایی باانواع نقاط تنظیم و تاثیر آن

ابزار ارزشیابي:
۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار 
 ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

  کار دینــگ  و گیــج هــا .تنظیمــات باســکول- ترازوهــای صنعتــی دقیــق، ماشــین 
هــای بارگیــری ماننــد - لیفتــراک - تســمه نقالــه

تجهیــزات ایمنــی شــامل دســتکش، کاله ایمنــي، عینــک مخصــوص، کفــش کار، 
ماســک، لبــاس کار و ... و تجهیــزات اطفــاء حریــق
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حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از ۳ 

نمره 
هنرجو

تنظیمات ورودي الیاف و ۱
تیکرین

۱

تنظیمات فلت ها و بررسي ۲
اثرات آن

۲

۲ فیلر گذاري ها و تنظیمات دافر ۳
تنظیمات شاتو لولر و بانکه پر ۴

کن
۱

روانکاري و نگهداري ماشین ۵
وتعویض به موقع و تمیزکاري

۱

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار . ۱
 ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی  . ۲
 تمیزکردن دستگاه و محیط کار    . ۳
 رعایت دقت و نظم. ۴

۲

*میانگین نمرات

معیار شايستگی: 

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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فصل پنجم

واحدهاي يادگیري  
5و 6 و 7 و 8 و 9و 10
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واحد يادگيری 5

چند الكني  ) كشش ( 

Autoleveler    اتو لولر

چنــد الکنــي را همــه بــه خوبــي مــي شناســیم و نیــاز توضیــح اضافــه اي نیســت امــا 
دســتگاه اتولولــر بــه عنــوان عضــو جدیــد دســتگاه هــاي ریســندگي بســیار اهمیــت 

دارد.در ایــن مــورد توضیحاتــي را ارائــه مــي دهیــم.

ــت.و  ــندگی اس ــت ریس ــمند صنع ــد و ارزش ــات جدی ــی از اختراع ــتگاه یک ــن دس ای
ــت.  ــرده اس ــاز ک ــي ب ــه خوب ــندگي ب ــاي ریس ــه ه ــود را در کارخان ــاي خ ــاي پ ج
اتولولــر بــه معنــای دســتگاه یکنواخــت کننــده فتیلــه اســت. مــی دانیــم کــه ســاخت 
فتیلــه از کاردینــگ شــروع می شــود. امــا آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه ایــن 
ــار از دســتگاه  ــه دو ب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــادی دارد . ب ــی زی ــه نایکنواخت فتیل
ــرار  ــم ق ــار ه ــا در کن ــه ب ــای فتیل ــی ه ــا  نایکنواخت ــود ت ــور داده می ش کشــش عب
ــی  ــا نشــان م ــا بررســي ه ــانند. ام ــو ش ــر را بپ ــاي  یکدیگ ــي ه ــن، نایکنواخت گرفت
دهــد کــه ایــن اتفــاق همیشــه درســت انجــام نمی شــود و گاهــی دیــده می شــد کــه 
نایکنواختــی در فتیلــه هــای دوبــار  پاســاݫ هشــت ال شــده همچنــان وجــود دارد. ایــن 
موضــوع باعــث شــد کــه طراحــان دســتگاه هــای ریســندگی بــه فکــر ســاخت چنیــن 
دســتگاهی بیافتنــد. در ابتــدا ایــن دســتگاه جلــوی دســتگاه کاردینــگ قــرار گرفــت. 
فتیلــه تولیــدی در کاردینــگ بایــد در بانکــه قــرار گیــرد ولــي در ایــن روش فتیلــه 
ــري در  ــرار گی ــی رود و عمــل ق ــر م ــو لول ــه دســتگاه ات ــد مســتقیما ب ــس از تولی پ
بانکــه نیــز پــس از اتولولــر انجــام می شــود بــا توجــه بــه اینکــه دو دســتگاه مســتقل 
) کاردینــگ و اتولولــر ( پشــت ســر یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد ایــن خطــر وجــود دارد 
 v۲  ــر ــه در اتولول کــه تفــاوت ســرعت بیــن تولیــد در کاردینــگ v۱ و ســرعت تغذی
باعــث  ایجــاد مشــکل شــود. بنابــر ایــن اگــر v۱ > v۲ باعــث کشــیدگی و پــاره شــدن 
V  یعنــی ســرعت تغذیــه در اتولولــر از ســرعت تولیــد 

1
< v2  فتیلــه مــي شــود و اگــر

کاردینــگ کمتــر باشــد باعــث افتــادن فتیلــه روی زمیــن می شــود . شــرکت تروچلــر 
بــا قــرار دادن یــک اســتوانه فلــزی عمــودی بــه قطــر حــدود ۱۲ ســانتی متــر جلــوی  
خروجــی فتیلــه کاردینــگ و ۶ الــی ۸ عــدد فتوســل ایــن مشــکل را حــل کرده اســت 
بــا توجــه بــه اینکــه ســرعت تولیــد کاردینــگ را نبایــد بــا عاملــی خارجــی تغییــر داد 
)سیســتم هــای داخلــی کاردینــگ هــای جدیــد بــرای ایجــاد یکنواختــی در فتیلــه 
مجهــز بــه سیســتم کنترلــی هســتند کــه ســرعت تولیــد فتیلــه را تغییــر مــی دهنــد( 
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ــوان حــدس زد کــه عامــل ایجــاد تغییــر در ســرعت کاردینــگ  ــن مــی ت ــر ای . بناب
ــرای  ــرعت ) ب ــر س ــن تغیی ــی ای ــا روش های ــر ب ــتگاه اتولول ــه دس ــت و در نتیج اس
اتولولــر مشــکل ســاز اســت ( را  پذیــرا باشــد و از طرفــی بــا اجــرای روش هایــی ، نــه 
تنهــا بایــد بــر مشــکالت تغییــر ســرعت کاردینــگ  فائــق آیــد ، بلکــه بایــد عملکــرد 
اتوماتیــک  یکنواخــت ســازی  فتیلــه را نیــز انجــام دهــد. بــرای درک ایــن عملکــرد 

ابتــدا بایــد مطلبــی را بدانیــم.

Compress  &  Expand
کمپــرس بــه معنــای فشــرده کــردن و اکســپند بــه معنــای گســترده کــردن اســت. 
بــرای درک ایــن عملکــرد فــرض اول را بــر مبنــای الغــر بــودن فتیلــه تولیــدی , بــه 

نســبت فتیلــه ای کــه بایــد بــر اســاس محاســبات مــی بــود ، در نظــر مــی گیریــم
ــگ  ــرعت کاردین ــر در س ــاد تغیی ــل ایج ــه عام ــوان حــدس زد ک ــی ت ــن م ــر ای بناب
ــرای  ــرعت ) ب ــر س ــن تغیی ــی ای ــا روش های ــر ب ــتگاه اتولول ــه دس ــت و در نتیج اس
اتولولــر مشــکل ســاز اســت ( را  پذیــرا باشــد و از طرفــی بــا اجــرای روش هایــی ، نــه 
تنهــا بایــد بــر مشــکالت تغییــر ســرعت کاردینــگ  فائــق آیــد ، بلکــه بایــد عملکــرد 
اتوماتیــک  یکنواخــت ســازی  فتیلــه را نیــز انجــام دهــد. بــرای درک ایــن عملکــرد 

ابتــدا بایــد مطلبــی را بدانیــم.
در ایــن حالــت بایــد فتیلــه را در جهــت طولــی و بــه انــدازه ای بســیار حســاب شــده 
ــوض  ــی در ع ــود ول ــته می ش ــه کاس ــول فتیل ــت از ط ــن حال ــرد در ای ــم فش ــه ه ب
ــی  ــرس م ــا کمپ ــازی و ی ــرده س ــل فش ــن عم ــه ای ــود . ب ــر می ش ــاق ت ــه چ فتیل

ــم . گویی
حــاال مــی خواهیــم حالــت دوم و یــا اکســپند را مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم . در 
ایــن حالــت فتیلــه از مقــدار مــورد نظــر ، کمــی چــاق تــر اســت و بایــد کمــی آن 
الغــر کــرد . شــاید بالفاصلــه عمــل کشــش یــا Drafting بــه ذهــن شــما بیایــد امــا 
بایــد بگوییــم کــه بــا شــباهت زیــادی کــه بیــن کشــش و اکســپند وجــود دارد بــه 
هیــچ وجــه ایــن دو یکــی نیســتند و تفــاوت هایــی باهــم دارنــد. همیــن تفــاوت هــا 
باعــث شــده اســت تــا بــه لحــاظ طراحــی بــا هــم تفــاوت اساســی داشــته باشــند . 

۱- در عمل کشش فاصله ها غلتک ها بسیار بیشتر از اکسپند است.
۲-  در عمــل کشــش بایــد حمایــت هایــی از الیــاف در حــال کشــش صــورت گیــرد 

ولــی در اینجــا بــه چنیــن حمایــت هایــی احتیــاج نیســت.
۳- عمــل اکســپند در جایــی صــورت مــی گیــرد کــه ممکــن اســت در چنــد لحظــه 

قبــل ویــا بعــد عمــل کمپــرس فتیلــه انجــام شــود.
۴- ســاختمان  ماشــین در قســمت کشــش بــا ســاختمان ماشــین در ایــن ناحیــه کــه 

هــر دو عمــل در یــک ناحیــه انجــام می شــود.
ــه وجــود دارد در حالیکــه در اینجــا فقــط  ــل دو ناحی ــات کشــش حداق ۵- در عملی
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یــک ناحــه وجــود دارو کــه هــر دو عمــل را انجــام مــی دهــد ولــی نکتــه مهــم ایــن 
ات کــه در هــر لحظــه فقــط بــه یــک حالــت نیــاز اســت و هــر لحظــه ایــن عمــل 

ــد. ــر می کن تغیی
ــات  ــش در عملی ــددی کش ــدار ع ــه مق ــه در حالیک ــت ک ــن اس ــر ای ــه آخ ۶- نکت
Drafting قبــال محاســبه شــده و ثابــت اســت، در ایــن عملیــات بیــن ســه دد متغییــر 

اســت.
Compress = کمی کمتر از عدد یک

Expand = کمی بیشتر از  عدد یک
دقیقا مساوی یک= فتیله کامال اندازه 

این سه حالت که ذکر شد  اصول کار دستگاه  اتولولر را تشکیل می دهد.
ساختمان و عملکرد اتو لولر

با توجه به شکل ۱  مي توانید به نکات مهمي در این شکل دست یابید

شکل  ۱ -  واحد اصلي و رویي اتولولر

ــه  قســمتي کــه عمــودي اســت در واقــع هســته اصلــي کار اســت و انتقــال نیــرو ب
ایــن قســمت اعمــال مــي شــود ولــي قســمتي کــه بــه صــورت افقــي مشــاهده مــي 
ــن موضــوع کــه  ــه ای ــا توجــه ب ــرد. ب ــرار مــي گی ــر روي بخــش عمــودي ق شــود ب
بایــد ایــن دو قســمت بــر روي هــم فشــار وارد کننــد. ) گیــج هــاي فشــار در شــکل 
مشــخص اســت ( بــراي ایــن ماشــین از روش مکــش هــوا ســود بــرده شــده اســت. 
ایــن سیســتم بســیار مهــم و بــا ارزش شــده اســت بــه طوریکــه چنــد مــدل جدیــد 

ایــن سیســتم نیــز تولیــد شــده اســت.
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ارزشيابی
بعضي از کار ها به صورت سه جمله ارزشیابي مي شود. 

 پاییــن تــر از حــد انتظــار . کــه بــه ایــن معنــي اســت هنرجــو توانایــي کارهایــي 
کــه در یــک ســال ریســندگي بــه او داده مــي شــود را نــدارد. 

 در حــد انتظــار  منظــور مــا ایــن اســت کــه ایــن شــخص توانایــي اجــراي کار هایــي 
کــه از او خواســته شــده اســت را دارا مــي باشــد.

باالتــر از حــد انتظــار در ایــن بخــش منظــور مــا هنرجویانــي هســتند کــه عــالوه 
بــر انجلــم کارهــاي محولــه  توانایــي تحلیــل مــو ضــوع را نیــز دارنــد. آنهــا قادرنــد 
ــد. در  ــا باالترن مشــکالت سیســتم و کاررا بشناســند و در نتیجــه از حــد انتظــار م
حقیقــت بایــد بــا کمــي اغمــاض و بــا توجــه بــه فرآینــد هــاي کار نمــره را مشــخص 

کنیــد.
ــان  ــي کــه از هنــر جوی ــل آن کار های ــي آمــده اســت کــه در مقاب دراینجــا  جدول
توقــع داریــم و نمــره قبولــي و نمــره هنرجــو ذکــر شــده اســت .شــما بایــد در مقابل 
آن ســتون هــا نمــره مــورد نظــر را ذکــر کــرده و میانگیــن آن را بــه عنــوان نمــره 
ــراي  ــوع ب ــري ۵ موض ــد یادگی ــن واح ــد. در ای ــور کنی ــري منظ ــد یادگی ، آن واح
ــل ســتون ذکــر شــده مــي  ارزشــیابي ذکــر شــده اســت. کــه نمــره آن را در مقاب

نویســید. ایــن عوامــل عبارتنــد از :
تغذیه الیاف و عبور دادن فتیله ها و کنترلگر فتیله  •
راه اندازي ماشین چند الکني •
کنترل فرایند کشش •
محاسبات کشش و تولید •
روانکاري و نگهداري ماشین وتعویض به موقع و تمیزکاري •
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واحد ياد گيري5  ارزشيابي شايستگي 
كار با ماشين چند ال كني

ارزشیابی مرحله کار : تنظیمات ماشین کاردینگ

نمره
استاندارد

شاخص ها/داوری/( 
)نمره دهی

نتایج ممکن

شرایط عملکرد
 ابزار،مواد،(

 تجهیزات، زمان،
)... مکان و

 مرا حل
کار ردیف

۳
 تشخیص و رفع

 عیوب تولید
ماشین

 باال تر از حد
انتظار

 در حد
انتظار

 پایین تر از
حد انتظار

 مکان: کارگاه
ریسندگی

 مواد مصرفی:
الیاف
 ابزار و 

 تجهیزات:
 ماشین چند

الکنی

 چند ال
کنی ۱۲  کاربرد قطعات

در ماشین

۱
 تعریف

 اصطالحات و
اجزاء
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استاندارد عملکرد:
مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشترو تولید فتیله همگن 

شرایط انجام کار :                                                    
کارگاه ریسندگی و هشت الکني

ــزوم  ــورد ل ــر م ــی  دیگ ــواد مصرف ــگ و  و م ــاي کاردین ــه ه ــی: بانک ــواد مصرف م
ــزات ــین آالت و تجهی ــت ماش جه

ابــزار و تجهیــزات: بانکــه کاردینــگ  و دســتگاه کاردینــگ و تجهیــزات اســتاندارد 
و آمــاده بــه کار

ــرل فشــار  ــه و دســتگاه کنت ــاي اولی ــه کمــک ه ــردي: جعب ــی ف ــزات ایمن تجهی
ــز ــا اجســام تی ــاي مخصــوص خراشــیدگي ب ــواع بانده خــون و ان

شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 
آماده سازی بانکه های فتیله

توزین بانکه ها
انجام محاسبات

نقل و انتقال بانکه ها
نمونه و نقشه کار:

آشنایی باکار کرد دستگاه هشت الکني و اهداف آن
آشنایی با خواص فیزیکی الیاف و تنظیمات دستگاه و نگهداري از ماشین 

ابزار ارزشیابي:
۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار 

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
 دســتگاه هــاي هشــت الکنــي و ابــزار تنظیمــات و روانــکاري باســکول- ترازوهــای 

صنعتــی دقیــق، ماشــین هــای بارگیــری ماننــد - لیفتــراک - تســمه نقالــه
تجهیــزات ایمنــی شــامل دســتکش، کاله ایمنــي، عینــک مخصــوص، کفــش کار، 

ماســک، لبــاس کار و ... و تجهیــزات اطفــاء حریــق
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حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از ۳ 

نمره 
هنرجو

تغذیه الیاف و عبور دادن فتیله ۱
ها و کنترلگر فتیله 

۱

۱راه اندازي ماشین چند الکني۲
۲کنترل فرایند کشش۳
۲محاسبات کشش و تولید۴
روانکاري و نگهداري ماشین ۵

وتعویض به موقع و تمیزکاري
۱

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار . ۱
 ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی  . ۲
 تمیزکردن دستگاه و محیط کار    . ۳
 رعایت دقت و نظم. ۴

۲

*میانگین نمرات

معیار شايستگی: 

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



118

واحد يادگيری 6

شانه زني

اجزاء يك واحد شانه زني

شکل ۲ -   تفاوت کیفیت نخ هاي شانه و بدون شانه
عمليات شانه زين  به ترتيب شامره گذاري شده است. شام بايد مطابق تصاوير ابتدا اين مراحل 

را رشح دهيد و سپس به

 هرن جويان بگوييد كه مراحيل كه در كتاب آنها ذكر شده است است در واقع فرشده شده كار 

توسط ماشني شانه زين مي باشد.

شکل ۳
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عملیاتــي کــه بــراي شــانه زنــي بایــد انجــام شــود  در اینجــا ذکــر شــده اســت ولــي 
ــر  ــل ب ــن مراح ــي در ای ــا تغییرات ــا ب ــین ه ــازندگان ماش ــم س ــه گفتی ــور ک همانط
ســرعت و دقــت و راندمــان ماشــین افــزوده انــد . در ایــن بــاره فیلــم هایــي آمــاده 
کــرده ایــم کــه یکــي از آنهــا بــا دور کنــد اســت . ابتــدا بــا پخــش کار ماشــین شــانه 
زنــي شــروع کنیــد و ســپس دور معمولــي انیمیشــن شــانه زنــي را نشــان بــد هیــد 

و ســپس فیلــم ، بــا  ســرعت  کنــد را نشــان دهیــد.
  ازهنــر جویــان بخواهیــد مراحــل و عملکــرد هــر قطعــه را در مقابــل  یــاد داشــت 

کننــد.

شکل ۴ -  مراحل شانه زني

شکل ۵-  مراحل شانه زني
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شکل ۶-  مراحل شانه زني

شکل ۷-  مراحل شانه زني
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شکل ۸- مراحل شانه زني

شکل ۹- مراحل شانه زني
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شکل ۱0-  مراحل شانه زني

انجام فعاليت يادگيري تصاوير شانه زني
در واحــد یــاد گیــري شــانه زنــي مــي خواهیــم تــا هنــر جویــان ایــن عملیــات را بــه 
ــراي اجــزاء را نیــز تجزیــه و تحلیــل کنــد. مثــال نیپــر  ــه ب صــورت حــرکات جداگان
پاییــن Lower Nipper  همیشــه در موقعیــت ثابتــي قــرار دارد و یــا شــانه تخــت فقــط 
یــک بــار پاییــن و بــاال مــي رود و یــا شــانه دوار کــه همــواره  مــي چرخــد و فقــط 
بخــش خــاردار آن بــه طــور متنــاوب بــا الیــه الیــاف برخــورد مــي کنــد. پــر کــردن 
ــا کمــي صبــر مــي توانیــد  ــه دقــت زیــادي احتیــاج اســت و شــما ب ایــن جــدول ب

مراحــل شــانه زنــي را بــا دقــت بــه هنــر جویــان بیاموزیــد .
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شکل ۱۱ -  ابزار هاي تمیز کاري و کنترلي و اندازه گیري

شکل  ۱۲- نمایشگر دستگاه شانه زني
اطالعات مربوط به این شکل را به هنگام پخش فیلم شانه بررسي کنید.



124

ارزشيابي
بعضي از کار ها به صورت سه جمله ارزشیابي مي شود. 

 پاییــن تــر از حــد انتظــار . کــه بــه ایــن معنــي اســت هنرجــو توانایــي کارهایــي کــه 
در یــک ســال ریســندگي بــه او داده مــي شــود را نــدارد. 

 در حــد انتظــار  منظــور مــا ایــن اســت کــه ایــن شــخص توانایــي اجــراي کار هایــي 
کــه از او خواســته شــده اســت را دارا مــي باشــد.

ــي هســتند کــه عــالوه  ــا هنرجویان ــن بخــش منظــور م ــر از حــد انتظــار در ای باالت
بــر انجلــم کارهــاي محولــه  توانایــي تحلیــل مــو ضــوع را نیــز دارنــد. آنهــا قادرنــد 
ــد. در  ــا باالترن ــار م ــد انتظ ــه از ح ــند و در نتیج ــتم و کاررا بشناس ــکالت سیس مش
حقیقــت بایــد بــا کمــي اغمــاض و بــا توجــه بــه فرآینــد هــاي کار نمــره را مشــخص 

کنیــد.
دراینجــا  جدولــي آمــده اســت کــه در مقابــل آن کار هایــي کــه از هنــر جویــان توقــع 
داریــم و نمــره قبولــي و نمــره هنرجــو ذکــر شــده اســت .شــما بایــد در مقابــل آن 
ســتون هــا نمــره مــورد نظــر را ذکــر کــرده و میانگیــن آن را بــه عنــوان نمــره ، آن 
واحــد یادگیــري منظــور کنیــد. در ایــن واحــد یادگیــري ۵ موضــوع بــراي ارزشــیابي 
ذکــر شــده اســت. کــه نمــره آن را در مقابــل ســتون ذکــر شــده مــي نویســید. ایــن 

عوامــل عبارتنــد از :
• lap former تهیه بالشچه با ماشین
تغذیه بالشچه به ماشین شانه •
عملیات شانه زني و تنظیمات •
عملیات کشش و بانکه پر کني •
روانکاري و نگهداري ماشین وتعویض به موقع و تمیزکاري •
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واحد ياد گيري 6  ارزشيابي شايستگي كار
 با ماشين شانه زني

ارزشیابی مرحله کار : ماشین شانه زنی

نمره
استاندارد

شاخص ها/داوری/( 
)نمره دهی

نتایج ممکن

شرایط عملکرد
 ابزار،مواد،(

 تجهیزات، زمان،
)... مکان و

 مرا حل
کار ردیف

۱  تعیین عیوب و
رفع آن

 باال تر از حد
انتظار

 در حد
انتظار

 پایین تر از
حد انتظار

 مکان: کارگاه
ریسندگی

 مواد مصرفی:
الیاف
 ابزار و 

 تجهیزات:
ماشین شانه زنی

شانه زنی ۱۲

 تعیین
 زمانبندي

 مراحل شانه و
تولید گیري

۳
 تعریف

 اصطالحات و
اجزا
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استاندارد عملکرد:
ــانه زدن  ــش و ش ــد بال ــتر و  تولی ــی بیش ــرای یکنواخت ــاف ب ــدن الی ــوط ش مخل

ــاف  الی
شرایط انجام کار :                                                    

کارگاه ریسندگی  و شانه زني 
مــواد مصرفــی: بانکــه چنــد الکنــي و بالشــچه  و مــواد مصرفــی جهــت ماشــین 

ــزات آالت و تجهی
ابــزار و تجهیــزات: دســتگاه روبــان و یــا لــپ فرمــر و دســتگاه شــانه و تجهیــزات 

اســتاندارد و آمــاده بــه کار
ــرل فشــار  ــه و دســتگاه کنت ــاي اولی ــه کمــک ه ــردي: جعب ــی ف ــزات ایمن تجهی

ــز ــا اجســام تی ــاي مخصــوص خراشــیدگي ب ــواع بانده خــون و ان
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 

توزین بالشچه
انجام محاسبات

نقل و انتقال بالشچه ها و بانکه هاي شانه و تنظیمات
نمونه و نقشه کار:

آشنایی با ماشین هاي بالشچه و شانه زني
آشنایی با خواص فیزیکی  و کار با دستگاه هاي روبان و لپ فرمر و شانه

ابزار ارزشیابي:
۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار 
 ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

 ماشــین بالشــچه و شــانه و ابــزار تنظیمــات و باســکول- ترازوهــای صنعتــی دقیق، 
ماشــین هــای بارگیــری ماننــد - لیفتــراک - تســمه نقاله

تجهیــزات ایمنــی شــامل دســتکش، کاله ایمنــي، عینــک مخصــوص، کفــش کار، 
ماســک، لبــاس کار و ... و تجهیــزات اطفــاء حریــق
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حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از ۳ 

نمره 
هنرجو

تهیه بالشچه با ماشین۱
lap former 

۱

۱تغذیه بالشچه به ماشین شانه۲
۱عملیات شانه زني و تنظیمات۳
۲عملیات کشش و بانکه پر کني۴
روانکاري و نگهداري ماشین ۵

وتعویض به موقع و تمیزکاري
۱

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار . ۱
 ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی  . ۲
 تمیزکردن دستگاه و محیط کار    . ۳
 رعایت دقت و نظم. ۴

۲

*میانگین نمرات

معیار شايستگی: 

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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واحد يادگيری 7

چرخانه
همــان طــور کــه مــی دانیــد در سیســتم روتــور کــه بــه چرخــان نیــز معــروف شــده 
ــب  ــد مطل ــن چن ــح ای ــتن وتوضی ــادی دارد . دانس ــت زی ــه اهمی ــه ک ــت آن چ اس
مــی باشــد ایــن سیســتم  اوپــن انــد. Open Endنیــز شــهرت دارد.دلیــل آنــن نیــز 
ــای  ــه معن ــد ب ــن ان ــی باشــد اوپ ــن سیســتم م ــاب در ای ــرش ت بخاطــر نحــوه پذی
ــی  ــاف م ــه الی ــروش هنگامی ک ــرا درای ن ــی باشــد زی ــاف م ــای الی ــودن انته ــاز ب ب
خواهنــد بــه هــم تــاب بخورنــد در حالیکــه ابتــدای الیــاف در حــال تــاب خــوردن و 
در گیــر شــدن بــا مابقــی الیــاف مــی باشــد ،انتهــای الیــاف کامــال آزاد مــی باشــد 
. امــا انتهــای همیــن لیــف بــه خاطــر اتصــال فیزیکــی و در هــم رفتگــی بــا لیــف 
ــد از  ــی بع ــب یک ــن ترتی ــاب خــوردن می کشــاند و بدی ــد ت ــه فرآین ــر ، او را ب دیگ
ــرعت  ــه س ــخ ب ــه ن ــد و در نتیج ــرکت می کنن ــه ش ــن پروس ــاف در ای ــری ،الی دیگ
تشــکیل می شــود و تــاب دیــده و بــه ســرعت الیــاف بعــدی را نیــز بــه ایــن پروســه 
ــاید  ــود. ش ــته ش ــم گسس ــزي از ه ــدک چی ــه ان ــن ب ــاف ممک ــانند.این اتف می کش
کمــي عجیــب باشــد کــه در سیســتم چرخانــه ، میــزان نــخ پــاره گــي بــراي الیــاف 
کامــال صــاف و مــوازي بــاال مــي رود. بدیهــی اســت کــه در هــر زمــان ممکــن اســت 
الیــاف جلویــی نتواننــد الیــاف پشــت ســر خــود را بــه ایــن تــاب خــوردن بکشــاند 
و در نتیجــه ، ادامــه تشــکیل نــخ دچــار وقفــه مــی گــردد. بــرای ادامــه ایــن مســیر 
و تشــکیل دوبــاره نــخ بــه عملــی بــه نــام پیونــد زنــی و یــا  Piecing احتیــاج مــی 
ــد  ــام عمــل پیون ــه ن ــی ب ــه عمل ــخ ب ــد ن ــه تولی ــرای ادام ــن روش و ب باشــد . در ای
ــد را در  ــخ پیون ــام ن ــه ن ــخ ب ــی احتیــاج مــی باشــد. در ایــن عمــل یــک تکــه ت زن
داخــل ســوراخی کــه نــخ از داخــل روتــور تشــکیل شــده و از  آن بیــرون مــی آیــد  
ــل  ــش وص ــمت پیچ ــه قس ــرون آورده و ب ــرعت بی ــه س ــپس ب ــد و س وارد می کنن
می کننــد تــا ایــن عمــل بــه طــور ممتــد صــورت  گیــرد و نــخ بــه ســرعت تتشــکیل 

شــده بــه طــور ممتــد از داخــل روتــور بیــرون کشــیده شــود.
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــن کار تعبی ــراي ای ــتگاهي ب ــک دس ــین اتوماتی ــر روي ماش ب
تمامــي کار هایــي کــه اشــاره شــد را بــه خوبــي و بادقــت انجــام مــي شــود. یــک 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در پیونــد زنــي هنــگام پــاره گــي همــان نــخ کــه بخــش 
از آن بــر روي بوبیــن پیچیــده شــده اســت را بــراي کار اســتفاده کــرد. بــا ایــن کار 

دیگــر بــه گــره زده نیــازي نیســت و نــخ یکســره خواهــد شــد.
ــدام از  ــر ک ــه ه ــرد ک ــم توجــه ک ــه بســیار مه ــن نکت ــه ای ــد ب ــی بای ــه طــور کل ب
ــر  ــرای تغیی ــه ب ــد ک ــی دارن ــی و مهم ــای اصل ــین آالت ریســندگی بخــش ه ماش
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ــه  ــرد. تقریباهم ــض ک ــارا تعوی ــد آنه ــره آن , بای ــه نم ــخ و از جمل ــاختمان ن در س
مهندســان ریســندگی و یــا اپراتــور هــای ورزیــده مــی داننــد کــه بــرای تولیــد نــخ 

ــی باشــد. ــاج م ــی از ماشــین , احتی ــر بخــش های ــه تغیی ــاوت , ب ــای متف ه
در ایــن قســمت تصاویــر یــک نمونــه از قطعــات و اطالعاتــي در بــاره آن منتشــر شــده 

اســت را مــي بینیــد ایــن نــوع نــخ مناســب بــراي بافــت بــه صــورت پودي اســت

Rottor Spining     -۱۳شکل 
در رابطه با ماشین ریسندگی چرخانه ای

ــه  ــخ کــه  ب ــازل خــروج ن ــور   و  ن ــه  و  زننــده  و  روت ــازل ورودی فتیل مجموعــه ن
انــواع خاصــی از نمــره نــخ مرتبــط اســت .امــا عــالوه بــر تغییــرات نمــره نــخ آنچــه 
کــه اهمیــت بیشــتری دارد انــواع الیافــی مــی باشــد  کــه بــر روی ماشــین هــا بــه 
ــواع آن را  ــورد از ان ــد م ــن قســمت جن ــل در ای ــن دلی ــه همی ــرده می شــود. ب کار ب

دراینجــا ذکــر مــي کنیــم.

شکل ۱۴-  تغییر اجزاء ماشین با جنس ونمره نخ
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ــر کتــاب  ــه تصاوی ــار توجــه ب ــا در کن ــرای تشــریح کامــل موضــوع کافــی اســت ت ب
ریســندگی بــه ایــن شــکل نیــز توجــه کرد.تــا بــرای  هنــر جویــان ،نحــوه عملکــرد 
سیســتم چرخانــه بــه صورتــی کامــل تشــریح کــرد. ورودی فتیلــه و تغذیــه فتیلــه از 
آن جهــت مهــم اســت کــه ، حجــم ورودی نــخ و یــا بــه عبارتــی دیگــر  تعــداد لیفــی 
ــخ شــرکت کنــد.از اینجــا تعییــن می شــود . البتــه  ــرار اســت در ســاختمان ن کــه ق

ســرعت زننــده نیــز مهــم اســت.
در ایــن ماجــرا نیــز کشــش اتفــاق مــی افتــد. بدیــن صــورت کــه گــرم درمتــر فتیلــه 
ورودی بــه گــرم در متــر نــخ خروجــی تبدیــل مــی گــردد. کــه شــما بــه خوبــی بــا 
ایــن محاســبات آشــنا هســتید ولــی بــه نظــر میرســد کــه ســطح ایــن محاســبات بــه 
اپراتــور هــا تناســبی نــدارد ولــی شــما مــی توانیــد در صــورت لــزوم محاســبات را بــه 

هنرجــو آمــوزش دهیــد امــا در  ارزشــیابی نهایــی دخالــت ندهیــد.
پــس از شــناخت  کامــل واحــد تولیــد نــخ ، نوبــت بــه پیچیــدن نــخ بــر روی بوبیــن 
میرســد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در ایــن نــوع  سیســتم پیچــش بــر روی یــک 
بســته بــزرگ کــه حــدود ۲000 الــی ۳000 گــرم نــخ  بــر روی آن جــا مــی گیــرد. 

انجــام مــی پذیــرد

ب - نحوه تولید نخ مغزي دارالف - نماي کلي یک واحد روتور ) چرخانه (

شکل ۱۵
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در سیســتم روتــور ایــن امــکان وجــود دارد کــه نــخ هــاي مغــزي دار تولیــد کــرد  
) Core Yarn ( در شــکل زیــر نحــوه ایــن کار را بــدون توضیــح اضافــه اي بــه شــما 

ارائــه مــي شــود.
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ارزشيابي
بعضي از کار ها به صورت سه جمله ارزشیابي مي شود. 

 پاییــن تــر از حــد انتظــار . کــه بــه ایــن معنــي اســت هنرجــو توانایــي کارهایــي کــه 
در یــک ســال ریســندگي بــه او داده مــي شــود را نــدارد. 

 در حــد انتظــار  منظــور مــا ایــن اســت کــه ایــن شــخص توانایــي اجــراي کار هایــي 
کــه از او خواســته شــده اســت را دارا مــي باشــد.

ــي هســتند کــه عــالوه  ــا هنرجویان ــن بخــش منظــور م ــر از حــد انتظــار در ای باالت
بــر انجلــم کارهــاي محولــه  توانایــي تحلیــل مــو ضــوع را نیــز دارنــد. آنهــا قادرنــد 
ــد. در  ــا باالترن ــار م ــد انتظ ــه از ح ــند و در نتیج ــتم و کاررا بشناس ــکالت سیس مش
حقیقــت بایــد بــا کمــي اغمــاض و بــا توجــه بــه فرآینــد هــاي کار نمــره را مشــخص 

کنیــد.
دراینجــا  جدولــي آمــده اســت کــه در مقابــل آن کار هایــي کــه از هنــر جویــان توقــع 
داریــم و نمــره قبولــي و نمــره هنرجــو ذکــر شــده اســت .شــما بایــد در مقابــل آن 
ســتون هــا نمــره مــورد نظــر را ذکــر کــرده و میانگیــن آن را بــه عنــوان نمــره ، آن 
واحــد یادگیــري منظــور کنیــد. در ایــن واحــد یادگیــري ۵موضــوع بــراي ارزشــیابي 
ذکــر شــده اســت. کــه نمــره آن را در مقابــل ســتون ذکــر شــده مــي نویســید. ایــن 

عوامــل عبارتنــد از :
انتقال بانکه و عبور فتیله از راهنما و غلتک تغذیه •
تعویض روتور •
پیوند زدن نخ در داخل روتور و تنظیمات باي پس •
کنترل نخ و پیوند زن و پیچش بوبین •
روانکاري و نگهداري ماشین وتعویض به موقع و تمیزکاري •
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ارزشیابی مرحله کار : ماشین شانه زنی

نمره
استاندارد

شاخص ها/داوری/( 
)نمره دهی

نتایج ممکن

شرایط عملکرد
 ابزار،مواد،(

 تجهیزات، زمان،
)... مکان و

 مرا حل
کار ردیف

۳

  تولید گیري و
 رفع عیوب از
 طریق  تغییر

تنظیمات

 باال تر از حد
انتظار

 در حد
انتظار

 پایین تر از
حد انتظار

 مکان: کارگاه
ریسندگی

 مواد مصرفی:
الیاف
 ابزار و 

 تجهیزات:
 ماشین

 ریسندگی
چرخانه ای

 ریسندگی
 چرخانه

ای
 )اپن اند(

۱۲

 کاربردو عملکرد
  قطعات در

 ماشین چرخانه
و تایمینگ

۱
 تعریف

 اصطالحات و
اجزاء

واحد ياد گيري 7     ارزشيابي شايستگي
 ريسندگي چرخانه اي)اپن اند(
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استاندارد عملکرد:
الغر کرده نیمچه نخ از طریق کشش و پرز گیري و کامپکتینگ

شرایط انجام کار :                                                    
کارگاه ریسندگی وفالیر

ــین آالت و  ــت ماش ــی جه ــواد مصرف ــخ و م ــه ن ــن نیمچ ــی: بوبی ــواد مصرف م
تجهیــزات

ابزار و تجهیزات:دستگاه فالیر و تجهیزات استاندارد و آماده به کار
ــرل فشــار  ــه و دســتگاه کنت ــاي اولی ــه کمــک ه ــردي: جعب ــی ف ــزات ایمن تجهی

ــز ــا اجســام تی ــاي مخصــوص خراشــیدگي ب ــواع بانده خــون و ان
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 

آماده سازی بانکه فتیله
توزین بانکه ها و بوبین نیمچه نخ

انجام محاسبات
نقل و انتقال بانکه های فتیله و بوبین نیمچه نخ

نمونه و نقشه کار:
آشنایی ماشین فالیر

آشنایی با خواص فیزیکی  و تکنیک هاي کشش در فالیر
ابزار ارزشیابي:

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار 
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

دســتگاه فالیــر و  ابــزار تنظیمــات باســکول- ترازوهــای صنعتــی دقیــق، ماشــین 
هــای بارگیــری ماننــد - لیفتــراک - تســمه نقالــه

تجهیــزات ایمنــی شــامل دســتکش، کاله ایمنــي، عینــک مخصــوص، کفــش کار، 
ماســک، لبــاس کار و ... و تجهیــزات اطفــاء حریــق
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حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از ۳ 

نمره 
هنرجو

انتقال بانكه و عبور فتيله از ۱
راهنما و غلتك تغذيه

۱

۱تعویض روتور۲
پیوند زدن نخ در داخل روتور و ۳

تنظیمات باي پس
۱

کنترل نخ و پیوند زن و پیچش ۴
بوبین

۲

روانکاري و نگهداري ماشین ۵
وتعویض به موقع و تمیزکاري

۱

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار . ۱
 ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی  . ۲
 تمیزکردن دستگاه و محیط کار    . ۳
 رعایت دقت و نظم. ۴

۲

*میانگین نمرات

معیار شايستگی: 

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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واحد يادگيری 8

نيم تاب 
در ایــن بخــش از کتــاب بــه ماشــین نیــم تــاب پرداختــه ایــم . ولــي بــه جــز انتقــال 
نیــرو بــه واحــد کشــش کــه در ماشــین هــاي جدیــد از طریــق ســروو موتــور انجــام 
ــوان از تنظیمــات نمایشــگر ماشــین تنظیــم  مــي شــود و میــزان کشــش را مــي ت
نمــود. تغییــر مهمــي وجــود نــدارد ولــي بــراي مرحلــه داف کــردن بــه صــورت هــاي 
دســتي و نیمــه اتوماتیــک و تمــام اتوماتیــک اعمــال خاصــي انجــام شــده اســت و 
ــا مشــاهده آنهــا هــر  فیلــم هــاي مناســبي بــراي ایــن کار تهیــه کــرده ایــم کــه ب

ســه نــوع را بــه طــور کامــل بــه هنــر جــو یــاد دهیــد.

شکل ۱۶-  مراحل مهم پیچش نیمچه نخ
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نكات مهم در پيچش و نقش حركت هاي سازنده

شکل ۱۷-  بوبین نیمچه نخ

شکل ۱۷  پیچش معیوب نیمچه نخ
پــس از انجــام کامــل پــر شــدن بوبیــن هــا ، نوبــت داف شــدن فــرا مــي رســد . کــه 
در کتــاب هنرجــو و فیلــم هــاي همــراه آمــده اســت . از هنرجویــان بخواهیــد مراحــل 
را بــا دقــت یــاد داشــت کننــد. بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه ســر بوییــن وجــاي 
آن طــوري ســاخته شــده اســت کــه بــا فشــار اول ، بوبیــن بــه ســري باالیــي گیــر 

مــي کنــد و بــا فشــار دوم آزاد مــي گــردد.
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انتقال حركت به بوبين و فالير

شکل  ۱۹-  انتقال نیرو به بوبین و فالیر

شکل   ۲0-  انتقال نیرو به بوبین وفالیر
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شکل ۲۱-   خود تمیزکاري

شکل ۲۲-  تمیز کردن کانس ها
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واحد ياد گيري  8   ارزشيابي شايستگي
 كار با ماشين نيم تاب )فالير(

ارزشيابي
بعضي از کار ها به صورت سه جمله ارزشیابي مي شود. 

 پاییــن تــر از حــد انتظــار . کــه بــه ایــن معنــي اســت هنرجــو توانایــي کارهایــي کــه 
در یــک ســال ریســندگي بــه او داده مــي شــود را نــدارد. 

 در حــد انتظــار  منظــور مــا ایــن اســت کــه ایــن شــخص توانایــي اجــراي کار هایــي 
کــه از او خواســته شــده اســت را دارا مــي باشــد.

ــي هســتند کــه عــالوه  ــا هنرجویان ــن بخــش منظــور م ــر از حــد انتظــار در ای باالت
بــر انجلــم کارهــاي محولــه  توانایــي تحلیــل مــو ضــوع را نیــز دارنــد. آنهــا قادرنــد 
ــد. در  ــا باالترن ــار م ــد انتظ ــه از ح ــند و در نتیج ــتم و کاررا بشناس ــکالت سیس مش
حقیقــت بایــد بــا کمــي اغمــاض و بــا توجــه بــه فرآینــد هــاي کار نمــره را مشــخص 

کنیــد.
دراینجــا  جدولــي آمــده اســت کــه در مقابــل آن کار هایــي کــه از هنــر جویــان توقع 
داریــم و نمــره قبولــي و نمــره هنرجــو ذکــر شــده اســت .شــما بایــد در مقابــل آن 
ســتون هــا نمــره مــورد نظــر را ذکــر کــرده و میانگیــن آن را بــه عنــوان نمــره ، آن 
واحــد یادگیــري منظــور کنیــد. در ایــن واحــد یادگیــري ۴ موضــوع بــراي ارزشــیابي 
ذکــر شــده اســت. کــه نمــره آن را در مقابــل ســتون ذکــر شــده مــي نویســید. ایــن 

عوامــل عبارتنــد از :
تغذیه بانکه و عبور فتیله و رساندن به غلتک هاي کشش •
 راه اندازي و کار با ماشین نیم تاب •
انتقال حرکت و عبور نیمچه نخ از پروانه و شروع پیچش نیمچه نخ •
روانکاري و نگهداري ماشین وتعویض به موقع و تمیزکاري •
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ارزشیابی مرحله کار : ماشین نیم تاب )فالیر(

نمره
استاندارد

شاخص ها/داوری/( 
)نمره دهی

نتایج ممکن

شرایط عملکرد
 ابزار،مواد،(

 تجهیزات، زمان،
)... مکان و

 مرا حل
کار ردیف

۳
 تولید گیري
 و رفع عیوب
نیمچه نخ

 باال تر از حد
انتظار

 در حد
انتظار

 پایین تر از
حد انتظار

 مکان: کارگاه
ریسندگی

 مواد مصرفی:
الیاف
 ابزار و 

 تجهیزات:
ماشین فالیر

ماشین 
نیم تاب 
)فالیر(

۱۲
 کاربرد قطعات
 در ماشین و
انواع آنها

۱
 تعریف

 اصطالحات و
اجزاء
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استاندارد عملکرد:
 زنندگي و تمیز کردن و مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید نخ

شرایط انجام کار :                                                    
کارگاه ریسندگی و چرخانه

مواد مصرفی: بانکه هاي کشش و یا کاردینگ  و مواد مصرفی جهت ماشین آالت 
و تجهیزات

ابزار و تجهیزات:دستگاه هاي چرخانه اي و تجهیزات استاندارد و آماده به کار
تجهیزات ایمنی: جعبه کمک هاي اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع 

باندهاي مخصوص خراشیدگي با اجسام تیز
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 

آماده سازی بانکه های فتیله
توزین بانکه ها و بوبین هاي نخ تولیدي

انجام محاسبات و نمره نخ
نقل و انتقال بانکه های فتیله و بوبین نخ

نمونه و نقشه کار:
آشنایی با انواع دستگاه هاي چرخانه اي و روتور ها

آشنایی با خواص فیزیکی و تاثیر زننده ها بر روي الیاف
ابزار ارزشیابي:

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار 
 ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

 دستگاه چرخانه و ابزار هاي الزم باسکول- ترازوهای صنعتی دقیق، ماشین های 
بارگیری مانند – جعبه هاي بوبین خالي وپر- تسمه نقاله

تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کاله ایمني، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، 
لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق
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حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از ۳ 

نمره 
هنرجو

تغذیه بانکه و عبور فتیله و ۱
رساندن به غلتک هاي کشش

۱

 راه اندازي و کار با ماشین نیم ۲
تاب

۲

انتقال حرکت و عبور نیمچه ۳
نخ از پروانه و شروع پیچش 

نیمچه نخ

۱

روانکاري و نگهداري ماشین ۴
وتعویض به موقع و تمیزکاري

۱

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار . ۱
 ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی  . ۲
 تمیزکردن دستگاه و محیط کار    . ۳
 رعایت دقت و نظم. ۴

۲

*میانگین نمرات

معیار شايستگی: 

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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واحد يادگيری 9

تمام تاب
 انتقــال حرکــت بــه میــل دوک هــا در ماشــین رینــگ مهــم اســت در کتــاب چنــر 
روش ذکــر شــده اســت کــه روش شــکل بــه صــورت چهــار تایــي کــه از یــک شــفت 

حرکــت مــي گیرنــد مشــاهده مــي شــود.

شکل ۲۳
ب - ظاهر سیستم کامپکتینگ ریترالف - انتقال نیرو به میل دوک

همــان طــور کــه اشــاره شــد در دســتگاه رینــگ ، مهمتریــن موضــوع کــه تفــاوت 
  ) COMPACTING(  هــاي اساســي ایجــاد کــرده اســت موضــوع کامپکتینــگ اســت
ــازار فــروش  تفــاوت کیفیــت در نــخ ایــن سیســتم بــه حــدي زیــاد اســت کــه در ب
نــخ ، قیمــت ایــن نــوع نــخ باالتــر از نــخ معمولــي مــي باشــد. بــراي بررســي ایــن 
موضــوع بایــد بــه ایــن اصــل اساســي توجــه نمــود کــه در روش معمــول کشــش در 
رینــگ ، غلتــک زیــري از فــوالد و رویــي از فــوالد بــا روکــش الســتیکي ) کانــس ( 
مــي باشــد . و الیــاف در بیــن ایــن دو غلتــک و آپــرون قــرار دارد . ولــي چــون الیــاف 
تقریبــا گــرد هســتند بــر روي هــم ســر مــي خورنــد و در نتیجــه بعضــي از الیــاف از 
کنــاره نــخ بیــرون مــي زنــد و در تــاب خــوردن، شــرکت نمــي کنــد. امــا در ســیتم 
کامبکتینــگ در اثــر مکــش هــوا ، الیــاف بــر روي غلتــک چســبندگي بیشــتري پیــدا 
مــي کنــد و در نتیجــه در فرآینــد تــاب خــوردن شــرکت مــي کنــد و از طرفــي اگــر 
الیافــي در ایــن وضعیــت آزاد باشــد بــه همــراه مکــش هــوا از ســاختار الیــاف جــدا 
مــي شــود. ئــو روش اساســي و پــر طرفدارتــر از بقیــه ســاخته شــده اســت. کــه در 
اولــي غلتــک زیــري از نــوع فــوالد اســت و غلتــک دومــي کــه مشــبک اســت روي 
آن واقــع مــي شــود و دو قطعــه پالســتیکي بــا شــیار مخصــوص در زیــر ایــن غلتــک 
قــرار مــي گیــرد . ایــن قطعــات پالســتیکي بــه سیســتم مکــش هــوا متصــل اســت 
. شــکل هــاي زیــر و فیلــم مخصــوص ، ایــن کار را ببینیــد تــا بــه خوبــي بــر ایــن 

سیســتم مســلط شــوید.



145

شکل ۲۴-  بررسي سیستم کامپکتینگ ریتر

شکل ۲۵  بررسي سیستم کامپکتینگ ریتر

شکل ۲۶  بررسي سیستم کامپکتینگ ریتر

شکل ۲۷  بررسي سیستم کامپکتینگ ریتر
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 توليد نخ كامپكت به روش زينسر
ــا  ــي تعبیــه شــده اســت و کار تقریب ــرون هــا ســوراخ های ــر روي آپ در ایــن روش ب
شــبیه روش ریتــر اســت. بــا حرکــت نــخ روي آپــرون هــا ســوراخدار کــه در زیــر آن 
مکــش هــوا وجــود دارد چســبندگي الیــاف بــه هــم افزایــش یافتــه و در هنــگام تــاب 
خــوردن در صــد بســیار بیشــتري از الیــاف ، بــه تــاب خــوردن مــي پیوندنــد و نخــي 

بســیار بهتــر تولیــد مــي شــود.

به آپرون ها و سوراخدار بودن آن و لوله 
هاي مکش هوا و نحوه قرارگیري کانس 

توجه شود.

شکل ۲۸-  سیستم کامپکت به روش زینسر

ــا  ــه وقــوع پیوســته اســت. اســتفاده از مــوادي ب ــو آوري دیگــري کــه در رینــگ ب ن
اصتحــکاک کمتــر ماننــد ســرامیک اســت. در قســمت رینــگ و شــیطانک ،باالتریــن 
ــا ایــن تغییــر بخــش مهمــي از  مقــدار تولیــد گرمــاي مضــر مشــاهده مــي شــود. ب
ایــن گرمــا هــا اصــال بوجــود نمــي آینــد و در نتیجــه راندمــان ماشــین رینــگ باالتــر 

مــي رود.

شکل ۲۹-  رینگ سرامیکي
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ارزشيابي

واحد ياد گيري 9   ارزشيابي شايستگي
 كار با ماشين تمام تاب )رينگ(

بعضي از کار ها به صورت سه جمله ارزشیابي مي شود. 
 پاییــن تــر از حــد انتظــار . کــه بــه ایــن معنــي اســت هنرجــو توانایــي کارهایــي کــه 

در یــک ســال ریســندگي بــه او داده مــي شــود را نــدارد. 
 در حــد انتظــار  منظــور مــا ایــن اســت کــه ایــن شــخص توانایــي اجــراي کار هایــي 

کــه از او خواســته شــده اســت را دارا مــي باشــد.
ــي هســتند کــه عــالوه  ــا هنرجویان ــن بخــش منظــور م ــر از حــد انتظــار در ای باالت
بــر انجلــم کارهــاي محولــه  توانایــي تحلیــل مــو ضــوع را نیــز دارنــد. آنهــا قادرنــد 
ــد. در  ــا باالترن ــار م ــد انتظ ــه از ح ــند و در نتیج ــتم و کاررا بشناس ــکالت سیس مش
حقیقــت بایــد بــا کمــي اغمــاض و بــا توجــه بــه فرآینــد هــاي کار نمــره را مشــخص 

کنیــد.
دراینجــا  جدولــي آمــده اســت کــه در مقابــل آن کار هایــي کــه از هنــر جویــان توقع 
داریــم و نمــره قبولــي و نمــره هنرجــو ذکــر شــده اســت .شــما بایــد در مقابــل آن 
ســتون هــا نمــره مــورد نظــر را ذکــر کــرده و میانگیــن آن را بــه عنــوان نمــره ، آن 
واحــد یادگیــري منظــور کنیــد. در ایــن واحــد یادگیــري ۵ موضــوع بــراي ارزشــیابي 
ذکــر شــده اســت. کــه نمــره آن را در مقابــل ســتون ذکــر شــده مــي نویســید. ایــن 

عوامــل عبارتنــد از :
انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنما ها •
راه اندازي ماشین رینگ •
کار با ماشین تمام تاب •
تشخیص علل پارگي نخ در ماشین تمام تاب •
روانکاري و نگهداري ماشین وتعویض به موقع و تمیزکاري •
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ارزشیابی مرحله کار : ماشین تمام تاب )رینگ(

نمره
استاندارد

شاخص ها/داوری/( 
)نمره دهی

نتایج ممکن

شرایط عملکرد
 ابزار،مواد،(

 تجهیزات، زمان،
)... مکان و

 مرا حل
کار ردیف

۳
 تتعیین عیوب
 نخ و طریقه

رفع آن

 باال تر از حد
انتظار

 در حد
انتظار

 پایین تر از
حد انتظار

مکان: کارگاه 
ریسندگی

مواد مصرفی: 
الیاف

 ابزار و 
تجهیزات: 

ماشین تمام تاب 
)رینگ(

ماشین 
تمام تاب 
)رینگ(

۱۲
 کاربرد قطعات

 در ماشین
وتولید گیري

۱
 تعریف

 اصطالحات
اجزاء ماشین
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استاندارد عملکرد:
کشش نیمچه نخ  و تولید نخ

شرایط انجام کار :                                                    
کارگاه ریسندگی و رینگ

مواد مصرفی: بوبین نیمچه نخ و مواد مصرفی جهت ماشین آالت و تجهیزات
ابزار و تجهیزات: دستگاه رینگ و متعلقات  و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

تجهیزات ایمنی: جعبه کمک هاي اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع 
باندهاي مخصوص خراشیدگي با اجسام تیز
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 

آماده سازی نیمچه نخ ها
توزین بسته های نیمچه نخ و ماسوره ها

انجام محاسبات و نمره نخ
نقل و انتقال نیمچه نخ ها  به ماشین و انتقال ماسوره از ماشین

نمونه و نقشه کار:
آشنایی با سیستم هاي کشش و تاب دادن

آشنایی با خواص فیزیکی و الگو هاي تاب گیري و سیستم هاي کامپکتینگ 
ابزار ارزشیابي:

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار 
 ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

 دستگاه رینگ و ابزار مربوط به سیستم رینگ وباسکول- ترازوهای صنعتی دقیق، 
ماشین های بارگیری مانند – جهبه هاي ماسوره پر وخالي- تسمه نقاله

تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کاله ایمني، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، 
لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق
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حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از ۳ 

نمره 
هنرجو

انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور ۱
از راهنما ها

۱

۱راه اندازي ماشین رینگ۲
۱کار با ماشین تمام تاب۳
تشخیص علل پارگي نخ در ۴

ماشین تمام تاب
۲

روانکاري و نگهداري ماشین ۵
وتعویض به موقع و تمیزکاري

۱

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار . ۱
 ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی  . ۲
 تمیزکردن دستگاه و محیط کار    . ۳
 رعایت دقت و نظم. ۴

۲

*میانگین نمرات

معیار شايستگی: 

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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واحد يادگيری 10

بوبين پيچ 

در کتــاب درســي ریســندگي در بــاره ایــن دســتگاه ، بــه طــور کامــل صحبــت شــده 
اســت ولــي در اینجــا بــه چنــد نکتــه مهــم توجــه کنیــد.

ــدون  ــن دار و ب ــوان ماگازی ــه تحــت عن ــد ک ــر جدی ــاي اتوکن ــوع از ماشــین ه دو ن
ــم. ــن را بررســي مــي کنی ــک ماگازی ــن ســاخته شــده اســت. اجــزاء ی ماگازی

ماگازیــن هــا ، در واقــع محــل قــرار دادن ماســوره هــا مــي باشــد. در سیســتم هــاي 
ماگازیــن دار قــرار دادن ماســوره هــا در محــل ماگازیــن بــا دســت انجــام مــي شــود 

ولــي بقیــه کار هــا را ، دســتگاه را بــه طــور اتوماتیــک انجــام مــي دهــد.

نمونــه دیگــر ایــن دســتگاه سیســتم خطــي ویــا بــدون ماگازیــن مــي باشــد. در ایــن 
سیســتم ماســوره هــا بــر روي یــک محــور صــاف در حــال حرکــت اســت و بــه نوبــت 
ــاز گــردد. در  ــه ماشــین رینــگ ب ــاره ب ــا دوب ــي مــي شــود ت توســط دســتگاه ، خال

شــکل ، ایــن روش را مشــاهده مــي کنیــد.
ــخ انجــام  ــر روي ن ــي ب ــرل های ــا لحظــه پیچــش ، کنت ــخ ت ــاز شــدن ن از لحظــه ب
مــي گیــرد. کــه باعــث مــي شــود تــا نخــي کامــال یــک دســت و بــدون عیــب ، روي 
ــاب ریســندگي صحبــت شــده  ــه طــور مفصــل در کت ــده شــود کــه ب بوبیــن پیچی

اســت.

شکل ۳0-  یک واحد ماگازین 
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شکل ۳۱  اتو کنر با تغذیه خطي
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ارزشيابي
بعضي از کار ها به صورت سه جمله ارزشیابي مي شود. 

 پاییــن تــر از حــد انتظــار . کــه بــه ایــن معنــي اســت هنرجــو توانایــي کارهایــي کــه 
در یــک ســال ریســندگي بــه او داده مــي شــود را نــدارد. 

 در حــد انتظــار  منظــور مــا ایــن اســت کــه ایــن شــخص توانایــي اجــراي کار هایــي 
کــه از او خواســته شــده اســت را دارا مــي باشــد.

ــي هســتند کــه عــالوه  ــا هنرجویان ــن بخــش منظــور م ــر از حــد انتظــار در ای باالت
بــر انجلــم کارهــاي محولــه  توانایــي تحلیــل مــو ضــوع را نیــز دارنــد. آنهــا قادرنــد 
ــد. در  ــا باالترن ــار م ــد انتظ ــه از ح ــند و در نتیج ــتم و کاررا بشناس ــکالت سیس مش
حقیقــت بایــد بــا کمــي اغمــاض و بــا توجــه بــه فرآینــد هــاي کار نمــره را مشــخص 

کنیــد.
دراینجــا  جدولــي آمــده اســت کــه در مقابــل آن کار هایــي کــه از هنــر جویــان توقــع 
داریــم و نمــره قبولــي و نمــره هنرجــو ذکــر شــده اســت .شــما بایــد در مقابــل آن 
ســتون هــا نمــره مــورد نظــر را ذکــر کــرده و میانگیــن آن را بــه عنــوان نمــره ، آن 
واحــد یادگیــري منظــور کنیــد. در ایــن واحــد یادگیــري ۵ موضــوع بــراي ارزشــیابي 
ذکــر شــده اســت. کــه نمــره آن را در مقابــل ســتون ذکــر شــده مــي نویســید. ایــن 

عوامــل عبارتنــد از :
تغذیه ماسوره ها •
انتقال ماسوره به ماشین •
توزین ماسوره ها و بوبین تولید شده •
تغذیه، کنترل و اصالح، پیچش دافنینگ •
راه اندازي ماشین •

واحد يادگيري 10  ارزشيابي شايستگي
 كار با ماشين اتوكنر
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ارزشیابی مرحله کار : ماشین اتوکونر

نمره
استاندارد

شاخص ها/داوری/( 
)نمره دهی

نتایج ممکن

شرایط عملکرد
 ابزار،مواد،(

 تجهیزات، زمان،
)... مکان و

 مرا حل
کار ردیف

۳
 تعیین  عیوب
 و روش هاي

اصالح

 باال تر از حد
انتظار

 در حد
انتظار

 پایین تر از
حد انتظار

مکان: کارگاه 
ریسندگی

مواد مصرفی: 
الیاف

 ابزار و 
تجهیزات: 

ماشین ماشین 
اتوکونر

ماشین 
اتوکونر ۱۲

 کاربرد قطعات
 در ماشین  و
تولید گیري

۱
 تعریف

 اصطالحات
اجزا ء
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استاندارد عملکرد:
تبدیل ماسوره اي رینگ به  بوبین  نخ

شرایط انجام کار :                                                    
کارگاه ریسندگی اتوکنر

مواد مصرفی: ماسوره هاي رینگ و مواد مصرفی جهت ماشین آالت و تجهیزات
ابزار و تجهیزات: دستگاه اتوکنر و ابزار هاي آن  و تجهیزات استاندارد و آماده به 

کار
تجهیزات ایمنی: جعبه کمک هاي اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع 

باندهاي مخصوص خراشیدگي با اجسام تیز
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 

انتقال ماسوره ها به واحد اتوکنر
توزین ماسوره ها و بوبین هاي تولید شده

تغذیه  و  کنترل و و اصالح و پیچش و دافینگ 
نمونه و نقشه کار:

آشنایی با ماشین هاي اتو کنر
آشنایی با خواص فیزیکی الیاف و تکنیک هاي فشار بر بوبین و دافینگ 

ابزار ارزشیابي:
۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار 

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
 دستگاه اتوکنر و ابزار کنترلي و اصالح  -باسکول- ترازوهای صنعتی دقیق، ماشین 

های بارگیری مانند – جهبه هاي بوبین پر - تسمه نقاله
تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کاله ایمني، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، 

لباس کار و ... و تجهیزات اطفاء حریق



156

حداقل نمره مرحله کارردیف
قبولی از ۳ 

نمره 
هنرجو

۱تغذیه ماسوره ها۱
۱انتقال ماسوره به ماشین۲
توزین ماسوره ها و بوبین تولید ۳

شده
۲

تغذیه، کنترل و اصالح، پیچش ۴
دافنینگ

۱

۱راه اندازي ماشین۵
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 

زیست محیطی و نگرش:
 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار . ۱
 ستفاده از لباس کار و کفش ایمنی  . ۲
 تمیزکردن دستگاه و محیط کار    . ۳
 رعایت دقت و نظم. ۴

۲

*میانگین نمرات

معیار شايستگی: 

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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منابع

 ریســندگي الیــاف کوتــاه      مولــف : ورنــر – کلیــن     مترجــم : دکتــر میــر . ۱
رضــا طاهــري اطاقســرا

ریسندگي            دفتر تالیف و کتب درسي. ۲
آشنایي با ابزار حل مسئله        بهرام خان مختاري. ۳
4 .SPINING CATALOG     REITER COMPANY

5 .SPINING CATALOG   TRUTZSCHLER COMPANY

6 . SPINING CATALOG    ZINSER COMPANY


