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آموزش پودمانی (مدوالر)
در سال هاي اخير در كنار توسعه روش هاي سنتي آموزشي در مراكز آموزشي و
گسترش آموزش هاي از راه دور و خودآموز ،آموزش هاي الكترونيكي ،تعاملي و
بازخورد محور با هدف فراهم كردن تسهيالت و انعطاف پذيري بیشتردر آموزش
مدنظر قرار گرفته است .از جمله شيوه هاي آموزشي كه به دنبال تحقق چنين
اهدافي است آموزش پودماني است كه در علوم تربیتی پیمانه کردن ،بخش کردن،
واحد کردن یا آموزش گام به گام معنی می شود .اين رويكرد پس از جنگ جهاني
دوم با توجه به شرايط پس از جنگ كه تقريباً بيش از نيمي از صنايع و كارخانجات
اروپا از بين رفت و نيروهاي انساني كارآمد و آموزش ديده مناسبي نيز براي
بازسازي و احيای آنها وجود نداشت ،مسئوالن را برآن داشت تا با استفاده از يك
رويكرد آموزش مناسب تر بتوانند نيروهاي انساني زيادي را با وقت و هزينه پايين و
كارآمدي باال تربيت كنند .به عبارت ديگر تعدادي از مشاغل براي سرعت و شتاب
بخشيدن در جريان توليد نياز به هدايت دقيق پرسنل ها و ارائه دانش فني و تخصصي
داشتند و اين عوامل باعث گسترش نظام پودماني گرديد .پايه و اساس رويكرد
پودماني ،آموزش برنامه اي بود كه توسط اسكينر در دهه  1950مطرح گرديد .در
آموزش برنامه اي ،مفاهيم آموزش به گام هاي كوچك تقسيم مي شد و باعث مي شد
كه فراگيران به صورت فعاالنه در جريان يادگيري حضور داشته و با دريافت بازخورد
فوري ،انگيزه پيشرفت در آنها براي طي گام هاي بعدي تقويت مي شد ،كه با
پيشرفت صنعت و تكنولوژي از اين موارد براي آموزش هاي مهارتي استفاده گرديد.
در آئين نامه اجرایي ماده  150قانون برنامه سوم توسعه مصوب هيئت وزيران
«پودمان آموزشي» چنين تعريف شده است:
«مجموعه اي از دانش ،معلومات و مهارت هايي است كه با استفاده از آنها اجراي
يك مرحله مفيد از كار يا انجام بخشي از وظايف شغل به طور مستقل امكان پذير
مي گردد( ».مصوبه هيئت وزيران در تاريخ )1379/7/19
اما مرز مشترک همه تعاریف در آن است که مدول ،واحدی مستقل و مجزاست.
عملکرد این واحد در چارچوب خود ،کامل و دارای شخصیت است و نیازمند عوامل
و عناصر بیرون از خود نیست .نظام یا سیستم مدوالر متشکل از واحدها و یا ابعاد
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استاندارد است که قابلیت انعطاف و سازگاری دارند .در آموزشهای فنی و حرفهای،
مدول عبارت است از مجموعهای از معلومات و مهارتهایی که به مدد آنها اجرای
یک مرحله مفید از کار به طور مستقل ممکن شود.
از آنجايي كه داشتن شرايط ويژه براي انتخاب وروديها در شيوه پودماني الزامي
نميباشد و وروديهاي با سطوح سواد متفاوت و سنين مختلف پس از گذراندن يك
دوره نسبتاً كوتاه مدت در يك يا چند مهارت مورد نياز از توانمندي الزم برخوردار
ميشوند لذا آمادهسازي نيروي انساني از طريق شيوه پودماني براي صاحبان صنايع از
محدوديت كمتري برخوردار بوده و بهعنوان يك مزيت تلقي ميگردد.
اصول و ویژگی های مدول
برخالف طراحی سنتی برنامه درسی ،رویکرد مدوالر از مدول به عنوان یک مجموعه
اصلی ساختمان آموزشی به جای تنظیم محتوا براساس یک موضوع ،واحد یا
درس استفاده می کند .در واقع مدول آموزشی ،طراحی یک بسته آموزشی شامل
مجموعه ای از تجارب یادگیری برنامه ریزی شده است که به فراگیران در تسلط بر
هدف های یادگیری کمک می کند .از مهم ترین اصول آموزش پودمانی می توان این
موارد را نام برد:
 1استقالل ،این اصل بیانگر این مفهوم است که پودمان های آموزشی مربوط
به یک شغل ،هیچ گونه ارتباط تقدم و تأخری با همدیگر نداشته و آموزش هایی که
در یک پودمان مطرح می گردد هیچ پیوندی با دیگر آموزش ها ندارد و این اصل
باعث می شود که فراگیران بتوانند با توجه به نیازهای شغلی  -آموزشی خود هر یک
از پودمان های مورد نیاز را طی کنند.
 2خودآموز بودن ( ،)learning self - paceپودمانها بهلحاظ ماهیت
انگیزش   ـ  کاربردی بیشتر بهصورت خودآموز طراحی و اجرا میشوند .یعنی محتوای
آموزشی طوری تنظیم میشود که فراگیر بتواند بدون راهنمایی معلم و با تکیه بر
فعالیت شخص خود مهارت مورد نیاز را فراگیرد.
 3ارتباط تنگاتنگ با نیازهای مهارتی شغل ،در آموزش پودمانی مشاغل تا
سطح مهارت های مورد نیاز هر فعالیت در یک شغل ویژه تجزیه و تحلیل می شود
و پودمان ها براساس مهارت های مورد نیاز هر فعالیت به صورت کام ً
ال مستقل و
مرتبط تهیه و تدوین می شوند.
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 4توجه به تفاوت های فردی ،منظور از تفاوت های فردی ،تفاوت های شخصیتی
نیست بلکه تفاوت های شغلی و مهارتی است که افراد شاغل ممکن است با همدیگر
داشته باشند .هر فرد شاغل با توجه به نیازهای مهارتی خود که براساس تکنیک های
مختلف نیازسنجی شناسایی شده ،آموزش های مربوطه را می گذراند .در آموزش
پودمانی ،اساساً به تفاوت های فردی توجه کافی به عمل می آید .جریان آموزش
از بازخوردی قوی برخوردار است و پاسخ های مثبت فراگیران به سرعت تقویت
می شود .فراگیران در جریان آموزش ،مشارکت فعال دارند.
 5خودارزیابی ،در هر مدول مکانیسمی برای ارزیابی طراحی شده که تعیین
می کند فراگیر تا چه اندازه به هدف های مدول دست یافته است .این امر ارتباط
بسیار نزدیکی به بازخورد و تسلط فراگیر دارد.
 6ويژگي هاي اساسي آموزش پودماني،
ـ به حداقل رساندن زمان ارائه آموزش
ـ به حداقل رساندن هزینه های آموزش
ـ ایجاد مکانیسم دقیق و واقعی در برآورد نیازهای آموزش هنرجویان
ـ پرهیز از زیادآموزی یا کم آموزی
ـ افزایش انگیزه برای یادگیری هنرجویان
ـ افزایش کارایی و اثربخشی در عملکرد شغلی هنرجویان
ـ مدول باید دارای راهنمای ساده و روشنی باشد که به فراگیر بگوید چه کاری باید
انجام دهد ،چگونه حرکت کند و از چه منابع و موادی استفاده کند .منابع مواد
آموزشی معموالً در داخل مدول تعبیه شده یا به طور امانی در دسترس قرارمی گیرد.
 7طراحی وتدوین پودمان های آموزشی ،در تدوین یک مدول باید تمهیداتی
انجام شود که به نیازهای فردی فراگیران پاسخ داده شود .این تمهیدات به شرح
زیر می باشند:
ـ به هر فراگیر فرصت داده می شود که از مجموع مدول ها یا هر تجربه  یادگیری
دیگری که داشته است «آزمون» 1شود.
ـ فراگیر از عملکرد خود در هر تجربه یادگیری و در پایان مدول بازخورد دریافت
می کند.
ـ برای تکمیل مدول هیچ محدودیت زمانی خاصی به فراگیر تحمیل نمی شود.
آموزش خود سرعت است (متناسب با سرعت یادگیری فرد است).
ـ هیچ پرسشی درباره اینکه فراگیر چه باید انجام دهد تا نشان دهد که به وضعیت
تسلط در مدول رسیده است نمی شود.
ـ در بعضی موارد ،قسمت معینی از مدول شامل بخش مدرسین یا راهنما می شود.
اگر احساس شود که فراگيران نبايد از کلیدهای ارزشیابی استفاده كنند ،کلیدها
 Test outـ1

4

بخش اول :کلیات

ممکن است در بخش راهنمای مدرس گنجانیده شود .همچنین ،اگر یک آزمون
عملکرد به کار رود ،جزییات آن برای اداره مربوطه تهیه خواهد شد.
به طور کلی تدوین یک مدول آموزشی شامل مراحل زیر است:
مقدمه :در این بخش ،به فراگیر گفته می شود که چگونه پودمان به عنوان ابزار
توسعه مهارت ها ،دانش و نگرش معینی عمل کند .پیش نیازهای مشخص (اگر
وجود داشته باشد) تشریح می شود و راهنمای حرکت به سوی پودمان تهیه می شود.
همچنین صفحه روی جلد و فهرست مطالب هم ارائه می گردد.
هدف ها :در این قسمت هدف های تدوین شده بیان ویژه از عملکردی است که
فراگیر باید بتواند در حین اجرای مدول و موقع تکمیل آن از خود نشان دهد.
هدف های نهایی ،فعالیت هایی را که باید انجام شود ،شرایطی که تحت آن فعالیت ها
انجام می شود و سطح قابل قبول عملکرد را تعیین می کند.
پیش آزمون (ارزشیابی تشخیصی) :این قسمت برای تعیین عملکرد ورودی
فراگیر و تهیه ابزار آزمون خروجی مدول مفید است به شرطی که فراگیر بتواند
تسلط خودش را نشان دهد .فرم ارزشیابی و آموزش با معیارهای روشن در اینجا
قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ سؤالی دربارۀ شرایط تسلط مدول
وجود ندارد.
تجارب یادگیری :تجارب یادگیری و ارتباط آن با هریک از هدف های تواناسازی
به تفصیل شرح داده می شود .این تجربیات به گونه ای طراحی می شوند که برای هر
فراگیر بهترین ابزار تسلط بر هدف های مدول را فراهم کنند .هر تجربه  یادگیری
شامل یک فعالیت یا بیشتر است که با ارزشیابی و بازخورد به فراگیر همراه می شود.
تجارب یادگیری ممکن است شامل منابع مواد آموزشی مانند رایانه ،برگه های
اطالعاتی ،مرجع ها ،صفحه ویدیو و از این قبیل باشند که به ارتقای فرایند یادگیری
و آموزش فردی کمک می کنند.
منبع مواد :این قسمت بهعنوان مرجع برای همه منابع مواد آموزشی مورد استفاده
در تجارب آموزشی مختلف به کار میرود .بنابراین ،هم مدرس و هم فراگیر میتوانند
بهسرعت آنها را در جای خود قرار دهند .فهرست منبع مواد بهمدرس در واگذاری آن
بهفراگیران و اطمینان از اینکه همه مواد در موقع نیاز موجود هستند کمک می کند.
پس آزمون (ارزشیابی پایانی) :این قسمت کام ً
ال شبیه پیش آزمون است و در
اغلب موارد ،ممکن است دقیقاً عین آن باشد .پس آزمون بر هدف های نهایی و
فرم ارزشیابی تأکید دارد و برای تشخیص رسیدن یا نرسیدن به آنها به کار می رود.
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آموزش مبتنی بر شایستگی
یکی از رویکردهای مورد حمایت متخصصین تعلیم و تربیت،آموزش مبتنی بر
شایستگی ( )CBEاست .همان طور که می دانید در آموزش سنتی واحدگذر فرد از
مقاطع تحصیلی زمان است ،این امر با یافته های روانشناسی تربیتی و تفاوت های
فردی سازگار نیست و مسائلی را به همراه دارد زیرا همه افراد با سرعت یکسان یاد
نمی گیرند ،و چون سطح متوسط جامعه برای برنامه ریزی درنظر گرفته می شود
گروه های باال یا پایین حد متوسط تقریباً نادیده گرفته می شوند ،این امر برای
آموزش نظری ممکن است با شیوه های مختلف قابل جبران باشد اما درآموزش
فنی و حرفه ای تفاوت های فردی باید درنظر گرفته شود وآموزش منطبق با استعداد
و توان تک تک افراد ارائه گردد،آموزش مبتنی بر شایستگی با توجه به تفاوت های
فردی ،واحد پیشرفت افراد را به کسب مقدار دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام
فعالیتی خاص تعریف کرده ،بدین معنی که مجوز فرد برای گذر از یک واحد
آموزش به واحد دیگر مهارت و دانش مشخص شده در اهداف آموزشی است که او
را برای انجام فعالیتی خاص آماده می کند یا دانش و مهارت پیش نیاز برای کسب
دانش و مهارت جدید است.
آموزش مبتنی بر شایستگی از نظر اهداف تفاوتی با سایر سبک های آموزشی ندارد.
بلکه  CBEاز نظر فرض ها و رویکردهایی که آن را از دیگر سبک ها متمایز می كند
یگانه است.
1

)1- Competency Based Education (CBE
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برخی از تعاریف شایستگی
ـ توانایی انجام کار برابر استاندارد.
ـ انجام دادن درست کار در زمان درست یا روش درست در موقعیت پیچیده
با استفاده از ترکیب درست دانش ،مهارت و نگرش و با ابزارها ،تجهیزات،
شرایط اجرا ،مواد و استانداردها.
ـ منظور از شایستگی مجموعهای ترکیبی از صفات ،توانمندیها و
مهارتهای ناظر به همۀ جنبههای هویت (عقالنی ،عاطفی ،ارادی و عملی)
است ،که متربیان در جهت درک و عمل برای بهبود مستمر موقعیت خود
(برای دستیابی به مراتب حیات طیبه) باید آنها را «کسب» کنند.
(مبانی نظری سندتحول)
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آموزش سنتی در مقابل آموزش براساس شایستگی
سنتی (عرضه محور)

( CBEتقاضامحور)

برنامه درسی

تعیین شده توسط سازمان های آموزشی

تعیین شده توسط دنیای کار

فرایند آموزش

آموزش نظری و تأکید بر کالس

تأکید بر کار عملی براساس کار
در کارگاه یا دنیای کار

بازیگران آموزش

هنرآموز محور

فراگیر محور

آزمون

ارزشیابی تراکمی

ارزشیابی تکوینی براساس
شایستگی

ارائه آموزش

مدرسه ای

با مشارکت دنیای کار
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معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی شایستگی
در ارزیابی شایستگی ،مدرس باید معیارهای ویژه ای در اختیار داشته باشد که
هریک از شایستگی ها را تعریف کند .به عنوان مثال ،هر فراگیر باید در یک برنامه
درسی خاص بتواند یک فرم درخواست را تکمیل نماید .برای داوری دقیق در مورد
شایستگی فراگیر در این حوزه ،باید بداند یک فرم تکمیل شده از چه استانداردی
برخوردار است و در چارچوب آن چه شرایطی برای تکمیل کردن فرم وجود دارد.
معیار مربوط به هر شایستگی باید منعکس کننده دو موضوع باشد ،یکی سطح قابل
قبول عملکرد و دیگری شرایط مربوط به این عملکرد .در ارتباط با شایستگی ها،
معیارها در دسترس همه فراگیران قرار می گیرند ،بنابراین هیچ سؤالی باقی
نمی ماند که چه چیزی مهارت کامل را تشکیل می دهد.
ارزشیابی در نظام شایستگی
ارزشیابی از کار باشد نه محتوا
سؤال باید شایسته محور باشد
مطابق نیاز بازار باشد
سؤال باید برای سنجش شایستگی کفایت کند
سطح سؤال و شاخص آن برای هنرجو مشخص باشد
در پایان ارزشیابی مشخص شود آیا هنرجو مهارت مورد نظر را
کسب نموده است یا خیر
ارزشیابی به دو صورت انجام می شود:
ارزشیابی مرحله ای
حین آموزش
می تواند برای تعیین نمرات مستمر استفاده شود.
ارزشیابی پایانی
در پایان هر واحد یادگیری (شایستگی) انجام می شود.
نمره هر واحد یادگیری از میانگین نمرات مراحل آن واحد محاسبه می شود
اگر عدد به دست آمده اعشاری باشد گرد می شود
مجموع نمرات مراحل
_______________ = نمره واحد یادگیری
تعداد مراحل
نمره هر پودمان از میانگین نمرات دو واحد یادگیری به دست می آید.
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جدول ارزشیابی پایانی

هر پودمان دارای پنج نمره مستمر و پانزده نمره شایستگی است .نمره هر پودمان
به صورت جداگانه در سیستم ثبت می شود.
نمره مستمر هر پودمان از صفر تا پنج می باشد:
دو نمره از پنج نمره مستمر مربوط به خودارزیابی هنرجو می باشد.
نمره مستمر هر پودمان از میانگین نمرات مستمر دو واحد یادگیری بهدست میآید
نمره شایستگی برای هر پودمان به صورت یک یا دو و یا سه می باشد:
(١؛ کمتر از حد انتظار)٢( ،؛ در حد انتظار)٣( ،؛ بیشتر از حد انتظار)
حداقل نمره قبولی در هر پودمان 2یا ( 12از بیست) می باشد.
کسب نمره  2در شایستگی غیرفنی الزامی می باشد:
نمره شایستگی غیرفنی به صورت (2؛ قبول) و یا (1؛ مردود) می باشد.
کسب نمره قبولی در مراحل بحرانی ضروری می باشد.
نتیجه  :اگر هنرجو نمره قبولی را در مراحل بحرانی و یا شایستگی غیرفنی در یک
پودمان کسب نکند بدون توجه به نمره شایستگی فنی ،در آن پودمان مردود است.
روش ها وفنون تدریس درکارگاه تخصصی طراحی ودوخت لباس محلی
تدریس با ارزش هیچ گاه نمی تواند دوبار تکرار شود بخصوص زمانی که به درون
هنرجو نفوذ کنیم و در او جرقه روحی ایجاد نماییم .تن صدا ،ریتم ،توالی وترتیب
کلمات ،زمان و مکان و همچنین حالت هنرجویان و تمام محیط و شرایطی دیگر
که اتمسفر و جو بخصوصی را به وجود می آورند ،هیچ وقت نمی تواند دوباره به وجود
بیاید .دانستن اینکه چه چیزی جو خالقیت را به وجود می آورد کاری مشکل است
تدریس خوب تدریسی است که در آن کشف و درک مستقیم رل اصلی را بازی
می کند و احساس هنرآموز در وی قدرتی ایجاد می کند که هنرجویان را وادارکند
تا یاد بگیرند .تدریس خودانگیز و فی البداهه نقطه مخالف تدریس از پیش تهیه
شده است و در این میان بهترین هنرجویان کسانی خواهند بود که خودشان از
طریق درک مستقیم راه های جدیدی را کشف کردند .تقلید ظاهری و تکرار روش
هنرآموز کاری است که خالقیت ایجاد نمی کند با وجود این خوب می دانیم که
تدریس هنرآموز همیشه چیز تازه ای را مجسم نمی کند .بلکه احیای آن چیزهایی
هست که هنرمندان گذشته آنها را به عنوان اصول شناخته اند.
هنرجویان در سادگی طبیعی شان می توانند طراحی هایی اصیل به وجود بیاورند
به شرط آنکه ما معلمین باانتقاد و غلط گیری استقالل آنان را نابود نکنیم و از بین
نبریم در حالی که امید و شناخت بیشتر رشد خالقیت را افزایش می دهد وچه بسا
غلط گیری جدی معلم هم چون شوکی بر ذوق هنرجو سبب از بین رفتن تمام
جرئت و اعتماد به نفس هنرجو شود.
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اهداف کلی از طراحی ودوخت لباس محلی بانوان اقوام ایران
 1قدرت خالقه و استعداد هنری شاگردان بایستی شکوفا شود و تجارب و درک
خودشان بایستی آنها را به طرف ایجاد کارهای اصیل سوق دهد .آنها بایستی خود را
از شر قواعد مرده رها ساخته و نسبت به کارهای خودشان احساس اطمینان کنند.
 2بایستی کاری کرد که شاگردان در انتخاب سبک کار و روش و کاربرد ابزار
و وسایل آزاد باشند .جهت رسیدن به این هدف تمرین با مواد مختلف و تکسچر
نتیجه بسیار با ارزشی است و در مدتی بسیار کم هر شاگردی پی می برد که کار با
کدام مواد و ابزار مورد عالقه اوست.
 3بایستی به شاگردان اصول و اساس طراحی مد تفهیم بشود تا شاگردان بتوانند
به کمک آن حرفه آینده خود را انتخاب نمایند .آشنایی با اندام وفیگور اندام
استاندارد و متناسب سازی اندام اقوام ایرانی و انتخاب سبک طراحی اندام و کاربرد
قوانین رنگ و فرم دنیای عینی را به روی آنها می گشاید .در تدریس عناصر طراحی
لباس متوسل شدن به استعدادها و طبیعت های مختلف فردی اهمیت بسزایی دارد
و این تنها راهی است که منتهی به خالقیت هنری اصیل می شود .کار طراحی لباس
بایستی اصالت داشته باشد .هنرجویان باید به طورطبیعی نسبت به کار خود اعتماد
پیدا کرده تا به تدریج بتوانند طراحی های بدیع و مناسب برای شرایط مختلف را
ارائه نمایند .استعدادهای مختلف نسبت به انواع لباس ها از قبیل لباس شب ،لباس
عروس ،روز ،کار و تشریفات و غیره عکس العمل های مختلفی نشان می دهد .بدین
صورت هست که هر کسی در مسیر بخصوصی پیشرفت می نماید.
یادگیری در هنرجویان
تعریف یادگیری :ساخت دانش ،خلق معنا در ذهن و( .........کسب شایستگی در
جهت درک و اصالح موقعیت خود و دیگران)
رویکرد تدریس( :یادگیری ـ یاددهی) فطرت گرایی ،موقعیت محور ،تلفیقی و
خودیادگیری
راهبردهای تدریس :اکتشافی ،مشارکتی ،انتقالی
رویکرد ارزشیابی :خودارزیابی ـ عملکردی
راهبردهای ارزشیابی :فرایندی و نتیجه محور
مبانی نظری براساس سندتحول
یادگیرنده :توانایی شناخت دارد (عقل).
یادگیرنده :ذاتاً اجتماعی است.
یادگیرنده :از استعدادهای متنوع برخوردار است.
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یادگیرنده :فطرتاً کنجکاو و خالق است.
یادگیرنده :ازعواطف و هیجانات متنوع برخوردار است.
طراحی آموزشی درکارگاه درس
اهداف یادگیری -ارزشیابی آغازین -تدارک فرصت های یادگیری -مدیریت فرایند
یادگیری -یاددهی
ارزشیابی نتیجه محور (با تأکید برارزشیابی عملکرد)
نقش معلم (تسهيل گري)

محورها
فعال سازي تفكر (كاوشگري) و انگيزه
تعامل و هم انديشي
دست ورزي و به كارگيري فناوري
خودارزيابي
برقراري ارتباط با موقعيت هاي طبيعي و اجتماعي
توضيح و تبيين
تكاليف تمريني و توسعه اي

دانش آموزان چگونه بهتر یاد می گیرند
١ـ تفکر کردن
(اندیشه ورزی)
مصادیق:
سؤال
پژوهش
استدالل
تحلیل
ارزیابی
قضاوت و…

تعامل و هم اندیشی
مصادیق:
مباحثه،
گفتگو،
زمینه ساز خالقیت
همکاری،
همیاری،
همدلی،
تضاد مثبت ،چالش
خالقیت (مشارکت
زمینه ساز خالقیت است)

دست ورزی

خودارزیابی

تجزیه و تحلیل
مصادیق:
کار با دست ،تولید عملکرد خود
براساس شواهد
و ساخت،
و ارائه ادله برای آنها
به کارگیری
فناوری،
کارگاه و …
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روش سنجش در طراحی ودوخت لباس محلی
آزمون های کتبی عمدتاً برای اندازه گیری هدف های آموزشی و بازده های یادگیری
حوزه شناختی یعنی هدف های دانش ،فهمیدن ،به کاربستن ،تحلیل ،ترکیب و
ارزشیابی مناسب اند و به لحاظ اهمیتی که دارد ،شهرت زیادی یافته است.
اما این نوع آزمونها در حوزه یادگیری غیرشناختی بهتنهایی کافی نیستند و برای
سنجش اهداف آموزش عاطفی و روانی روشهای مختلفی از جمله آزمونهای
عملکردی ،سنجش مشاهدهای و روشهای ویژه سنجش هدفهای عاطفی وجود دارد.
در محتوای این قسمت بیشتر به آزمون های عملکردی با تأکید برکارپوشه خواهیم
پرداخت .در سال های اخیر استفاده از این شیوه های سنجش و اندازه گیری به دلیل
تأثیر چشمگیر آنها برجریان های آموزش و پرورش مورد توجه قرارگرفته است.
و همان مقدار که از شهرت آزمون های عینی کاسته شده است رواج آزمون های
عملکردی افزایش یافته است.
ویژگی های آزمون های عملکردی
 1کاربست دانش
 2سنجش مستقیم
 3استفاده از مسائل واقعی
 4ترغیب و تشویق تفکر باز یعنی هدایت هنرجویان به پیدا کردن راه حل های
مختلف
برای مسائل و تشویق آنان به درگیر شدن با مسائل به طورگروهی و کارکردن برروی
آنها برای مدتی طوالنی .
کارپوشه
نوع دیگری از آزمون های عملکردی که به تازگی شهرت یافته است و هنرآموزان
حرفه ای که هرلحظه روش تدریس خود را براساس جدیدترین شیوه ها تغییر
می دهند بر آن عالقه مند شده اند.
کارپوشه بر وزن کارنامه نوعاً مجموعۀ هدفمندی از کارهای یک دانشآموز است که
کوشش پیشرفت و موفقیت تحصیلی او را در یک یا چند زمینه خاص نشان میدهد.
در برگیرنده مشارکت هنرجویان در انتخاب محتوای کارپوشه دستورالعمل انتخاب
معیار قضاوت درباره شایستگی و شواهد مربوط به فعالیت فکری هنرجو می باشد.
در روش کارپوشه ،یادگیرنده برای نشان دادن توانایی ها و پیشرفت خود نمونه هایی
از کارها را که در طول یک مدت معین (ثلث نیمسال یا سال تحصیلی) انجام داده
است .باخودش به کالس می آورد و برای ارزشیابی در اختیار هنرآموز می گذارد.
محتواهای موجود در کارپوشه به صورت یک سؤال بر هم مرتبط اند و جنبه
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تراکمی دارند که در طول یک دوره زمانی تعیین شده انجام گرفته است.
همانطور که می دانید در سریال تلویزیونی همه چیز نمایش داده نمی شود و در
کارپوشه نیز کارهایی که بهتر از بقیه هدف کارپوشه را برآورده می سازد گنجانده
می شود مواد به طور عمد و دقیق طوری انتخاب می شوند که مجموعۀ کارهای
انتخابی در کل هدف انتخابی موردنظر را تحقق بخشد.
دو هدف عمده درکارپوشه:
 1ارائه بهترین کارهای یادگیرنده
 2نشان دادن رشد تحصیلی یادگیرنده
در نوع اول ممکن است هنرجو در مورد یک موضوع به تعداد یک یا بیشتر از
کارهای خودرا به نمایش بگذارد مانند کارپوشه آزمایش های درس شیمی که هنرجو
می تواند گزارشی از بهترین شرایط آزمایشی خود را که در هر آزمایش تجربه نموده
است در آن قرار دهد.
در نوع دوم کارپوشه یعنی کارپوشه ای که برای نشان دادن رشد تحصیلی و
پیشرفت یادگیری هنرجو مورد استفاده قرار می گیرد تنها برتولید نهایی تأکید
نمی کند و در عوض اینکار پوشه برای هدایت و یادگیری و تفکر هنرجو ،تشخیص
مشکالت یادگیری و تفکر و هدایت یادگیری و تفکر جدید مورد استفاده قرار
می گیرد .هنرجو در این تصمیم که چه چیزی در این کارپوشه قرار داده شود نقش
مهمی ایفا می کند و یاد می گیرد که از کارپوشه برای درک و ارزشیابی پیشرفت
خود استفاده نماید.پیشرفت های مرحله به مرحله خود را در آن قرار می دهد ،این
امتیاز مهمی است که هنرجو با اندیشیدن درباره نمونه کارهای خود ،ارزشیابی از
خود را می آموزد.
مثال  :هنرجویی که در آزمایشگاه شیمی کار می کرد نسبت به گزارشات خود
این گونه اظهار نموده است :به نظر خودم همان طور که نوشته هایم نشان می دهد
ابتدا در اجرای آزمایشات کند بودم و کار کردن با وسایل را مشکل داشتم ولی
سعی می نمودم ایمنی کار را به نحو احسن رعایت نمایم ولی در مراحل بعدی میزان
سرعت کارم افزایش یافت و عملکردم نسبت به قبل پیشرفت قابل مالحظه ای یافته
است و از خودم راضی نیستم ،می خواهم در آزمایشگاه بیشتر مطالعه و تحقیق
نمایم و به تجربه های جدیدی دست یابم.
راهنمای استفاده از کارپوشه
 1نمونه های هنرجویان را با اختیار خود هنرجو جمع آوری کنید.
 2از اولیا بخواهید تا در فرایند تشکیل پوشه کار شرکت کنند و بدین منظور
هنرجویان می توانند نوشته های خود را با والدین شان درمیان بگذارند و به آنها
کمک نمایند تا متوجه شوند که چه نوع مطالبی در کالس بحث می شود.
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 3درباره ایجاد کارپوشه بحث کالسی انجام دهید .به هنرجویان توضیح دهید که
آنها باید قسمت هایی از کارهای خود را که معرف قوت عالقۀ تنوع و کوشش آنان
است انتخاب کنند.
 4درباره عناصر مختلفی که هنرجویان می توانند در کارپوشه های خود قرار دهند
بحث کنید.
 5به هنرجویان در انتخاب کارها برای درج در کارپوشه کمک کنید.
 6از آنها بخواهید تا دالیل خود را برای درج هر کار در کارپوشه ذکر کنند
همچنین از آنان بخواهید تا تاریخ انجام هر قسمت از کار را یادداشت کنند.
 7شما (هنرآموز) کارپوشه ها را به دقت مرور کنید .نظر خود را درباره نقاط قوت
و ضعف هر یک از کارها در کنار آن بنویسید .از فهرست وارسی برای ثبت مراحل
پیشرفت هر هنرجو استفاده کنید.
 8به طور مرتب محتوای کارپوشه ها را نوکنید (به روز درآورید)
 9به هنرجویان اجازه بدهید تا در جلسات کالس درس کارپوشه های خود را
به هنرجویان دیگر و در خانه به پدران و مادرانشان نشان دهند.
 10از کارپوشه هنرجو برای بحث درباره جنبه های کار او با والدینش استفاده کنید.
نمره گذاری کارپوشه
در نمره گذاری کارپوشه هنرآموز و هنرجو هردو شرکت می کنند و روش های
مختلفی از جمله فهرست وارسی مقیاس درجه بندی و روش تحلیلی یا کلی به کار
می روند .در روش تحلیلی نمره گذاری مجموعه ای از معیارهای ارزشیابی به کار
می روند که برای هریک از آنها نمره ای جداگانه درنظر گرفته می شود .در روش کلی
معیارهای مختلف درهم می آمیزند و یک نمره واحد گزارش می شود.
نمونه جدول ارزشیابی کارپوشه ترکیبی از روش تحلیلی ومقیاس درجه بندی
نام هنرجو ................نام هنرآموز ارزشیاب ...............تاریخ...................
براساس مقیاس  1تا  5مشخص کنید که مطالب گزارش شده در این کار پوشه چگونه
با معیار های زیر مطابق اند.
شاخص
 -1نشان دهنده خالقیت است.
 -2مجموعه ای از کارهای متنوع است.
 -3دارای سبک نوشتاری درست است.
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5
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 -4دارای سازمان بندی خوب است.
 -5مطالب به روشنی بیان شده است.
 -6تصویر های الزم پیوست می باشد.
 -7مطالب ترغیب کننده است.
 -8گزارش آراسته وحرفه ای جلوه می کند.

شما هنرآموز عزیز درصورت احساس مسئولیت و وجدان کاری به نوبه خودتان
می توانید این روش را به کار برید و باز تأکید می نماییم از قبل اهداف آموزشی و
مالک ها و معیارهای روایی و پایایی شده ارزشیابی مربوط به درس خودرا به صورت
جدول ارزیابی تعیین نمایید .درصورت تمایل به استفاده از کارپوشه به طور روشن
و واضح کارهای زیر را به ترتیب انجام دهید.
 1به علت نوبودن این روش آموزشی و ارزیابی تا موقع توسعه فرهنگ آن در جامعه
آموزشی مدیر ،معاون آموزشی و گروه آموزشی مدرسه و اولیا ،هنرجو را جهت
هماهنگی عملکرد و اهداف در جریان بگذارید.
 2قبل از شروع سال تحصیلی کارهایی را که قرار است به هنرجویان ارائه دهید
به طور روشن مشخص نموده و بنویسید.
 3اهمیت و ضرورت و اهداف هرکار را به طور واضح بیان نمایید.
 4برای هرکار چه اقداماتی از طرف شما و چه فعالیت هایی از طرف هنرجویان
انجام خواهد گرفت را مشخص نموده و بنویسید.
 5برای هرکاری که انجام خواهد گرفت عناوین متنوع انتخاب کنید تا موقع
پیشنهاد به کالس هنرجویان یک یا دومورد از آنها را به اختیار انتخاب نمایید.
 6جهت هریک از کارها جدول مالک و معیارهای ارزیابی با توجه به نمونه ارائه
کار به صورت کتبی دراختیار هنرجویان و اولیا قرار دهید تا ضمن راهنمایی کار
مورد نظر خودارزیابی نیز انجام گیرد.
 7شرایطی ایجاد نمایید موقع انجام کاری که هنرجو درپایان هرمرحله به شما
به همراه کار مراجعه نماید .حسن این کار این است که به شما از فعالیت هنرجو و
هدفدار کارکردن او اطمینان می دهد و همچنین شما می توانید هنرجو را با تقدیر
کالمی و توصیف کار به ادامه فعالیت تشویق نمایید.
 8برای ایجاد نظم مدیریت زمان ارزیابی و کنترل می توانید فایل مخصوص
کارپوشه های هنرجویان را روی میز قراردهید و از هنرجویان بخواهید پوشه های
خود را به ترتیب شماره داخل آن قرار دهند سپس در موقع مناسب نظر و راهنمایی
15
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خود را به صورت کتبی جهت ادامه کار روی آن بنویسید.
 9سعی کنید موقع مراجعه اولیا به جای ارائه چندنمره نمونه کارهای هنرجو را
به آنها ارائه نمایید تا آنها شناخت کافی از فرزندشان داشته باشند
 10عناوین کارهایی که می توانید در پوشه کار قرار دهید عبارتند از اوراق امتحانی،
گزارش های بازدید ،تمرین های کالسی ،تحقیق های اینترنتی یا کتابخانه ای ..........
که معلم ارزیاب حرفه ای بنابر خالقیت خود می تواند به آن تنوع بخشد.

سازماندهي محتوا

درس در قالب  5پودمان مستقل خطي سازماندهي مي شود يعني ابتدا تكاليف
كاري پودمان طراحی لباس کرد ،لر و بختیاری (شامل شايستگي هاي فني و
غيرفني ،نگرش ،ايمني و شايستگي هاي پايه) تدريس شده و سپس پودمان ترسيم
طراحی لباس کرد ،لر و بختیاری ،طراحی لباس آذربایجان و اردبیل ،طراحی
لباس گیالن و مازندران ،طراحی لباس ابیانه ،طراحی لباس قشقایی ،طراحی لباس
جنوب و بندری ،طراحی لباس خراسان ،طراحی لباس سیستان و بلوچستان ،در
نهايت دوخت های لباس محلی ایرانی تدريس مي شود.
استاندارد تجهیزات ابزار و مواد آموزشی رشته طراحی الگو و لباس
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ردیف

نام تجهیزات

مشخصات فنی

تعداد

1

میز برش پارچه

در اندازۀ 150cm*300cm
(دارای کشو با صفحه)

 6عدد طبق
استاندارد

2

میز رسم الگوی هنرجویان

در اندازه 70cm*100cm

به تعداد هنرجویان

3

صندلی متحرک هنرجویان

-

به تعداد هنرجویان

4

میز مخصوص هنرآموز

در اندازه 70cm*100cm

به تعداد کالس ها

5

وایت برد

متناسب با اندازۀ استاندارد
کالس و کارگاه های دوخت،
الگو و طراحی لباس

به تعداد کالس ها

6

برد یا پانل

متناسب با اندازه استاندارد
کالس و کارگاه ها در اندازۀ
200cm*100cm

به تعداد کالس ها

بخش اول :کلیات

7

ماشین دوخت صنعتی
(راسته دوز)

ماشین های صنعتی با
مارک های ژوکی ،فاف ،سینگر،
...

در هر کارگاه 15
دستگاه

8

ماشین دوخت صنعتی
(اورلوک «  سردوز»)

ماشین های صنعتی با
مارک های ژوکی ،فاف ،سینگر،
...

در هر کارگاه 9
دستگاه

9

ماشین دوخت همه کاره
خانگی

ماشین های صنعتی با
مارک های ژوکی ،فاف ،سینگر،
...

به تعداد هنرجویان

10

کمد مخصوص هنرجویان

هر هنرجو یک قفسه ( 6خانه)

به تعداد هنرجویان

11

کامپیوتر

با سرعت و حافظه باال

در هر کالس و
کارگاه  3دستگاه

12

میز مخصوص کامپیوتر

-

به تعداد کامپیوتر

13

 DVDوتلویزیون

-

در هر کالس و
کارگاه یک دستگاه

14

میز نور

در اندازۀ متوسط استاندارد با
شیشه مات

15

آیینه های اتاق پرو

بغل دار ،طبق استاندارد

 2عدد

16

مانکن (زنانه)

اندازه های استاندارد با
سایزهای 44 ،42 ،38،40
و 46

هر کدام 2،عدد

17

رگال

متناسب با کارگاه (گرد یا
مستطیلی شکل)

هر کارگاه دوخت
 1عدد

18

پا صاف کن (به صورت خط کش
دستگاه اندازه گیری لبۀ دامن
یا پودری)

19

کاغذ سفید (برش)

در اندازه 70cm*100cm

20

کاغذ پوستی

در اندازه 70cm*100cm

 10عدد
یک بسته
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21

انواع خط کش منحنی

خط کش مخصوص ـ دامن

به تعداد هنرجویان از
هر کدام یک عدد

22

گونیا

در اندازه 100cm*50cm

به تعداد هنرجویان

23

کاربن رنگی

مخصوص پارچه و کاغذ

هر کدام یک بسته

24

رولت خطی ـ خیاطی

مخصوص کاغذ

به تعداد هنرجویان

25

انواع نخ ماشین های دوخت

26

خط کش بلند

در اندازه 100cm*50cm

به تعداد هنرجویان

27

پیستوله خیاطی

-

در هر کارگاه الگو
و دوخت به تعداد
هنرجویان

28

چسب نواری -ماتیکی ومایع

از هر کدام یک عدد

به تعداد هنرجویان

29

سلفون (برای نگهداری الگوها)

در اندازۀ 25cm*35cm

به تعداد هنرجویان

30

انواع قیچی

در سایزهای مختلف (از هر
کدام یک عدد مخصوص پارچه
و کاغذ)

به تعداد هنرجویان

31

مداد رنگی معمولی (برای
ترسیم الگو)

 6تایی

به تعداد هنرجویان

32

خط کش ماری (برای ترسیم
الگو)

با اندازه های متفاوت هر کدام

به تعداد هنرجویان

33

معمولی (مخصوص کاغذ و بلند
سنجاق ـ سوزن ته گرد بلند
آن مخصوص پارچه)

34
18

دوک در رنگ های متفاوت ـ
نمره نخ مناسب باشد ـ به ثبات
به تعداد ماشین های
و استحکام رنگ دقت شود.
دوخت
(مخصوص همه کاره خانگی ـ
سردوز)

جاسنجاقی (جا سوزن ته گرد)

دارای آهن ربا

هر کدام یک بسته
به تعداد هنرجویان
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35

انواع سوزن بلند مخصوص
دوخت دستی

نوع شارپ ـ جادویی (در
شماره های مختلف) از هر نوع
یک بسته

 20بسته

36

انواع دکمه

در اندازه ها و فرم های مختلف
صاف مخصوص دامن

-

37

انواع زیپ

دنده های شماره  3و ( 5از هر
نوع مخصوص دامن)

 3بسته از هر شماره

38

انواع بالشتک های اتو با پارچه
مخصوص

بالشتک در فرم های گرد و
بیضی (هر کدام از مدل های
بالشتک)

 10عدد

39

اتو بخار

مارک های معتبر و استاندارد

 20دستگاه

40

اتو پرس

مارک های معتبر و استاندارد

6دستگاه

41

میز اتو متحرک

با ژانت

 15عدد

42

میز اتو ثابت

ساخت صنایع آموزشی

 15عدد

43

پارچه مخصوص پاترون

چلوار سفید با عرض
120سانتی متر یا
 150سانتی متر

 4توپ

44

قیچی رولتی

قیچی رولتی یا گردبر با انواع
دنده های پهن و باریک

 9عدد

45

خط کش مخصوص قیچی
رولتی

اندازه 50cm

 10عدد

46

تخته صفحه برش قیچی
رولتی

در اندازۀ 100cm*50cm

 10عدد

47

گردبر

گردبر مخصوص برش پارچه
(به قیچی رولتی وصل می شود)

 9عدد

48

موالژ انسان

در ابعاد واقعی

از هر کدام  2عدد

49

ویترین (نگهداری نمونه های
کار هنرجویان)

در اندازه 200cm*300cm

هر کالس و کارگاه
 1عدد
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20

50

بشکاف

-

به تعداد هنرجویان

51

الیی چسب

جنس مرغوب (مخصوص
تکه دوزی و سرویس خواب
کودک) ـ زانفیکس

2متر

52

انواع پایه های مخصوص
ماشین دوخت

پایه های :نواردوزی -جا دکمه
ـ دکمه ـ زیپ ـ زیپ دوزی ـ
لول و ...

هر کدام از
ماشین های دوخت

53

راهنمای برش پارچه

وسیله ای برای برش یک اندازه
درزها

 1عدد

54

الیی چسب

الیی بی بافت نواری مخصوص
کمر دامن
نواری زانفیکس در اندازه های
1سانتی متر و  2سانتی متر

هر کدام یک حلقه

55

مداد

68تایی جنس مرغوب و
مارک های معتبر

1بسته

56

انواع پاک کن (معمولی ـ
مدادی ـ گوشتی ـ خمیری)

با کیفیت خوب

 5عدد

57

تخته شاسی طراحی

اندازۀ A4, A3

به تعداد هنرجویان

58

کاتر یا تیغ جراحی

با دسته مخصوص

 5عدد

59

مداد سیاه طراحی

HB-B6-BH-B2-H10-H

از هر کدام  2عدد

60

محو کن

مخصوص محو کردن مداد
طراحی

 2عدد

61

کاغذ طراحی

سفید تحریری در اندازه  A3و
 A4ـ  40یا  65گرمی

62

مقوا طراحی

ریزبافت (صاف) ـ بافت متوسط
ـ بافت درشت

63

مداد اتود طراحی

با شماره های 0/10 - 0/7

 2عدد

بخش اول :کلیات

64

سنباده

سنباده های نرم (برای ساییدن
و تمیز کردن نوک محو کن یا
گرد کردن نوک مداد)

65

پارچه لباس های محلی

پارچه مخصوص لباس های
زنان اقوام ایران

به تعداد هنرجویان

66

گلدوزی سنتی ایران

انواع سوزن دوزی سنتی های
مختلف ایران ،بلوچ دوزی،
ابریشم دوزی ،ترکمن دوزی

به تعداد هنرجویان

67

پارچه ارگانزا

ارگانزا در رنگ های متنوع برای
دوخت لباس های اقوام ایرانی

به تعداد هنرجویان

68

تور مژگان

تور مژگان در رنگ های
متنوع متناسب برای دوخت
لباس های اقوام ایرانی

به تعداد هنرجویان

 1عدد

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
با استفاده از فرم های ١ـ    ٨و ١ـ   ٩و فرایندهای موجود به صورت ترکیبی
ابزار ارزشیابی
پرسش
نمونه کار
فهرست وارسی
کارپوشه
کسب حداقل نمره  ٢از مراحل فنی
کسب حداقل نمره  ١٢از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،توجهات
زیست محیطی و نگرشی
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استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي
درس «طراحی و دوخت لباس های محلی بانوان
ایران»....................................
رشته تحصیلی :طراحی و دوخت
کد رشته:

سال تحصیلی ٩٨:ـ ١٣٩٧
کد کتاب:

پایه :دوازدهم
کد درس:

نام فصل/پودمان :١خیاطی لباس های سنتی اقوام شمال و شمال غرب ایران
كد

واحد یادگیری اول :پوشاک کردی

كد

واحد یادگیری دوم :لباس لری و بختیاری

رديف

مراحل کاری

حداقل
نمره قبولی

1

ترسیم مانکن متناسب با اندام کردی

1

1

2

هماهنگی طراحی فیگور و پز با نوع لباس

1

2

هماهنگی طراحی فیگور و پز با نوع لباس

3

طراحی شیشه ای لباس محلی بر روی
اندام

2

3

طراحی شیشه ای لباس محلی بر روی اندام

2

4

طراحی تزیینات و نقوش و جنس پارچه
لباس محلی

3

4

طراحی تزیینات و نقوش و جنس پارچه
لباس محلی

3

5

کاربرد تکنیک رنگ آمیزی متناسب با
جنس و مدل لباس

2

5

کاربرد تکنیک رنگ آمیزی متناسب با
جنس و مدل لباس

2

6

طراحی لباس جدید با الهام از لباس های
سورانی ،اردالنی ،کلهر

3

6

طراحی لباس جدید با الهام از لباس های
لری و بختیاری

3

ایمنی ،بهداشت ،شایستگی غیرفنی و
توجهات زیست محیطی*

2

ایمنی ،بهداشت ،شایستگی غیرفنی و
توجهات زیست محیطی*

2

ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام لری
و بختیاری

1
1

میانگین مراحل

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري از 3

نمره شايستگي واحد يادگيري از 3

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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نمره رديف

مراحل کاری

حداقل نمره
قبولی

نمره

بخش اول :کلیات
نام فصل/پودمان :2خیاطی لباس های محلی اقوام شمال و شمال غرب ایران
كد

واحد یادگیری :آذربایجان و اردبیل

كد

واحد یادگیری :گیالن ،مازندران ،ترکمن

رديف

مراحل کاری

حداقل
نمره قبولی

1

ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام
آذربایجان واردبیل

1

1

2

هماهنگی طراحی فیگور و پز با نوع لباس

1

2

هماهنگی طراحی فیگور و پز با نوع لباس

3

طراحی شیشه ای لباس محلی بر روی اندام

2

3

طراحی شیشه ای اجزای لباس محلی بر
روی اندام

2

4

طراحی تزیینات و نقوش و جنس پارچه
لباس محلی آذربایجان و اردبیل

2

4

طراحی تزیینات و نقوش و جنس پارچه لباس
گیالن ،مازندران ،ترکمن

2

5

کاربرد تکنیک رنگ آمیزی متناسب با جنس
و مدل لباس

2

5

کاربرد تکنیک رنگ آمیزی متناسب با
جنس و مدل لباس

2

6

طراحی لباس جدید با الهام از لباس های
آذربایجان ،شاهسون ،قره پاپاق

2

6

طراحی لباس جدید با الهام از لباس های
گیالن ،مازندران ،ترکمن

2

ایمنی ،بهداشت ،شایستگی غیرفنی و
توجهات زیست محیطی*

2

ایمنی ،بهداشت ،شایستگی غیرفنی و
توجهات زیست محیطی*

2

نمره رديف

مراحل کاری

حداقل نمره
قبولی

ترسیم مانکن متناسب با اندام اقوام گیالن،
مازندران ،ترکمن

1
1

میانگین مراحل

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري از 3

نمره شايستگي واحد يادگيري از 3

نمره

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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ویژه دختران
نام فصل/پودمان :٣خیاطی لباس های سنتی اقوام مرکزی و جنوب ایران
كد

واحد یادگیری :قشقایی واوز

واحد یادگیری :هرمزگان و
خوزستان

كد

کد

واحد یادگیری :ابیانه

رديف

مراحل کاری

حداقل نمره
قبولی

1

ترسیم مانکن متناسب
با اندام اقوام قشقایی
واوز

1

1

2

هماهنگی طراحی
فیگور و پز بانوع لباس

1

2

هماهنگی طراحی
فیگور و پز با نوع
لباس

3

طراحی شیشه ای
اجزای لباس محلی
برروی اندام

2

3

طراحی شیشه ای
اجزای لباس محلی
برروی اندام

2

4

طراحی تزیینات و
نقوش و جنس پارچه
لباس قشقایی واوز

2

4

طراحی تزیینات و
نقوش و جنس پارچه
لباس هرمزگان و
خوزستان

2

4

5

کاربرد تکنیک
رنگ آمیزی متناسب با
جنس و مدل لباس

2

5

کاربرد تکنیک
رنگ آمیزی متناسب با
جنس و مدل لباس

2

5

کاربرد تکنیک
رنگ آمیزی
متناسب با جنس و
مدل لباس

2

6

طراحی لباس جدید
با الهام از لباس های
قشقایی واوز

2

6

طراحی لباس جدید
با الهام از لباس های
هرمزگان و خوزستان

2

6

طراحی لباس
جدید با الهام از
لباس های ابیانه

2

ایمنی ،بهداشت،
شایستگی غیرفنی
و توجهات
زیست محیطی*

2

ایمنی ،بهداشت،
شایستگی غیرفنی
و توجهات
زیست محیطی*

2

ایمنی ،بهداشت،
شایستگی غیرفنی
و توجهات
زیست محیطی*

٢

ترسیممانکن
متناسب با اندام
اقوام ابیانه

1

ترسیم مانکن متناسب
با اندام اقوامهرمزگان و
خوزستان

1

1

1

1

2

هماهنگی طراحی
فیگور و پز با نوع
لباس

3

طراحی شیشه ای
اجزای لباس محلی
برروی اندام

2

طراحیتزیینات
و نقوش و جنس
پارچه لباس ابیانه

2

میانگین مراحل

میانگین مراحل

میانگین مراحل

نمره شايستگي
واحد يادگيري از 3

نمره شايستگي
واحد يادگيري از 3

نمره شايستگي
واحد يادگيري
از 3

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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نمره رديف

مراحل کاری

حداقل نمره
قبولی

نمره رديف

مراحل کاری

حداقل نمره
قبولی

نمره

بخش اول :کلیات
نام فصل/پودمان :٤خیاط لباس های سنتی اقوام شرق ایران
كد

واحد یادگیری :خراسانی

واحد یادگیری :افشاری

رديف

مراحل کاری

حداقل
نمره قبولی

1

ترسیم مانکن
متناسب با اندام
اقوام خراسانی

1

1

2

هماهنگی طراحی
فیگور و پز با نوع
لباس

1

2

هماهنگی طراحی
فیگور و پز با نوع
لباس

3

طراحی شیشه ای
اجزای لباس محلی
برروی اندام

2

3

طراحی شیشه ای
اجزای لباس محلی
برروی اندام

4

طراحی تزیینات
و نقوش و جنس
پارچه لباس
خراسانی

2

5

6

نمره رديف

كد

واحد یادگیری :سیستان و
بلوچستان

مراحل کاری

حداقل
نمره قبولی

ترسیممانکن
متناسب با اندام اقوام
افشاری

1

1

1

2

هماهنگی طراحی
فیگور و پز با نوع لباس

2

3

طراحی شیشه ای
اجزای لباس محلی
برروی اندام

نمره رديف

طراحی تزیینات و
4

نقوش و جنس پارچه
لباس افشاری

کد

مراحل کاری

حداقل
نمره قبولی

ترسیم مانکن متناسب
با اندام اقوام سیستان و
بلوچستان

١

١

٢

نمره

طراحی تزیینات و نقوش
2

کاربرد تکنیک
رنگ آمیزی
متناسب با جنس و
مدل لباس

2

5

کاربرد تکنیک
رنگ آمیزی
متناسب با جنس و
مدل لباس

2

طراحی لباس
جدید با الهام از
لباس های خراسانی

2

6

طراحی لباس جدید
با الهام از لباس های
افشاری

2

ایمنی ،بهداشت،
شایستگی غیرفنی
و توجهات
زیست محیطی*

2

ایمنی ،بهداشت،
شایستگی غیرفنی
و توجهات
زیست محیطی*

2

4

و جنس پارچه لباس
سیستان و بلوچستان

2

5

کاربرد تکنیک
رنگ آمیزی متناسب با
جنس و مدل لباس

2

٦

طراحی لباس جدید
با الهام از لباس های
سیستان و بلوچستان

٣

ایمنی ،بهداشت،
شایستگی غیرفنی
و توجهات
زیست محیطی*

٢

میانگین مراحل

میانگین مراحل

میانگین مراحل

نمره شايستگي
واحد يادگيري
از 3

نمره شايستگي
واحد يادگيري
از 3

نمره شايستگي واحد
يادگيري از 3

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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ویژه دختران
نام فصل/پودمان :٥دوزنده لباس محلی
كد

واحد یادگیری اول :الگوی لباس محلی ایران

كد

واحد یادگیری دوم :دوخت لباس محلی ایران

رديف

مراحل کاری

حداقل
نمره قبولی

1

اندازه گیری اندام

٢

١

2

ترسیم الگوی اساس انواع لباس ایران

٢

2

چیدمان تکه های مختلف لباس محلی برروی
پارچه و برش آن

3

تبدیل الگوی اساس به طرح لباس محلی
منطقه

2

3

آماده نمودن تزیینات مربوط به لباس محلی
منطقه

1

4

تهیه پاترون الگوی انواع لباس

٢

4

روش مناسب وصل قسمتهای مختلف لباس

2

5

دوخت پاترون الگوی انواع لباس

2

5

دوخت لباس محلی منطقه به اندازه سایز
عروسک

2

6

پرو پاترون برروی اندام و متناسب سازی
الگو

٢

6

تهیه ماکت لباس محلی منطقه

2

ایمنی ،بهداشت ،شایستگی غیرفنی و
توجهات زیست محیطی*

2

ایمنی ،بهداشت ،شایستگی غیرفنی و
توجهات زیست محیطی*

2

نمره رديف

مراحل کاری

حداقل نمره
قبولی

انتخاب پارچه با طرح و رنگ و جنس متناسب با
لباس محلی منطقه

1
2

میانگین مراحل

میانگین مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري از 3

نمره شايستگي واحد يادگيري از 3

نمره

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان از 3
نمره پودمان از 20

اصول کلی طراحی مد و لباس
طراحی مد و لباس چیست؟
هنر استفاده از طراحی ،زیبایی شناسی یا زیبایی طبیعی برای خلق پوشاک و
زیورآالت است ،طراحی مد متأثر از نگرش های اجتماعی ،فرهنگها و جوامع
مختلف بوده و به اندازۀ همین تفاوتها دارای تنوع باالیی است .طراحان مد به طرق
متفاوتی در بخشهای طراحی پوشاک و زیورآالت کار میکنند ،بعضی به تنهایی و
26

بخش اول :کلیات

بعضی به عنوان بخشی از یک گروه به این حرفه مشغول هستند .آنها با تالش برای
طراحی لباسهای زیبا و باب طبع جامعه سعی در ارضای تمایل مصرفکنندگان
دارند .به دلیل اینکه طراحی و ارائۀ لباسهای جدیدی که مورد پسند عموم قرار
بگیرند فرایندی زمان بر است ،متخصصین این حرفه در عین حال باید بتوانند
بهطور دقیق زمان تغییر سلیقۀ مصرفکننده را پیشبینی کنند .مد و رسانۀ آن که
پوشاک است نمادی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی جوامع هستند.
طراحان مد تالش میکنند تا لباسی که طراحی میکنند تابعی از زیبایی و
دلانگیزی باشد ،آنها باید درنظر داشته باشند که هر نوع لباسی چه مخاطبی دارد
و همچنین در چه موقعیتی پوشیده می شود .آنها برای انجام این مهم محدودهای
وسیع از مواد و ترکیبات آن و همچنین طیف گستردهای از رنگ ها ،الگوها و
سبکها را در اختیار دارند .با وجود اینکه لباسهای روز و معمولی بیشترین میزان
لباسهای مصرفی را تشکیل میدهند و در محدودۀ سبکهای قراردادی متداول
و مرسوم قرار دارند ،لباسهای رسمی و لباسهای شب که برای مراسم خاص و
مهمانیها استفاده می شوند نیز مطلوب هستند و مخاطبان خاص خود را دارند.
طراحی پوشاک
طراحان لباس عالوه بر اینکه به شکلهای متفاوتی کار میکنند ،به طرق متفاوتی
نیز طراحی میکنند .بعضی ایدۀ اولیۀ طرح خود را روی کاغذ پیاده میکنند در
حالی که بعضی دیگر با آویزان کردن پارچه بر روی فرم ابتدایی لباس ،طرحی را
که میخواهند تصور میکنند و برخی نیز به کمک نرمافزارهای کامپیوتری طرح
لباس مورد نظرشان را ترسیم میکنند .زمانی که طراح بهطور کامل از تناسب و
هماهنگی پارچهها راضی باشد با یک طراح الگوی حرفهای مشورت می کند تا
طرح اولیه را روی کاغذ یا از طریق نرمافزارهای کامپیوتری کامل کند .کار طراح
الگو بسیار دقیق و پر زحمت است ،تناسب پوشاک کامل شده در واقع به دقت
آنها بستگی دارد ،آنها پس از اطمینان از ابعاد اولیه یک نمونه از لباس میسازند
تا روی تن یک مدل واقعی تست شود و از درست بودن اندازه و ابعاد آن در عمل
هم مطمئن شوند.

تاریخچه
چارلز فردریک ورث اولین طراح لباس
در قرن نوزدهم میالدی ،چارلز فردریک ورث به انگلیسی:
( )Charles Frederick Worthبا دوختن برچسب نام خود به لباسهایی که طراحی
میکرد زمینهساز شروع طراحی مد بهطور کلی شد .درست پیش از آنکه بزازها
27

ویژه دختران

مزونهای لباس (خانههای مد) خود را در پاریس برپا کنند و انبوه خیاطهای
شناخته نشده دست به خالقیت بزنند و مدهای عالی که در دادگاههای سلطنتی
پوشیده میشدند برچیده شوند .موفقیت ورث بهطوری بود که او به جای اینکه
مانند خیاطهای دیگر که در گذشته تنها از دستور مشتری پیروی میکردند
رفتار کند ،می توانست به مشتریانش دیکته کند چه بپوشند .واژۀ «طراح مد»
(به فرانسوی )Couturier :در حقیقت اولین بار برای توصیف او ساخته شد .در
حالی که مقولۀ پوشاک در هر دورۀ زمانی توسط دانشگاهیان مورد مطالعه و بررسی
قرار گرفته است ،تنها خلق پوشاک از سال  ۱۸۵۸به بعد را می توان بهطور مؤثر
طراحی لباس در نظر گرفت.
در همان دوره بود که بسیاری از مزونهای لباس (خانههای مد) شروع به استخدام
هنرمندان و نقاشها کردند تا طرح لباسها را بکشند .تصاویر نقاشی شده
به مشتریها نشان داده میشدند که بسیار ارزانتر از نمونه واقعی لباس تولید شده
در کارگاه بودند ،در صورتی که مشتریها یکی از طراحیهای آنان را میپسندیدند
آن لباس را سفارش میدادند و خانۀ مد از این طریق صاحب درآمد میشد .به این
ترتیب ،سنت طراحی لباس به جای ارائۀ لباسهای تکمیل شده به عنوان یک کار
اقتصادی شروع شد.
یک طراح مشهور جاماییکایی به نام شانون مگی میگوید :طراحی مد عشق و
شوری است برخاسته از قلب هنرمند.
زمینههای طراحی مد
حوزه

خالصه

بازار

لباس روز زنانه

کاربردی ،راحت ،مد روز

دوخت سفارشی (اوت کوتور) ،تولید
ماشینی ،تولید عمده

لباس شب زنانه

پر زرق و برق و باشکوه ،پیچیده ،دوخت سفارشی ،تولید ماشینی ،تولید
عمده
مخصوص مناسبت ها

لباس زیر زنانه

مسحورکننده ،راحت ،قابل
شستشو

دوخت سفارشی ،تولید ماشینی ،تولید
عمده

لباس روز مردانه

غیررسمی ،کاربردی ،راحت

دوختنی ،تولید ماشینی ،تولید عمده

لباس شب مردانه شیک ،ظریف ،رسمی ،مخصوص
مناسبت ها
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دوختنی ،تولید ماشینی ،تولید عمده

پوشاک دخترانه

زیبا ،رنگارنگ ،قابل شستشو،
کاربردی ،ارزان

تولید ماشینی ،تولید عمده

پوشاک بچگانه

مرسوم ،مد روز یا درجه یک ،قابل
شستشو ،کاربردی

تولید ماشینی ،تولید عمده

بخش اول :کلیات
پوشاک دختران زیبا ،رنگارنگ ،راحت ،پر زرق و
برق
نوجوان

تولید ماشینی ،تولید عمده

لباس جین (لی) مردم پسند ،فاقد جنسیت (هم
زنانه هم مردانه) ،راحت ،کاربردی

تولید ماشینی ،تولید عمده

لباس ورزشی

راحت ،کاربردی ،قابل شستشو،
دارای تهویۀ مناسب

تولید ماشینی ،تولید عمده

لباس بیرون

شیک ،گرم ،رنگ و وزن مناسب
فصل

تولید ماشینی ،تولید عمده

لباس بافتنی

با وزن و رنگ مناسب فصل

تولید ماشینی ،تولید عمده

لباس عروس

مجلل ،پر زرق و برق،
محسورکننده ،کالسیک

دوخت سفارشی ،تولید ماشینی ،تولید
عمده

زیورآالت و لوازم
تزیینی

مد روز ،چشم نواز

دوخت سفارشی ،تولید ماشینی ،تولید
عمده

متناسب سازی
رسم مانکن مهم ترین روش برای کار طراحی لباس می باشد و با توجه به هدف
طراح لباس ازنظر زیبایی شناسی مورد قبول هنرشناسان تالش می شود مانکن با
اندازه های طالیی ابداع دوره رنسانس رسم شود و هدف عمده از طراحی و رسم
این مانکن اندامی است متناسب و زیبا که با اندازه های طالیی مطابقت داشته
باشد .اگرچه در طراحی همه موضوعات رعایت تناسبات دارای اهمیت است ولی
در طراحی انسان درستی نسبت های بدن اهمیت بیشتری دارد .زیرا این تناسبات
در ذهن همه کام ً
ال نقش بسته و عدم رعایت آن به سرعت تشخیص داده می شود.
زیباترین و متداول ترین تناسبات بدن نسبت آن یک به هفت و نیم می باشد ولی
این تناسبات در بین طراحان مد و لباس جهان برای طراحی اندام مانکن متغیر
است و از نسبت یک به هشت و نیم ،یک به  9و یک به  10نیز استفاده می کنند و
البته این نسبت ها بیشتر با هدف زیبایی مانکن برای نمایاندن مد و لباس صورت
می گیرد ولی این تناسبات برای طراحی مانکن برای لباس سنتی اقوام مختلف با
توجه به آناتومی مخصوص و با توجه به اهمیت بیشتر تناسبات واقعی مدل فرق
می کند .در طراحی مانکن برای طراحی لباس و مد تناسب واقعی انسان مدنظر
نیست و مخصوصاً از دست و پاهای بلند و زیبا برای نمایش لباس مورد استفاده
قرار می گیرد .شکل خاص برای طراحی اندام یک مانکن اندام کشیده با پاهای بلند
و چهارشانه می باشد .این اصول در طراحی اندام اقوام جای خود را به ویژگی های
خاص اندام های مختلف اقوام می دهد.
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برای موفقیت در طراحی اندام مناسب برای اندام بانوان محلی سعی کنید از
مدل های زنده و عکس های مربوط به اقوام طرح خطی بزنید و شما در اثر تمرین
و ممارست در این کار موفق خواهید شد .البته فراموش نکنید اصول وقوانینی که
در پایه دوم و سوم برای طراحی اندام آموخته اید را کنار نخواهید گذاشت بلکه با
تغییرات جزئی خواهید توانست به نتایج مطلوبی برسید.
تغییرات در اندام مناسب برای لباس محلی:
 1پاها کوتاه تر از قبل طراحی می شود.
 2کمر یک مقدار پهن تر طراحی میشود.
 3سرشانه دریک دوم فاصله چانه تا سینه
قرار دارد( .بلندی گردن در مانکن برای
زیبایی مدل مو مناسب هست ولی همین
بلندی گردن در طراحی روسری و سروگردن
ظاهر ناموزونی را بهوجود میآورد.
 4آرنج در سه چهارم فاصله کمر تا
سینه
 5بلندی دست تا سه چهارم فاصله باسن
تا ران
 6خط زانو کام ً
ال تغییر یافته در یک
دوم خط ران تا برجستگی ساق پا قرار
می گیرد و جزء خطوط فرعی می باشد
(بلندی نامتعارف پا در مانکن زیبایی
طبیعی را از بین می برد).
 7مچ پا نیز در یک دوم فاصله تو رفتگی
ساق پا و پنجه پا قرار می گیرد.
 8برای طراحی زیباتر کفش یک مقدار
نوک انگشتان بیرون خط قرار گیرد .
 9خط ران در جای قبلی خود قرار
نمی گیرد و خط راهنما خط ران نیست
بلکه پایین تر از ران قرار گرفته است .
 10مثل خط ران در این اندام خط ساق پا
نیز روی خط قبلی خود قرار نمیگیرد و در
باالتر از ساق و در قسمت برجستگی ساق
قرار گرفته و آن خط هم با نام برجستگی
ساق پا نامگذاری میشود.
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باالی سر

چانه

سرشانه
سینه
آرنج
کمر

باسن
ران
نوک انگشتان
انتهای ران
زانو
باالی ساق
ساق پا
پایین ساق پا
مچ پا
پنجه پا
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بخش اول :کلیات
معموالً مانکن در طراحی لباس برای زیبایی لباس بلندتر از اندام اقوام طراحی
می شود و این بلندی مخصوص ًا در نیم تنه پایینی اندام یعنی پاها بیشتر نمایان است.

توجه

طرز تهیه مانکن متحرک با استفاده از طلق شفاف
یک طراح اندام ماهر ابتدا برای شناسایی فرم بدن و تسلط کامل به آن الزم
است استخوان ها و ماهیچه ها را به طورکامل بشناسد .با توجه ،دقت و بررسی
آناتومی انسان و با انتخاب طراحی اندام مناسب و انتقال آن روی مقوای کاغذی
می توان مدل و مانکن متحرک برای طراحی انواع لباس استفاده نمود.
حرکات و اسامی آنها در آناتومی
برای ایجاد حرکت بر روی مانکن کاغذی باید توجه داشته باشید که ماهیچهها با
انقباض خود سبب حرکت استخوانها می شوند و در هر طرفی که قرار گرفته شوند
استخوان را رو به همان طرف به حرکت در می آورند.
هر استخوان ممکن است یک یا دو و یا سه نوع حرکت داشته باشند که عبارت اند از:
الف) تاشدن و باز شدن
ب) درون گردیدن و برون گردیدن (چرخیدن رو به داخل یا خارج بدن)
ج) دورشدن و نزدیک شدن (دورشدن از مرکز بدن و یا نزدیک شدن به آن)
توجه شود عمل دور شدن و نزدیک شدن را در مورد هر یک از انگشتان دست و پا
نسبت به انگشت وسطی (به جای مرکز بدن) درنظر می گیرند.
حرکت ساده و حرکت مرکب:
اگر استخوانی در یک زمان فقط یک نوع حرکت را انجام بدهد حرکت ساده صورت
گرفته است مانند تاشدن ساعد روی بازو و یا باز شدن انگشتان ولی حرکت مرکب
حرکتی است که استخوان دونوع حرکت را در یک زمان توأماً انجام می دهد وقتی
که ساعد را روی بازو تا می کنیم آن را به داخل نیز برگردانیم تمام حرکات پیچیده
بدن نتیجه حرکات مرکب و یا ساده است .مطالعه حرکات مرکب و ساده در بدن
قابل توجه است.
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جمجمه
فک فوقانی
فک تحتانی

استخوان آهیانه

حدقه

استخوان پس سری

ترقوه

مهره های گردنی ()٧
زائده اخرمی

جناغ
بازو
ستون فقرات
زند اسفل
زند اعال
برجستگی بزرگ

خاجی
برجستگی کوچک
ران

کتف
مهره های
پشتی ()١٢

زائده خنجری
غضروف دنده ای
استخوان بی نام

بازو

مهره های
کمری ()٥

خاصره
عانه
نشیمنگاه
استخوان های مچ
استخوان کف
دست

زائده آرنج
زند اعال
زند اسفل

خاصره
خاجی
نشیمنگاه

استخوان انگشتان
ران

کشکک
درشت نی
نازک نی
استخوان های مچ پا
استخوان های کف پا
استخوان های
انگشتان
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روش ساخت ماکت اندام
روش کار :ابتدا یک طرح اندام مناسب را طبق تصویر براساس تقسیم بندی حرکات
مفصلی طراحی نمایید و سپس این طرح را به روی طلق شفاف منتقل نموده و به جای
مفصل ها از دکمه برای حرکت استخوان های بدن استفاده کنید.
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بخش دوم

آموزش پودمانها
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پودمان اول
طراح لباس های سنتی غرب ایران

واحد

يادگيري 1

طراحی لباس های کردی
تکنیک رنگآمیزی پوشاک کردی
با توجه به وجود تنوع تزیینات و رنگ و جنس در پوشاک کردی از تکنیک های
مختلف در رنگ آمیزی استفاده شود مخصوصاً کاربرد تکنیک کالژ و کاربرد مواد
و ابزار واقعی در رنگ آمیزی و نمایش پوشاک کردی از بهترین تکنیک می باشد.
طوری که برای نمایش برازنده پوشاک کردی یکی از نقاط نافذ آن حتماً از کالژ
استفاده شود به فرض کاربرد پارچه تور برای نمایش پوشاک سورانی زیبایی آن را
چندین برابر خواهد ساخت .در پوشاک اردالن پیش سینه و قسمت جلوی پیراهن
از نقاط نافذی است که برای تزیین آن از منجوق و نوار و یا پولک مورد استفاده
قرار بگیرد برای این کار حتی می توان پولک را با قیچی برش زده و کوچک کنید
تا مورد استفاده قرار دهید.

تکنیکهای کاربردی در پوشاک کردی
 1برای نمایاندن بهتر تزیینات رویی لباس های ساده تر را تا حد امکان از کمترین
ایجاد سایه و روشن استفاده نمایید.
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 2از هنرجویان بخواهید برای الهام طرح جدید از تزیینات و زیورآالت کردی
بیشتر استفاده نمایند.
 3برای حفظ اصالت تزیینات به هنرجویان تأکید شود نکات مهم تزیینات به طور
واقعی مورد استفاده قرار بگیرد.
 4طرز بستن روسری و انواع آن در اقوام مختلف کردی بیشتر از تکه های دیگر
پوشاک کردی موضوع الهام هنرجویان قرار بگیرد.
 5هنرجویان را درانتخاب ابزار وسایل طراحی و رنگ آمیزی آزاد بگذارید.

انواع زیورآالت زنان کردستان

سوزن

حلی کردی

دوزی و تزیی

نات لباس م

ی تزیین
را
ی :بانوان کردی ب وق بافی به
ود ار منج
جوق باف
من ی و سربندهای خ می نمایند.
سر
ف استفاده
رو های مختل
شیوه
ن در تزیین
و کاربرد آ
سکهدوزی
ی میباشد.
سکهدوزی :تهای قدیم
یکی از سن
جلیقه

ص ًا اردالن با
صو
دی :بانوان کردی مخ پارچههای
ر
ک بر روی
پارچهسازی ک روارید و پول
از منجوق م
یآفرینند.
زیبایی را م
استفاده د نقشهای
پیراهنی خو
گل میخک به
ک :با استفاده از
صوص ًا در بین
ت با گل میخ
خ
تزیینا آن برای اطراف روسری م ردها نیز مانند
خاطر عطر
بند در بین ک
تهیه گردن
سورانیهای و مرسوم است.
گر اقوام ایرانی
دی
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دامه سوزن

ا

حلی کردی

نات لباس م

دوزی و تزیی

می و با قالب
شه از نخ ابریش
ه :منگوله و ری
متراژ پارچه
گوله و ریش
شبکهای به
من
شود با بافتی
افته میشود.
ل تهیه می
گوله با قالب ب
و می
س ریشه و من
سربند و سپ
یکی دیگر از
های تزیینی
ره
ی :کاربرد مه
البته کاربرد
رههای تزیین
ی میباشد.
تآالت کرد
کاربرد دارد.
مه ستفاده در زین
ایرانیان نیز
موارد ا
در بین دیگر
کمی تفاوت
با
مهره
ی از نظر جنس
شمی :روسری ابریشمی کردشد و تفاوت آنها
روسری ابری ن کالغی آذربایجان میبا شکی ،بنفش،
(سبز ،قرمز ،م
ما
و تهیه آن هطرح و رنگ آن
در نقش و
سفید)میباشد.

سربند کردی
ستن

طرز ب

خاص و ویژه ک

ردها میباشد.

زنان کرد پوشش خود را با زیورآالت متعدد تکمیل کرده و خود را با این نوع پوششها
میآراستند .برای دست از انواع النگو و دستبند ،انگشتر و دستپوش استفاده
می کردند که نقوش روی آن بسیار زیبا و مثالزدنی است .از بازوبندهایی با لولههای
دعا استفاده می کردند .بهنحوی که داخل لولۀ دعا آیاتی از قرآن قرار میدادند ،معموالً
سطح ظاهر لوله را نیز با آیات قرآنی و اسماء متبرکه مزین می کردند.

ُگ ِوه
زنان کرد برای آراستن لباس های خود به خصوص جلیقه ،زیورآالت مخصوصی
داشتند ،مانند ُگ ِوه که به یک رشته زنجیر فلزی به شکل قلب متصل شده و آن
را دورتادور جلیقه می دوختند و هنگام حرکت صدای زیبایی از آن تولید می شد.
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دکمودوالو
برای بستن جلوی سخمه (جلیقه) ،سلته و کوا (قبا) از روی سینه یا زیرسینه از
دکمودوالو استفاده می کنند.

زیورهای سر و پیشانی
پِل ِپله :سکه های پول است که بر روی کاله در ناحیۀ پیشانی وصل می شود .بر
روی کالو ِزر یا کالوفس سکه های پول می دوزند و از تزییناتی دیگر مانند منجوق
39
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گالبتون دوخته شده
و یا
ِ
به عنوان زیور سر می توان یاد
کرد .زنان برای زیبا کردن این
کاله ،زیورهای دیگری به آن
می افزایند که به شرح زیر است.

الگیره :این زیور عبارت است
از یک ردیف سکۀ پول که به
یک دیگر متصل شده و بر روی
سرپوش در کنار سر وصل
می شود.

ژیرچناکه« :زیوری است که از
اتصال سکه های پول یک قرانی
و یا دوقرانی و یا مهره های آبی
و قرمز و سیاه رنگ ساخته شده
است .در طرفین آن قفلی نصب
شده هنگام استفادۀ آن در زیر
چانه قرار داده و قفل را از دو
طرف به کاله نصب می کند».
ن َقیم :نقیم ،تکه ای سنگ
عقیق به شکل مدور یا بیضی
است که بر روی فلزی از جنس
نقره نصب می شود که در پایین
آن سکه های پول یک قرانی و
یا چند تکه عقیق به شکل
آویزان قرار داده شده است.
نقیم در کنار سر ،بر روی کاله
و یا سرپوش وصل می گردد.
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موره :مهره هایی ریز و رنگی
است که همانند دانه های
تسبیح به بند کشیده می شود
و در طرفین آن دو قفل نصب
شده و آن را از زیر چانه عبور
داده و دو قفل را به دو طرف
کاله وصل می کنند و به این
ترتیب عالوه بر زیبایی ،کاله را
بر روی سر ثابت نگه می دارد.
وره تاقی :در جلوی کاله فیس ،چند ردیف مهرۀ زردرنگ و یا قرمز که به بند
کشیده شده است وصل می گردد که به آن وره تاقی گفته می شود.
پلکه :مهره هایی است که به بند کشیده شده و تعدادی از آن را در یکدیگر تابیده
و از زیر چانه عبور داده و به لبه های کاله وصل می کنند.
پشته سه ره :زیوری است که از سکه های یک قِرانی و یا پنج قِرانی ساخته شده و
معموالً به پشت سر بر روی کاله و یا دیگر سرپوش ها به وسیله قالب وصل می شود.
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زیورهای گردن
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دل ربا و شیالنه :مهره های رنگی
درشتی است که همراه مهره های
کوچک تر به نخ کشیده شده و به گردن
آویزان می کنند.

خشل و خاو :گردن بندی است که از
گیاهان و گل خوش بو و یا از کهربا
ساخته می شود.

شهوه (شهوگ) :مهرههایی است سیاه
رنگ و در اندازههای بزرگ و کوچک
که به یک دیگر وصل شده و زنان آن را
بهگردن آویزان می کنند این گردنبند
عالوه بر زیبایی ،جنبۀ اعتقادی نیز دارد.
نوع دیگری از این گردنبند که بهآن دعا
میگویند ،عبارت است از لولهای فلزی
که داخل آن دعا قرار میگیرد و آن لوله
را به یک رشته از مهرههای رنگی وصل
کرده و بهگردن آویزان می کنند .نوع
دیگری از این گردنبندها وجود دارد
که چند دعا بر روی صفحهای از فلز
حک شده است.
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گردن بند میخک :این گردن بند از رایج ترین گردن بند ها در بین زنان است که
از ترکیب میخک و مهره های رنگی به خصوص شیالن ساخته می شود.
عاشیق بند :بر گردن نوعی سینه ریز به نام عاشیق بند آویزان می کردند که
زنجیره ای بافته و پهن از جنس طال یا نقره است که در آن از پلپله های فراوانی
استفاده شده است .نمونه آن را در تصویر مشاهده کنید.
گواره (گوشواره) :یکی از زیورهای مربوط به ناحیۀ سروگردن است که زنان آن را
از ترکیب میخک و مهره های رنگی آویزان می کنند .این گواره در طرح ها و اشکال
مختلف توسط زرگران ساخته می شود.

زیورهای دست
بازی بن (بازوبند) :این نوع بازوبند از
جنس فلز بوده و در اندازه های مختلف
ساخته می شود .گاهی لوله های دعا
به آن نصب شده و نیز سکه های پول
به آن آویزان می کنند و به وسیلۀ قالب
یا کشی بر روی لباس در ناحیۀ بازو
نصب می شود.

خرخال (النگو) :دستبندهای سنتی
معموالً حالت لوالیی داشتند و در
نقطهای که بههم وصل میشدند بهوسیلۀ
چفتی بسته میشدند .بر روی بدنه این
دستبندها سنگهای قیمتی نصب
میشد .به دستبند در اصطالح محلی
بازنه (بازن) میگویند.
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