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» ان اهلل جمیل و یحب الجمال«
در قرن حاضر تمامی رشته های هنری با سرعت شگفت انگیزی رشد یافته و روز به روز بر تنوع و خالقیت موجود در آن ها و در نتیجه تخصصی شدن آن ها افزوده            
می شود. هنر ره آورد خالقیت و زیبایی است از این رو آثار هنری با آثار و دستاوردهای جاری و متداول بشر متفاوت بوده و با ابتکار همراه است متن این کتاب در دو بخش، 
بخش اول برنامة  درسی رنگ شناسی تخصصی لباس و بخش دوم در پنج فصل )راهنمای تدریس ساختار بصری رنگ، ساختار بیانی رنگ، ابزارهای طراحی لباس، نور و سایه 

در طراحی لباس و رنگ و نقش پارچه( تألیف شده است. 
در بخش اول با کلیات، اهداف آموزشی، فرایند یاددهی- یادگیری، روش تدریس و رسانه های آموزشی مورد استفاده در این درس آشنا می شوید.

در مباحث بخش دوم فصل اول، واقعیت رنگ و اثر رنگی با توجه به رنگ های آکروماتیک و کروماتیک، مطابقت ذهنی رنگ ها، دایره رنگ و هفت تضاد رنگی 
و ترکیب رنگ مطرح شده است. 

فصل دوم به ساختار بیانی رنگ پرداخته ایم و فصل سوم عمدتاً دربارة روش های کاربرد مواد و شناخت خصوصیات و ویژگی های وسایل کار و همین طور اسلوب 
و روش های مختلف رنگ آمیزی می باشد. 

ساختار این کتاب با ارائة الگوهایی، مشارکت هرچه بیشتر هنرجویان را در فرایند یاددهی ـ یادگیری و کسب تجربه، فراهم می کند. در ادامه به شرح مختصر 
عناوین آورده شده در این کتاب می پردازیم. 

1( راهنمای تدریس 
در این قسمت، روش هایی برای شروع درس به هنرآموز پیشنهاد شده است. این روش ها کاماًل انعطاف پذیرند. معلم می تواند با توجه به شرایط و اقتضای کالس، 

یا هر روش دیگری که بتواند دانش آموزان را بیشتر ترغیب کرده و به موضوع درس عالقه مند کند. 
2( فعالیت های پیشنهادی 

به منظور درک عمیق تر مفاهیم درسی، تعدادی فعالیت با عنوان فعالیت های پیشنهادی آمده است که برخی به صورت فعالیت های خارج از کالس تدارک دیده 
شده است. تأکید می شود که انجام همه این فعالیت ها ضروری نیست و یک معلم مجرب، با توجه به وضعیت کالس می تواند هر فعالیت دیگری را که مؤثر واقع شود 

به دانش آموزان پیشنهاد کند. 
3( تمرین های پیشنهادی 

در درس رنگ شناسی تخصصی لباس، قسمت عمده ای از یادگیری توسط کارهای عملی صورت می گیرد. برای افزایش عمیق یادگیری و لذت بیشتر از آموختن، 



7

تمرين هاى متنوع و متعددى نياز است. با توجه به اجراى بخش بصرى رنگ روى طراحى لباس، براى ايجاد تنوع در طرح هاى لباس، طراحى هاى لباس در 
موقعيت مختلف آمده است و پيشنهاد مى شود هنرجويان از اين طرح ها براى اجراى كار استفاده كنند. 

4) واژه نامه 
در متن كتاب از اصطالحات فنى و تخصصى و يا از عبارات التين استفاده شده است و مفاهيم و معانى فارسى آن ها به صورت واژه نامه در ابتداى هر فصل 

كتاب ارائه شده است. 
5) اهداف رفتارى

اهداف رفتارى قبل از شروع هر فصل آمده است، اهداف رفتارى بيان مى كند پس از پايان هر فصل هنرجويان قادر به انجام چه كارهايى خواهند بود. 
6) دانستنى ها 

براى آشنايى همكاران با برخى از موضوعات مرتبط با هر فصل، مباحثى در غالب «دانستنى ها» پيش بينى شده است. ضرورتى در انتقال اين مفاهيم به دانش آموزان 
نيست و تنها مى توان تحقيق در مورد برخى از آن ها را به صورت فعاليت خارج از كالس به هنرجويان واگذار كرد. 

7) فكر كنيد 
در پايان برخى مطالب درسى، به منظور درك عميق تر مفاهيم، پرسش هايى مطرح شده است. اين پرسش ها سبب مى شود آن مفهوم بيشتر مورد تحقيق قرار 

گيرد.
8) دانسته هاى قبلى 

در اين قسمت، دانسته هاى قبلى هنرجويانى كه در سال دوم متوسطه در دروس طراحى (1) و مبانى هنرهاى تجسمى مطرح شده اند و با درس مرتبط اند، آمده 
است. 

9) توجه كنيد 
بعضى از مطالب براى توجه و دقت بيشتر شما هنرآموزان محترم در كادر گذاشته شده است. 

10) فيلم آموزشى 
در اين سى دى (CD) تصاوير اجراى تكنيك هاى ابزار و تأثير بصرى رنگ و تعدادى تصوير رنگى مرتبط به  منظور باال بردن كيفيت بصرى و تسهيل، تسريع 

و تعميق يادگيرى گنجانده شده است. 
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هدف از تدوین و تألیف راهنمای کتاب »رنگ شناسی تخصصی لباس« وضع نمودن یک نظام منطقی برای کاربرد رنگ در لباس و دادن راهکارها و راهنمایی هایی 
جهت تدریس این کتاب است. تأثیر  رنگ لباس در برطرف نمودن عیوب اندامی و القای حسی خاص و سنخیت آن با موقعیت مکانی و زمانی که مورد استفاده قرار 
می گیرد بسیار مهم است. عنصر رنگ به همان اندازة خط، شکل سطح و بافت در فرم حائز اهمیت است. مفهوم حسی که باید توسط رنگ به بیننده منتقل شود با 
توجه به هدف و کارکرد موردنظر معین می شود. فیزیک دانان، شیمی دانان، روان شناسان و دیگر دانشمندان هریک با توجه به فرضیات اصولی خود تحقیقات گوناگون 
و نظریات ارزشمندی مطرح نموده اند محور اصلی کتاب » رنگ شناسی تخصصی لباس« براساس قوانین رنگ »یوهانس ایتن« یکی از این محققان تدوین گردیده است. 
این کوشش ها برای ایجاد روش و یا وسیله ای انجام گرفته است که رنگ ها را با شماره و رمز نام گذاری و باز تولید آن ها را به طور دقیق در هر زمان و در هر نقطه از 

جهان مشخص کند. این وسیله را امروزه تحت عنوان »سیستم رنگ« یا »مدل رنگ«1 می شناسیم. 
سیستم رنگ یک روش مؤثر است برای مرتب سازی رنگ ها. سیستم های رنگ نمایش دهندة دو بعد در رنگ ها هستند. یکی نمایش حرکت تدریجی رنگ ها 
به سمت رنگ سفید و سیاه و دیگری نمایش جریان تبدیلی رنگ ها با یکدیگر، در هر دو بعد تصاعدی وجود دارد. یک سیستم رنگی خوب سه خصوصیت باید داشته 
باشد اول آن که برای نمایش رنگ ها تمام مواد باید به طور استاندارد رنگ شوند. دوم آن که تمام رنگ ها باید به طور پیوسته مرتب و کدگذاری شوند. سوم آن که 

فواصل گام رنگ ها باید یک سان بوده و یک پارچگی بر آن ها حاکم باشد.    

Color system (Color model)ــ1



بخش اول
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  خالصه اصطالحات برنامۀ درسی 
هدف کلی: بیان بازدهی کلی یادگیری که انتظار داریم پس از تدریس حاصل گردد. 

هدف جزئی: برای این که هدف ها قابل آموزش و سنجش شوند به هدف های جزئی تر و دقیق تر تجزیه می شوند. 
نکات آموزشی: نکات کلیدی برای کمک به یادگیری سازمان یافته اند و محتوای آموزشی باید پیرامون آن ها تدوین شود. 

توانایی ها: بیانی است که مشخص می کند شاگرد چه توانایی هایی را باید کسب کند. مثل به یاد آوردن، به کاربستن، محاسبه کردن، رسم کردن، 
تحلیل کردن و غیر آن ها. 

روش تدریس: روش پیشنهادی برای تدریس یک عنوان، مثل روش سخنرانی، نمایش، طرح یا پروژه، بحث و تبادل نظر وسایل کمک آموزشی مانند: 
فیلم ها، سی دی آموزشی، مانکن و …

منابع: کتاب های مرجع، مجله ها، اینترنت، سی دی آموزشی و … جزء منابعی هستند که می توان اطالعات اضافی الزم دربارة عنوان موردنظر را از 
آن  ها به دست آورد. 

ارزش یابی: روشی که برای آزمودن بازده یادگیری باید به کار گرفته شود. 
زمان: زمان پیشنهادی برای تمام کردن یک عنوان درس

ساختار برنامه: ضمن طبقه بندی دروس به گروه های عمومی و پایه، اصلی تخصصی و کارگاهی و ارائة اطالعات کلی در مورد زمان و تعداد واحد هرگروه، 
در سال اول و دوم و سوم ارائه شده است. 
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 کلیات 
از شایستگی های هنرآموز، عالوه بر دارا بودن دانش به روز و مرتبط، آگاهی از مهارت های تدریس و به کاربستن آن ها در فرایند یادگیری است که به آن 
سرعت خواهد بخشید. مهارت های هنرآموز را می توان به پیش از تدریس، ضمن تدریس و پس از تدریس دسته بندی کرد که هریک، پیش نیاز دیگری خواهد بود. 
در روش تدریس آشنایی با واژه های علمی و تخصصی این حیطه ضرورت دارد. چرا که در طول فعالیت تدریس، با این واژه ها به گونه ای کاربردی سروکار داریم: 

روش: فعالیت برنامه ریزی شده جهت دست یابی به مطلوب را روش گویند، بنابراین اگر تالشی بدون برنامه ریزی صورت گیرد، آن کار روشمند نخواهد بود. 
تدریس: فعالیت یا کنش متقابل را بین هنرآموز و هنرجو با هدف یادگیری تدریس گویند. مجموعة اعمال سنجیدة منطقی و پیوسته که هنرآموز به 

منظور ارائة درس انجام می دهد، فرآیند تدریس نامیده می شود. 
یادگیری: فرایندی است که به موجب آن تغییرات نسبتاً پایدار و مبتنی بر تجربه و آگاهانه انجام می شود. 

انگیزش: مهارت و قدرت هنرآموز در توانایی برانگیختن هنرجو را انگیزش می گویند. کلید یادگیری، انگیزش است و هنرآموزبه وجود آورندة انگیزه 
در بین هنرجویان است. 

 اهداف آموزشی 
هنرآموز باید پیش از ورود به عرصة تدوین و آموزش، اهداف خود را مطابق با برنامة درسی مشخص کند. از این رو، ابتدا باید با اهداف آموزشی آشنایی 

کامل داشته باشد. اهداف آموزشی را می توان به سه دسته تقسیم کند: 
هدف کلی: این هدف قابل اندازه گیری نبوده و بسیار کلی است و عبارت است از این که هنرجو کلیة معلومات و توانایی هایی را که در آغاز دورة 

آموزشی فاقد آن ها بوده، در پایان آموزش داشته باشد. 
مثال: شناخت مفاهیم و توانایی ترکیب بندی رنگ و تکنیک های مختلف در طراحی لباس 

هدف های جزئی: عبارت است از مسیرها و مواردی که برای رسیدن به هدف کلی آموزش و به صورت پیش نیاز باید پیموده شود. بنابراین هدف کلی 
هنرآموز ایجاد یادگیری یک موضوع و یا متن خاص است و اهداف جزئی او که سلسله مراتب دارد، ایجاد یادگیری و یا ارزش یابی برای یادگیری های پیشین 

هنرجو نسبت به پیش نیازهای همان موضوع است. 
مثال: قوانین مربوط به شناخت بصری رنگ را بیان کند. از قوانین بصری رنگ در طراحی لباس استفاده کند.

هدف های رفتاری: عبارت است از رفتارها، حرکات و آثاری که قابل مشاهده، شنیدن و لمس کردن اند و می توان آن ها را سنجید. در واقع تغییراتی 
که هنرآموز انتظار دارد در آغاز هر درس و قبل از شروع هر درس جدید و یا پس از پایان آموزش در رفتار هنرجو مشاهده کند. 

مثال: تضاد هفتگانة ایتن را نام ببرد. تضاد هفتگانة ایتن را در رنگ آمیزی طراحی لباس به کار گیرد. 
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 طبقه بندی بلوم یا رده بندی هدف ها 
جنبة دیگر نوشتن هدف ها آموزش انواع متفاوت رفتارهایی است که می توانیم آن ها را مشخص کنیم. 

یکی از رهنمودهای مفید برای این نوع طبقه بندی را »بلوم« ارائه داده است. طبقه بندی وی به این شرح است: 
الف( دانستن واقعیت ها و اطالعات، که به عنوان حیطۀ شناختی طبقه بندی شده است. 

نمونه هایی از هدف های حیطه شناختی: تعریف اصطالحات، توصیف کد عنوان، خواندن نقشة فنی سطوح حیطة شناختی به این شرح طبقه بندی می شوند: 
دانش                                           فهمیدن 

کاربستن                                       تحلیل
ترکیب                                         ارزش یابی 

ب( انجام دادن مهارت های بدنی، که به عنوان حیطۀ روانی ـ حرکتی طبقه بندی شده است. 
نمونه های از هدف های حیطة روانی ـ حرکتی: 

ترسیم کردن طرح لباس 
آماده کردن پارسپارتو

اجرای تکنیک های رنگ با ابزارهای اثرگذار و اثرپذیر 
سطوح داخل حیطة روانی ـ حرکتی از مهارت های ساده تا پیچیده را این گونه طبقه بندی می کنند: 

تقلید                                           دست کاری )مهارت دستی( 
دقت                                            ظریف کاری )مهارت دستی( 

ظریف کاری                                   عادی کردن 
ج( نشان دادن نگرش های شخصی: که به عنوان حیطۀ عاطفی طبقه بندی شده است. 

نمونه هایی از هدف های حیطة عاطفی: توجهش را نسبت به سالمتی نشان دهد. 
نسبت به حفظ و نگه داری ابزار احساس مسئولیت نشان دهد. 

سطوح حیطة عاطفی به این شرح مرتب می شود. 
پاسخ دادن                                     ارزش گذاری 

سازمان دادن
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 فرایند یاددهی ـ یادگیری 
محتوای کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس به گونه ای سازمان یافته که برای تدریس به شیوة فعال مناسب است، در فرایند یاددهی ـ یادگیری فعال، 

یادگیرنده از طریق تجربیات و درگیر شدن با موضوع درسی آموزش می بیند. 
اساس روش تدریس مبتنی بر فرایند یاددهی ـ یادگیری فعال 
جنبه های اساسی فرایند یاددهی ـ یادگیری فعال عبارت اند از: 

1ـ مسئول یادگیری هنرجو، خود اوست. 
2ـ هنرآموز نقش تسهیل کنندة یادگیری و راهنمای هنرجو را دارد. 

3ـ اعتماد به نفس در هنرجو تقویت می شود. 
4ـ در فرایند یاددهی ـ یادگیری فعال، هنرآموز و هنرجو هر دو نقش فعال دارند. 

 روش تدریس 
روش تدریس جنبة کاربردی دارد و براساس خالقیت و نوآوری هنرآموز شکل می گیرد. از جمله موارد مهم در امور تدریس »تحلیل آموزش« است به 

این معنا که هنرآموز پیش از آغاز سال تحصیلی در سه نکتة مهم و اساسی متمرکز شود و مطابق آن برنامه ریزی کند. 
الف( تحلیل محتوای متن آموزش و تنظیم و دسته بندی مطالب براساس محتوا و زمان؛ 

ب( تحلیل ابزار کمک آموزشی با توجه به امکانات موجود و هماهنگ با محتوای موردنظر؛ 
ج( تحلیل روش تدریس با توجه به شناخت سطح مخاطب، زمان تعیین شده و محتوای آموزش. 

در مورد تحلیل محتوایی باید به دو نکتة اساسی توجه شود. 
ـ بررسی محتوای متن آموزشی و تنظیم مطالب براساس تقدم و تأخر و سختی و آسانی مفاهیم. 

ـ زمان بندی منطقی با توجه به محتوای مذکور )با درنظر گرفتن تعطیلی رسمی( و هماهنگی با برنامه های در سیستم آموزشی مدرسه. 
پس از تحلیل متن آموزشی به ابزار کمک آموزشی می پردازیم. در هنرستان ها بیشتر از ابزار سمعی و بصری استفاده می شود و با توجه به نوع درس 

ابزار آن متفاوت است. لوح های آموزشی، فیلم ها و عکس های آموزشی، بازدیدها … 
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 برخی از جوانب تدریس و یادگیری 
منظور اصلی از تدریس، توانمند ساختن هنرجویان در یادگیری است، روش های تدریس کانال های ارتباطی هستند که به منظور تسهیل یادگیری 

هنرجویان به وجود آمده اند. 
اگر تدریس را ایجاد و کنترل رخدادهای بیرونی برای تسهیل یادگیری درنظر بگیریم می توانیم برخی از ویژگی های خاص فرایند تدریس یادگیری را 

مشخص کنیم. 
گزینش روش های تدریس: هنرآموزان عمدتاً گرایش بر این دارند تا روش درس گفتن را به کار ببرند. این درس آمیزه ای است از انواع روش های 
تدریس. ممکن است در طول تدریس، هنرآموز کار خود را با صحبت آغاز کند و احتماالً این صحبت را با نشان دادن چیزی و یا پرسش و پاسخ همراه کند 

یا با یک تمرین از سوی هنرجویان ادامه دهد و سرانجام درس را با یک صحبت کوتاه تمام کند. 
روشن است که شخصیت معلم در چگونگی انتخاب روش مؤثر خواهد بود چرا که نحوة تلقی او از شاگردان نشئت گرفته از شخصیت وی است. 

بر روش هایی تمرکز خواهیم داشت که در درس رنگ شناسی تخصصی لباس  به سبب وجود روش های تدریس متعدد و پیچیدگی آن ها، بیشتر 
کاربردهای بیشتری دارند، این روش ها عبارت اند از: 

سخنرانی، بحث گروهی، تدریس در آزمایشگاه، نمایش، آموزش فردی 
روش سخنرانی: سخنرانی عبارت است از شرح و مباحثه در یک موضوع. در این روش ارتباط یک سویه است به همین منظور معلم باید دقیقاً مقدار 
مطلبی را که الزم است ارائه شود دقیقاً برنامه ریزی کند. مقدار زمانی که شخص می تواند تمرکز حواس داشته باشد و نیز مقدار اطالعاتی که وی می تواند 

در هر زمان کسب کند مسلماً متفاوت است. با این حال صحبت پیوسته و بدون انقطاع معلم نباید بیش از ده دقیقه طول بکشد. 
روش نمایش: معموالً از نمایش به صورت یک درس کامل استفاده نمی شود بلکه از آن به صورت بخشی از یک درس و به منظور ایجاد انگیزه در 

هنرجویان استفاده می کنیم. شرکت دادن هنرجویان در نمایش، آن را مفید و مؤثر خواهد ساخت. این کار را می توان از راه های زیر انجام داد. 
با پرسش و پاسخ و شرکت دادن هنرجویان در آماده سازی وسایل اجرا کار با:

کشیدن طرح های لباس و رنگ آمیزی آن؛ 
چیدمان یک مجموعه از وسایل رنگی توسط هنرجویان. 

در اجرای نمایش به نکات ذیل دقت کنید. 
1ـ از همان وسایل و ابزار اثرگذار و اثرپذیری استفاده کنید که هنرجویان به کار خواهند برد. 

2ـ نمایش را برای گروه ها تکرار کنید، آن را به صورت آهسته نشان دهید. 
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3ـ تکنیک ها را به چندین روش نشان دهید و از روش های غلط استفاده نکنید )خصوصاً در استفاده از ابزار اثرگذار دقت شود(. 
4ـ نکات اصلی را به صورت خالصه بیان کنید. 

5ـ از هنرجویان بخواهید کار را در کالس تکرار کنند و بگویید که چه مراحل را برای اجرای کار انجام داده اند. 
روش بحث گروهی: بحث گروهی نوعی تجربه یادگیری است که در آن گروهی از هنرجویان برای رسیدن به یک نتیجه یا درک مشترک و روشن 

با یکدیگر بحث می کنند. 
در بحث گروهی هنرآموز باید به منظور برانگیختن تفکر، فهرستی از پرسش های راهنمایی کننده را فراهم سازد. برای بحث گروهی کالس را باید 
طوری ترتیب داد که هنرجویان همدیگر را ببینند و صدای یکدیگر را بشنوند. چیدمان صندلی ها به صورت U و قرار دادن صندلی هنرآموز در رأس می تواند 

ارتباط و کنترل را آسان تر کند. 
روش آموزش فردی: در این روش هنرآموز پس از تدریس کلی درس، هنرجویان را به گروه های کوچکی تقسیم کند و کار عملی به آنان آموزش 
داده می شود. در این روش این امکان فراهم می شود تا معلم عمق یادگیری را وارسی کند و هنرجویان تشویق می شوند تا به شیوة خودآموز مراحل کار را 

انجام دهند. در این روش رابطة هنرآموز و هنرجو بسیار نزدیک است. 
روش آزمایشگاهی یا کارگاهی: معموالً هنرجویان عالقه ای به آن نشان نمی دهند، گرچه محیط های اکثر آزمایشگاه ها پر از اسباب و ابزار است اما 

هنرجویان اکثر آزمایشگاه ها تجربیات عملی دست اول بسیار کمی دارند. 
یکی از مسائل تدریس آزمایشگاهی این است که تمرین ها در اغلب موارد به الگوی ثابت و بدون تغییر درمی آید. به این معنی که به شاگردان پیوسته 

یک نوع ورقه کار داده می شود تمرین ها همیشه یکسان و تکراری است و همیشه یک نوع گزارش نوشته می شود. 
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 درس رنگ شناسی تخصصی لباس 
1ـ رعایت تناسب لباس، با موقعیت اجتماعی، و فرهنگی و اقلیمی درنظر گرفته شود. 

2ـ کلیة مراحل کار حتماً توسط هنرجو با نظارت هنرآموز کالس انجام شود. 
3ـ این درس در چهار ساعت به صورت پیوسته ارائه گردد. )از تقسیم ساعات به دروس و ساعت تئوری و عملی جداً خودداری کنید.( 

4ـ از ترسیم پس زمینه خودداری کنید. )ترسیم منظره، فضاسازی …( 
5ـ پس زمینه به علت تأثیر فضایی رنگ ها ممکن است روی رنگ های طراحی لباس تأثیر متفاوتی ایجاد کند، که با اهداف درس از جهت تأثیر بصری 

هماهنگ نیست، )ترسیم خطوط اصلی در پس زمینه اجرا کار الزامی نیست(. 
6ـ هنرجویان در زمینة درس رنگ شناسی تخصصی لباس با نظر هنرآموز مربوطه پروژه های عملی ارئه دهند. 

7ـ طرح های لباس و انتخاب رنگ ها باید قابلیت اجرای در قسمت الگو )1( و )2( ـ دوخت )1( و )2( و الگو و دوخت لباس کودک )1( را داشته باشد. 
8ـ استفاده از نوار رنگی و توضیحات مربوط به اثر شامل موضوع، ابزار اثرگذار، ابزار اثرپذیر، تکنیک مورد استفاده در پایین تصاویر آورده شود. 

9ـ از ارائه طرح های لباس شب، عروس، لباس های سنتی، لباس های مخصوص دریا و ساحل، یا وسایل تزییناتی مانند ساعت، گردنبند، گوشواره و … 
پرهیز نمایید. )زیرا تزیینات تأثیرات متفاوتی روی لباس ایجاد می کند(. 

10ـ پیشنهاد می شود، بازدید از موزه های آرشیو لباس، مردم شناسی، … فیلم های آموزشی از مناظر طبیعت، بازار پارچه، مساجد و قالی ایران … و بردن 
هنرجویان به طبیعت یا پارک ها … در برنامة درسی گنجانده شود )بازدید از طبیعت و تفاوت سایه ها در نور طبیعی و مصنوعی در این درس اهمیت به سزایی دارد(. 

11ـ کار پایان سال هنرجویان پروژه ای خواهد بود که با انتخاب خودشان و با راهنمایی هنرآموزان انجام خواهند داد. 
12ـ برای قاب کردن آثار )پاسپارتو( از رنگ های خاکستری خنثا یا سفید استفاده شده و از پاسپارتو رنگی استفاده نکنید. )زیرا تأثیر متفاوتی روی 

طرح ایجاد می کند. مگر با شناخت و آگاهی از تأثیر بصری آن روی طراحی لباس(. 
13ـ با توجه به این که مقایسة کار هنرجویان توسط خود آن ها می تواند کمک مؤثری در ارتقای سطح کارهای ارائه شده نمایند و از طرف دیگر امکان 
قضاوت جمعی را فراهم نمایند، لذا توصیه می شود، هنرجویان عزیز در طی سال، از کارهای خویش آلبوم تهیه نمایند و در تناوب های زمانی این آلبوم ها را 

در سالن نمایشگاه مدرسه در معرض دید همگان و اولیاء قرار دهند. 
14ـ در بخش اول کتاب، برای نشان دادن »سر، دست و پا« از خطوط محیطی، بدون جزئیات استفاده و سعی نمایید این قسمت ها را رنگ کنید. 
15ـ پیشنهاد می شود هنرجویان در بخش اول کتاب از مانکن طراحی شدة آماده جهت اصول و قوانین رنگی ابزارها و تکنیکی استفاده نکنند. 
16ـ هنرجویان را راهنمایی کنید تا در جریان یادگیری عملی به طور مرتب فعالیت های خود را ارزیابی و برای رفع اشکاالت خود اقدام کنند. 

17ـ هنرجویان باید در استفادة صحیح و بهینه از امکانات کارگاهی، تجهیزات آن و ابزارهای مورد استفاده کارشان راهنمایی شوند. 
18ـ پوشیدن لباس کار در کارگاه برای هنرجویان الزامی است. 
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 سازگاری درس 
در آغاز هر سال تحصیلی معموالً مدیران و معاونین فنی با مسئلة برنامه ریزی گروهی از دروس روبه رو می شوند باید این کار را به گونه ای تدارک ببینند 
که هر درسی در عین حال که خود دارای معنی و مفهوم باشد طوری در دنبالة دروس دیگر بیاید که شاگردان در طول سال بتوانند به مطالب منطقی و کامل 
دست یابند. به همین دلیل در هنگام اجرای برنامة درسی در جدول هفتگی هنرستان به دالیل ویژگی های خاص دروس، جهت باال بردن کیفیت آموزشی 

به موارد زیر دقت نمایید: 
 حتی االمکان سعی شود دروس کارگاهی مبانی هنرهای تجسمی ـ طراحی اندام و لباس ـ الگو و دوخت لباس کودک )1( رنگ شناسی تخصصی 

لباس ـ الگو )1( و )2( ـ دوخت )1( و )2( که دارای واحد درسی نظری و عملی است در یک روز و در ساعات پیوسته ارائه شود. 
 هنرآموزان برای کارآیی بیشتر دروس و انتقال تجارب حرفه ای خویش و شناخت مسائل یادگیری حداقل در هر هفته یک بار به مدت 2 ساعت 
جلسه مشترک داشته باشند. این جلسات می تواند دستور جلسه ای دربارة موانع یادگیری، مسائل، نقاط قوت و ضعف هنرجویان، بررسی روش های یاددهی 

و یادگیری، ارتباط محتوایی بین دروس و رفع اشکاالت محتوایی داشته باشند. 
 این جلسات مشترک بین هنرآموزان در دروسی که پیوستگی آن زیاد می باشد کمک می کند تا هنرجویان در انتخاب طرح ها، رنگ ها، مدل های 

لباس و جنسیت پارچه دقت نظر بیشتری داشته باشند. 
 

 رسانه های آموزشی 
منابع آموزشی: رشتة طراحی و دوخت دربرگیرندة مجموعه ای از دروس تخصصی و اصلی است که بنا بر موضوع و هدف برنامه ریزی الزم است از 
وسایل و مواد کمک آموزشی و منابع کمک آموزشی استفاده نمایید. برهمین اساس تعدادی از شبکه های مناسب، منابع کمک آموزشی، مواد و وسایل کمک 

آموزشی در این زمینه پیشنهاد شده که به شرح زیر ارائه می شود. 
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نام درس 
شماره 
درس 

کد 
کتاب 

پایه 
تحصیلی

نوع 
درس 

زمان آموزش تعداد واحد 

عملی نظری عملی نظری 

1214سوم3466491/5رنگ شناسی تخصصی لباس
رنگ در لباس ایرانیان

فصل اول: ساختار بصری رنگ 
فصل دوم: ساختار بیانی رنگ

فصل سوم: ابزارهای طراحی لباس
فصل چهارم: نور و سایه در طراحی لباس 

فصل پنجم: رنگ و نقوش پارچه
فهرست منابع و مأخذ

منابع کمک آموزشی شبکه های مناسب استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشیکدنام کتابردیف

رنگ شناسی 1
تخصصی 

لباس

* ژورنال های خطی 491/5
* استفاده از اورهد و ترانسپارانت

* انواع پارچه ها با نقوش و رنگ های مختلف 
* استفاده از موالژ انسان همراه با انواع مدل 

لباس )در رنگ های و نقوش مختلف( 
* شبکه های اینترنت 

www.scuolaritali. com
www. shion. demon. co.uk
www. metrofashion. com

 www. Apg. si.eud
 www. cadcam. so
lutionsasutralia. com
www. fashiondesign. com

 فصل نامة پوشاک  فصل نامة طراحی  فصل نامة 
پوشاک ایرانیان  ماهنامه آموزش هنر  روش نوین 

آناتومی، انتشارات بهار ترکیب کردن و مخلوط 
کردن  مجموعة طراحی از دست، چهره، صورت 

انتشارات بهار  آناتومی برای استادان و دانشجویان، 
انتشارات بهار  لباس تناسب اندام ـ مؤلف فاطمه 

آذرباش رنگ ایتن ـ حلیمی، انتشارات سرو  
طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی ـ 

مؤلف محمدرضا ریاضی  هم نشینی رنگ ها  جلوه 
هنر، انتشارات دانشگاه الزهرا  زبان پیراهن، مؤلف: 

پویا )مرتضی( میرچی

جدول رئوس درس رنگ شناسی تخصصی لباس



19

 شاخص های پیشنهادی طرح درس 
الگوی طرح درس روزانه: طرح درس روزانه، شامل پیش بینی و تنظیم مجموعة فعالیت هایی است که معلم از پیش جهت رسیدن به یک یا چند 
هدف آموزشی ویژه در یک جلسه تدریس تدارک می بیند. طرح درس روزانه، موجب می شود که معلم فعالیت های ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی بعد 
از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و به شیوه ای منطقی پیش ببرد، در واقع این عمل سازماندهی و ارزیابی دایمی فعالیت های آموزشی به منظور بهبود 

کیفیت آموزشی است. 
یک طرح درس باید شامل عناصر زیر  باشد: 

1ـ تعیین موضوع درس )موضوع عنوانی که باید مطرح گردد.(؛ 
2ـ مشخص کردن هدف ویژه تدریس )هدفی که باید به آن رسید(؛ 

3ـ تجزیه موضوع کلی درس به مطالب و مفاهیم جزئی تر )تعیین رئوس مطالب، اختصاص زمان الزم و …(؛
4ـ تهیه و تنظیم هدف های رفتاری یا هدف های اجرایی تدریس )هدف های رفتاری هر جلسه تدریس، با توجه به شرایط و ضوابط و امکانات متناسب 

با سطوح مختلف حیطه های یادگیری نوشته شود(؛ 
5ـ تهیه و تنظیم سؤاالت الزم برای اجرای ارزش یابی؛ 

5ـ الف( پیش آزمون: دانسته های مربوط به همان درسی است که درنظر داریم تدریس کنیم؛ 
5 ـ ب( ارزش یابی از نتیجه آموزش؛ 

6ـ بررسی رفتار ورودی دانسته های پیش شاگردان؛ 
7ـ استراتژی یاددهی و یادگیری؛ 

8ـ مراحل تدریس؛ 
9ـ رسانه های مورد نیاز و آماده نمودن وسایل و مواد آموزشی؛ 

10ـ فعالیت هایی که هنرآموز باید انجام دهد؛
11ـ فعالیت هایی که هنرجویان باید انجام دهند؛ 

12ـ جمع بندی و نتیجه گیری؛ 
13ـ تکلیف برای استحکام یادگیری؛

14ـ اختصاص زمان الزم برای هر مطلب. 
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همکاران قبل از کامل کردن جدول طرح درس مطالب زیر را مالحظه کنید: 
 تعیین موضوع درس: تا فرد نداند مقصدش کجاست، هرگز نمی تواند به گزینش بهترین راه رسیدن به آن بپردازد. 

 مشخص کردن هدف ویژه یا هدف کلی: هدف کلی یک مبحث درسی، بیان گسترده ای است که نتیجه کار معلم را نشان می دهد. هدف کلی هر 
مبحث درسی، همان هدف تدریس است: مانند کسب مهارت در یک فعالیت، ایجاد عالقه مندی نسبت به یک موضوع، »درک مفاهیم یک مبحث درسی« 

و …
 ویژگی های یک هدف کلی عبارت اند از 

1ـ منظور و مقصود از تدریس یک مبحث درسی بیان شود. 
2ـ محدودة مبحث و محتوای آن مشخص شود. 

3ـ انتظار معلم از هنرجویان تا حدودی معلوم شود. 
4ـ نیازها و خصوصیات هنرجویان مورد توجه قرار گیرد. 

5ـ بیان هدف ها به قدر کافی واضح و قابل فهم باشد. 
 تجزیه موضوع کلی درس به مطالب و مفاهیم جزئی تر: برای تدوین هدف های یادگیری، باید هدف های کلی آموزش را در قالب هدف های 

رفتاری تنظیم کنیم. 
 تعیین هدف های کلی یک مبحث درسی به منظور تدریس، از وظایف و مسئولیت های معلم است و دانش حرفه ای تخصص علمی و توجه او به 

ویژگی های دانش آموزان، در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. 
 تهیه و تنظیم هدف های رفتاری یا هدف های اجرایی تدریس: هدف های رفتاری تغییراتی است که معلم انتظار دارد یا در آغاز هر درس و قبل 

از شروع درس جدید، یا پس از آموختن درس جدید در رفتار فراگیران مشاهده کند. 
 برای بیان هر هدف رفتاری از افعالی کمک گرفته شود که نتیجة آن ها در عمل قابل مشاهده باشد، مانند نام ببرید، درست کنید، ترسیم کنید، 

توضیح دهید، …
 بررسی رفتار ورودی و دانسته های پیشین فراگیران: رفتار ورودی، آمادگی فرد برای یادگیری رفتار تازه داللت دارد اگر معلم از میزان معلومات 
و مهارت های شاگردان خود مطلع نباشد، ممکن است مطالب پیچیده ای را برای موضوع یادگیری انتخاب نماید که برای دانش آموز قابل درک و فهم نباشد. 

بنابراین رفتار ورودی جایی است که آموزش را باید از آن جا شروع کرد. 
 تهیه و تنظیم سؤاالت الزم برای اجرای ارزش یابی
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طرح پیشنهادی طرح درس روزانه 
نمونة طرح درس روزانه : شمارة 1 

نام و نام خانوادگی هنرآموز: مرضیه رسولی 
موضوع درس: تضاد رنگ های مکمل 

شمارة طرح درس: 

تعداد دانش آموزان: 17
تاریخ اجرا: 

مدت: 27 دقیقه 

نام کتاب: رنگ شناسی تخصصی لباس

وقت 1ـ دانش آموز متضاد مکمل را توضیح می دهد. 2ـ دانش آموز متضاد رنگ های مکمل را در طراحی لباس به کار می گیرد. هدف های کلی درس

متضاد رنگ های مکمل )تضاد رنگ های اصلی و فرعی( ـ هم جواری رنگ های مکمل ـ شیوة ساخت مکمل رنگ های ترکیبی رئوس مطالب 

1ـ تضاد رنگ های مکمل دوچرخه رنگ را بشناسید. 2ـ تضاد رنگ های مکمل را در طراحی لباس بکارگیرد. 3ـ انواع هم جواری رنگ های مکمل هدف های جزیی درسی
را بشناسد. 4ـ انواع هم جواری رنگ های مکمل در طراحی لباس بکار گیرد. 

فراگیرنده در پایان تدریس این درس قادر خواهد بود: هدف های رفتاری 
1ـ تضاد رنگ های مکمل در چرخة رنگ و رابطه آنان را توضیح دهد. 2ـ طراحی لباس را با توجه به تضاد در رنگ های مکمل ترسیم کند. 

3ـ مکمل پیچیده ترین ترکیبات رنگی در طراحی لباس را ترسیم کند. 

دی
رو

ر و
فتا

ن ر
عیی

ت

فراگیرنده می تواند: آزمون رفتار ورودی
1ـ رنگ های چرخه رنگ را توضیح دهد؛ 2ـ اصالحات تونالیته، والور، شدت )کروما( را توضیح دهد؛ 3ـ اصول تضادهای هفتگانه ایتن را توضیح 

دهد؛ 4ـ با گواش ساخت بصری رنگ را انجام  دهد. 

دیدن تکالیف

تعیین تکالیف

تعیین درصد آزمون رفتار 
ورودی

مثال: با توجه به شناختی که از دانش آموزان دارم در قسمت پیش بایسته بیش از 75 درصد دانش آموزان و در قسمت پیش دانسته تا حدود 35 
درصد دانش آموزان به سؤاالت جواب صحیح می دهند. 

متن کتاب درسی صفحه ……… تا صفحه ………محتوای درسی 

روش ترکیبی شامل: توضیحی )سخنرانی( ـ پرسش و پاسخ ـ نمایش شیوۀ تدریس 

کتاب درسی، طراحی لباس، فیلم ها، سی دی، ژورنال لباس، نمونه رنگی پارچه ها رسانۀ آموزشی 

در اینجا مثال از درس رنگ شناسی تخصصی لباس می باشد. 
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نمونه طرح درس روزانه: شمارة 2

وقتاجرای مراحل تدریس
سالم و احوال پرسی

حضور و غیاب

دیدن تکالیف

برای آگاهی از آموخته های قبلی دانش آموزان و آمادگی نسبت به درس جدید سؤاالت زیر را می پرسم:آزمون رفتار ورودی

ک 
کم

به 
ی 

یاب
ش 

رز
ا

صی
خی

ش
آزمون مرحله ای ت

پیش آزمون 

ب
طال

ه م
رائ

آماده سازی ا

توضیح مطالب 

جمع بندی و نتیجه گیری
ارزش یابی پایانی به منظور تعیین رفتار خروجی

فعالیت های تکمیلی 
تعیین تکالیف و اختتام

هدف کلی درس 
رئوس مطالب 

هدف های جزئی درس 
هدف های رفتاری 

رسانه های آموزشی 
شیوۀ تدریس 
محتوای درس 
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 ارزش یابی 
ارزش یابی نقش مهمی در کل فرایند تدریس ـ یادگیری ایفا می کند. گاه ارزش یابی در مراحل گوناگون یک دورة آموزشی صورت می گیرد. امتحان 

هفتگی، میان سال و حتی سؤاالت ابتدای هر جلسه که مربوط به درس جلسة قبل است از این گروه هستند. 
ارزش یابی عبارت است یک فرایند نظام یافته برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطالعات تا تعیین شود که آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در 
حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی ارزش یابی بیشتر براساس عملکرد دانش آموز و به صورت مستمرـ  نه مقطعی- انجام می شود. در این نوع ارزش یابی، 

هر هنرجو کار پوشة نهایی خواهد داشت تا اطالعات مربوط به مراحل اجرای کار و روند پیشرفت آن نگه داری و به صورت مستمر مقایسه می شود. 

 انواع ارزش یابی در درس رنگ شناسی تخصصی لباس 
هریک از معلمان، در طراحی آموزشی خود با چهار نوع ارزش یابی به شرح زیر سروکار دارند: 

1ـ ارزش یابی تشخیصی: این ارزش یابی قبل از تدریس صورت می گیرد و هدف از آن، جمع آوری اطالعات دربارة توانایی و پیش دانسته های هنرجویان، 
به منظور آگاهی از کمبودهای آموزشی و جبران آن هاست. 

2ـ ارزش یابی مرحله ای یا مستمر: اطالع از پیشرفت تدریجی دانش آموز در قسمت ها خاص از درس در طول تدریس، برای تقویت و تکمیل آموخته های 
جدید، با این روش رفتارهای هنرجویان درسراسر فرایند یادگیری و به صورت بخشی از آن سنجیده می شود. 

در درس رنگ شناسی تخصصی لباس هنرآموز معلم می تواند ارزش یابی را در حین انجام فعالیت ها توسط هنرجویان براساس عملکرد آن ها در سه 
حوزه به طور همزمان قضاوت کند. 

3ـ ارزش یابی پایانی: همان روش امتحان سنتی است که در پایان جلسات درس انجام می گیرد. این آزمون در محیطی ویژه و در زمان های مقرر به عمل می آید. 
4ـ ارزش یابی پروژه: در کارهای کارگاهی تکالیفی است که به هنرجویان به منظور راهنمایی وی برای دست یافتن به هدف های محدودی طراحی 

می شود و توسط معلم سازمان می یابد برخی ویژگی های آن فهرست وار عبارت اند از: 
الف( در طول یک دورة طوالنی ارائه می گردد. 
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 ارزش یابی پروژه
*از هنرجویان می خواهیم دست کم در موارد زیر مسئولیت هایی برای خود فرض بدانند:

الف( برنامه ریزی                    ب( سازماندهی                    ج( اجراء و ارائة کل پروژه                      د( تعبیر و تفسیر                     هـ( ارائه
الف( برنامه ریزی

تخیل: آیا محدودة پروژه را به روشنی درک کرده است؟
مناسبت: آیا هدف های مربوط و مناسبی را تدوین کرده است )با توجه به زمینة مطالعه اش(؟

واقع گرایی: آیا هنرجویان هدف های واقع بینانه ای تدوین کرده اند )با توجه به قابلیت های شخصی اش و منابع در دسترس(؟
ابتکار )اصالت(: آیا طرح پروژه نشانی از ابتکار دارد یا اینکه رونوشتی است از کارهای پیشینیان؟

ب( سازماندهی
منبع یابی: آیا هنرجو نشان داده است که در جمع آوری اطالعات برای پروژه اش توانایی منبع یابی دارد؟

آینده نگری ـ آیا هنرجو به آینده نظر داشته و مسائل و نیازها را پیش بینی کرده است؟
ج( اجرای پروژه 

مهارت: آیا هنرجو در اجرای پروژه از خود مهارت نشان داده است؟
دقت: آیا هنرجو در کارش دقیق بوده است؟

پشتکار و پایداری: آیا هنرجو می کوشد راهی برای حل مشکل بیابد یا به راحتی کار را رها می کند؟
د( تعبیر و تفسیر

رویکرد تجربی: آیا هنرجو می کوشد داده ها را به صورت کّمی درآورد؟
سواد: آیا هنرجو مشاهدات، فعالیت ها و نتایج را به روشنی و دقت توضیح می دهد؟

مهارت های شناختی: منظور دانشی است که در نتیجة تجربه به دست می  آید. آیا هنرجو درک خود را از مطالب پیشین مربوط به موضوع نشان 
می دهد؟ آیا در هنرجو سطح باالی مهارت های شناختی مالحظه می شود؟

باز بودن اندیشه: آیا از خود رویکرد پژوهشگری و اندیشه ورزی نشان می دهد؟
خالقیت: تا چه حد می کوشد روابط جدیدی را عرفی کند؟

هـ( ارائه 
فوریت: آیا کار را در موعد مقرر تمام می کند؟

به کارگیری مواد: آیا در به کارگیری مواد دقت الزم را دارد؟
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راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس نظری ـ عملی
درس رنگ شناسی تخصصی لباس رشتة طراحی و دوخت زمینة خدمات پایة سوم 

شاخه فنی وحرفه ای )سال تحصیلی 91ـ90(
نام کتاب: رنگ شناسی تخصصی لباس

کد کتاب: 491/5
واحد نظری: 1
واحد عملی: 2

ساعت نظری در هفته: 1
ساعت عملی در هفته: 3

نمره نظری: 4
نمره عملی: 16

مدل ارزشیابی: 1ـ1
نمره قبولی: 12

نوع آزمون:
نهایی 

داخلی 

نمرهعنوان

ول
ت ا

نوب
مر 

ست
م

ری
نظ

 فصل اول: ساختار بصری رنگ
 فصل دوم: ساختار بیانی رنگ

- پرسش های کالسی هر جلسه نمره دارند.
-پایان هر فصل، از مباحث تئوری کتاب آزمون کتبی )نظری( انجام پذیرد.

3
1

4

لی
عم

 پروژه:
 ـ ترکیب بندی کلی موضوع )استفاده بهینه و صحیح از ابزار اثر گذار(

 ـ شناخت اصول و قوانین رنگ ها
 ـ به کارگیری صحیح تکنیک ها و ترکیب بندی طرح

 ـ تمیزی کار
 ـ خالقیت و نوآوری

 ـ پاسپارتو
ه شود. ـ رنگ آمیزی مو و چهره در فصل های اول و دوم اجرا نشود. ـ  با توجه به فصول اول و دوم جهت اجرای اصول و  کارپوشه نهایی: ـ در پایان هر درس یک نمونه از اجرای تمرین ها به عنوان کار کالسی انتخاب و به صورت مجموعة کارپوشه ارا
قوانین رنگ ها از مانکن آماده استفاده شود )ترسیم طراحی لباس نمره ندارد(. از بخش اول و بخش دوم آخر فصل سوم اصول و قوانین )رنگ ها، ابزارها و تکنیک ها …( روی طرح لباس داده شده اجرا شود. ـ به کارگیری صحیح رنگ ها براساس مبانی رنگ 
ه آثار عملی کامل شده  ـ به کارگیری صحیح ابزار )اثرگذار و اثرپذیر( ـ رعایت اصول و قوانین استفاده از ابزارها و اجرای تکنیک های طراحی لباس ـ داشتن خالقیت و نوآوری ـ تحویل به موقع کار ـ مقایسه آثار پایانی فرد با خودش و پیشرفت فردی ـ ارا

ـ چگونگی انجام تمرین ها ـ تعداد کار مشخص شده از قبل ـ توانایی پاسخ گویی به پرسش های عملی و نظری کتاب ـ مشارکت در فعالیت های گروهی نمره دارند.

2
2
2

0/5
1

0/5

8

16
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نوب
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ری
نظ

فصل اول: ساختار بصری رنگ
فصل  دوم: ساختار بیانی رنگ

فصل سوم: ابزارهای طراحی لباس
فصل چهارم: نور و سایه در طراحی لباس

ـ پرسش های کالسی هر جلسه نمره دارند.
ـ پایان هر فصل، از مباحث تئوری کتاب آزمون کتبی )نظری( انجام پذیرد.
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پروژه:
ـ نحوه انتقال مانکن خطی روی مقوا

ـ ساختار بصری رنگ )شناخت اصول و قوانین رنگ ها(
ـ هماهنگی شکل و فرم با رنگ

ـ ترکیب بندی رنگی )ترکیب بندی کلی موضوع استفاده بهینه و صحیح از ابزار اثرگذار و اثرپذیر(
ـ به کارگیری صحیح نقوش و ترکیب بندی طرح

ـ خالقیت و نوآوری
ه کار )نور ـ سایه در طراحی لباس( ـ نحوة ارا

ـ پاسپارتو
ـ تمیزی کار

ه شود.  کارپوشه نهایی: ـ در پایان هر درس یک نمونه از اجرای تمرین ها به عنوان کار کالسی انتخاب و به صورت مجموعة کارپوشه ارا
از بخش اول و بخش دوم آخر فصل سوم اصول و قوانین )رنگ ها، ابزارها و تکنیک ها …( روی طرح لباس داده شده اجرا شود.

ـ به کارگیری صحیح رنگ ها براساس مبانی رنگ ـ به کارگیری صحیح ابزار )اثرگذار و اثرپذیر( ـ رعایت اصول و قوانین استفاده از ابزارها و اجرای تکنیک های طراحی لباس ـ داشتن خالقیت و نوآوری ـ تحویل به موقع کار ـ مقایسه آثار پایانی فرد با خودش 
ه آثار عملی کامل شده ـ چگونگی انجام تمرین ها ـ تعداد کار مشخص شده از قبل ـ توانایی پاسخ گویی به پرسش های عملی و نظری کتاب ـ مشارکت در فعالیت های گروهی نمره دارند. و پیشرفت فردی ـ ارا
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آزمون نوبت شهریور ماه مانند خرداد ماه برگزار شود.

یی
جرا

ت ا
کا

ـ طراحان سوال یک ماه قبل از امتحان لوازم و وسایل مناسب طراحی لباس را به هنرجویان اعالم کنند، مانند: مقوای مناسب رنگ، انواع ابزار اثرگذار )گواش، مداد رنگی، آبرنگ، زیپاتون …( تخته شاسی، سلفون …ن
ـ با توجه به همزمانی تدریس طراحی اندام و لباس و رنگ شناسی تخصصی لباس در امتحانات میان سال ترسیم مانکن و لباس در  این درس نمره ندارد.

- از واژه ها، نماد ها که در پانویس و قسمت مطالعه آزاد آورده شده پرسش داده نشود.
کتاب چاپ سال 1388 به بعد معتبر است.

 نوبت
شهریور
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برنامۀ کارآموزی
)1(

زمان اجرا: در پایان سال سوم هنرستانکل ساعت: 240 ساعتنوع واحد: عملیتعداد واحد: 2نام درس: کارآموزیبرنامۀ کارآموزی رشتۀ طراحی و دوخت

چگونگی اجرامحل های پیشنهادی اجراهدف کلیمهارت ها

ول
ش ا

بخ

و  الگو  طراحی 
دوخت لباس

مهارتی  آموخته های  به  بخشی  عمق   *
کتاب های الگو )1(، الگو )2(، دوخت )2( و 

الگو و دوخت کودک )1(
* تطابق آن با ضرورت های حوزة اجرا
* آشنایی با جامعه و ساختار مشاغل

* تمرین برای ورود به کار واقعی
* گسترش مهارت ها در حوزة حرفه ای

* آموزشگاه های خیاطی زنانه
* تولیدی های پوشاک بچه گانه

* تولیدی های پوشاک زنانه
اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  اشتغالی  خود  مراکز   *

)بازارچه خود اشتغالی(
* مراکز آموزش هالل احمر )بخش تولید لباس(

* جهاد کشاورزی )بخش آموزش خیاطی(
* مراکز آموزش بهزیستی )بخش آموزش خیاطی(

* کارخانجات بزرگ پوشاک
* اتحادیه خیاط زنانه و مردانه

* اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک
* اتحادیه صادرکنندگان پوشاک

فعالیت  امکان  چرخشی  صورت  به  دانش آموزان  تقسیم بندی   *
هنرجویان در جلسات حوزه های قبلی را مهیا می سازد.

* برنامة انتخابی کارآموزی باید در جهت توانمندتر شدن هنرجویان 
در محتوای مهارت، کتاب های مربوطه باشد.

ارائه  جهت  بعدی  همکاری های  و  اتحادیه ها  و  اصناف  نظارت   *
مطلوب تر دوره ها الزامی است.

* نظارت بر فعالیت  هنرجویان به استناد برنامه درسی انجام خواهد 
شد.

کارخانجات  در  مختلف  بخش های  ماشین های  معرفی  و  بازدید   *
پوشاک 

* طراحی و دوخت سرویس اتاق خواب کودک با تزیینات و ملزومات 
آن )پنبه دوزی، تکه دوزی، توردوزی و …(

* دوخت لباس )مانتو و شلوار، پیراهن، بلوز، دامن و …( به صورت 
سری دوزی

* دوخت مانتو و شلوار مدارس به صورت سری دوزی
* دوخت لباس کودک به صورت سری دوزی با تزیینات )گلدوزی ـ 

تکه دوزی، توردوزی و …(
* ارائة الگوهای آمادة لباس کودک از نوزاد تا دو سال
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برنامۀ کارآموزی
)2(

زمان اجرا: در پایان سال سوم هنرستانکل ساعت: 240 ساعتنوع واحد: عملیتعداد واحد: 2نام درس: کارآموزیبرنامۀ کارآموزی رشتۀ طراحی و دوخت

چگونگی اجرامحل های پیشنهادی اجراهدف کلیمهارت ها

وم
ش د

بخ

طراحی  و  رنگ 
لباس

* عمق بخشی به آموخته های مهارت کتاب های 
تخصصی  رنگ شناسی  لباس،  و  اندام  طراحی 

لباس
* تطابق آن با ضرورت های حوزة اجرا
* آشنایی با جامعه و ساختار مشاغل

* تمرین برای ورود به کار واقعی
* گسترش مهارت ها در حوزة حرفه ای

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  لباس  طراحی  بخش   *
)تاالرهای نمایش و تئاتر(

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  لباس  آرشیو  بخش   *
)تاالرهای نمایش و تئاتر …(

* بخش طراحی و اشاعة مد لباس در اتحادیه های صنفی
و  لباس  طراحی  اختصاصی  کارگا ه های  طراحی  بخش   *

رنگ در سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار
* آرشیو لباس و کارگاه دوخت لباس در سازمان

* صدا و سیما استان ها
* مراکز آموزش طراحی لباس با کامپیوتر

* آتلیه های طراحی 
* مراکز آموزش طراحی لباس جهاد دانشگاهی

* بخش آموزش طراحی لباس های سنتی میراث فرهنگی
* بخش طراحی لباس تولیدی های بزرگ پوشاک

* آموزشگاه های طراحی لباس و خیاطی

در  لباس  الگوی  با  آن  مطابقت  و  لباس  طرح های  ارائة   *
سایزهای مختلف

* ارائة طرح های رنگی لباس با توجه به خصوصیات اقلیمی 
استان

لباس  طراحی  با  همراه  زنانه  لباس  آمادة  الگوهای  تهیة   *
)جهت فروش(

* همکاری با نشریات طراحی لباس، الگو و دوخت
شدن  توانمندتر  جهت  در  باید  کارآموزی  انتخابی  برنامة   *

هنرجویان در محتوای مهارت کتاب های مربوطه باشد.
* نظارت اصناف و اتحادیه ها و همکاری های بعدی جهت ارائة 

مطلوب تر دوره ها
* تقسیم بندی دانش آموزان به صورت چرخشی امکان فعالیت 

در جلسات حوزه های قبلی را مهیا می سازد.
* نظارت بر فعالیت  هنرجویان به استناد برنامه درسی انجام 

خواهد شد.
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برگه بازدید از کارآموزی

تاریخ اجراشماره تعداد هنرجویان  نام هنرآموز  منطقه  نام هنرستان 

 هدف کلی: عمق بخشی به آموخته های مهارت کتاب های طراحی اندام و لباس، رنگ شناسی تخصصی لباس، الگو و دوخت لباس کودک )1( ـ الگو )1( و )2( ـ دوخت )1( و )2(

 آیا برنامة کارآموزی در جهت توانمندتر شدن هنرجویان در مهارت های مورد انتظار برنامة درسی است؟ بلی  خیر 1
 دالیل آن …

 آیا فعالیت هنرجویان به استناد برنامة درسی انجام می شود؟ بلی  خیر 2

 آیا تقسیم بندی دانش آموزان به صورت چرخشی است و امکان فعالیت در سایر حوزه ها را نیز مهیا ساخته است؟ بلی   خیر  3
 دالیل آن …

 آیا اصناف و اتحادیه ها، همکاری الزم را برای ارائة مطلوب تر دورة کارآموزی دارند؟ بلی   خیر   4
 دالیل آن …

 آیا دورة کارآموزی باعث آشنایی با جامعه و ساختار مشاغل می شود؟ بلی   خیر  5

 آیا دورة شرایط الزم برای ورود به دنیای کار را فراهم می آورد؟ بلی   خیر  6
 دالیل آن …

آیا برنامة دوره با ضرورت های حوزة اجرا تطابق دارد؟ بلی   خیر  7
 دالیل آن…

 آیا برنامة دوره باعث گسترش مهارت ها در حوزة حرفه ای می شود؟ بلی   خیر  8
 دالیل آن …
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کارگاه رنگ شناسی تخصصی لباس 
و مبانی هنرهای تجسمی

1ـ میز هنرآموز 
2ـ صندلی هنرآموز

3ـ وایت برد 
4ـ میز کامپیوتر 

5 ـ میز مخصوص کالس رنگ 
6  ـ صندلی هنرجو 

7ـ میز نور  
8   ـ تابلو نمایش آثار هنرجویان  

9ـ کمد وسایل هنرجویان
10ـ کمد وسایل مخصوص کالس رنگ

11ـ دست شویی 
12ـ صندلی میز نور
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راهنمای موزۀ های ایران )بازدید، درس رنگ شناسی تخصصی لباس(
برای آشنایی بیشتر با نمونه های آثار هنری و بررسی شیوه های متنوع در طراحی در رشته های مختلف می توانید از گنجینه های ایران بازدید کنید. 

فهرست گنجینه هایی که آثار هنری را به معرض نمایش گذاشته اند، عبارت است از:

استان آذربایجان شرقی

*
*
*
*
*
*

موزة آذربایجان شرقی )باستان شناسی، هنر پیش از تاریخ، دوران تاریخی و اسالمی(، تأسیس 1341، نشانی: تبریز، خیابان امام خمینی، جنب مسجد کبود، تلفن 66343
موزة مراغه )آثار دورة ایلخانی، سکه، ظروف مفرغی، ظروف شیشه ای و کاشی(، تأسیس 1335، نشانی: مراغه آرامگاه اوحدی مراغه ای، تلفن: 223700

موزة ارومیه )باستان شناسی، مردم شناسی(، تأسیس 1346، نشانی: ارومیه، خیابان دانشکده شهید بهشتی، تلفن: 46520
موزة خوی )باستان شناسی، مردم شناسی و هنرهای تزیینی(، تأسیس 1348، نشانی: خوی، خیابان امام، کوچه نوراهلل خان، تلفن: 24177

موزة میاندوآب )باستان شناسی، مردم شناسی، و هنرهای تزیینی(، تأسیس 1347، نشانی: میاندوآب، پارک شهر، تلفن:24917
موزة شهرستان اهر موزة ارسباران )باستان شناسی، دوره های اسالمی، ظروف، نقاشی، سنگ نوشته ها(، نشانی: اهر، پارک شیخ شهاب الدین اهری، تلفن: 2224310

استان اردبیل

*

*

بقعة شیخ صفی و نجینة چینی خانه )چینی های دوران صفوی، قرآن، فرامین، سکه و لباس(، تأسیس 1370، نشانی: اردبیل، میدان عالی قاپو، تلفن: 228855
موزة خلخال )آثار باستانی مربوط به حفاری های منطقه خلخال و اردبیل(، تأسیس 1373، نشانی: خلخال، جنب ساختمان شهرداری، تلفن: 23299

موزة مشکین شهر )آثار باستانی مربوط به حفاری های مشکین شهر، سفال، سکه، نسخ خطی و اشیای فلزی( تأسیس 1372، نشانی: مشکین شهر، ترمینال، تلفن: 23658

استان اصفهان

*
*
*
*

موزة چهلستون )باستان شناسی، نمونه های نقاشی دیواری و هنرهای دستی(، تأسیس 1327، نشانی: اصفهان، خیابان سپاه، تلفن: 222686
موزة ارامنه )کتب خطی و چاپی، پوشاک، تابلو نقاشی، کاشی و …( تأسیس 1309، نشانی: اصفهان، جلفا، تلفن: 243471

موزة هنرهای تزیینی اصفهان )نگارگری، تذهیب، نسخ خطی، انواع دوخته ها و بافته ها و …(، تأسیس 1374، نشانی: اصفهان، خیابان استانداری، عمارت رکیب خانه، تلفن: 21606
موزة ملی کاشان )آثار دوران ماقبل تاریخ، تاریخی، اسالمی و مردم شناسی(، تأسیس 1346، نشانی: کاشان، باغ فین، تلفن: 30477

موزة کویر )مردم شناسی(، تأسیس 1373، نشانی: نائین، جنب مسجد جامع، تلفن: 3621

استان بوشهر

موزة رئیس علی دلواری )اسناد تاریخی، سالح ها و ادوات نظامی قدیمی، مردم شناسی(، تأسیس1371، نشانی: بوشهر، بخش دلوار، خانه رئیس علی دلواری، تلفن: 4334*
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استان تهران

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

موزة آبگینه و سفالینه های ایران )آثار شیشه ای و سفالین(، تأسیس 1356، نشانی: تهران خیابان جمهوری، خیابان سی تیر، شمارة 55، تلفن: 4ـ66708153
موزة بهزاد )نقاشی های استاد حسین بهزاد(، تأسیس 1373، نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان زعفرانیه )شهید فالحی(، خیابان شهید طاهری، کاخ سعدآباد، تلفن: 

9ـ22282031
موزة پژوهشی مردم شناسی )مردم شناسی(، تأسیس 1373، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد، تلفن: 9ـ22282932

تماشاگه تاریخ )آثار مربوط به تاریخ معاصر ایران، ظروف و وسایل شخصی ناصرالدین شاه، تابلو نقاشی، هنرهای دستی و …( تأسیس 1375، نشانی: تهران خیابان ولی عصر، 
باالتر از میرداماد، نبش قبادیان، تلفن: 88788683

تماشاگه پول )سکه و اسکناس دوره های مختلف(، تأسیس 1376، نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، ابتدای خیابان میرداماد، نبش دامن افشار، شمارة 1، تلفن: 8795994
موزة جهان نما )آثار کهن، آثار هنرهای تجسمی معاصر ایران و جهان( تأسیس 1376، نشانی: تهران: خیابان نیاوران )شهید باهنر(، میدان شهید باهنر، کاخ نیاوران، تلفن: 

15ـ22282012
خزانة جواهرات ملی، تأسیس 1339، نشانی: تهران، خیابان فردوسی، روبرو سفارت آلمان، تلفن: 664463785

خانة صبا )آالت موسیقی(، تأسیس 1354،  نشانی: تهران، میدان بهارستان، خیابان ظهیراالسالم، شمارة 90، تلفن: 33111246
موزة خط و کتابت میرعماد )مجموعه ای از سیر خوش نویسی در ایران(، تأسیس 1376، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد، تلفن: 9ـ22282031

موزة دوران اسالمی )آثار مربوط به فرهنگ و هنر اسالمی(، تأسیس 1375، نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، تلفن: 6  ـ66702061
موزة رضا عباسی )آثار دوران پیش از اسالم و دورة اسالمی(، تأسیس 1356، نشانی: تهران،  خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، شمار، 927، تلفن: 3ـ8863001

موزة سکه، تأسیس 1346، نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، بانک سپه، تلفن 9ـ33111091
موزة سیزده آبان )مجسمه ها و طراحی های استاد صنعتی(، تأسیس 1322، نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، میدان امام خمینی،  تلفن: 66701915

موزة فرش ایران، تأسیس 1356، نشانی: خیابان کارگر شمالی تقاطع دکتر فاطمی، تلفن: 6652703
موزة فرش رسام عرب زاده )فرش، طرح فرش(، تأسیس 1374، نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بوستان یکم، شمارة 7، تلفن: 13ـ22847911

کاخ سبز )دارای نمونه های عالی  گچ بری، آیینه کاری، تذهیب و خاتم کاری بر روی دیوار، آثار هنری(، تأسیس 1360، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد، تلفن: 9ـ22282031
کاخ صاحبقرانیه )اشیای هنری و تاریخی دوره قاجار و پهلوی(، تأسیس 1377، نشانی: تهران کاخ نیاوران، تلفن: 5  ـ22282012

موزة ملی ایران )آثار دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی تا اوایل اسالم(، تأسیس 1316، نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، تلفن: 6  ـ66702061
کاخ ملت )تابلوهای ایرانی و خارجی، فرش، اشیا و آثار هنری اروپا(، تأسیس 1360، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد، تلفن: 9ـ22282031

موزة هنر ملل )سفال های دوران پیش از اسالم، دوره اسالمی، مجسمه و تابلوهای نقاشی دوران معاصر(، تأسیس 1374، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد، تلفن: 9ـ22282031
کاخ اصلی نیاوران )آثار هنری ایرانی و خارجی(، تأسیس 1364، نشانی: تهران، کاخ نیاوران، تلفن: 5  ـ22282012

مجموعة فرهنگی آزادی )آثار مربوط به قبل از اسالم تا دورة قاجار(، تأسیس 1350، نشانی: تهران، میدان آزادی، تلفن: 5  ـ66023951
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

موزة مردم شناسی )پوشاک و لوازم مناطق مختلف ایران(، تأسیس 1316، نشانی: تهران، میدان پانزده خرداد، داخل محوطه کاخ گلستان، تلفن: 33110653
موزة ملی ملک )تابلوهای نقاشی، سکه، خط، تمبر، پرچم و …( تأسیس 1316، نشانی: تهران، میدان امام خمینی، باغ ملی جنب وزارت امور خارجه، تلفن: 66726613

ـ  33113335 کاخ گلستان )مجموعة تاالرهای تاریخی با آثار هنری رشته های مختلف(، تأسیس 1346، نشانی: تهران، میدان پانزده خرداد، تلفن: 8   
موزة مینیاتور آبکار، تأسیس 1373، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد، تلفن: 9ـ2228203

موزة نظامی )ابزارآالت و پوشاک نظامی از دورة هخامنشیان تا عصر حاضر(، تأسیس 1362، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد، تلفن: 22283013
موزة نقاشی پشت شیشه، تأسیس 1377، نشانی: تهران، تقاطع خیابان هدایت و تنکابن، تلفن: 77526777

موزة وزارت پست و مخابرات )تمبر، آثار پستی و …( تأسیس 1369، نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، سر در باغ ملی، جنب وزارت امور خارجه، تلفن:66700503
موزة هنرهای زیبا )تابلوهای نقاشی ایران و جهان(، تأسیس 1361، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد، تلفن: 9ـ22282031

موزة هنرهای معاصر )آثار هنرهای تجسمی معاصر ایران و جهان(، تأسیس 1356، نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب پارک الله، تلفن: 88964175
موزة هنرهای ملی )نگارگری، مجسمه و هنرهای دستی ایران(، تأسیس 1309، نشانی: تهران، میدان بهارستان، خیابان کمال الملک، داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  

تلفن: 33116329
موزة و کارگاه هنرهای سنتی، تأسیس 1309، نشانی: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان زنجان، سازمان میراث فرهنگی کشور، تلفن: 2ـ66017071

استان خراسان

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

موزة مرکزی آستان قدس رضوی )آثار سنگی، سکه و …(، تأسیس 1324، نشانی: مشهد، آستان قدس رضوی، تلفن: 24570
موزة تمبر آستان قدس رضوی، تأسیس 1369، نشانی: مشهد، آستان قدس رضوی، تلفن: 24570
موزة فرش آستان قدس رضوی، تأسیس 1372، نشانی: مشهد، آستان قدس رضوی، تلفن: 24570

موزة قرآن قدس رضوی، تأسیس 1364، نشانی: مشهد، آستان قدس رضوی، تلفن: 24570
مجموعه آرامگاه نادری )ابزار و ادوات رزمی دوران افشار و قاجار(، تأسیس 1342، نشانی: مشهد، چهارراه شهدا، تلفن: 24888

موزة توس )باستان شناسی، مردم شناسی(، تأسیس 1361، نشانی: مشهد، شهر توس، جنب آرامگاه فردوسی، تلفن 3260
موزة مردم شناسی بیرجند )مردم شناسی، باستان شناسی(، تأسیس 1372، نشانی: بیرجند، خیابان معلم، باغ اکبریه، تلفن: 30153

موزة قوچان )مردم شناسی(، تأسیس 1376، نشانی: قوچان، فلکة قوچان، تلفن: 22131
موزة گناباد )شیخ خطی قرآنی، سکه، ظروف فلزی و سفالی، کتیبه و محراب(، تأسیس 1376، نشانی: گناباد کوی شرقی )قصبه شهر(، مجموعة میراث فرهنگی گناباد )مسجد 

جامع(، تلفن: 3775
موزة نیشابور )باستان شناسی(، تأسیس 1374، نشانی: نیشابور، جنب میدان خیام، رباط شاه عباسی، تلفن: 22039

موزة شاندیز )موزة مردم شناسی ویرانی(



33

استان زنجان

موزة رختشوی خانه )مردم شناسی(، تأسیس 1375، نشانی: زنجان، چهارراه انقالب، سعدی وسط، کوچة بابا جمال، تلفن: 60158*

استان سمنان

*
*

موزة مردم شناسی حمام حضرتی سمنان )مردم شناسی(، تأسیس 1373، نشانی: سمنان بازار حضرت، تکیة پهنة سمنان، تلفن: 23083
موزة شاهرود )مردم شناسی، باستان شناسی(، تأسیس 1367، نشانی: شاهرود، خیابان فردوسی، تلفن: 21784

استان سیستان و بلوچستان

*

*

موزة زاهدان )باستان شناسی، مردم شناسی، آثار هنری(، تأسیس 1373، نشانی: زاهدان،  بلوار آیت اهلل مطهری، خیابان امداد، میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان، تلفن: 
24499

موزة زابل )مردم شناسی، باستان شناسی(، تأسیس 1369، نشانی: زابل، خیابان فردوسی، میراث فرهنگی زابل، تلفن: 8300

استان فارس

*
*
*
*
*
*

موزة پارس )باستان شناسی، تاریخی، هنری(، تأسیس 1315، نشانی: شیراز، میدان شهرداری، خیابان کریم خان، روبروی بانک مرکزی، تلفن: 2224151
موزة سنگ هفت تنان، تأسیس 1370، نشانی: شیراز، چهارراه ابیات، بلوار هفت تنان، آرامگاه هفت تنان، تلفن: 2277877

موزة شاهچراغ )کتب خطی، سکه، مهرهای فلزها و بافته ها(، تأسیس 1342، نشانی: شیراز، حرم مطهر حضرت شاه چراغ، تلفن: 2222158
موزة نارنجستان )باستان شناسی و هنرهای دستی دوره های اسالمی(، تأسیس 1348، نشانی: شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، تلفن: 2224381

موزة نظامی عفیف آباد )سالح و جنگ افزار قدیمی، فرش های دستباف و …(، تأسیس 1370، نشانی: شیراز، باغ گلشن، باغ عفیف آباد، تلفن: 6267343
موزة تخت جمشید )باستان شناسی(، تأسیس 1316، نشانی: مرودشت، 80 کیلومتری شمالی شیراز، تلفن: 3337016ـ  728.

استان قزوین

*
*

موزة چهلستون قزوین )آثار سفالی، چوبی، فلزی، سکه و پارچه(، تأسیس 1334، نشانی: قزوین، میدان آزادی )سبزه میدان(، تلفن: 23320
موزة مردم شناسی حمام قجر



34

 استان قم

 موزة آستانة قم )قرآن های خطی، کاشی لعابدار، ظروف شیشه ای و سفالی(، تأسیس 1314، نشانی: قم، میدان آستانه، تلفن:  741429*

 استان کردستان

 موزة سنندج )باستان شناسی، مردم شناسی(، تأسیس 1354، نشانی: سنندج، خیابان امام خمینی، کوچة حبیبی )عمارت ساالر سعید سنندجی(، تلفن: 22440*

 استان کرمان

*
*
*
*
*
*

موزة سکه، تأسیس 1370، نشانی: کرمان، میدان گنجعلیخان، تلفن: 266183
موزة صنعتی کرمان )مجسمه ها و تابلوهای نقاشی استاد صنعتی(، تأسیس 1356، نشانی: کرمان، خیابان شریعتی، موزة صنعتی، تلفن: 221882

موزة حمام گنجعلیخان )مردم شناسی(، تأسیس 1350، نشانی: کرمان، میدان گنجعلیخان، تلفن: 225577
موزة کرمان )اشیا کشف شده از حفاری ها و نمونه های سازه های موسیقی قدیمی(، باغ موزة هرندی، چهارراه طهماسب آباد

موزة شهداد )اشیا به دست آمده از حفاری های دره آتوس(،
مجموعة ماهان، شاه نعمت اهلل ولی )قرآن خطی، پته دوزی، تبرزین، کشکول و شمشیر(، تأسیس 1376، نشانی: ماهان کرمان، خیابان آستانة شاه نعمت اهلل ولی، تلفن: 2202

استان کرمانشاه

موزة مردم شناسی معاون الملک )مردم شناسی(، تأسیس 1369، نشانی: کرمانشاه، خیابان شهید حداد عادل، تلفن: 23777*

 استان گلستان

*
*

 موزة گرگان )باستان شناسی و مردم شناسی(، تأسیس 1341، نشانی: گرگان، میدان شهدا، خیابان امامزاده عبداهلل، تلفن: 22346
موزة مردم شناسی علی آباد کتول، بعد از ایستگاه گرگان

 استان گیالن

*
*

 موزة رشت )مردم شناسی، باستان شناسی(، تأسیس 1349، نشانی: رشت، خیابان طالقانی، خیابان بیستون، تلفن: 27979
 کاخ میان پشته و نمایشگاه نظامی )وسایل رزمی و اشیای هنری(، تأسیس 1367، نشانی: بندرانزلی، میان پشته، خیابان تکاوران، تلفن: 23004
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 استان لرستان

 موزة و قلعة فلک االفالک )باستان شناسی، اشیای دوران پیش از تاریخ، تاریخی، اسالمی(، تأسیس 1376،  نشانی: خرم آباد، قلعة فلک االفالک، تلفن: 24090*

 استان مازندران

*
*

 موزة بابل )باستان شناسی، مردم شناسی، آثار هنری(، تأسیس 1375، نشانی: بابل، خیابان مدرس، تلفن: 92877
ـ  3425  موزة کندلوس )سفال، پوشاک، زیورآالت و کتب خطی(، تأسیس 1365، نشانی: روستای کندلوس ـ کجور نوشهر، تلفن: 6  

 استان مرکزی

 موزة حمام چهارفصل اراک )باستان شناسی، مردم شناسی و آثار هنری(، تأسیس 1373، نشانی: اراک، خیابان شهید بهشتی، تلفن: 41042*

 استان همدان

*
*

 مجموعة آرامگاه و گنجینة بوعلی )صنایع دستی و فرش(، تأسیس 1330، نشانی: همدان، خیابان بوعلی، میدان بوعلی، تلفن: 31008
 موزة هگمتانه )باستان شناسی(، تأسیس 1372، نشانی: همدان خیابان اکباتان، میدان هفت تیر، تلفن: 224005

 استان یزد

 موزة آیینه و روشنایی، تأسیس 1377، نشانی: یزد، خیابان کاشانی، روبه روی پارک هفتم تیر، تلفن: 840010* 
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واژه نامه1 »ساختار بصری رنگ«
 Achromatic Color  .......................................  رنگ بی فام

اصطالحی برای سیاه یا سفید یا هر نوع خاکستری که دارای 
فام نیستند و از جنبه علمی رنگ محسوب نمی شوند.

       Color ............................................................................  رنگ
 Chromatic Color   .......................................  رنگ فام دار

یا  آبی  یا  سبز  زرد،  قرمز،  پایه،  رنگ های  برای  اصطالحی 
رنگ های حد واسط بین این رنگ ها

 Color Scheme  .................................................  رنگ بندی
نحوة سازماندهی رنگ های اساسی موجود در یک اثر هنری

 Complementary Colors .....................  رنگ های مکمل
شوند  آمیخته  هم  با  درست  نسبت  به  اگر  که  رنگ  دو 
خاکستری ـ سیاه ایجاد می کنند و به دلیل تباین اگر در کنار 

هم قرار گیرند یکدیگر را تقویت می کنند.
 Dye ..............................................................  )رنگینه )ملّون

مادة طبیعی یا مصنوعی که برای رنگ کردن مواد دیگر به کار 
برده می شود، مانند روناس، قرمز دانه، نیل و غیر آن ها

1ـ واژه ها در تمام واژه نامه ها، به اعتبار معادل غربی آن ها، براساس حروف الفبای انگلیسی تنظیم 
شده اند.

 Intensity .............................................................. توان رنگ
از ویژگی های سه گانة هر رنگ که قوت و درخشندگی  یکی 
رنگ  یک  از  که  است  نوری  کیفیت  می کند،  را مشخص  آن 

منعکس می شود.
 Neutralized Color ..........................................  رنگ خنثا

رنگی که به سبب مخلوط شدن با خنثا ها یا با یک رنگ مکمل 
به خاکستری گراییده و یا شدت آن کاهش یافته است.

 Pigment ....................................................................  رنگیزه
مادة َگرد شده ای که با حاّلل مخلوط می شود و رنْگ ماده را 

می سازد.
 Purity ..............................................................  خلوص رنگ

ناخالص  مقدار فام نمایان در یک رنگ )برای مثال: صورتی، 
است، زیرا »قرمزی« کمتری از خود نشان می دهد(.

Paint ......................................................................  رنْگ ماده
مادة رنگی مورد استفاده در نقاشی که از رنگیزة ساییده 

شده در یک حاّلل به دست می آید.

بخش دوم
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 Primary Colors ........................................  رنگ های اولیه
قرمز، آبی و زرد که همة رنگ های دیگر را می توان از اختالط 

آن ها به دست آورد.
 Secondary Colors ....................................  رنگ های ثانویه
بنفش، سبز و نارنجی که از اختالط رنگ های اولیه به دست می آیند.
Tertiary Colors ............................................ رنگ های ثالثه

شش رنگی که هر کدام از ترکیب یک رنگ اولیه و یک 
رنگ ثانویه به دست می آیند.

 Tonality ...................................................................  تونالیته
حس بصری ایجاد شدة ناشی از تأثیر رنگ غالب در یک ترکیب رنگی- 

درجات و پله های مختلف رنگی از لحاظ تیرگی و روشنایی.
 Tone..............................................................  )رنگ مایه )تُن

اصطالحی مربوط به تغییرات فام و درخشندگی رنگ ها که معموالً 
در معنای درجات تیرگی و روشنی یک رنگ به کار می  رود.

 Contrast ................................................. )کنتراست )تباین
یا دو  بارز میان جلوه های دو رنگ  تفاوت  از  کیفیتی حاصل 

رنگمایة مقایسه شده با یکدیگر.
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هدف
1ـ انتخاب چرخة رنگ ایتن و رنگ های اصلی، فرعی و 

میانی در لباس؛
2ـ به کارگرفتن رنگ های چرخة رنگ ایتن با نسبت صحیح؛
3ـ هماهنگی رنگ های چرخة رنگ ایتن با فرم در طراحی 

لباس؛
4ـ به کار بردن تضادهای هفتگانة ایتن در طراحی لباس؛

5  ـ آشنایی با مفهوم میانه های رنگی؛
6  ـ آشنایی با مفهوم تأثیر فضایی رنگ؛

خالصۀ فصل
در این فصل هنرجو با چرخة رنگ ایتن و تضادهای هفتگانه و 
مفاهیم میانة رنگی، تأثیر فضایی رنگ، تأثیر متقابل رنگ ها، رابطة 
متقابل شکل و رنگ و ترکیب بندی رنگ ها آشنا می شود و با توجه به 
این نکات می تواند در به کارگیری رنگ در لباس و ترکیب بندی های 
رنگ ها  شناخت  و  زیبایی شناسی  برسد.  صحیح  انتخاب  به  زیبا 
افرادی که محیط  با رنگ هاست.  فراوان  تمرینات  در گرو دیدن و 
رنگی  دید  و  خالقیت  دارای  دارد،  فراوان  رنگی  تنوع  زندگی شان 
فوق العاده ای هستند. در این مقوله نظریه رنگی ایتن که محور اصلی 
در کتاب »رنگ شناسی تخصصی لباس« است، محفوظ و در کنار 
آن در قسمت دانستنی های نظریه رنگ اشاره ای به چند نظام رنگی 

معروف خواهیم داشت.

7ـ درک اثرات مختلف یک رنگ بر روی زمینه های مختلف 
رنگی؛

8   ـ شناخت تغییر وسعت مجازی رنگ ها؛
9ـ شناخت تغییر درجة ارزش های رنگی؛

10ـ شناخت تغییر بُعد رنگی؛
11ـ شناخت تغییر درجة تاریکی و روشنی رنگ ها؛

12ـ به کار بردن ترکیب رنگی در طراحی لباس؛
در  آن ها  گرفتن  به کار  و  رنگی  مفاهیم  با  آشنایی  13ـ 

طراحی لباس.
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دانستنی ها

سرآغاز عرضه کاری نظریه پردازاِن رنگ کشف این نکته است که رنگ 
سفید ترکیبی از همة رنگ هاست و نیوتن1 اولین فردی بود که دایرة رنگ را 
مرتب و پایه گذاری نمود. رنگ های دایرة رنِگ نیوتن هفت رنگ رنگین کمان 

)قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش( است )تصویر 1ـ1(.
به طیفی  عبور کند  از یک منشور  اگر  نور سفید  دریافت که  نیوتن 
از رنگ ها تجزیه می شود. همچنین به وسیلة قرار دادن منشور دیگری در 
مسیر نوِر تجزیه شده به صورت وارونه، می توان رنگ های طیف را باز ترکیب 

کرد و نور سفید به دست آورد.

 Newton ـ1

نظریه های رنگ

 واژه نامه1 »دانستنی های نظریۀ رنگ«

 Chroma ........................................................... کروما ـ رنگ
با رنگ  تمایز یک رنگ  ـ نسبت  نسبت شدت و ضعف رنگ 

خاکستری با همان روشنایی ـ میزان پرمایگی یک فام.
Color - Atlas (Color Chart).......................... اطلس رنگ

به  رنگ  نمونه های  و  کد ها  اسامی،  شامل  مجموعه ای 
عنوان راهنما 

 Color Balance ...........................................................  تعادل رنگ
رنگ ها قدرت و خلوص رنگی متفاوتی با هم دارند به همین 
منظور برای داشتن تعادل در آن ها مقدار متفاوتی از هر رنگ 

مورد نیاز است.
Hue ................................................................  ته رنگ ـ فام

رنگ پایه ـ رنگ های قرمز، زرد، سبز یا  آبی یا رنگ های 
حد واسط بین این رنگ ها

 Planetary System ...............................  سیستم سیاره ای
نام یکی از سیستم های رنگی که توسط آلبرت ونل در سال 

1983 ارائه شد.
 Value .................................................. ارزش ـ مقدار ـ والر

نسبت روشنی و تیرگی یک رنگ  

1ـ تمام واژه نامه ها براساس حروف الفبای انگلیسی آورده شده است.
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  تصویر 1ـ1ـ نیوتن

بِلون1 فرانسوی کشف کرد از ترکیب سه مادة قرمز، زرد و آبی می توان 
رنگ های دیگر را به وجود آورد. پس از او توبیاس مایِر2 آلمانی دایرة رنگ 
بلون را توسعه داد. وی بازنمایی رنگ ها را به صورت مثلثی، شکل گرفته از 
شش ضلعی های منتظم ترسیم کرد که در هر ضلع  یک شش ضلعی از سه 
رنگ اصلی قرار می گرفت و فواصل بین آن ها را رنگ های ترکیبی پر می کرد 

)تصویر 2ـ1(.
توبیاس مایر آلمانی با استفاده از کشف بلون دایرة رنگ را توسعه داد. 
بلون سیستم RYBK را که شبیه به سیستم CMYK است پایه نهاد روش 

او پایه و اساس چاپ رنگ مدرن است.

Le Blon  ـ1

Mayer- Tobias  ـ2

  تصویر 2ـ1ـ مثلث رنگ توبیاس مایر
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هنرمند انگلیسی به نام َهریس1 دایرة رنگی را با 18 رنگ ارائه داد. 
با این تقسیم بندی او توانست تعداد رنگ ها را در دایرة رنگ به 180 عدد 

گسترش دهد و اولین اطلس رنگ2 را منتشر ساخت )تصویر 3ـ1(.

Harris  ـ1

Color Atlas (color chart) ـ2

  تصویر 3ـ1ـ دایرۀ رنگ هریس تصویر 4ـ1ـ کره رنگ اتو رنگ

فیلیپ اُتوُرونگ1 نقاش آلمانی سیستمی را وضع کرد که رنگ ها در آن 
بر روی یک گوی بازنمایی می شدند. رنگ مایه ها بر روی مدار افقی به تدریج 
در جهت حرکت به سمت قطب باالی گوی با سفید و در حرکت به سمت 

قطب پایین گوی با سیاه ترکیب می شدند )تصویر 4ـ1(.

Runge-Philip Otto ـ1
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در این دوران بر روِی دایرة رنِگ مواد، رنگ های قرمز، زرد، آبی رنگ های 
اصلی و بر روی دایرة رنِگ نور، رنگ های قرمز، سبز و آبی رنگ های اصلی بودند.

این تفاوت باعث شد که دایرة رنگ سوم به وجود آید. این دایرة رنگ 
توسط اِوالد ِهرینگ1 ارائه شد. وی آزمایش ها و مطالعات زیادی روی دستگاه 
قوة  ضعف  از  حاصل  ادراکی  خطاهای  توانست  و  داد  انجام  انسان  بینایی 
او در  بود.  بودن رنگ ها شده  و متوجه قطبی  را کشف کند  انسان  بینایی 
دایرة رنِگ پیشنهادی خود چهار رنگ قرمز، سبز، زرد و آبی را، که دو به دو 
مکمل هم بودند، تحت عنوان »چهار رنگ اصلی« معرفی کرد )تصویر 6  ـ1(.

Hering - Ewald ـ1

مشابه  رنگی  سیستم  یک  سیستم  این  از  الهام  با  فرانسوی  شورِول1 
ولی کارآمد را ارائه کرد. این سیستم، که برای رفع نیاز کارگاه های پرده بافی 
فرانسه طرح ریزی شده بود، توسط ویلِهم اُستوالد2 آلمانی به دلیل محاسبة 
غلط فواصل خاکستری ها و کافی نبودن ته رنگ ها مورد انتقاد قرار گرفت. 
دارای  زیباشناسی  مسائل  و  رنگ ها  هماهنگی  نظر  از  شورول  سیستم  اما 

اهمیت است )تصویر 5  ـ1(. 

Chervel ـ1

ـ  2  Ostwald

تصویر 6 ـ1ـ دایرۀ رنگ اوالدهرینگتصویر 5  ـ1ـ دایرۀ رنگ شورول
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و  انسان  بینایی  فیزیولوژی  زمینة  در  ِهلمُهلتز1  ِهرمان  تحقیقات 
جیمز کالرک َمکسِول2 در زمینة نور ثابت کرد که رنگ ها قسمتی از امواج 
الکترومغناطیس هست اند و انسان آن ها را به صورت رنگ حس می کند و 
می توان با ترکیب سه نور قرمز، سبز و آبی تمام نورهای دیگر و نور سفید 
را بازنمایی کرد. متعاقب آن استوالد جدول پیشنهادی خود را در خصوص 
مرتب سازی و چگونگی ایجاد رنگ ها ارائه کرد. سیستم رنگ او »جدول رنگ 

گروه بیست و چهارتایی« نامیده شد )تصویر 7ـ1(.
طبق نظر او فواصل گام خاکستری ها دارای یک تصاعد هندسی است 
نه یک تصاعد حسابی و علت آن را چیرگی رنگ سفید بر رنگ های تیره 
دانست. او هشت طیف سفید تا سیاه را با درصدهای معین مشخص نمود. 
بعد از تعیین این خاکستری ها، هشت رنگ زرد، نارنجی، قرمز، ارغوانی، آبی، 
آبی فیروزه ای، سبز متمایل به آبی و سبز را بر روی دایرة رنگ با فواصل 
مشخص قرار داد به طوری که هر یک با سه گام با هم ترکیب می شوند. 
بیست و چهار رنگ حاصل، در واقع رنگ مایه های سیستم او را تشکیل دادند.

هشت مرحله در گام های خاکستری، که از سیاه در پایین تا سفید 
در باال گام بندی شده است، یک ضلع مثلث را پدید می آورند. وقتی نمودار 
گیرند  قرار  یکدیگر  کنار  دایرة  یک  به صورت  رنگ مایه ها  تمامی  مثلثی 
نهایت  در  و  می آورند  به وجود  را  مرکزی  محور  یک  خاکستری  گام های 
حجمی به صورت دو مخروط را که از سمت قاعده به یکدیگر متصل اند شکل 

می دهند.

Helmholtz - Herman  ـ1

ـ  2  Maxwell-James Clerk

تصویر 7ـ1ـ چرخۀ رنگ استوالد
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ِدنمان ُرز1 از مدرسین دانشگاه  هاروارد، نظامی را در زمینة طبقه بندی 
و  بازتاب ها  بر  متکی  سنجش ها  و  اندازه گیری ها  که  کرد  ابداع  رنگ 
از دوازده  دایرة رنگ »ُرز« متشکل  بود.  واکنش های معمول بصری متکی 
رنگ مایه از دایرة رنگ، رنگ دانه است. دایرة رنگ »ُرز«کمتر علمی است چرا 

که مکمل های رنگ دانه ای تا حدی با مکمل های بصری متفاوتند.
یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان رنگ، که بیشترین سهم را در ایجاد 
یک سیستم صحیح رنگ داشته، آلبرت هنری مانسل2 است. اکنون سیستم 
رنگ مانسل، پس از سال ها از ایجادش، هنوز هم یکی از بهترین مراجع رنگ 
از لحاظ سادگی و کامل بودن است. به همین دلیل در این کتاب این سیستم 

را کامل تر توضیح می دهیم.
مانسل سیستم نمایش رنگ خود را بر پایة یک استوانه، که همانند یک 
تنه درخت است، قرار داده بود، در این سیستم نمایش رنگ ها همانند شاخه 

و برگ ها، که به تنه یک درخت متصل اند، ارائه شده است )تصویر  8  ـ1(.

Ross- Denman  ـ1

Munsell-Albert Henry ـ2

تصویر 8  ـ1ـ درخت رنگ مانسل
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ته رنگ
hue

ارزش رنگی
value

خلوص رنگ
chroma

او ابتدا پنج رنگ قرمز، زرد، سبز، آبی و ارغوانی را به نشانة رنگ مایه های 
اصلی انتخاب و در فواصل یک سان از هم بر روی محیط یک دایره قرار داد. 
دلیل او برای انتخاب پنج رنگ ایجاد هماهنگی با سیستم ده دهی سلسلة 
اعداد طبیعی بود. از ترکیب رنگ های هم جوار این چرخة رنگ، پنج رنگ 

جدید حاصل شد.
این ده رنگ را، که بر روی یک دایره قرار داشتند،  از  مانسل هریک 
دوباره به صورت هم جوار ولی با تعداد گام های مختلف ترکیب کرد. دلیل این 
انتخاب برای او این بود که تصور می کرد بعضی از رنگ ها دارای درجة خلوص و 
یا اشباع باال هستند و بر روی دیدن رنگ ها، با خلوِص کم اثر خواهند داشت. او 
اولین فردی بود که رنگ ها را، به صورت فضایی و به طور ادراکی و واکنش های 

بصری افراد به رنگ، دسته بندی نمود. 
ته رنگ1 به وسیله دایره ای افقی اندازه گیری می شود )تصویر 9-1-الف( 
و خلوص رنگ2 به وسیلة خطی به طور شعاعی به سمت بیرون از محور مرکزی 
می رود و به تدریج از خاکستری خنثا به خاکستری رنگی و در انتها به رنگ 
خالص و ناب می رسد اندازه گیری می شود )تصویر 9-1-ب(  و ارزش رنگی3 
به طور عمودی )محور مرکزی( از مشکی، که با صفر نمایانده می شود و در 
پایین محور است، شروع و به سفید که با ده در اوج محور است، اندازه گیری 
می شود )تصویر 9-1-ج( این سیستم از رنگ های علمی قابل بحث، رنگ را در 

سه واژه، تعریف و توصیف نمود.

Hue ـ1

Chroma ـ2

ـ  3  Value

تصویر 9ـ1ـ الف ـ ته رنگ  تصویر9ـ1ـ ج ـ ارزش رنگی 

تصویر 9ـ1ـ ب ـ خلوص رنگ

خنثا
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تصویر 10ـ1ـ ب ـ نوار ته رنگ

قرمز قرمز زرد

زرد- 
سبز

سبز آبی

آبی- 
بنفش

بنفش

آبی سبز

 زرد

تصویر 10ـ1ـ ج ـ ته رنگ

قرمز زرد- قرمز

زرد- سبز

سبز آبی

آبی- بنفش

قرمز بنفش

بنفش

آبی

سبز

 زرد

تصویر 10ـ1ـ الف ـ  نوار ته رنگ 

12

قرمزبنفش- قرمزآبی- بنفشسبز آبیزرد- سبزقرمز زردقرمز بنفش آبی سبز  زرد
3456789101

اکنون این سه واژه ته رنگ، خلوص رنگ و 
ارزش رنگی را در سیستم مانسل به تفصیل بیان 

می کنیم:
از  را  رنگ  یک  که  است  کیفیتی  رنگ  ته 
رنگ دیگر تشخیص می دهیم. این جنبه صرفاً به 
رنگ های مرئی در بین طیف )همة رنگ هایی که 
از میان یک منشور که از آن نور سفید خورشید 

عبور نموده است( اشاره دارد.
در تصویر زیر، طیف رنگ های ثابت یا چاپ 
شده را بر روی یک نوار کاغذی داریم که شروع و 
پایان آن با رنگ قرمز است. )تصاویر الف ـ ب ـ ج 

10ـ1(
این ده رنگ براساس تقسیم بندی اعشاری 
پنج،  عالمت یک  تقسیم شده اند. عدد  )ده دهی( 
ته رنگ مرکب است.  ته رنگ ساده و ده معموالً 
ترتیب خواندن نوار مانسل از راست به چپ است 

)تصویر 11ـ1(.

تصویر 11ـ1ـ نوار ته رنگ
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اصطالحات روشن، متوسط و تیره اصطالحاتی هستند که به ویژه برای 
نام گذاری ارزش رنگ های به ترتیب هشت، پنج و دو مناسب اند. این پله ها 
از ارزش رنگی به طور علمی اندازه گیری می شوند. وسیلة اندازه گیری آن ها 
قرمزی  یا خرمایی،  بلوطی  شاه  رنگ  مثال،  برای  است.  )نورسنج(1  فتومتر 
است با ارزش رنگی پایین، زیرا تیره تر است و رنگ صورتی، قرمزی است 

دارای ارزش رنگی باال، زیرا روشن است )تصویر 13ـ1(.

Photometer ـ1

ارزش رنگی به طور عمودی از سیاه در پایین با ارزش صفر، تا سفید 
در باال با ارزش نُه، نمایانده می شود و در بین این دو، هشت عدد تونالیتة 
از رنگ است و کیفیتی  این دومین جنبه  خاکستری خنثا قرار می گیرند. 
است که یک رنگ روشن را از تیره تشخیص می دهیم )تصویر 12ـ1(. اولین 
جنبه یعنی ته رنگ نمی توانست به ما بگوید یک رنگ روشن است یا تیره و 
به ما می گفت که به فرض رنگ سبز است و قرمز نیست. اما اینجا می دانیم 

که سبز روشن یا تیره است.

تصویر 12ـ1ـ ارزش رنگی تصویر 13ـ1ـ ارزش رنگی
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جنبة سوم در سیستم مانسل، خلوص رنگ است. در دو جنبة قبلی خود 
رنگ و این که این رنگ تیره یا روشن است بیان می شد اما آیا این دو جنبه 
برای توصیف رنگی کفایت می کردند؟ خیر. برای مثال، به منظور توصیف »سبز 
زمردی« می توانیم بگوییم سبز است و روشن. اما اگر »سبز انگوری« نیز به 
همین ترتیب می تواند توصیف شود یعنی »سبز« و »روشن«، پس در اینجا، 
جنبة سومی جهت اندازه گیری نیاز داریم. مانسل، خلوص رنگ را برای توصیف 
کیفیت درخشندگی یا کدری رنگ به کار برده است. درجه بندی خلوص رنگ 
تا درخشنده ترین و شدیدترین  و  یا خاکستری شروع می شود  از حد خنثا 
رنگی، که یک رنگ مایه می تواند ارائه دهد، گسترش می یابد. این کیفیت را به 

نشانة شدت یا قدرت رنگ دانه می توان تشخیص داد )تصویر 14ـ1(.
خلوص رنگ به طور شعاعی از مرکز هر برش اندازه گیری می شود که 

هرچه به بیرون می رود خلوص رنگی بیشتر می شود )تصویر 15ـ1(.
اختالف موجود بین این نظام ها، در رویکرد متفاوت هر یک از آن ها به 
حقیقت رنگ است. استاندارد های مانسل بر اساس رفتار نور متکی است در 
حالی که استاندارد های استوالد بر اساس این فرض نا متعارف استوار است 
که تمامی تنوعات رنگ را می توان با ترکیبات تنظیم شده ای از سیاه و رنگ 

خالص توجیه کرد.

تصویر 15ـ1ـ خلوص رنگ هرچه به بیرون می رود بیشتر می شود.

تصویر 14ـ1ـ خلوص رنگ 

2 4 6 8 10 12

ته رنگاشباع رنگ)خلوص رنگ(

گ(
ش رن

گ ) ارز
روشنایی رن
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تصویر 16ـ1ـ  سیستم مانسل شامل: ته رنگ، ارزش رنگی و خلوص رنگ

در تصاویر زیر، سه جنبة رنگی مانسل، یعنی ته رنگ، ارزش رنگی و 
خلوص رنگ در کنار یکدیگر نشان داده شده است )تصاویر 16ـ1 و 17ـ1(.

تصویر 17ـ1ـ سیستم مانسل
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