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تعتبر طباعة النسيج ىي عممية تطبيؽ بعض األلواف عمى األقمشة وفؽ رسـ                  
ونقش معينيف وعادة ما تكوف وفؽ تكرار واضح ومحدد، وترتبط طباعة النسيج بصباغتو      
ففي الصباغة يغطي القماش بكاممو ويتجانس بنفس الموف وىناؾ طرؽ عديدة لعممية           

الطباعة اليدوية منيا العقد والربط ثـ عممية الصباغة والعقد والربط عممية فنية ذات اتجاه ابتكاري 
حيث تعطي زخارؼ مشعة والمعة حوؿ التصميـ وتتضمف إمكانيات فنية وجمالية مف حيث 

 .تفاعؿ األلواف مع بعضيا البعض ينتج عنيا تأثيرات متعددة يصعب تكرارىا مرة أخرى

وتعتبر ىذه الطريقة مف أقدـ الطرؽ المستخدمة في إحداث تأثيرات لونية وزخرفية عمى 
المنسوجات، وتعتمد ىذه الطريقة عمى ربط األقمشة المراد زخرفتيا بخيوط في           األماكف 

التي يريد المصمـ منع الموف عنيا حيث تعمؿ تمؾ الخيوط عمى عزؿ وسائؿ الصباغة مف 
 الوصوؿ إلى تمؾ المناطؽ، كما أنيا تعطي شكاًل جماليًا لممالبس وتعطي تأثيرات لونية جديدة

 .(2000حسين حسين حجاج، )

كما يعتبر فف الكروشيو مف الحرؼ اليدوية القديمة التي احتمت مكانة ىامة ووجدت 
لنفسيا مكانًا داخؿ كؿ منزؿ، فيو فف متطور وال نياية لو ويقبؿ التطوير واالستحداث، باإلضافة 
إلى الغرز واألساليب الحديثة في التنفيذ وقد عرؼ الكروشيو منذ القرف الثامف عشر حيث عثر 
عمى صور عديدة لممالبس والمنسوجات التي يدخؿ فييا غرز الكروشيو باإلضافة إلى األدوات 

التي تستخدـ في تنفيذ الكروشيو مثؿ اإلبر التي كانت مصنوعة مف عظاـ السمؾ والصاج 
 .(History of Crocheting)والنحاس والخشب 

 :مشكلة البحث 

 .ندرة وجود مالبس تجمع بيف الطباعة باستخداـ العقد والربط والتطريز بالكروشيو -1

 .قمة الدراسات التي تتعمؽ بدراسة الطباعة باستخداـ العقد والربط واستخداـ فف الكروشيو -2

قمة وجود مالبس تجمع بيف الطباعة بالعقد والربط واستخداـ فف الكروشيو وتتالئـ مع  -3
 .عاداتنا ومعتقداتنا الشرقية

 

 :أهداف البحث 
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 :  تيدؼ الدراسة الحالية إلى 
 .إنتاج تأثيرات بيف الدمج طباعة العقد والربط وفف الكروشيو -1

ابتكار تصميمات جديدة لمالبس السيدات تعتمد في جوىرىا عمى استخداـ العقد والربط  -2
 .وفف الكروشيو

 .إثراء القيـ الجمالية لمالبس السيدات -3

إبراز تأثير الطباعة بالعقد والربط وفف الكروشيو وما يضعو عمى المالبس مف قيـ  -4
 .جمالية وفنية

 

 :أهمٌة البحث 

 : تكمف أىمية البحث في 
 .إثراء المالبس المطبوعة لمسيدات بما يحقؽ الجانب الجمالي -1

البعد عف استخداـ األساليب التقميدية والغريبة المستعارة عند تنفيذ مالبس السيدات  -2
 .المصنوعة مف األقمشة القطنية واالرتقاء بمستوى الجودة والقدرة عمى المنافسة العالمية

إثراء مالبس السيدات بإدخاؿ الكروشيو مع الطباعة باستخداـ العقد والربط إلظيار  -3
 .الجانب الجمالي ليا

ضافة الكروشيو لرفع القيمة الجمالية  -4 الربط بيف التقنيات المختمفة لمطباعة بالعقد والربط وا 
 .لمالبس السيدات

 

 :فروض البحث 

 :يفترض البحث أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح عينة البحث التي تتمثؿ في
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء المحكميف في مدى تحقيؽ استخداـ  -1

الطباعة بالعقد الربط مع إضافة الكروشيو لمالبس السيدات في ضوء عناصر التصميـ 
 .عمى الجانب الجمالي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء المحكميف في مدى تحقيؽ استخداـ  -2
الطباعة بالعقد والربط مع إضافة الكروشيو لمالبس السيدات في حيف أسس التصميـ 

 .عمى الجانب الجمالي
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء المحكميف في مدى تحقيؽ استخداـ  -3
 .الطباعة بالعقد والربط مع إضافة الكروشيو لمالبس السيدات عمى الجانب الوظيفي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء المحكميف في مدى مالئمة وحدة  -4
 .الكروشيو لمموديؿ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء المحكميف في مدى مالئمة التصميـ  -5
 .مع خطوط الموضة

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء المحكميف في مدى مالئمة التصميـ  -6
 .لمتنفيذ

 :منهج البحث 

 . استخدـ المنيج التجريبي

 :حدود البحث 

 .مالبػػس السيدات-1
 .(العقد والربط)الطباعة اليدوية -2
 .فػف الكروشيػػو- 3

 :أدوات البحث 

 .أقمشة قطنيػػة -1

 .وحدات زخرفية -2

 .األدوات والخامات الالزمة لمطباعة والكروشيو عمى مالبس السيدات -3

 .استمػارة استبػػاف الستطػػالع الػػرأي -4

 :مصطلحات البحث 

  :Printingالطباعة - 1

ىي عممية صباغة موضوعية لمناطؽ محددة مف القماش بألواف مختمفة تكوف فيما بينيا  
 .(2006عبد العزيز أحمد جودة، )التصميـ المطموب 

  :Tie and Dyeالعقد والربط -2
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 يستخدـ الربط كوسيمة لعزؿ القماش أو أجزاء منو عف الصبغة، فيي المساحات 
المربوطة بالدوبار، وأنواع أخرى مف الخيوط وىي التي تحفظ القماش مف امتصاص حماـ 

 .(2000آمال عبد العظيم محمد، )الصبغة 

 :الكروشٌة -3

 نوع مف أشغاؿ اإلبرة ويتمثؿ في نسيج يدوي ينفذ عمى شكؿ عراوي تتشابؾ مع بعضيا 
البعض بواسطة إبرة الكروشيو الخطافية مكونة غرز وتكوينات زخرفية بعرض الشغؿ أساسيا 
غرزة السمسمة، ثـ تتشابؾ غرز الصؼ األوؿ مع غرز الصؼ الثاني طوليًا خيط واحد في 

 .(1999زينب عاطف مصطفى خالد، )صفوؼ متراصة مرتبطة مع بعضيا البعض 
 :الدراسات السابقة 

تعتبر الدراسات السابقة األساس الذي يبني عمييا البحث العممي لما ليا مف أىمية في 
إنجاز البحث وبما أف العمـ تراكمي لذلؾ ال يستطيع الباحث أف يبدأ مف فراغ دوف الرجوع لما 
سبقو مف دراسات تفيد موضوعو المطروح سواء باالتفاؽ أو االختالؼ لذلؾ كاف البد لو مف 

القياـ بدراسة أكبر قدر مف الدراسات سواء في مجاؿ تخصصو أو في المياديف المرتبطة بيدؼ 
تكويف قاعدة عممية تؤىمو وتساعده في تناوؿ النقاط المختمفة التي يتناوليا البحث، وعمى ذلؾ 
قامت الدراسة بعمؿ مسح شامؿ بالكمبيوتر لمشبكة القومية لممعمومات بأكاديمية البحث العممي 
والتكنولوجي والمركز القومي لمبحوث وكذلؾ شبكة اإلنترنت باإلضافة إلى المكتبات بالجامعات 

 .المختمفة وقد أمكف التوصؿ إلى بعض الدراسات في مجاؿ البحث
 Lynda Flower( 1986: )دراسة -1

 . طرؽ وأساليب وأفكار لتصميـ القماش:  بعنوان 

تيدؼ الدراسة إلى عرض الجوانب طرؽ ربط وعقد القماش ونتائجو المتعددة مف حيث 
 .تأثيراتيا الزخرفية وتأثيراتيا المونية

 .وتعرض الدراسة أيضًا أىمية تنوع األقمشة المستخدمة في عممية الطباعة وأثرىا
 :وجه االرتباط 

 وتتفؽ ىذه الدراسة مع البحث الحالي في اإلمكانات الفنية لمعقد والربط وتأثيراتيا المونية 
 .أو الزخرفية
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 :وجه االختالف 

 اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسة السابقة بعمؿ مالبس لمسيدات باستخداـ تقنية العقد 
 .والربط مع إضافة فف الكروشيو

 ( :1994)دراسة آسٌا حامد مصطفى األرناؤوطً -2

ابتكار تصميمات لطباعة أقمشة السيدات في األساليب والرؤية الفنية لبعض :  بعنوان 
 .(مدارس الفف الحديث

 ىدفت الدراسة إلى ابتكار تصميمات لطباعة أقمشة السيدات لدى بعض مدارس الفف 
 .الحديث

 :وجه االرتباط 

 . ابتكار تصميمات لطباعة أقمشة السيدات

 :وجه االختالف 

 تختمؼ الدراسة عف الدراسة الحالية في الدمج بيف الطباعة بأسموب العقد والربط وفف 
 .الكروشيو إلثراء الجانب الجمالي لمالبس السيدات

 ( :1999)دراسة ٌاسر محمد سهٌل -3

 .العالقة بيف تصميـ طباعة المنسوجات والتصميـ البنائي لزي المرأة: بعنوان  

 تيدؼ الدراسة إلى عمؿ منظومة عممية لمموضة والمالبس الجاىزة توضح تأثير السمات 
العامة لممجتمع والسمات الخاصة لشخصية الفرد وتأثيرىـ عمى تصميـ المالبس الجاىزة وقد 

طبقت ىذه الدراسة عمى مالبس القرف العشريف لمسيدات كما قدمت مجموعة تصميمات لطباعة 
 .المنسوجات

 :وجه االرتباط 

 قدمت ىذه الدراسة مدى العالقة بيف تصميـ المالبس والموضة بتأثيراتيما المختمفة 
واألمر الذي يوضح مدى انتشار الموضة كما قدمت أيضًا مجموعة تصميمات لطباعة 

 .المنسوجات
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 :وجه االختالف 

 اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسة السابقة في عمؿ مالبس تجمع بيف               
 .استخداـ الطباعة بطريقة العقد والربط وكذلؾ استخداـ التطريز بالكروشيو إلثراء القيـ الجمالية

 ( :2004)دراسة حنان عبد النبً السٌد المصري - 4

مكانية االستفادة منيا في عمؿ مكمالت المالبس: بعنوان   .فنوف أشغاؿ اإلبرة وا 

وكيفية االستفادة منيا في عمؿ  (الكروشيو)ىدفت الدراسة إلى استخداـ أشغاؿ اإلبرة 
 .مكمالت المالبس

 :وجه االرتباط 

 .وكيفية االستفادة منو في عمؿ مكمالت المالبس (فف الكروشيو)استخداـ فنوف اإلبرة 

 :وجه االختالف 

تختمؼ الدراسة الحالية عف السابقة في الدمج بيف أسموب الطباعة باستخداـ العقد والربط 
 .وفف الكروشية إلثراء القيـ الجمالية لمالبس السيدات

 ( :2006)دراسة أنجً صبري عبد القوي - 5

إمكانية االستفادة مف ميارات التصميـ والتطريز والكروشيو لطالب االقتصاد : بعنوان 
 .المنزلي إلضافة الممسة الجمالية لممنتجات الممبسية

ىدفت الدراسة إلى إمكانية االستفادة مف ميارات التصميـ والكروشيو إلضافة الممسة 
 .الجمالية لممنتجات الممبسية

 :وجه االرتباط 

تيدؼ الدراسة الحالية إلى إمكانية استخداـ ميارات التصميـ في التطريز والكروشيو 
 .إلضافة بعض الممسات الجمالية لممنتجات الممبسية

 :وجه االختالف 

تختمؼ الدراسة السابقة عف الدراسة الحالية إلى استخداـ الطباعة بأسموب العقد والربط 
 .مع إضافة فف الكروشيو إلثراء القيـ الجمالية لمالبس السيدات



 
 

 
-9- 

 

 

 ( :2007)دراسة حنان عبد النبً السٌد المصري -6

 .كروشيو- تريكو)إيجاد عالقة رياضية لتقنيف مواصفات منتجات أشغاؿ اإلبرة : بعنوان 
 .ىدفت الدراسة إلى إيجاد عالقة رياضية لتقنيف مواصفات منتجات أشغاؿ اإلبرة

 :وجه االرتباط 

 . تيدؼ الدراسة الحالية إلى استخداـ فف الكروشيو إلثراء القيـ الجمالية لمالبس السيدات
 :وجه االختالف 

تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسة السابقة إلى استخداـ الطباعة بأسموب العقد والربط 
 .مع إضافة فف الكروشيو إلثراء القيـ الجمالية لمالبس السيدات

االسترشاد بعناصر اإلطار النظري الذي تناولتو الدراسة في إعداد اإلطار النظري 
 .الخاصة بالدراسة الحالية

 :مقدمة : الطباعة 

وتعرؼ الطباعة بأنيا عممية صباغة موضعية محددًا أف الغرض واحدًا مف               
كال الحالتيف، وىو إكساب الخامات لوف غير لونيا الطبيعي ويحدد الفرؽ في أف              

الصباغة تمويف كامؿ لكؿ المنسوج بإحدى وسائؿ الصباغة، والطباعة ىي صباغة مواضع 
 .خاصة تكوف أشكااًل أو رسومات عمى سطح الخامة باستخداـ طرؽ مختمفة لتحقيؽ ذلؾ الغرض

 :تصمٌم طباعة المنسوجات 

 يعد فف طباعة األقمشة مف فنوف الطباعة المتعددة الطرؽ واألساليب التي تيدؼ إلى 
إنتاج تكويف أو تصميـ ما وتكراره عمى سطح القماش لمحصوؿ عمى قيـ جمالية ومظير جديد 
لممنسوج المطبوع وتتطمب عممية طباعة األقمشة عند ممارستيا استيعاب لمناحية التكنولوجية 

 :حيث يمـز اإللماـ بأربعة نقاط أساسية ىي 
 .التصميػػػـ المػػػراد طباعتػػو -1

 .الخامة النسيجية والقماش المراد طباعتو -2

 . ميكانيكية– نصؼ ميكانيكية –وسيمة الطباعة اليدوية  -3

 .(2007مروة أبو بكر عبد الرازق، )الموف أو الصبغة وعجائف الطباعػػػة  -4

 :مفهوم الطباعة 
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 الطباعة فف مف الفنوف المتصمة باإلنساف اتصاؿ وثيؽ ولو تأثير عظيـ                  
وممموس في حياة الشعوب وفي حياة األفراد، والطباعة عبارة عف تمويف موضعي               
في حدود الزخرفة أو التصميـ المطموب تنفيذه وذلؾ مف خالؿ وسائط تعبيرية تعرؼ بأساليب 
، الطباعة، وكممة طباعة تعني ترؾ أثر لمؤثر ما عمى أي مف السطوح أو المجسمات المختمفة
فالطباعة بمفيوميا العممي ىي نقؿ الرسـ أو التصميـ إلى سطح الخامة بحيث تأخذ وضعًا 

محددًا باستخداـ وسيط مناسب لنقؿ الموف بحيث يبقى محورًا في المواضع المطموبة وال يتعداىا 
 .(2000حسين حسين حجاج وآخرون، ) إلى غيرىا

وتعرؼ الطباعة بأنيا عممية صباغة موضعية محددًا أف الغرض واحدًا مف               
كال الحالتيف، وىو إكساب الخامات لوف غير لونيا الطبيعي ويحدد الفرؽ في أف              

الصباغة تمويف كامؿ لكؿ المنسوج بإحدى وسائؿ الصباغة، والطباعة ىي صباغة مواضع 
خاصة تكوف أشكااًل أو رسومات عمى سطح الخامة باستخداـ طرؽ مختمفة لتحقيؽ ذلؾ الغرض، 

وىي أيضًا انتقاؿ الممونات والصبغات المجيزة بطرؽ متعددة إلى القماش ثـ يجفؼ بالتعرض 
 .(2008زهران سالمة، )لعممية تبخير ساخف 

 :مفهوم الكروشٌه  [1]

 Crochetيعرؼ الكروشيو بأنو أحد أشغاؿ فنوف اإلبرة واسمو مشتؽ مف الكممة الفرنسية 
 .وتعني بالعربية الخطاؼ أو اإلبرة

وعرفتو زينب عاطؼ بأنو نوع مف أشغاؿ اإلبرة وىو عبارة عف نسيج يدوي               
ينفذ عمى شكؿ عراوي تتشابؾ مع بعضيا البعض بواسطة إبرة الكروشيو الخطافية مكونة غرزًا 

وتكوينات زخرفية بعرض الشغؿ أساسيا غرزة السمسمة ثـ تتشابؾ غرز الصؼ            األوؿ 
زينب )مع غرز الصؼ الثاني طوليًا بواسطة خيط واحد في صفوؼ متراصة مع بعضيا البعض 

 .(1999عاطف مصطفى خالد، 

أما الفرنسيوف فيصنفوف الكروشيو أنو ببساطة يعني أف تعمؿ تريكو بواسطة خطاؼ أو 
 .(Shirley Marein, 1975)إبرة حيث أف الكروشيو ىو الكممة الفرنسية إلبرة التريكو 
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ويعد فف الكروشيو مف الفنوف القديمة الراقية منذ قديـ الزماف وىو مف الفنوف الجميمة 
التي تنمي الذوؽ وترىؼ الحس حيث يمكف التعبير الحر عف اإلحساس الشخصي بطريقة 

الممارسة العممية التي ترتفع بالعمؿ اليدوي وتكسبو الميارات الفنية والرقي بالمستوى الجمالي وكؿ 
تقاف بعض غرز الكروشيو األساسية ثـ نبدء التنفيذ  برة كروشيو وا  ما نحتاجو ىو خيط وا 

(http://form.khleeg.com/2/9/13.html). 

 :نبذة تارٌخٌة عن فن الكروشٌه  [2]

 يعتبر فف الكروشيو مف الحرؼ اليدوية القديمة التي احتمت مكانة ىامة                
ووجدت لنفسيا مكانًا داخؿ كؿ منزؿ كما أنو فف لو ما يميزه فيو فف متطور ومنفتح           
وال نياية لو ويقبؿ التطوير واالستحداث باإلضافة إلى الغرز واألساليب الحديثة             في 

 .(http://or. Wikipedia.org/wiki/D9%)التنفيذ
إف المعروؼ عف تاريخ الكروشيو قميؿ جدًا ومف المستحيؿ أف نتبع متى وأيف بدأت ىذه 

 أف ربما يكوف الكروشيو قد بدء قبؿ التريكو حيث أنو كاف مف (Damdawsan)الحرفة ويرى 
السيؿ عمى أسالفنا أف يكتشفوا كيؼ يعالجوف أداة بدائية وىي إبرة الكروشيو أكثر مف زوج اإلبر 
المستخدـ في التريكو حيث أف قطعة مف العظـ أو الخشب أو الحطب مكنت األيدي مع قطعة 

 .طويمة مف العشب لعقد السالسؿ التي ىي أساس الكورشيو
 :وٌوجد العدٌد من اآلراء حول نشأة الكروشٌه ومنها 

أف بعض الشرائط مف المقابر الحصرية القديمة كانت مصنوعة بطريقة الكروشية  -1
بواسطة الخيوط المبرمة أو المجدولة مف القطف بيف األصابع والتي تعمؿ الحمقات أو 
العروة بواسطة اليد كما وجدت قطعة مشغولة غير مكتممة عمى أصيص في المقابر 

المصرية يعتقد أنيا مف الكورشيو وبعض شبؾ الصيد القديـ المشتمؿ عمى حمقة داخؿ 
 .(ww.learntoknit.com/home.html)حمقة الكروشيو 

 وىي كاتبة دنماركية اقتصر بحثيا عمى نشأة الكروشيو (Lis palvdan)" الكاتبة" رأي  -2
 :في أوروبا وقد ذكرت ثالثة آراء وىي 

أف نشأة الكروشيو عربية ومصدرىا عند العرب ثـ انتشر جية الشرؽ إلى التبت ثـ : أواًل 
اتجو غربًا إلى أسبانيا بتمؾ األماكف التي تتبع طريؽ تجارة العرب إلى البحر 

 .األبيض المتوسط
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نشأة الكروشيو تأتي مف الجنوب األمريكي حيث كانت القبائؿ األولية اعتادت : ثانيًا 
 .(األزتؾ)عمى استخداـ الكروشيو المزخرؼ الدقيؽ كطقوس عند 

أف نشأة الكروشيو كانت في الصيف حيث النماذج األولية كانت مصنوعة مف : ثالثًا 
الكروشيو ثالثي األبعاد مثؿ لعب األطفاؿ والرمى 

(www.enwikipedia.org/wiki/crochet). 
 أف فف الكروشيو مثمو مثؿ التريكو قد بدء في الشرؽ حيث (Lis Palvadan) وترى 

ربطوا ذلؾ بنوع مف الكروشيو يسمى الكروشيو التونسي الذي يشغؿ عمى إبرة طويمة بطريقة 
 .(2004حنان عبد النبي السيد المصري، )تقارب طريقة شغؿ التريكو 

 أف ىذا العمؿ يعود إلى الراىبات                     (Terry Barckenbury)ويرى 
الالتي كف يستخدمف الكروشيو في فف تزييف حواؼ األقمشة كما ذكر أف اإلمكانيات الكاممة ليذه 

الحرفة مف غرز قد تطورت تدريجيًا حتى وصمت إلى تجميع بيف الخمفية والزينة التي ركبت 
عمييا وعمومًا فقد وجدت بعض قطع الكروشيو األولى في أفريقيا والصيف وجنوب أمريكا 

(Terry Barkenbury, 1992). 

وعمومًا فإف صناعة الكروشيو كانت قاصرة عمى النساء الالتي يقمف بغزؿ وحياكة 
األقمشة ولذلؾ فمـ يكف ليذا الفف القدرة عمى النجاح تجاريًا وبات حرفة منزلية وذلؾ عمى عكس 

التريكو الذي سرعاف ما تحوؿ إلى حرفة تجارية وظؿ قاصرًا عمى الرجاؿ والفتية والصغار، 
وميما كاف السبب بقيت الميارة والمعرفة ليذه المينة قاصرة عمى أجياؿ ال تعد لمراىبات وظؿ 

سرىا معيـ ولكنو ظير بعد ذلؾ في القرف السابع وانتشر عمى نحو واسع كأحد إنجازات سيدات 
 (.www. Learnit.com/instruction)األسر العريقة 

ولقد استمرت ىذه الحرفة في االزدىار وكانت واحدة مف أجمؿ أشكاليا وقد طورت في 
 أعظـ األثر لدفع الناس 1847إيرلندا وكاف لممصاعب التي سببتيا المجاعات في إيرلندا عاـ 

لمعمؿ بالكروشيو، ومف بقى مف ىذه المجاعات أثناء ىذه العصور السيئة وجدىا وسيمة لعيش 
حياة متواضعة ولقد تعمموا ىذه الحرفة مف الراىبات مف أجؿ صنع قطعة الكروشيو وبيعيا 

 .لزوجات وبنات األثرياء واألسر الغنية
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ولقد تكاتؼ الرجاؿ والنساء واألطفاؿ في إيرلندا لجعؿ الكروشيو اإليرلندي أكثر جاذبية 
الوقت وكاف رواج الكروشيو اإليرلندي في عصر الممكة فيكتوريا حيث جعمتيا أعظـ مع تطور 
 .(www.crochet.org/newslet/n10997a.html)الحرؼ 

ولقد داـ إنحدار الكروشيو لمدة أربعة عقود أخذ ىذا االنحدار بالتأرجح ذلؾ لظيور 
المتجمع المادي بعد الحرب، وكاف لمواليات المتحدة األمريكية الفضؿ في عودة الحماس واإللياـ 
الجديد ليذه الحرفة مكاف لألثواب المصنوعة مف الكروشيو التي ارتداىا الصغار في الستينات 
جاذبية كموضة واحتمت نفس مكانة التريكو في الثالثينيات وفي فترة قميمة بات الكروشيو شعبيًا 

 .كما كاف في عيد الممكة فكتوريا

 بأف الكروشيو عاد االىتماـ بو أكثر مف فترة الستينات وىذا (Pam Dawson)ويرى 
يرجع إلى أف السرعة في عمؿ قطعة الكروشيو أسرع إذا ما قورنت بعمؿ قطعة مف التريكو حيث 
أف استغراؽ عمؿ قطعة مف الكروشيو أسرع إذا ما قورنت بعمؿ قطعة مف التريكو وسبب آخر 
في زيادة الحماس لمكروشيو في ىذه األياـ يرجع إلى نوع األقمشة المستخدمة التي تسيؿ عمؿ 

 .(Pam Dawsoo, 1994)الكروشيو 

 :التطبٌق العملً للصباغة 

 مف أىـ الصبغات المستخدمة في مجاؿ Reactive Dyes تعتبر الصبغات النشطة 
الصباغة وذلؾ نظرًا لثباتيا الجيد لمضوء والغسيؿ واالحتكاؾ باإلضافة إلى ألوانيا الزاىية وتوافقيا 

 .البيئي الغير مضر بصحة اإلنساف

وإللقاء الضوء عمى تمؾ الصبغات نذكر أنيا مف الصبغات التي تتفاعؿ تفاعاًل كيميائيًا 
مع األلياؼ وذلؾ ما يؤكد قدرتيا عمى الثبات لمغسيؿ المتكرر وقبؿ الحديث عف طريؽ الصباغة 

 :نذكر أف ىناؾ طريقتاف لمصباغة 
 

 

 

  :Exhaust dyeingطرٌقة االستنفاذ : األولى 
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 وىي مف الطرؽ الغير مستمرة في عمميات الصباغة حيث يتـ إذابة الصبغة وىي 
بطبيعتيا قابمة لمذوباف في الماء ثـ يتـ غمر القماش في محموؿ الصباغة حتى يتـ استنفاذ 
الصبغة مف الحماـ واالنتقاؿ إلى الخامة ثـ تجري عمميات التثبيت وبعد ذلؾ تجري عمميات 

 .الغسيؿ عمى األقمشة المصبوغة وذلؾ إلزالة الصبغة الغير مثبتة

  :Pad dyeingطرٌقة الغمر : الثانٌة 

 وىي مف الطرؽ المستمرة والنصؼ مستمرة وفييا يتـ مرور أو غمر القماش في محموؿ 
الصباغة حتى يتشرب الصبغة مع إضافة المواد المثبتة إلى المحموؿ ثـ تخزيف األقمشة لمدة 

 .معينة حتى يتـ التثبيت ثـ تجري عمميات الغسيؿ إلزالة الصبغة الزائدة والغير مثبتة

  :Dyeing Process Stepsخطوات عملٌة الصباغة 

 

 

 

 

 
 

 ٌوضح خطوات الصباغة (1)شكل رقم 

 تعتبر عممية الصباغة تفاعؿ كيميائي معقد يتـ بيف الصبغة الذائبة والخامة النسجية وتتـ 
 .بعده خطوات مختمفة كما ىو موضح بالشكؿ السابؽ

  :(Dissolving and Dispersion)ذوبان وانتشار الصبغة -1

 توجد الصبغة في صورة صمبة ثـ تذوب الماء إلى صورة جزئيات صغيرة ثـ تجمع مع 
 .بعضيا في صورة عديد الجزيئات مع قدرة عالية عمى الذوباف

 

 

 

 

 

 

 
Dissolved dye  Micelle  Dissolving  Soliddye 

 ٌوضح ذوبان وانتشار الصبغة (2)شكل رقم 

Solubility  Dye 

 الصباغت ذوبان

 صبغت صبغت ذائبت
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  :Adsorptionاالدمصاص -2

 في ىذه المرحمة ونتيجة لوجود قابمية ما بيف الصبغة والخامة تدمص الصبغة عمى سطح 
 .األلياؼ مرتبطة برابطة كيميائية بسيطة

 ويرجع ذلؾ لقابمية الصبغة لمخامة ودرجات الحرارة ودرجة التركيز األيوني الييدروجيني 
pH وبعض المواد المساعدة المستخدمة في عممية الصباغة فتحدث حالة أتزاف بيف الصبغة 

 .الذائبة في حماـ الصباغة والصبغة المرفض عمى سطح األلياؼ

  : Absorbedاالمتصاص -3

 في ىذه المرحمة نجد أف الصبغة المدمص عمى سطح األلياؼ في صورة جزيئية يحدث 
ليا تكسير لمروابط ثـ استعادتيا مرة أخرى مما يدفعيا إلى التغمغؿ داخؿ المناطؽ الغير مبتمرة 

 :لأللياؼ وتتوقؼ عممية التغمغؿ والتساوي لمصبغة داخؿ األلياؼ عمى اآلتي 
وجود مناطؽ غير مبتمرة تسمح باالمتصاص أما المناطؽ المبتمرة تجعؿ عممية انتشار  -أ 

 .الصبغة أقؿ

حجـ جزئ الصبغة كؿ ما كاف كبيرًا كمما كاف انتشار الصبغة داخؿ المناطؽ الغير  -ب 
 .مبتمرة أقؿ

درجة حرارة حماـ الصباغة كمما زادت كمما تـ تكسير الروابط ما بيف الصبغة واأللياؼ  -ج 
 .مما يسمح بانتفاخ األلياؼ وانتشار الصبغة داخميا

 

 ٌوضح طرٌقة االمتصاص  (3)شكل رقم 

 .وكمما زاد وقت الصباغة كمما كاف تغمغؿ الصبغة أكثر مما أدى إلى درجات ثبات عالية
 
 
 

Dye mode cule جزئ الصبغة 

Crystalline areas مناطق متبلرة 

Amorphous area مناطق غٌر متبلرة 

Diffusion االنتشار 
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 تغمغؿ ضعيؼ  تغمغؿ قوي

 

 

 
   Dye Penetrationٌوضح تغلغل الصبغة  (4)شكل رقم 

  :Fixationالتثبٌت -4

 : تتـ عممية التثبيت لمصبغات النشطة بتفاعميف 
 .اإلضافة (ب)أو .           االستبداؿ (أ)

 ويكوف كؿ منيما رابطة تساىمية مع السميموز ليا خواص ثبات عالية لمغسيؿ 
 .واالستخداـ

 :الغسٌل -5

 وذلؾ إلزالة الصبغات الغير متفاعمة والمترسبة عمى سطح الخامة مما يعطي درجات 
 .ثبات عالية
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 :التصمٌمات 

 

 (1)تصمٌم رقم 

 (1)توصٌف التصمٌم رقم  (4)جدول 

 التوصٌف التصمٌم

بموزة طويمة دائرية عمى شكؿ فراشة بكـ جابونيز  وصف الموديل
 كروشيو عند المنتصؼ وعمى األطراؼ

 فواؿ% 100قطف  نوع القماش
 %100قطف  نوع الخيط
 تركواز لون الخيط
 3 مقاس اإلبرة
  شكل اإلبرة 
 متوسط سمك الخيط
 غرزة العمود- غرزة السمسمة  اسم الغرزة

 صباغة نشطة نوع الصباغة
 دوامة شكل الطية
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 (2)تصمٌم رقم 

 (2)توصٌف التصمٌم رقم  (5)جدول 

 التوصٌف التصمٌم

فستاف طويؿ بدوف أكماـ باتساع مف خط الذيؿ  وصف الموديل
 بقصة كروشيو مربعة عمى خط الصدر

 فواؿ% 100قطف  نوع القماش
 %100قطف  نوع الخيط
 برتقالي لون الخيط
 3 مقاس اإلبرة
  شكل اإلبرة 
 متوسط سمك الخيط
 غرزة العمود- غرزة السمسمة  اسم الغرزة
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 صباغة نشطة نوع الصباغة
 زجزاج شكل الطية

 

 (3)تصمٌم رقم 

 (3)توصٌف التصمٌم رقم  (1)جدول 

 التوصٌف التصمٌم

فستاف طويؿ باتساع مف خط الديؿ بكالونية عند  وصف الموديل
المنتصؼ بدوف أكماـ بقصة صدر باستخداـ 

 غرزة الكروشيو
 فواؿ% 100قطف  نوع القماش
 %100قطف  نوع الخيط
 تركواز لون الخيط
 5 مقاس اإلبرة
  شكل اإلبرة 
 سميؾ  سمك الخيط
 غرزة العمود- غرزة السمسمة  اسم الغرزة
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 صباغة نشطة نوع الصباغة
 خطوط طولية شكل الطية

 

 (4)تصمٌم رقم 

 (4)توصٌف التصمٌم رقم  (1)جدول 

 التوصٌف التصمٌم

فستاف طويؿ بدوف أكماـ بقصة عند الصدر  وصف الموديل
 باستخداـ التطريز بالكروشيو عند خط الصدر

 فواؿ% 100قطف  نوع القماش
 %100قطف  نوع الخيط
 أخضر فاتح لون الخيط
 5 مقاس اإلبرة
  شكل اإلبرة 
 سميؾ  سمك الخيط
 غرزة العمود- غرزة السمسمة   اسم الغرزة
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 صباغة نشطة نوع الصباغة
 التجعيد شكل الطية
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 (5)تصمٌم رقم 

 (5)توصٌف التصمٌم رقم  (8)جدول 

 التوصٌف التصمٌم

 بموزة طويمة دائرية بكـ رجالف بقصة كروشيو مف الظير وصف الموديل
 فواؿ% 100قطف  نوع القماش
 %100قطف  نوع الخيط
 فوشيا لون الخيط
 3 مقاس اإلبرة
  شكل اإلبرة 
 متوسط سمك الخيط
 غرزة العمود- غرزة السمسمة  اسم الغرزة

 صباغة نشطة نوع الصباغة
 دائري شكل الطية
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 :النتائج العامة للدراسة 

قامت الباحثة بتحكيـ التصميمات المقترحة عمي أساتذة المحكميف، وقامت بتحميؿ نتائج 
االستبيانات باستخداـ المعالجات اإلحصائية، وتحديد درجة اتفاؽ المحكميف عمي التصميمات مف 
خالؿ مؤشرات الحكـ الموجودة في استمارة التحكيـ، وتحديد أفضؿ التصميمات مف وجية نظر 

المحكميف، والجدوؿ التالي يوضح متوسط آراء المحكميف عمي التصميمات وترتيب تمؾ 
 :التصميمات 

 ترتيب التصميمات من وجهة نظر المحكمين ودرجة المالئمة (6)جدول 
 درجة المالئمة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي التصميم م

 مالئـ 7 0,71 4,11 التصميم األول 1
 مالئـ 14 0,23 3,68 التصميم  الثاني 2
 مالئـ بدرجة كبيرة 4 0,55 4,33 التصميم  الثالث 3
 مالئـ بدرجة كبيرة 3 0,40 4,36 التصميم  الرابع 4
 مالئـ 13 0,62 3,70 التصميم  الخامس 5

 :وفيما يمي توضيح أبعاد استمارة التحكيـ لكؿ تصميـ عمي حدة
 التصمٌم األول - 1

 ترتيب أبعاد االستبيان عمي التصميم األول من وجهة نظر المحكمين (7)جدول 
 درجة المالئمة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي المحور م

 مالئـ بدرجة كبيرة 1 0,66 4.21 تحقق عناصر التصميم 1
 مالئـ  2 0,66 4,17 تحقق أسس التصميم 2
 مالئـ 3 0,93 4,12 مالئمة وحدة الكروشية للموديل 3
 مالئـ بدرجة كبيرة 1 0,66 4,21 مالئمة الموديالت للجانب الجمالي 4
 مالئـ 3 0,88 4,12 تحقق الجانب الوظيفي في الموديل 5
 مالئـ 4 0,48 3,86 مالئمة الموديالت للتنفيذ 6

 مالئـ 7 0,71 4,11 اإلجمالي

واتجاىو  (4,11)بوسط الحسابي قيمتو " السادس "في الترتيب" التصميم األول"جاء 
مالئمة الموديالت لمجانب "أما عمي مستوي المحاور فقد جاء المحور الرابع ، "مالئم"العاـ 

( 4,21)في الترتيب األوؿ بوسط حسابي " تحقق عناصر التصميم "والمحور األوؿ " الجمالي
 " مالئمة الموديالت لمتنفيذ"، في حيف جاء المحور السادس "مالئم بدرجة كبيرة"واتجاىو العاـ 

 ".مالئم"واتجاىو العاـ  (3,86)في الترتيب األخير بوسط حسابي 
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 التصمٌم الثانً - 2

 ترتيب أبعاد االستبيان عمي التصميم الثاني من وجهة نظر المحكمين (8)جدول 
 درجة المالئمة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي المحور م

 مالئـ إلي حد ما 5 0,07 3,31 تحقق عناصر التصميم 1
 مالئـ 3 0,24 3,65 تحقق أسس التصميم 2
 مالئـ 2 0,32 3,87 مالئمة وحدة الكروشية للموديل 3
 مالئـ 1 0,29 3,90 مالئمة الموديالت للجانب الجمالي 4
 مالئـ 2 0,32 3,87 تحقق الجانب الوظيفي في الموديل 5
 مالئـ 4 0,15 3,44 مالئمة الموديالت للتنفيذ 6

 مالئـ 13 0,23 3,68 اإلجمالي
واتجاىو  (3,68)بوسط الحسابي قيمتو " الثالث عشر "في الترتيب" التصميم الثاني"جاء 

مالئمة الموديالت لمجانب  "، أما عمي مستوي المحاور فقد جاء المحور الرابع "مالئم"العاـ 
، في حيف جاء المحور " مالئم"واتجاىو العاـ  (3,90)في الترتيب األوؿ بوسط حسابي " الجمالي
مالئم "واتجاىو العاـ  (3,31)في الترتيب األخير بوسط حسابي " تحقق عناصر التصميم"األوؿ 

 ".إلي حد ما

 التصمٌم الثالث - 3

 ترتيب أبعاد االستبيان عمي التصميم الثالث من وجهة نظر المحكمين (9)جدول 
 درجة المالئمة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي المحور م

 مالئـ 4 0,49 4,19 تحقق عناصر التصميم 1
 مالئـ بدرجة كبيرة 3 0,51 4,34 تحقق أسس التصميم 2
 مالئـ بدرجة كبيرة 1 0,80 4,73 مالئمة وحدة الكروشية للموديل 3
 مالئـ بدرجة كبيرة 3 0,51 4,34 مالئمة الموديالت للجانب الجمالي 4
 مالئـ بدرجة كبيرة 2 0,53 4,49 تحقق الجانب الوظيفي في الموديل 5
 مالئـ 5 0,45 3,89 مالئمة الموديالت للتنفيذ 6

 مالئـ بدرجة كبيرة 4 0,55 4,33 اإلجمالي

واتجاىو العاـ  (4,33)بوسط الحسابي قيمتو " الرابع "في الترتيب" التصميم الثالث"جاء 
مالئمة وحدة الكروشية "، أما عمي مستوي المحاور فقد جاء المحور الثالث "مالئم بدرجة كبيرة"

، في حيف "مالئم بدرجة كبيرة"واتجاىو العاـ  (4,73)في الترتيب األوؿ بوسط حسابي " لمموديل
( 3,89)في الترتيب األخير بوسط حسابي " مالئمة الموديالت لمتنفيذ "جاء المحور السادس 

 ".مالئم"واتجاىو العاـ 
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 التصمٌم الرابع - 4

 ترتيب أبعاد االستبيان عمي التصميم الرابع من وجهة نظر المحكمين (10)جدول 
 درجة المالئمة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي المحور م

 مالئـ بدرجة كبيرة 4 0,29 4,22 تحقق عناصر التصميم 1
 مالئـ بدرجة كبيرة 3 0,44 4,34 تحقق أسس التصميم 2
 مالئـ بدرجة كبيرة 2 0,46 4,50 مالئمة وحدة الكروشية للموديل 3
 مالئـ بدرجة كبيرة 1 0,49 4,55 مالئمة الموديالت للجانب الجمالي 4
 مالئـ بدرجة كبيرة 4 0,29 4,22 تحقق الجانب الوظيفي في الموديل 5
 مالئـ بدرجة كبيرة 3 0,44 4,34 مالئمة الموديالت للتنفيذ 6

 مالئـ بدرجة كبيرة 3 0,40 4,36 اإلجمالي
واتجاىو العاـ  (4,36)بوسط الحسابي قيمتو " الثالث "في الترتيب" التصميم الرابع"جاء 

مالئمة الموديالت "، أما عمي مستوي المحاور فقد جاء المحور الرابع "مالئم بدرجة كبيرة"
، "مالئم بدرجة كبيرة"واتجاىو العاـ  (4,55)في الترتيب األوؿ بوسط حسابي " لمجانب الجمالي

تحقق الجانب الوظيفي "والمحور الخامس "  تحقق عناصر التصميم"في حيف جاء المحور األوؿ 
 ."مالئم بدرجة كبيرة"واتجاىو العاـ  (4,22)في الترتيب األخير بوسط حسابي " في الموديل

 التصمٌم الخامس - 5

 ترتيب أبعاد االستبيان عمي التصميم الخامس من وجهة نظر المحكمين (11)جدول 
 درجة المالئمة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي المحور م

 مالئـ 4 0,68 3,75 تحقق عناصر التصميم 1
 مالئـ 3 0,57 3,81 تحقق أسس التصميم 2
 مالئـ إلي حد ما 6 0,60 3,35 مالئمة وحدة الكروشية للموديل 3
 مالئـ 1 0,69 4,02 مالئمة الموديالت للجانب الجمالي 4
 مالئـ 2 0,60 3,85 تحقق الجانب الوظيفي في الموديل 5
 مالئـ 5 0,60 3,44 مالئمة الموديالت للتنفيذ 6

 مالئـ 12 0,62 3,70 اإلجمالي

( 3,70)بوسط الحسابي قيمتو " الثاني عشر "في الترتيب" التصميم الخامس"جاء 
مالئمة الموديالت  "، أما عمي مستوي المحاور فقد جاء المحور الرابع "مالئم"واتجاىو العاـ 

، في حيف جاء " مالئم"واتجاىو العاـ  (4,02)في الترتيب األوؿ بوسط حسابي " لمجانب الجمالي
( 3,35)في الترتيب األخير بوسط حسابي " مالئمة وحدة الكروشية لمموديل"المحور الثالث 
 ".مالئم إلي حد ما"واتجاىو العاـ 
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Abstract Search  

Research Topic :  

Textile printing is one of the oldest methods used to create 

color and decorative effects on textiles, as it gives an aesthetic form 

of clothing and gives new and innovative effects through which 

clothes can be made of a different color that works in keeping with 

the international fashion The addition of the art of crochet to the 

printed piece of clothing works to enrich the aesthetic values of the 

clothing and the modernity of the clothing, The art of Crochet is an 

art developed and open through the stitches and modern methods 

used in its work. The art of crochet has been known since the 18th 

century, where many pictures of clothes and textiles were found. 

Making of clothing that combines Tie-dye with  crochet art to enrich 

the aesthetic value of clothing. 

The research is divided into three sections : 

Part one   : The theoretical framework 

Part Two  : Applied Study 

Part Three: Results and Discussion 

Research results: 

1- Tie-Dye  is an important source of creativity because of the 

methods and techniques that help to make clothes of a modern 

color. 

2- The use of the art of crochet and integration between it and the 

Tie-Dye works to enrich the aesthetic side of women's 

clothing. 

 

 

 


