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عالقة األقمشة بالراحة الملبسية لمشدات الصدر النسائية من خالل التقييم الذاتي 
  والموضوعي
   سالم إبتسام إبراهيم محمد

  جامعة اإلسكندرية -التربية النوعيةكلية  -قسم االقتصاد المنزلي - تخصص منسوجات ومالبس

  ٧/١٢/٢٠١٤ :القبولتاريخ                                    ١٥/٩/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

 الملخص
تعتبر راحة الضغط أحد أهم عناصر معايير درجات الراحة في المالبس، ونظراً ألن مشدات الصدر النسائية يتم ارتداؤها وتالمـس  

توفرها  الجسم البشري لفترات طويلة فقد أجريت هذه الدراسة لفحص خصائص األقمشة بين األلياف الطبيعية والصناعية لتقييم الراحة التي
سيدات من مختلف األعمـار  ) ١٠(مشدات الصدر النسائية وذلك من خالل التقييم الذاتي والموضوعي، ومن خالل المقابلة الشخصية لعدد 

أجريت مجموعة نقاش بؤرية دارت تساؤالت كيفية من أجل الحصول على معلومات متعمقة لفهم المشكلة، ثم صممت اسـتمارة اسـتبيان   
هات السيدات نحو المحددات التي يضعنها عند اقتنائهن مشدات الصدر، بعد ذلك ومن خالل التقييم الموضوعي أجريـت  لقياس وعي واتجا

فحوصات معملية على خمس عينات بالمركز القومي للقياسات والمعايير بالقاهرة لقياس قوة الشد في االتجاه األفقي وهي التي تتعرض لهـا  
واألكتاف، وكذلك قوة االنفجار التي تتعرض للشد في جميع االتجاهات والممثلة في الجزء الكوبي وكذلك  السيدات من خالل الشرائط بالجنب

نفاذية الهواء ووزن القماش، وقد أسفرت النتائج المعملية أن العينة المصنوعة من خامات القطن الطبيعية هي من أفضل العينـات نفاذيـة   
كما أن وزن العينة منخفضاً لقلة عدد الطبقات من األلياف وبالتالي فترتفع مساميتها ويزداد كمية للهواء وتساعد في اتساع الحركة للسيدات 

 ,Scurrالهواء المار بما يسمح بالرطوبة والحرارة الكافية والنعومة الكافية لتوفير الراحة للجسم وهو ما أكدت عليه الدراسة التي قام بهـا  

White and Hedger  )توفر القيمة المعنوية لهذه الخامات الطبيعية في الخامات الصناعية األخرى لباقي العينات من حيث بينما لم ت) ٢٠١١
، كذلك أثبتت )٢٠٠١( Chen et alنفاذية الهواء وقوة الشد سواء في اتجاه أفقي أو في جميع االتجاهات وهو ما أكدته الدراسة التي قام بها 

خالل التقييم الذاتي وإن أكد التقييم على أن مفهوم الراحة اختلف من شخص آلخر فـي عينـة    الدراسة تقارب في اتجاهات المبحوثات من
إال أن مقياس الراحة لدى العينة بالكامل تمثل فـي المقـاس المناسـب    ) ٢٠١٣( Eonyou Shinالبحث وهذا ما أكدته دراسة سابقة قام بها 

  %).٨٥(فيما جاء اإلحساس بالدفء %) ٩٥(امة والملمس ونعومة الخ%) ٩٧(وسهولة الحركة %) ٩٨(والرطوبة %) ١٠٠(

.نفاذية الهواء -األلياف الطبيعية -مشدات الصدر :كلمات دليلية

  المقدمة
تعتبر الراحة من أهم العوامل التي تأخذها 
السيدات في االعتبار عند شراء المالبس الخصوصية 

أو المالبس الحميمة وذلك لكونها مالمسة ) الداخلية(
رة للجسم حيث تؤثر في ثبات أو تغير درجة مباش

         حرارة الجسم الناشيء من التمثيل الحراري
)Heat of Metabolism ( والتي تعتبر في تأثير متبادل

مع كل من األقمشة المستخدمة في هذه المالبس 
ومتغيرات الجو الخارجي المحيط بالشخص 

surrounding condition ة إلى من حرارة ورطوبة وتهوي

جانب العوامل الميكانيكية الناشئة من حركة أعضاء 
جسم اإلنسان خالل حياته اليومية مثل االحتكاك 
والضغط واالستطالة أو المرونة والناشئة من التأثير 

  .المتبادل بين أعضاء الجسم والمالبس
فإذا نظرنا إلى مشدات الصدر النسائية كنوع من 

للسيدات فإنه يمكننا أن أنواع المالبس الداخلية الحميمة 
والشكل ) Size(نضيف متغيرات أخرى مثل المقاس

والذي يلعب دوراً كبيراً في تحقيق ) Form(الهندسي
الراحة الملبسية للتناسب المضبوط بين حجم الثدي 
ومقدار استدارة المشد وهو عبارة نصف قطر االستدارة 
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)Cindy Ho Wun Wong ،وألن التكوين ) ٢٠١١
للصدر يختلف باختالف البيئة الجغرافية  الفسيولوجي

والمناخية والعمر وحجم جسم اإلنسان من حيث السمنة 
، )٢٠٠٧( Saladin  ,)١٩٧٥( Milligan et alأو النحافة 

فإن تصميم المشد والخامات المستخدمة في تصنيعه البد 
وأن تأخذ في االعتبار جميع هذه العوامل البيئية 

  .المذكورة
المجتمع المصري بطبيعتها دائماً ما إن المرأة في 

تنظر إلى الشكل والجمال وهو ما يجعلها تدقق فيما هو 
مناسب لها أن ترتديه من حيث المقاس ونوع الخامة 
وتصميم المالبس الذي يحقق لها الراحة الفسيولوجية 
وكذلك الرغبة واالقتناع بما ترتديه وهو بمثابة الراحة 

هذا ) ٢٠٠٧( Yip, Law and Wongالنفسية لها 
باإلضافة إلى القيم التي تتمشى مع تقاليد المجتمع، 
وبالتالي فهي ظاهرة تتناولها الدراسة من خالل 
تساؤالت وتجارب عملية تحقق النتائج لتصل إلى 

  .الحلول التي تفيد المرأة والمنتج
  :أهمية البحث

تأتي أهمية البحث من أجل تحقيق نتائج تفيد في 
بدنية للنساء لما تمثله حماالت الثدي لهن توفير الراحة ال

من أهمية لتالصقها مباشرة بالجلد، كما أن الدراسة تفيد 
نتائجها كل من النساء والمصانع المنتجة وذلك على 

  :النحو التالي
تعتبر مشدات الثدي للنساء من المالبس المالصقة  -١

تماماً للصدر وهذا الجزء يتأثر بمتغيرات الجو 
ط باإلنسان من حرارة ورطوبة الخارجي المحي

وتهوية وتلك هي التي توفرها الخصائص 
 .الطبيعية لألقمشة

أن صدر النساء هو من األعضاء التي تتعرض  -٢
لحركة كثيرة خالل األنشطة التي تقوم بها المرأة 
يومياً وبالتالي فإنه يرتبط بالعوامل الميكانيكية مثل 

 .االحتكاك والضغط واالستطالة

لثدي للنساء من المالبس الحميمة أن حماالت ا -٣
التي ينظر إليها النساء كاحتياج لتوفير الراحة 

 .والجمال والحماية

زيادة الوعي المعرفي للمرأة  بخصائصها العامة  -٤
حول أهمية العالقة المرتبطة بالراحة البدنية 
والخصائص الطبيعية والميكانيكية لألقمشة وكذلك 

  .الثديالمقاس والشكل الهندسي لحماالت 
  :أهداف البحث

فحص العالقة بين خواص األقمشة والراحة التي 
، وذلك من )حماالت الصدر(توفرها مشدات الصدر

خالل التجارب الموضوعية والذاتية وذلك على النحو 
  :التالي
تقييم أو فحص خصائص األقمشة بين األلياف  -١

 .الطبيعية واأللياف المجددة واأللياف الصناعية

 .النفسية من خالل التقييم الذاتيتقييم الراحة  -٢

تحليل العالقة بين خواص األقمشة والراحة التي  -٣
 .توفرها مشدات الصدر

  :مشكلة البحث والتساؤالت
تأتي مشكلة البحث في عدم االختيار الدقيق 
لحماالت الثدي للنساء من جانب بعض المستهلكات 
نتيجة االختيار الخاطيء للمقاس أو عدم الوعي المعرفي 

الشكل الهندسي المناسب المالئم لشكل وحجم الثدي ب
وهو األمر الذي تعاني منه النساء في عدم توفير الراحة 
الفسيولوجية، والبدنية والنفسية، كما أن الراحة بما تمثله 
من إحساس بدني ونفسي تختلف من شخص آلخر، 
فضالً عما يمثله نوع اإلطار والشرائط سواء المرتبطة 

حت اإلبط والظهر والصدر من راحة باألكتاف أو ت
  .فسيولوجية ونفسية وبدنية قد تؤدي إلى أمراض الثدي

  :تساؤالت البحث
هل الخواص االنتقالية مثل الحرارة والرطوبة  -١

ونفاذية الهواء من أهم خواص األقمشة المؤثرة 
 في الراحة الملبسية لمشدات الصدر؟

ير هل األلياف الطبيعية ومقاس مشد الصدر لها تأث -٢
 على الراحة الملبسية لمشد الصدر؟
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هل الشكل الجمالي يؤثر على قابلية الشراء  -٣
لمشدات الصدر عند اللبس وكذلك التناسق في 

 القوام؟

هل الشكل الجمالي والتناسق له تأثير في توفير  -٤
 الراحة الملبسية لمشد الصدر؟

هل العمر االستهالكي لألستك الداخلي لمشد  -٥
  احة؟الصدرله تأثير على الر

  : حدود البحث
من خالل مقاييس الراحة السبعة التي تتوفر في 
المالبس الداخلية وهي الحرارة، اللمس، الحركة، 
الضغط والمقاس، والشكل الجمالي، والصحي وهو ما 
يعرف بالتقييم الذاتي فقد استخدم أيضاً استمارة استبيان 
للتعرف على مدى الوعي لدى السيدات بالخواص 

الميكانيكية والتي توفر لهن الراحة، كما الطبيعية و
اختير أربعة أشكال للدراسة هي الحرارة، الرطوبة، 
اللمس والضغط والمقاس وهذه العوامل هي األقرب 
لخواص األقمشة، أما التجارب الموضوعية فقد أجريت 
لفحص خصائص األقمشة المستخدمة في صناعة 

لمقاسات حماالت الثدي للنساء من خالل عينة مختلفة ا
واألنواع الموجودة بالسوق المحلي وذلك بالمعهد القومي 

  .للقياسات والمعايير بالقاهرة
في  ٢٠١٤أجرى البحث في عام : الحدود الزمانية

  .٢٠١٤الفترة من فبراير إلى سبتمبر 
تم إجراء البحث في منطقة سموحة، : الحدود المكانية

كلي ومعهد التدريب والبحوث للصحة اإلنجابية ببول
  وكلية التربية النوعية بمصطفى كامل باإلسكندرية

  :لمصطلحات العلميةا
  :الثدي

هو عبارة عن نسيج يكون طبقة فوق الصدر 
وينمو عند البلوغ ويتغير حجمه وشكله أثناء الدورة 
الشهرية، والحمل، وبعد الفطام وانقطاع الطمث 

ويتشكل الثدي من منطقتين رئيسيين كل ). الحيض(
يمتد حتى اإلبط ) قمة(جزء مخروطي بذروة  عبارة عن

والحلمتين يحاطان بهالة الثدي التي تحتوي على 

شعيرات دموية جلدية وأعصاب وهي التي تثير قذف 
. الحلمة حمراء اللون وتكون دكنة أثناء الحمل. اللبن

وهالة الثدي بها نتوءات صغيرة يطلق عليها غدد هالة 
رقية والغدد الثديية، الثدي وهي تتواجد بين الغدد الع

فأدمة هالة الصدر تتجعد وتساعد على انتصاب الحلمة 
في الجو البارد أو اللمس أو االستثارة الجنسية، أما 
الجزء المخروطي من الثدي فهو يتكون من أنسجة 
كوالجينية ودهنية تؤثر على مقاس الصدر، فاألربطة 

 ١٥المتعلقة والمتصلة بالثدي وأدمة الثدي فهناك من 
فص تتكون عند الغدد الثديية أثناء الحمل، يتم  ٢٠إلى 

صرفها من خالل القناة الناقلة للبن والتي تتضخم 
  ).٢٠٠٧،Saladin(وتشكل الجيوب األنفية،
  :نمو الثدي وتغير حجمه

 ٢٠إلى  ٩في مرحلة البلوغ وهي التي تبدأ من 
فإن الثدي ينمو بسرعة وتتكون الفصوص والقناة الناقلة 

بتأثير هرمون االستروجين والبروجيسترونز للبن 
ومقاس الثدي يكبر عندما تنمو األنسجة الدهنية والليفية 
والتي تحفز بواسطة القشرانيات السكرية وهرمونات 

دورة الحيض ) ١٩٧٥( Milligan et alويذكر . النمو
تؤثر على حجم الثدي كل شهر فقد قام بفحص العالقة 

ثدي أثناء دورة الحيض المرتبطة بين تغير مقاس ال
  ).الحبوب(الشهرية وبعد تناول وسائل منع الحمل بالفم 

  شكل الثدي   
هناك أشكال مختلفة للثدييات تتسبب في تفرد كل 

قد قام بتصنيف لشكل ) ١٩٥٧( Martinشكل، فقد كان 
الثدي منه المسطح، نصف كروي، والثدي المخروطي 

 – ٣تفاع من وثدي العنز ويعتبر الثدي المسطح هو بار
سم وهو أقصر من دائرة نصف قطرها جذر الثدي، ٥

سم  ٦ – ٥أما الثدي النصف كروي فارتفاعه حوالي 
أقرب إلى نصف قطر لجذر الثدي، بينما الثدي 

سم وهو ما يعني أكبر  ٦المخروطي ارتفاعه أكبر من 
من الدايرة نصف قطر جذر الثدي، وثدي العنز شبيه 

اوية الثدي مع الجسم بالثدي المخروطي ولكن ز
  .صغيرة
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  :التشكيل التشريحي الفسيولوجي لحركة الثدي
الثدي هو نسيج ناعم وله حركة ديناميكية أثناء 
التمرين، وأثناء الحركة فإن بنيان الثدي يتمدد محدثاً 

) ١٩٩٩( Manson et alزيادة في منطقة الثدي فقد قام 
 الجري والركض(بتحليل العالقة بين الحركة مثل 

والمشي ) األوكروبات(البطيئ والمشي الرياضية 
سيدات في عمر من  ٣وآالم الثدي وقد اختير ) العادي
عاماً لالختبار وقد وضعت عالمات وسط  ٢١إلى  ١٧

وأفق وأعلى وأسفل الحلمة، وقد طلب منهم أن يكملوا 
األنشطة وأن يكون هناك مقياس للراحة، وقد أظهرت 

البطيئ،  لركضفي تمرين االنتائج هناك إزاحة للثدي 
فإن منطقة الثدي لم ترتفع فقد بل تحركت لألمام 

  .وللجنب
  :مقاسات حمالة الصدر

عادة ما تعرف المقاس الكبير بحجم جزء الكوب 
)D ( أو أكبر وذلك في هونج كونج وفي بحوث األشعة

باستراليا فإنه يوصى بحاالت المقاسات الزائدة لجزء 
أو أكبر أنها  ١٨قاس مساوٍ فأكبر أو م) D(الكوب من 

 Cindy Ho Wun Wong .ألشخاص ذات ثدي كبير
، وقد أثبتت التجارب أنه كلما زاد اتساع الثدي )٢٠١١(

كلما زاد اتساع الحركة، وهذا ما أكدته مشدات الصدر 
الرياضية في الحد األدنى التساع حركة الثدي، ويقول 

Scurr. White and Hedger )بد من أن الدعم ال) ٢٠١١
تلبيته في كافة االتجاهات لزحزحة الثدي وهو ما يطلق 
عليه االتجاه األفقي، االتجاه الناصف الوحشي، واالتجاه 
األمامي الخلفي، ويقول الباحثان أيضاً أنه على الرغم 
من اختالف المنظور أو المناظر في مختلف قوة 
الزحزحة المطبقة على االتجاهات المتغيرة فإن الحركة 

قية هي األكثر أهمية عن االتجاهات األخرى أثناء األف
  .المشي ويجب أن تكون حركة كال االتجاهين محدودة

  :وظيفة الثدي
إن الوظيفة الرئيسية للثدي هي إرضاع األطفال 
وإشباع العالقة الحميمة مع الزوج، إال أن معظم 
السيدات ترى أن الوظيفة الرئيسية هي إرضاع األطفال 

 ٢٢٣٥على ) ٢٠١٠( Ahn et alراسة وهو ما أكدته د
من العينة أن الثدي لوظيفة % ٧٦.٤سيدة كورية حيث 

إرضاع الطفل، حيث أن لبن األم هو الوسيلة الرئيسية، 
منهن أن مفيد في % ٢٣.٦في غذاء الطفل بينما أضاف 
 Singh andكما تؤكد دراسة . العالقة الحميمة مع الزوج

Young )ب دوراً رئيسياً في أن ثدي المرأة يلع) ١٩٩٥
جاذبيتها بغض النظر عن مقاس الصدر بل يجب أن 

  .يكون متناسقاً مع شكل الجسم
  :الراحة في الضغط

إن الضغط المناسب ضروري في ارتداء المالبس 
الداخلية على الجسم، فضغط القماش يمثل الجسر الذي 
            يربط  المالبس الداخلية بالجسم باحكام، وقد أشار

Yu W. )إلى أن نطاق الوسط ونطاق السروال ) ٢٠١١
بالساقين وأشرطة الكتف فإن الضغط المناسب كي يشعر 

جم، فهو يساعد على ثبات  ٥٠٠اإلنسان بالراحة هو 
محيط وشكل الجسم، ففي بنيان مشد الصدر يستطيع 
المثبت غير المرن في الجزء وسط الستيان التحكم في 

الثدي، فثبات حماالت مسافة الثدي وفي عمق انشقاق 
الصدر تجعل من ذلك إطار يساعد على حمل وزن 

  .الثدي ويمنع حركة مشد الصدر
  :راحة الحركة والمقاس

يجب أن يسمح بالحركة في ) ٢٠٠٩( Fanيذكر 
المالبس كي تتحقق الراحة من خالل المقاس المناسب، 
وحيث أن جلد اإلنسان يحدث به استطالة واستعاضة 

فإن الخامات المرنة باستطالة أكثر  %٤٥ – ٣٥بنسبة 
تناسب الجسم أكثر من الخامات الصوفية % ٣٠من 

على وجه العموم، ويختلف الحال بالنسبة للمالبس 
الداخلية حيث أن لكل جسم امرأة مقاس ونسبي، ومشد 
الثدي ذات المقاس غير المناسب من السهل أن ينزلق 

الكتف الحزام من على الكتف وعلى العكس فإن شريط 
ربما يتسبب في عالمة كالحفرة على الكتف ويسبب 
آالم، فآالم الكتف الناجمة عن شريط الستيان الضيق أو 
الربط المحكم جداً تكون عند المرأة ذات الثدي الكبير أو 

وقد أثبتت . المرأة ذات العمر الوسط أو كبيرة السن
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أن أعراض ) ٢٠٠١( Chen et alالدراسة التي قام بها 
زمة أكثر قسوة لدى السيدات الذين يضطرون إلى المتال

كجم فإن وزن  ١رفع ذراعهم وذلك إذا كان وزن الثدي 
كجم مسبباً آالم  ٥الزحزحة عند كل كتف يكون حوالي 

  عضلية شبه منحرفة
  :القياس الذاتي

في رسالة ماجستير ) ٢٠١٣( Eonyou Shinيذكر 
ومدى مفهوم المستهلكين بالمقاس الذاتي "تحت عنوان 

أن مفهوم أو " رضائهم عن مقاسات المالبس بوجه عام
إدراك الراحة يختلف من شخص آلخر فقياس المالبس 
هو أسلوب فعال لتلبية احتياج الراحة للمالبس حتى 
حجم أو ضخامة تقدير الراحة الفسيولوجية أو النفسية 
الممكن تطبيقه للتقييم، فمقياس الراحة النفسية يستخدم 

س المالبس لكي يقيس مستوى الراحة عادة في قيا
  ).سم ٣تحت النطاق  –سم  ٢الشريط (

  :الراحة
ترغب المرأة في الشكل الطبيعي للثدي وتسعى 
إلى الراحة بغض النظر عن المقاس، وفي نفس الوقت 
فهن يريدن دعم المنظر والشكل بالراحة، ولشراء حمالة 

بتصميم ) ٢٠٠٧( Yip and Lawالصدر فقد قام كل من 
امرأة من  ٢٥٠استمارة استبيان قام باستطالع رأي 

هونج كونج عن عملية اتخاذ قرار الشراء للمالبس 
، وقد كان القرار الرئيسي هو )الحميمة(الداخلية 

فقد صنفت . للوظيفة التي يقوم بها الملبس وللجمال
المستهلكات من حيث مرتبة األولى للمقاس وجودة 

أما .امات المالبس الداخليةالمنتج، والسعر بالنسبة الهتم
بالنسبة للشكل الجمالي والمظهر والنوع ومحالت البيع 
فقد اعتبرت من األهمية الكبرى بالنسبة للمالبس 

العناصر فإن أهم العوامل الداخلية، ومن بين كل هذه 
 .Slater Kذكر تمثلت في المقاس والراحة، وقد 

ة قد أن هناك ثالث أنواع من الراحفي دراسة ) ٥١٩٨(
تم حصرها وهي الراحة النفسية والفسيولوجية والراحة 
البدنية، أما الراحة الفسيولوجية فهي تتمثل في القدرة 
على البقاء حياً، أما الراحة النفسية فترجع إلى القدرة 

على الرضا النفسي، بينما الراحة البدنية ترتبط بتأثير 
) ٢٢٠٠(  Wongكما ذكر . البيئة الخارجية على الجسم

أن الراحة البدنية ترجع إلى أحاسيس ومشاعر الجسم، 
فيما تعود الراحة االجتماعية إلى العالقات الشخصية 
والعائلية والمجتمعية معاً، أما الراحة النفسية والروحية 

  .فترجع إلى مدى الوعي الشخصي ومفهوم الحياة
حساس بالراحة النفسية اإلأما فيما يتعلق بمفهوم 

أن راحة ) ٢٠٠٢( .Wong يذكر أيضاًللضغط واللمس 
اللمس والضغط هي أهم العوامل بالنسبة لمالبس 
المشدات، وأن تقدير الراحة النفسية يعتمد على 

جلد واإلحساس باللمس والضغط بين تفاعل القماش 
، كما أكد أن الراحة النفسية تعكس الشعور اإلنسان

 بالقماش ضد الجلد مباشرة، وأن التفاعل بين الجلد
والقماش يتأثر بعوامل ميكانيكية مثل نعومة أو خشونة 
سطح القماش، كما تؤكد نفس الدراسة التي قام بها 

Wong and Li )أن الشعور بالتفاعل الميكانيكي ) ٢٠٠٢
مثل الشكة والحكة والخشونة ونعومة السطح، وتثبيت 
القماش هي تعود بدرجة مباشرة إلى الراحة عن طريق 

  .اللمس
  :السابقةالدراسات 

 Wikipedia the freeفي أحدث التعديالت لمجلة 

encyclopedia  حول استخدام  ٢٠١٤يناير  ٣في
األلياف الصناعية ومنها األكريليك أكدت أن ألياف 
األكريليك المستخدمة في النسيج هي خفيفة الوزن، 
وناعمة الملمس وتمنح الدفء، كما يمكن استخدامها في 

رى مثل القطن، وهي عادة ما تصنيع مقلدات ألياف أخ
تستخدم لكونها غير مكلفة إذا قورنت باأللياف الطبيعية 
إال أنه ثبت أن األقمشة المصنوعة من ألياف األكريليك 

ر أو تكون زغب، وقد أكدت المجلة في مقالها ربما توب
أن ألياف األكريليك تسبب تهيج وإحمرار الجلد الذي 

  .زيمايؤدي إلى أمراض جلدية مثل اإليك
أن )  ٢٠١٤، global Spec(كما تؤكد مجلة 

النسيج من الممكن أن يكون طبيعياً أو صناعياً، فالنسيج 
إلخ، أما .. الطبيعي يشمل القطن والفرو والصوف
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األلياف المجددة فهي من الخامات الطبيعية التي يتم 
تجهيزها في التركيب البنائي لأللياف مثل السيليلوز 

ب فهو يستخدم لتصنيع الخامات ولب أو عجينة الخش
مثل الحرير الصناعي واألسيتات أما األلياف الصناعية 
فهي صناعية يدوية من المواد الكيماوية وهي عامة ما 
تعتمد على البوليمر وهي أقوى من األلياف الطبيعية 
واأللياف المجددة، ومن مميزاتها أنها قوية، تشعر 

مقاومة لالحتكاك، بالدفء، ومقاومة للعتة والفطريات، و
وسهل العناية بها، وقليلة االمتصاص، وقليلة التكلفة، 
ومتاحة بسهولة، أما من عيوبها أنها تنصهر عند 

  . الحرارة، غير قابلة للتجديد، ومسببة للحساسية
وفي مؤتمر عقدته منظمة األغذية والزراعة 

أكدت على خمسة أسباب  ٢٠٠٩في عام ) الفاو(العالمية 
همية بالنسبة لأللياف الطبيعية ضمن لها من األ

استخداماتها في النسيج للمالبس ولم يهدف المؤتمر إلى 
رفع وعي المنتج فحسب فقط لكن الهدف قد تضمن رفع 
وعي المستهلك والبيئة المحيطة به أيضاً حيث تناول 
المؤتمر السبب األول هي أنها صحية وتوفر لإلنسان 

نسان يعلم جيداً أهمية التهوية الطبيعية وهو ما جعل اإل
استعمال القطن في الطقس الحار، أما السبب الثاني ما 
جعل المصانع تشعر بالمسئولية تجاه منتجاتها التي تمثل 
نسبة كبيرة من األلياف الطبيعية عنها من األلياف 
الصناعية، والسبب الثالث هو أنها يمكن تجديدها 

ت الجودة وتستمر لفترة أطول، وأن تمثل االختيار ذا
 .      العالمية

) ٢٠٠١( Hart and Dewsnapفي دراسة قام بها 
أثبتت تقييم فيما قبل اإلقدام على الشراء للمالبس 
الداخلية فإن السيدات يركزن على شكل الصدر الذي 
تتواءم معه الستيان بصفة نهائية، فهن يقيمن المقاس 

 Mintelالمحتمل والراحة قبل أن يقمن بالشراء، ويقول 
أن منهج االختيار الرئيسي لمشد الصدر هو ) ٢٠١١(

الراحة والمقاس، وعامة فإن الراحة التي تتوفر في مشد 
الصدر يمكن أن تعود إلى المقاس الجيد والخامات 

ومن مفهوم المستهلك فإن الخامة هي . المستخدمة

العنصر أو العامل المعنوي، وقد أظهرت التجارب غير 
 Hartالطبيعية هي المفضلة، ويقول المرئية أن األلياف 

and Dewsnap )لقد فهم أن المستهلك يفكر في ) ٢٠٠٤
األلياف الطبيعية وهي التي لها قدرة على نفاذية 

وتلقى مشدات الصدر المصنوعة يدوياً رواجاً . الرطوبة
) الصب(في األسواق ألنها لديها قدرة على التشكيل
نوع تنتشر وهناك العديد من الموديالت من هذا ال

وتأخذ الدراسة منظور تقييم الراحة البدنية . باألسواق
التي توفرها خصائص مشدات الصدر والمتوفرة ضمن 

  .المالبس الداخلية بالسوق
) ٢٠١٤(كما قامت شركة دي بونت األمريكية

بدراسة عميقة تجريبية على المشدات التي تستخدم فيها 
الثدي أثناء ألياف الليكرا المطاطة ومنها تصوير شكل 

المشي  –المشي البطيء(الحركات المختلفة للسيدات
وذلك لتحسين خواص الليكرا ) الوثب –الجري –السريع

المستخدمة في صناعة مشدات الصدر للسيدات ومنها 
دراسة رياضية لحركة الثدي في الفراغ خالل الحركات 

 sineالسابق ذكرها وثبت أنه يتحرك في منحنى جيبي 
curve   

عن ) ١٩٧٥( .Milligan et alراسة قام بها وفي د
فإن الثدي  ٢٠إلى  ٩مرحلة البلوغ وهي التي تبدأ من 

ينمو بسرعة وتتكون الفصوص والقناة الناقلة للبن بتأثير 
هرمون االستروجين والبروجيسترونز ومقاس الثدي 
يكبر عندما تنمو األنسجة الدهنية والليفية والتي تحفز 

ويقول . لسكرية وهرمونات النموبواسطة القشرانيات ا
Milligan et al )دورة الحيض تؤثر على حجم ) ١٩٧٥

الثدي كل شهر فقد قام بفحص العالقة المرتبطة بين 
تغير مقاس الثدي أثناء دورة الحيض الشهرية وبعد 

، وقد تم قياس )الحبوب(تناول وسائل منع الحمل بالفم 
استخدام سنة ب ٢١حجم الثدي ألربعة سيدات في عمر 

الماء فوق منطقة الثدي أثناء الدورة بالكامل وأثبتت 
النتائج أنه أثناء الدورة الشهرية العادية فإن حجم الثدي 
يقل من اليوم األول إلى اليوم التاسع وبداية من اليوم 
العاشر يميل إلى الكبر حتى اليوم الخامس والعشرين 
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د أكدت وبعد ذلك يقل تدريجياً إلى المقاس العادي، وق
أن حجم الثدي ) ١٩٤٩( Inglebyدراسة أخرى قام بها 

يكون صغيراً في منتصف دورة الحيض ويزداد بنسبة 
  .قبل الدورة الشهرية مباشرة% ٤٠

حول ) ١٩٩٩( Manson et al وفي دراسة قام بها 
الشكل التشريحي للثدي هو نسيج ناعم وله حركة 

إن بنيان الثدي ديناميكية أثناء التمرين، وأثناء الحركة ف
 Manson etيتمدد محدثاً زيادة في منطقة الثدي فقد قام 

al )الجري (بتحليل العالقة بين الحركة مثل ) ١٩٩٩
) األوكروبات(والركض البطيئ والمشي الرياضية 

سيدات في  ٣وآالم الثدي وقد اختير ) والمشي العادي
عاماً لالختبار وقد وضعت  ٢١إلى  ١٧عمر من 

وأفق وأعلى وأسفل الحلمة، وقد طلب  عالمات وسط
منهن أن يكملوا األنشطة وأن يكون هناك مقياس 
للراحة، وقد أظهرت النتائج هناك إزاحة للثدي في 
تمرين الركض البطيئ، فإن منطقة الثدي لم ترتفع فقط 

  .بل تحركت لألمام وللجنب
وقد أثبتت التجارب أنه كلما زاد اتساع الثدي كلما 

حركة، وهذا ما أكدته مشدات الصدر زاد اتساع ال
الرياضية في الحد األدنى التساع حركة الثدي، حيث 

أن الدعم ) ٢٠١١( Scurr. White and Hedgerيقول 
البد من تلبيته في كافة االتجاهات لزحزحة الثدي وهو 
ما يطلق عليه االتجاه األفقي، االتجاه الناصف الوحشي، 

الباحثان أيضاً على  واالتجاه األمامي الخلفي، ويقول
الرغم من اختالف المنظور أو المناظر في مختلف قوة 
الزحزحة المطبقة على االتجاهات المتغيرة فإن الحركة 
األفقية هي األكثر أهمية عن االتجاهات األخرى أثناء 

  .المشي ويجب أن تكون حركة كال االتجاهين محدودة
مرأة وتأكيداً لمفهوم الراحة للثدي والتي ترغب ال

في الشكل الطبيعي للثدي وتسعى إلى الراحة بغض 
النظر عن المقاس، وفي نفس الوقت فهن يريدن دعم 
المنظر والشكل بالراحة، ولشراء حمالة الصدر فقد قام 

بتصميم استمارة استبيان ) ٢٠٠٧(Yip and Lawكل من 
امرأة من هونج كونج عن  ٢٥٠قام باستطالع رأي 

، )الحميمة(ء للمالبس الداخليةعملية اتخاذ قرار الشرا
وقد كان القرار الرئيسي هو للوظيفة التي يقوم بها 

فقد صنفت المستهلكات من حيث . الملبس وللجمال
مرتبة األولى للمقاس وجودة المنتج، والسعر بالنسبة 

أما بالنسبة للشكل الجمالي .الهتمامات المالبس الداخلية
تبرت من األهمية والمظهر والنوع ومحالت البيع فقد اع

الكبرى بالنسبة للمالبس الداخلية، ومن بين كل هذه 
  .العناصر فإن أهم العوامل تمثلت في المقاس والراحة

أن الثدي غالباً ما ) ١٩٩٦( .Manning et alيؤكد 
يكون غير متناسق وذلك ألن جسم اإلنسان هو عبارة 
عن أنسجة ناعمة مثل األذن والثدي فهي تتشكل بالنمو 

التالي يحدث التغير في األبعاد، ومن هنا فقد قام وب
الباحث باستخدام جهاز أشعة الثدي ألخذ منظر لمقطع 
عرضي للثدي وكذلك منظر جانبي وكان ذلك لعينة من 

سيدة حيث قام بقياس محيط الثدي خالل الثمانية  ٢٨٠
وعشرون يوماً للحيض وقد أظهرت النتائج أن مقاس 

خرى في الدورة وبالتالي فإن الثدي يتغير من واحد أل
البيانات غير متناسقة وتمثل ذلك في زيادة قصوى 
لمقاس الثدي في اليوم الثاني عشر، والرابع عشر، 
والسادس عشر، وقد أوعز هذه الزيادة لتأثير الهرمون 
وأن الزيادة القصوى إلى نتيجة زيادة هرمون 

  .البروجيسترون
 Kawabata and Niwaتؤكد الدراسة التي قام بها 

من لجنة مقاييس التقييم باللمس اليدوي في ) ٢٠١٤(
" الصالبة"اليابان أن مواصفات القماش تشمل كوشي 
 ، وتؤكد.ونعومة السطح، كريسبي، ومقاومته للثنيات

الدراسة على الخواص الميكانيكية للقماش من خالل 
مفهوم الشكة أو الوخز وهو يستثير من خالل التفاعل 

لقماش ويعتبر من أشد األحساس بالضيق بين الجلد وا
وعدم الراحة ويكتشف ذلك في القماش من خالل 
الشعور بألم في األعصاب، أما فيما يتعلق بإدراك الحكة 
فيه أيضاً نفس شعور الجلد بألم عصبي مثل الوخزة 

أن إدراك الحكة ) ٢٠٠٢( Wong and Liوهي كما ذكر
ل قطر يعود إلى خواص بعض األلياف واألقمشة مث
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األلياف وسمك القماش عند الضغط العالي أو المنخفض 
أما فيما يتعلق بصالبة القماش . وخشونة سطح القماش

أن هناك عالقة خطية ) ١٩٨٤(  Elder et alفقد أثبت 
صالبة (في صالبة القماش وثالثة قياسات معملية هي 

كما يؤكد على أنه ) الثني، طول الثني، ومعامل الثني
يم الذاتي للصالبة من خالل القماش الذي يمكن التقي

  .يطلق عليه كوشيه
بالحصول على نتائج ) ١٩٨٤( .Elder et alقام 

من خالل التقييم الذاتي أن اإلحساس بنعومة سطح 
القماش هي عكس اإلحساس بالخشونة حيث أثبت ذلك 
من خالل التقييم الموضوعي أن حمل انكسار قوة الشد 

عامل التقييم الذاني لنعومة هو عامل هام يؤثر على م
  .سطح القماش

 Lizhuo, Dongsheng and Binي دراسة قام بها فو

تأثير الشريط الجانبي واإلطار "تحت عنوان ) ٢٠١١( 
المطاطي لخامات حمالة الثدي على راحة الضغط 

حيث استهدفت الدراسة تأثير الضغط الموزع " الملبسية
الجانبي واإلطار  بواسطة األقمشة المختلفة على الشريط

وقد تمت الدراسة من خالل " المطاطي لحمالة الثدي
على ثالثة  A 75اختبار خمسة حماالت للثدي مقاس 

سيدات ذات صحة جيدة وقد تم قياس قيم الضغط 
وقد ) معملي(باستخدام نظام قياس حزمة ضغط الهواء 

أظهرت النتائج أن قيمة ضغط المالبس قد تأثرت 
اش أو الخامات وكذلك انحناء الجسم بمقاومة الشد للقم

بمعدل نصف قطر دائرة إلى جانب تنفسه وأنه كلما قل 
مقاومة الشد لخامات شرائط الجنب للستيان كلما قل 
الضغط للقماش، كما أن قيمة ضغط القماش تكون أكبر 
عندما يكون نصف دائرة انحناء الجسم أصغر، وأن 

طي لحمالة قيمة الضغط لشرائط الجنب واإلطار المطا
الصدر يتغير في حالة التنفس الطبيعي، في حين يتمدد 
معدل قيمة الضغط عندما تأخذ المرأة تنفس عميق أو 

  . بعد إجراء التمرينات الرياضية
  
  

  األسلوب البحثي
المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف : منهج البحث

فؤاد (الظاهرة وجمع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها
، كما استخدم المنهج )١٩٩٠صادق،  أبوحطب، وآمال

التجريبي من خالل التجارب المعملية التي تمت 
بالمركز القومي للقياسات والمعايرة بالقاهرة  وذلك 

  .باستخدام التجارب في الرد على تساؤالت البحث
  :عينة البحث

 :العينة االستطالعية )١(

من خالل مجموعة من السيدات في أعمار سنية 
كات ببرنامج تدريبي بمعهد التدريب مختلفة من المشار

والبحوث للصحة اإلنجابية، تم عمل مجموعة نقاش 
سيدات وفتيات حيث دار حوار صريح  ١٠بؤرية لعدد 

ومعمق بين الباحثة التي قامت بعملية النقاش ووجود 
مالحظ ومسجل، حول الجوانب المعرفية والممارسات 

ساء لخصائص األقمشة المستخدمة في مشد الصدر للن
  )مرفق النتائج(وتوفير الراحة 

  :العينة العمدية )٢(
في ضوء المعلومات النوعية التي استخلصت من 
خالل مجموعة النقاش البؤرية، تم تصميم استمارة 

فتاة وسيدة في الفئة العمرية من ) ١٠٠(استبيان لعدد 
سنة وهن من طالبات مدرسة  ٣٥سنة إلى ما فوق  ١٥

طالبات كلية التربية هدى شعرواي الثانوية بنات و
النوعية والعامالت بذات بالكلية هذا باإلضافة إلى بعض 
السيدات بمنطقة سموحة باإلسكندرية وذلك لضمان 
شمولية العينة لجميع المتغيرات الثابتة باستخدام الطريقة 
الغرضية وذلك للتعرف على مدى وعيهن بخصائص 
م حماالت الصدر التي يستخدمنها والتعرف على مفهو

الراحة الفسيولوجية والنفسية لديهن من خالل الحماالت 
  .التي يستخدمنها

 :العينة التجريبية )٣(

تم إجراء تجارب معملية على خمسة عينات من 
حماالت الصدر من خامات نسجية مختلفة وتم إجراء 
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تجارب معملية بالمركز القومي للقياسات والمعايير 
  .بالقاهرة

  :أدوات البحث
 . ن خالل مقابلة شخصيةمجموعة أسئلة م -١

استمارة استبيان تم تصميمها بعد تنفيذ المقابلة  -٢
لمجموعة النقاش البؤرية في ضوء ما ورد من 

 :إجابات المجموعة حيث تضمنت على محاور

الخواص المطلوبة لمشدات الصدر ومفهوم الراحة  ) أ(
 التي توفرها هذه الخصائص

قياس الوعي المعرفي لدى السيدات بالعوامل   ) ب(
 .خصائص التي توفرها مشدات الصدر للراحةوال

 المشكالت المتعلقة بمشدات الصدر  ) ت(

الممارسات التي تمارسنها السيدات عند شراء   ) ث(
مشدات الصدر وتأثير العوامل المحددة كالسعر 

 والنوع وخالفه

عينات من مشدات الصدر النسائية من  ٥اختبار  -٣
خامات مختلفة للتعرف على خواص قوة الشد، 

نفجار، ووزن القماش، نفاذية الهواء وذلك وقوة اال
  .بالمركز القومي للقياسات والمعايير بالقاهرة

  :نتائج البحث
للتعرف على : التقييم الموضوعي لعينات البحث: أوالً

التقييم الموضوعي للعينات المختلفة استخدمت الباحثة 
لعينات المختلفة ، للتعرف على الفروق بين ا٢اختبار كا

حيث تم استخدام الجهاز  موضع البحث فى الخواص
  .FX3300السويسري موديل 

  

  

  

  
  قياس نفاذية الهواء                    FX3300الجهاز سويسري موديل 

  

  

  

  تحديد نوع الخامة                                                                                  

  
ياس متانة القماش والحماالت فى كل االتجاهات لصعوبة الحصول على طول وعرض من نتائج اختبار االنفجار لق

  العينات
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 باستخدام المواصفات القياسية : خاصية قوة الشد) ١(

BS EN ISO 13934-1:1999   والمعدلة بالمواصفات
والخاصة  BS EN ISO 13934-1:2003القياسية 

ستطالة بخصائص الشد والتي تحدد أقصى قوة للشد واال
باستخدام طريقة الشريط، وكذلك مشروع تعديل 

 –منسوجات(السوري 1-13 :2014 ١مواصفة ع ت 
والصادر عن هيئة المواصفات ) خصائص شد القماش

يوضح الجدول و) ٢٠١٤(والمقاييس العربية السورية
نتائج التقييم  للفروق فى ٢نتائج اختبار كا) ١(

، حيث الشد قوةخاصية فى  خمسالموضوعي للعينات ال
           أن وحدة القياس لقوة الشد هي كيلوجرام قوة

)Kg Force(.  
أنه توجد فروق دالة إحصائياً  )١(يتضح من الجدول

بين العينات المختلفة لصالح العينة  قوة الشدخاصية فى 

وهي قيمة ) ٣٩.١٤( ٢كاحيث بلغت قيمة ) ١(رقم 
لتالي فإن ، وبا)٠.٠١(دالة إحصائياً عند مستوي داللة 

  هذا

 ,Scurrالحركة، وكما ذكر  النوع يساعد في اتساع

White and Hedger )أن الدعم من خالل ) ٢٠١١
اهات وهو ما جالحماالت البد من تلبيته في كافة االت

وأن ) ٥(يطلق عليه االتجاه األفقي، يلي ذلك العينة رقم 
) ٤(أقل العينات في خاصية الشد هي العينة رقم 

وترى الباحثة أن خاصية قوة الشد في ) ٣(م والعينة رق
اه األفقي تساعد المرأة على الحركة وتساعد على جاالت

 Chen et alثبات الحمالة على الكتف وال تسبب آالماً 
عالقة عكسية بين وزن المتر أن هناك ، و)٢٠١١(

ويرجع ذلك إلى  ،المربع لألقمشة ومقدار نفاذيتها للهواء
المربع لألقمشة تزداد عدد طبقات  أنه بزيادة وزن المتر

الشعيرات  تزداد كميةاأللياف المكونة للقماش وبالتالي 
بالوحدة المربعة ويؤدي ذلك إلى اندماج األقمشة بمعدل 

فتقل كمية الهواء المار من  -أكبر وتنخفض مساميتها
خاصية قوة التالي ويوضح الشكل الراداري ، خاللها

  .شدات الصدرالشد للعينات الخمس ألقمشة م

  قوة الشدخاصية نتائج التقييم الموضوعي للعينات المختلفة فى  للفروق فى ٢نتائج اختبار كا: ١جدول 
  الداللة  القيمة  المعياري اإلنحراف متوسطال )قوةكجم(قوة الشد  رقم العينة

٢٦.٧  ١ 

٠.٠١ ٣٩.١٤ ٤٠.٦٧  ٨١.٩٤ 
٨٢.٥  ٢ 
١٢١.٩  ٣ 
١١٩.٨  ٤ 
٥٨.٨  ٥ 

  
 خاصية قوة الشد للعينات الخمس ألقمشة مشدات الصدر :١شكل رقم 
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ويوضح وحدة القياس لها نيوتن : قوة االنفجار) ٢(

نتائج  للفروق فى ٢نتائج اختبار كا) ٢(رقم  الجدول
 قوةخاصية التقييم الموضوعي للعينات المختلفة فى 

هي لقوة االنفجار ، حيث أن وحدة القياس االنفجار
  .)Kg. Force(رام قوة كيلوج

توجد فروق دالة  أنه )٢(يتضح من الجدول 
بين العينات المختلفة  االنفجارقوة خاصية إحصائياً فى 

) ٣٤.٠٨(٢حيث بلغت قيمة كا) ١(لصالح العينة رقم 
 )٠.٠١(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة 

وهو ما يمثل قوة الشد في جميع االتجاهات كما أنه 
يعتبر من الخواص الهامة في إحداث الضغط المناسب 

أن ) ٢٠١١( Yuكي يشعر اإلنسان بالراحة وقد أشار 
الضغط المناسب لقماش مشد الصدر المالصق لجسم 

جم وبالتالي ٥٠٠المرأة والذي يجعلها تشعر بالراحة هو 
ط وشكل الجسم ويساهم في فهو يساعد على ثبات محي

ويوضح حمل وزن الثدي ويمنع حركة مشد الصدر، 
للعينات  االنفجارخاصية قوة ) ٢(رقم  الشكل الراداري

، وترى الباحثة أن الخمس ألقمشة مشدات الصدر

) ١(الخامات الخاصة بالعينات من أفضلها العينة رقم 
وأن المشد من خامة القطن وهي من الخامات الطبيعية 

ها خواص الراحة ما يجعلها مميزة بين خامات ول
النسيج، لما لها من مميزات تساعد على امتصاص 
العرق وتساعد على بخره، وال تساعد على تكوين 
الكهرباء االستاتيكية التي تساهم الخامات الصناعية 
بصفة عامة في توليدها مع ظروف االحتكاك المستمر 

أحد العوامل  نتيجة الحركة، وذلك ألن االحتكاك هو
المساعدة في تكوين الكهرباء االستاتيكية ألن أضرارها 
الصحية خطيرة على المدى البعيد وتسبب الحساسية في 

) ٢٠٠٣( Liالمدى القريب، وذلك طبقاً لما أكدته دراسة 
أن الشعور بالتفاعل الميكانيكي مثل الشكة والحكة 
والخشونة ونعومة السطح، وتثبيت القماش هي تعود 

درجة مباشرة إلى الراحة عن طريق اللمس، وأن ب
خشونة القماش مع وجود األلياف غير الطبيعية تؤدي 

) ٢(إلى أضرار صحية بالجلد، ويوضح الشكل رقم
للعينات الخمس ألقمشة مشدات  االنفجارخاصية قوة 

  .الصدر

  قوة االنفجارخاصية لمختلفة فى نتائج التقييم الموضوعي للعينات ا للفروق فى ٢نتائج اختبار كا: ٢جدول رقم 
  الداللة  القيمة  المعيارياإلنحراف متوسطال )كجم قوة(قوة االنفجار  رقم العينة

٤٦.٣١  ١

٠.٠١  ٣٤.٠٨ ١٤.٢٦  ٤٣.١١ 
٦٦.١  ٢
٣٨.٣  ٣
٣٥.٨٣  ٤
٢٩.٠٣  ٥

  

  
  للعينات الخمس ألقمشة مشدات الصدر االنفجارخاصية قوة  :٢شكل 
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نتائج ) ٣(رقم  يوضح الجدول: فاذية الهواءن) ٣(

نتائج التقييم الموضوعي للعينات  للفروق فى ٢اختبار كا
× المساحة / الحجم(خاصية نفاذية الهواءالمختلفة فى 

  )الثانية
أنه توجد فروق دالة  )٣(يتضح من الجدول

بين العينات المختلفة  نفاذية الهواءإحصائياً فى خاصية 

) ٢٦.٧٩( ٢كاحيث بلغت قيمة ) ١( لصالح العينة رقم
، )٠.٠٥(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة 

أن نفاذية الهواء هو معدل ) ١٩٩٦( ASTMوقد ذكرت 
تدفق الهواء المار عمودياً من خالل منطقة محددة تحت 
ضغط معين ومختلف بين سطحي القماش وبالتالي فإن 

ضل العينات وهي من نوع القطن هي أف) ١(العينة رقم 
والتي لها خواص نفاذية الهواء التي تساعد على ثبات 
درجة حرارة الجسم كما أنها تحقق الراحة المطلوبة 
لجسم اإلنسان من حرارة ورطوبة وتهوية إلى جانب 

العوامل الميكانيكية الناشئة من حركة الثدي خالل الحياة 
اليومية مثل االحتكاك والضغط واالستطالة، وترى 

ثة أن خاصية نفاذية الهواء هي من أحد أهم الباح
خواص الراحة في استخدام المالبس بصفة عامة، وفي 
استخدام المشدات بصفة خاصة نظراً لتالمس وضغط 
المشد على الجسم البشري لفترات طويلة، كما أن المناخ 
السائد في جمهورية مصر العربية يميل إلى الحرارة 

هذا ما تؤكد عليه والرطوبة معظم فترات العام، و
تؤكد ) ١(الدراسة أن نفاذية الهواء لخواص العينة رقم 

جودة خامة القطن المستخدمة في صناعة المشد، ويجب 
االهتمام بدراسة التركيب النسجي المستخدم في العينة 
السادة بحيث يمكن االستفادة من مشتقاته مثل السن 

هذه  الممتد ودراسة التراكيب النسجية األخرى لتعظيم
خاصية ) ٣(رقم  ويوضح الشكل الراداريالخاصية، 
  .للعينات الخمس ألقمشة مشدات الصدر نفاذية الهواء

 ٣سم( خاصية نفاذية الهواءنتائج التقييم الموضوعي للعينات المختلفة فى  للفروق فى ٢نتائج اختبار كا :٣جدول 
  )في الثانية ٢سم/

قراءة   رقم العينة
١  

قراءة
٢ 

قراءة
٣ 

ءةقرا
٤ 

قراءة
  الداللة  القيمة  اإلنحراف المعياري  متوسطال ٥

١٤.٢٢  ٧٦.٦  ٦٨  ٦٠  ٧٠  ١٠٠  ٨٥  ١ 

٠.٠٥ ٢٦.٧٩ 
٢.٥٥  ١٧.٧  ١٤.٣  ١٦  ١٧  ٢١.٢  ٢٠  ٢ 
٤٩.٣٠  ٣٦٠  ٣٠٠  ٣٤٥  ٤١٠  ٣٢٠  ٤٢٥  ٣ 
٤.٧٦  ٥٨.٥٤  ٦٤.٢  ٦٣.٥  ٥٤.٥  ٥٨.٣  ٥٢.٢  ٤ 
٣.٠٨  ١٤.٦٣  ١٨.١  ١٠.٤  ١٦.٦  ١١.٥  ١٦.٥٦  ٥ 

  

  
الشكل الراداري لخاصية نفاذية الهواء للعينات الخمس ألقمشة مشدات الصدر: ٣شكل 
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تم أخذ وزن العينة بمكوناتها المختلفة قبل : الوزن) ٤(
إجراء االختبارات وذلك إلجراء مقارنة النتائج بالنسبة 

نتائج ) ٤(رقميوضح الجدول للوزن الكامل للعينة، 
الموضوعي للعينات نتائج التقييم  للفروق فى ٢اختبار كا

  .الوزن قوةخاصية المختلفة فى 
أنه توجد فروق دالة ) ٤(يتضح من الجدول رقم

بين العينات المختلفة لصالح  الوزنإحصائياً فى خاصية 

وهي ) ٣٥.٤٦( ٢كاحيث بلغت قيمة ) ١(العينة رقم
، وهو ما )٠.٠١(قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة 

فيما ) ٢٠٠٩( Andrewها أكدته الدراسة التي قام ب
يتعلق بخاصية الوزن والتي تتفق في دعم القماش 
وأسلوب تناوله لإلنسان من ارتداء وتعرضه لكافة 

، وتعرض في الدراسة إلى أن وزن المعالجات والغسيل
القماش من العوامل الهامة في استخدام المالبس لكافة 

وترى الباحثة أن ذلك يعد إضافة إلى األغراض، 
حيث أنه من المعلوم أن أي ) ١(العينة رقم  خصائص

وزن يرتديه اإلنسان في مالبسه بصفة عامة يمثل حمالً 
إضافياً على المجهود الذي يقوم به اإلنسان، وكما 

هي من األخف ) ١(أوضحت النتائج أن العينة رقم 
وزناً فإن ذلك يعد دعماً الستخدام خامة القطن في انتاج 

خفيفة الوزن والتي تشعر مشدات الصدر المريحة و
المستخدم بالراحة وال تمثل عبئاً إضافياً على جسم 

 الوزنخاصية اآلتي ويوضح الشكل الراداري اإلنسان، 
  .للعينات الخمس ألقمشة مشدات الصدر

  خاصية الوزننتائج التقييم الموضوعي للعينات المختلفة فى  للفروق فى ٢نتائج اختبار كا: ٤جدول 
 لوزنا  رقم العينة

  الداللة  القيمة  المعياري اإلنحراف  متوسطال  العينة الكاملة/جم  
٤٨.٨  ١  

٠.٠١ ٣٥.٤٦ ١٥.٨٥  ٥٧.٦٤ 
٧٣.٠  ٢  
٥١.٧٥  ٣  
٧٥.٤٣  ٤  
٣٩.٢٢  ٥  

  

  
الشكل الراداري لخاصية الوزن للعينات الخمس ألقمشة مشدات الصدر: ٤شكل
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  التقييم الذاتي: ثانياً
ما هي الخواص األهم المطلوبة لمشدات  -١س

  الصدر؟

ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة 
التكرارات والنسب المئوية والرتب، والجدول اآلتي 
يوضح التكرارات والنسب المئوية والرتب للخواص 

  .المطلوبة لمشدات الصدر
  )١٠٠=ن(نسب المئوية والرتب للخواص المطلوبة لمشدات الصدر التكرارات وال: ٥جدول 

 الرتبة % التكرار  
   ما هو نوع مشد الصدر الذي تشترينه؟

 ٢١.٠٥٣ ٥٢  الشوربجي  ١
 ١٧.٤١٤ ٤٣  كابو  ٢
 ٢٢.٦٧١.٥ ٥٦  تركي الصنع  ٣
 ٢٢.٦٧١.٥ ٥٦  صيني الصنع  ٤
 ١٦.١٩٥ ٤٠  أندونيسي الصنع  ٥

   ؟) الكوب أو المخروط(، )حيز أو إطار الظهر(الذي ترتدينه  ما هو مقاس مشد الصدر
 ١ ٤٩ ٤٩  ٣٢  حيز الظهر  ١
٥.٥ ٣ ٣  ٣٤    ٢ 
٤ ٦ ٦  ٣٦    ٣ 
٣ ٨ ٨  ٣٨    ٤ 
 ١٠.٥ صفر صفر  ٤٠    ٥
    ٢ ٢٦ ٢٦  ٤٢ 
    ٥.٥ ٣ ٣  ٤٤ 
    ٩ ١ ١  ٤٦ 
    ٧.٥ ٢ ٢  ٤٨ 
 ١٠.٥ صفر صفر  ٥٠    
 ٧.٥ ٢ ٢  ٥٠أكبر من     

 ؟معدنيبإطار هل ترتدين مشد صدر 
 ٣٧.٨٨٢ ٥٠ نعم  ١
 ٤٣.١٨١ ٥٧ أحياناً  ٢
 ١٨.٩٤٣ ٢٥  ال  ٣

   هل اإلطار المعدني يتسبب في مضايقة لك؟
 ٧٨.٤١ ٦٩ نعم  
 ٢١.٥٩ ١٦  ال  

   ما هي المشكالت التي غالباً ما تواجهك عند ارتداء مشد الصدر؟
 ٢١.٧٤١.٥ ١٠٠  عدم الراحة  
 ٥ ٧.٦١ ٣٥  الشريط ينزلق  
 ٦ ٧.٣٩ ٣٤  أجد صعوبات في المشابك أو دبابيس الغلق  
 ٢٠.٨٧٣ ٩٦  اإلطار السلكي يضايقني  
 ٢١.٧٤١.٥ ١٠٠  اإلطار السلكي يسبب لي آالماً  
 ٢٠.٦٥٤ ٩٥  تهيج في الجلد  

     ؟)الحميمة(ما هي توقعاتك الرئيسية من المالبس الداخلية 
 ١ ٥٨ ٥٨  مريحة  
 ٢ ٢٩ ٢٩  الشكل الجمالي  
 ٤.٥ صفر صفر  يمكن المحافظة عليها  
 ٤.٥ صفر صفر  موديل حديث  
 ٣ ١٣ ١٣  مثيرة  

ما هو السعر الذي تشترين به حمالة الصدر ذات المظهر الجمالي ومناسبة مقاسك ويوفر 
   لك الراحة خالل اليوم؟

 ١ ٥٨ ٥٨  جنيه ٣٥أقل من   
 ٢ ٢٦ ٢٦  حنيهاً ٧٠أقل من   
 ٣ ١٤ ١٤  جنيه ١٠٠ – ٧٠من   
 ٤ ٢ ٢  جنيه ١٠٠أكثر من   



Vol. 59, No. 3, pp. 331‐355, 2014(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 

  )١٠٠=ن(التكرارات والنسب المئوية والرتب للخواص المطلوبة لمشدات الصدر : ٥جدول تابع 
 الرتبة % التكرار  

   ما هي العوامل المحددة عند شرائك مشد صدر جديد؟
 ٢٢.٠٣٢ ٣٩  السعر  
 ١٤.٦٩٣ ٢٦  النوع  
 ٥ ٠.٥٦ ١  التصميم والمظهر  
 ١٠.٧٣٤ ١٩  عرض خاص  
 ٥١.٩٨١ ٩٢  قبل أن اشتريها) احتاج لقياسها(الراحة   
 ٦ صفر صفر  اللون  

   ما هو موديل وتصميم مشد الصدر الذي تفضلينه؟
 ٢٤.٤٣٢ ٩٧  العادي  
 ٥ ١٣.١ ٥٢  ذات التأثير الالمع  
 ٤ ١٣.٦ ٥٤  منفوش عليه طباعة  
 ٢٤.٤٣٢ ٩٧  ذو حزام للشد  
 ٢٤.٤٣٢ ٩٧  دانتيل مطرز  

   األمامي؟) الكوبي(موديل الذي تفضلينه للجزء المخروطي ما هو ال
 ٢١.٠١١.٥ ٥٠  كوبي ممتليء  
 ١٧.٦٥٤ ٤٢  نصف كوبي  
 ٢٢.٦٩٣ ٥٤  كوبي بحردة  
 ٦ ٧.٩٨ ١٩  مشد كوبي صب  
 ٢١.٠١١.٥ ٥٠  قطع محاكة  
 ٧ ١.٢٦ ٣  )push up(دفع بالنزع  –غاطسة   
 ٥ ٨.٤٠ ٢٠  بدون أشرطة  

   شة التي تفضلينها في مشد الصدر؟ما هي خامات األقم
 ٣٣.٤٤١ ١٠٠  القطن  
 ١٧.٣٩٤ ٥٢  الحرير  
 ٣٠.٤٣٢ ٩١  بوليستر مخلوط  
 ١٨.٧٣٣ ٥٦  نايلون ليكرا  

   كيف تقيمين الراحة الذاتية عند ارتدائك لمشد الصدر؟
 ١٥.١٢٦ ٨٥  اإلحساس بالدفء  
 ١٦.٩٠٤ ٩٥  نعومة الخامة باللمس  
 ١٥.٤٨٥ ٨٧  الضغط  
 ١٧.٤٤٢ ٩٨  الرطوبة  
 ١٧.٧٩١ ١٠٠  المقاس المناسبة  
 ١٧.٢٦٣ ٩٧  سهولة الحركة أثناء األنشطة المختلفة  

  -:يتضح من الجدول السابق أن
فيما يختص بنوع مشد الصدر الذي تشتريه معظم  -١

تركي الصنع وصيني  أفراد العينة كانت اإلجابة
، ثم %)٢٢.٦٧(الصنع بنسبة مئوية بلغت

 %).٢١.٠٥(جي بنسبة مئوية بلغتالشورب

فيما يختص بمقاس مشد الصدر الذي ترتدينه  -٢
) ٣٢(معظم أفراد العينة فيما يختص حيز ظهر 

، ثم حيز ظهر %)٤٩(وذلك بنسبة مئوية بلغت
  %).٢٦(بنسبة مئوية بلغت) ٤٢(

فيما يختص بمدي إرتداء أفراد العينة لمشد صدر  -٣
بنسبة مئوية بإطار سلك كانت اإلجابة أحياناً وذلك 

، ثم نعم بنسبة مئوية بلغت %)٤٣.١٨(بلغت 
)٣٧.٨٨.(% 

فيما يختص بمدي تسبب اإلطار المعدني في  -٤
مضايقة ألفراد العينة كانت اإلجابة نعم وذلك 

 %).٧٨.٤١(بنسبة مئوية بلغت 

فيما يختص بالمشكالت التي غالباً ما تواجه أفراد  -٥
بعدم  العينة عند ارتداء مشد الصدر كانت اإلجابة

الراحة واإلطار السلكي يسبب لي آالماً وذلك 
، ثم اإلطار السلكي %)٢١.٧٤(بنسبة مئوية بلغت 

 %).٢٠.٨٧(يضايقني بنسبة مئوية بلغت 
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فيما يختص بتوقعات أفراد العينة من المالبس  -٦
كانت اإلجابة مريحة وذلك ) الحميمة(الداخلية 

، ثم الشكل الجمالي %)٥٨(بنسبة مئوية بلغت 
 %).٢٩(بة مئوية بلغت بنس

فيما يختص بالسعر الذي تشتري به أفراد العينة  -٧
حمالة الصدر ذات المظهر الجمالي ومناسبة 
لمقاسهن ويوفر لهن الراحة خالل اليوم كانت 

جنيه وذلك بنسبة مئوية بلغت  ٣٥اإلجابة أقل من 
حنيهاً بنسبة مئوية بلغت  ٧٠، ثم أقل من %)٥٨(
)٢٦.(% 

امل المحددة الذي تشتري به فيما يختص بالعو -٨
أفراد العينة لمشد صدر جديد كانت اإلجابة الراحة 

قبل أن اشتريها وذلك بنسبة مئوية ) احتاج لقياسها(
، ثم السعر بنسبة مئوية بلغت %)٥١.٩٨(بلغت 

)٢٢.٠٣.(% 

فيما يختص بموديل وتصميم مشد الصدر الذي  -٩
تفضله أفراد العينة كانت اإلجابة بالعادي وذو 

زام للشد ودانتيل مطرز وذلك بنسبة مئوية بلغت ح
، ثم منفوش عليه طباعة بنسبة مئوية %)٢٤.٤٣(

 %).١٣.١(بلغت 

فيما يختص بموديل مشد الصدر الذي تفضله  -١٠
األمامي ) الكوبي(أفراد العينة للجزء المخروطي

كانت اإلجابة كوبي ممتليء وقطع محاكة وذلك 
ي بحردة ، ثم كوب%)٢١.٠١(بنسبة مئوية بلغت 
 %).٢٢.٦٩(بنسبة مئوية بلغت 

فيما يختص بخامات األقمشة التي تفضله أفراد  -١١
العينة في مشد الصدر كانت اإلجابة القطن وذلك 

، ثم بوليستر %)٣٣.٤٤(بنسبة مئوية بلغت 
 %).٣٠.٤٣(مخلوط بنسبة مئوية بلغت 

فيما يختص بكيفية تقييم الراحة الذاتية عند ارتداء  -١٢
شد الصدر كانت اإلجابة بالمقاس أفراد العينة لم

، ثم %)١٧.٧٩(المناسب وذلك بنسبة مئوية بلغت 
 %).١٧.٤٤(الرطوبة بنسبة مئوية بلغت 

هل توجد فروق في خصائص مشدات الصدر  -٢س
  تبعاً لمتغير السن؟

ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار 
 independent(عينة مسـتقلة   Kواليس لـ -كروسكال

sample (Kruskal-Wallis  test for K)لحساب  )٢٠٠٠
خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير  داللة الفروق في

السن، ويعد اختبار كروسكال واليس بديالً لنظيره مـن  
 One Wayاالختبارات المعلمية تحليل التباين باتجاه واحد

Analysis of Variance   في حال عدم تحقق االفتراضات
ويوضـح  ، اء تحليل التباين باتجاه واحـد الالزمة إلجر

للفروق في  "واليس -كروسكال"نتائج اختبار ) ٦(جدول
  .خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير السن

وجود فروق دالة إحصائياً  )٦(يتضح من الجدول
في خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير السن لصـالح  

" ٢كـا "حيث بلغـت قيمـة   سنة،  ١٨فئة السن أقل من 
وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللـة  ) ٨٦.٩٣(
ويوضح الشـكل اآلتـي األعمـدة البيانيـة     ، )٠.٠١(

لمتوسطي رتب خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغيـر  
، وترى الباحثة أن محاور البحث قد تناولت كافـة  السن

الفئات العمرية منذ العمر اإلنجابي وهن الفتيات في سن 
  .سنة ٣٥سنة وحتى السيدات فوق  ١٥

  للفروق داللة الفروق في خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير السن "واليس -كروسكال"نتائج اختبار : ٦جدول 
  المتغير  السن  العدد  الرتب متوسط "٢كا" قيمة  الحرية درجات  الداللة مستوي

٦٦.١٦٤  ٤  ٠.٠١  
  سنة ١٨أقل من  ١٥ ٨٦.٩٣

  خصائص 
  مشدات الصدر

  سنة ٢٥ – ١٨من  ١٥ ١١.٦٧
  سنة ٣٠ – ٢٦من  ٢٠ ٤٨.٠٥
  سنة ٣٥ – ٣٠من  ٢٠ ٧١.٢٣
  سنة فما فوق ٣٥ ٣٠ ٣٩.٥٢

 ).٩.٤٩) = (٠.٠٥(ومستوي داللة ) ٤(عند درجات حرية ٢قيمة كا
  ).١٣.٣) = (٠.٠١(ومستوي داللة ) ٤(عند درجات حرية ٢قيمة كا
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  ص مشدات الصدر تبعاً لمتغير السناألعمدة البيانية لمتوسطي رتب خصائ: ٦شكل 

هل توجد فروق في خصائص مشدات الصدر  -٢س
  تبعاً لمتغير العمل؟

اختبار ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة 
لحساب ) ٢٠١٤(Mann-Whitney- U Testمان ويتني 

داللة الفروق في خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير 
تبعاً لمتغير ختبارات نتائج اال) ٧(ويوضح جدول، العمل
  .العمل

وجود فروق دالة إحصائياً  )٧(يتضح من الجدول
لصالح  العملفي خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير 

وهي قيمة ) ١٣٢.٥( "U"حيث بلغت قيمة فئة ال تعمل، 
ويوضح الشكل ، )٠.٠١(دالة إحصائياً عند مستوي داللة

األعمدة البيانية لمتوسطي رتب خصائص  )٧(رقم
حيث تضمنت العينة  مشدات الصدر تبعاً لمتغير العمل

من السيدات ال يعملن ويرجع ذلك % ٨٢.٢٢نسبة 
  .لوجود طالبات من المرحلة الثانوي وطالبات من الكلية

  للفروق في خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير العمل" مان ويتني"نتائج اختبار  :٧جدول 
  المتغير المجموعة  العدد  الرتب متوسط  الرتب جموعم "Z " قيمة  "U" قيمة  الداللة مستوي

٣٧٠٢.٥  ٥.١١١  ١٣٢.٥  ٠.٠١ ٤٤.٠٨ تعمل  ٨٤ ١٣٤٧.٥ خصائص  ٨٤.٢٢   ال تعمل  ١٦
  

 
األعمدة البيانية لمتوسطي رتب خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير العمل: ٧شكل 
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هل توجد فروق في خصائص مشدات الصـدر   -٣س
  ؟الدخل الشهرير تبعاً لمتغي

ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار 
 Kruskal-Wallisعينة مستقلة  Kواليس لـ -كروسكال

Test for K independent Samples لحساب داللة ،
الفروق في خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير الدخل 
الشهري، ويعد اختبار كروسكال واليس بديالً لنظيره 

           ارات المعلمية تحليل التباين باتجاه واحد من االختب
One Way Analysis of Variance)(  في حال عدم تحقق

، االفتراضات الالزمة إلجراء تحليل التباين باتجاه واحد
" واليس -كروسكال"نتائج اختبار ) ٨(ويوضح جدول

للفروق في خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير الدخل 
  .الشهري

وجود فروق دالة إحصائياً ) ٨(ن الجدوليتضح م
في خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير الدخل 

، حيث بلغت )جنيه ٥٠٠أقل من (لصالح فئةالشهري 
وهي قيمة دالة إحصائياً عند ) ١٧.٠٠٩" (٢كا"قيمة 

األعمدة  )٨(ويوضح الشكل، )٠.٠١(مستوي داللة 
البيانية لمتوسطي رتب خصائص مشدات الصدر تبعاً 

  .الدخل الشهريمتغير ل

 Wongوتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

حيث أنها تمثل الغالبية من السيدات والفتيات ) ٢٠١١(
أنها ربما وتُرجع الباحثة هذه النتيجة صغيرات السن، 

للحالة االقتصادية ومستوى الدخل، هذا إلى جانب تعدد 
  .األلوان والخامات المخلوطة في هذه الفئة

الـدخل  للفروق داللة الفروق في خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير  "واليس -كروسكال "نتائج اختبار  :٨جدول 
  الشهري

 درجات  الداللة مستوي
 متوسط "٢كا" قيمة  الحرية

  المتغير  الدخل الشهري  العدد  الرتب

١٧.٠٠٩  ٢  ٠.٠١  
  خصائص   جنيه ٥٠٠أقل من  ٥ ٧٥.٣٠

مشدات 
  الصدر

  جنيه ١٠٠٠ – ٥٠٠ ٤٦ ٥١.٩٣
  جنيه ١٠٠٠أكثر من  ٣٩ ٣٤.٠٩

 ).٥.٩٩) = (٠.٠٥(ومستوي داللة ) ٢(عند درجات حرية ٢قيمة كا

  ).٩.٢١) = (٠.٠١(ومستوي داللة ) ٢(عند درجات حرية ٢قيمة كا
  

  
  الدخل الشهرياألعمدة البيانية لمتوسطي رتب خصائص مشدات الصدر تبعاً لمتغير : ٨شكل 



Vol. 59, No. 3, pp. 331‐355, 2014(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 

األعمــدة البيانيــة ) ٩(ل رقــم ويوضــح الشــك
نوع مشد الصـدر الـذي   الستجابات عينة البحث حول 

تقتنيه وقد تبين أن النوع الصيني والتركي همـا أكثـر   
األنواع شراًء، فيما جاء النوع الذي يشترينه من كـابو  
في المرتبة الثالثة، وترى الباحثة أن ذلك ربما يعود إلى 

تي يتم تصنيعها بشركة سعر المنتجات القطنية المرتفع ال
كابو، وكثرة المنتجات الصينية والتركية والتي غالباً ال 

  .تخضع لمقاييس الجودة للصناعة المصرية
األعمدة البيانية السـتجابات   )١٠(شكل ويوضح 

عينة البحث حول المشكالت المتعلقة بمشدات الصـدر  
  .والتى تضايقهن

أن اإلطـار المعـدني   ) ١٠(وقد تبين من الجدول
أكثر المشكالت التي من الممكن أن تتسبب في إحـداث  
آالماً نتيجة االحتكاك عند الحركة وكـذلك تهـيج فـي    

فـي أن  ) ٢٠٠٨(  Wangالجلد، وهو ما أكدته دراسـة 
اإلطار المعدني يتسبب في في ضغط شديد على الجلـد  
وبالتالي يحكم الضغط على الجـزء المحـيط بمنطقـة    

ـ  رور الـدم بشـكل   الصدر والظهر ويتسبب في عدم م
طبيعي أما أقل المشكالت فكانت في المكمالت وتـرى  
الباحثة أن التقييم الذاتي للدراسة قد أظهر مدى الـوعي  

  . لدى معظم أفراد العينة بهذه المضار

  )١٠٠=ن( نوع مشد الصدر المطلوبالستجابات عينة البحث حول لتكرارات والنسب المئوية والرتب  :٩جدول 
 الرتبة % التكرار الصدر الذي تشترينه؟ما هو نوع مشد )١(
 ٣ ٢١.٠٥ ٥٢  الشوربجي  ١
 ٤ ١٧.٤١ ٤٣  كابو  ٢
 ١.٥ ٢٢.٦٧ ٥٦  تركي الصنع  ٣
 ١.٥ ٢٢.٦٧ ٥٦  صيني الصنع  ٤
 ٥ ١٦.١٩ ٤٠  أندونيسي الصنع  ٥

  

  
  نوع مشد الصدر المطلوباألعمدة البيانية الستجابات عينة البحث حول : ٩شكل 

الستجابات عينة البحث حول المشكالت المتعلقة بمشـدات الصـدر   والنسب المئوية والرتب  التكرارات :١٠جدول 
  )١٠٠=ن( والتى تضايقهن

 الرتبة % التكرار  ما هي المشكالت التي غالباً ما تواجهك عند ارتداء مشد الصدر؟ )٢(
 ١.٥ ٢١.٧٤ ١٠٠  عدم الراحة  
 ٥ ٧.٦١ ٣٥  الشريط ينزلق  
 ٦ ٧.٣٩ ٣٤  دبابيس الغلقأجد صعوبات في المشابك أو   
 ٣ ٢٠.٨٧ ٩٦  يضايقني معدنياإلطار ال  
 ١.٥ ٢١.٧٤ ١٠٠  يسبب لي آالماً معدنياإلطار ال  
 ٤ ٢٠.٦٥ ٩٥  تهيج في الجلد  
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  األعمدة البيانية الستجابات عينة البحث حول المشكالت المتعلقة بمشدات الصدر والتى تضايقهن: ١٠شكل 

) ١١(البياني رقم والشكل) ١١(من الجدول رقم
يتضح أن اتجاهات عينة البحث حول تقييم الراحة 
المتعلقة بمشدات الصدر قد أجمعت بالكامل على أن 
المقاس المناسب هو من أهم عوامل الراحة، يليه سهولة 
الحركة والرطوبة ونعومة الملمس وهو ما أكدته 
التجارب المعلمية في الخامات القطنية، ويتفق ذلك مع 

، وترى )٢٠١٠( McGhee, Steele and Munroدراسة 

الباحثة أن مدى الوعي المعرفي بأهمية المقاس المناسب 
لمشد الصدر هو ضروري جداً للقيام بأي نشاط أو 
حركات تتناسب مع مقاس الصدر، كما أنه يجنب أي 

   .حرج للنساء يتعلق بالصدر والمشد المناسب له
جابات األعمدة البيانية الست )١١(شكلويوضح 

  .بمشدات الصدرتقيم الراحة المتعلقة عينة البحث حول 

 بمشدات الصـدر م الراحة المتعلقة يتقيالستجابات عينة البحث حول التكرارات والنسب المئوية والرتب  :١١جدول 
  )١٠٠=ن(

 الرتبة % التكرار كيف تقيمين الراحة الذاتية عند ارتدائك لمشد الصدر؟ )٣(
 ٦ ١٥.١٢ ٨٥  اإلحساس بالدفء  
 ٤ ١٦.٩٠ ٩٥  نعومة الخامة باللمس  
 ٥ ١٥.٤٨ ٨٧  الضغط  
 ٢ ١٧.٤٤ ٩٨  الرطوبة  
 ١ ١٧.٧٩ ١٠٠  المقاس المناسب  
 ٣ ١٧.٢٦ ٩٧  سهولة الحركة أثناء األنشطة المختلفة  

  

  
 بمشدات الصدرتقيم الراحة المتعلقة األعمدة البيانية الستجابات عينة البحث حول : ١١شكل 
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األعمدة البيانية الستجابات  )١٢(شكلويوضح 
الخامات التي تفضلها في مشد عينة البحث حول 

  .الصدر
مدى ) ١٢(والشكل البياني رقم) ١٢(يوضح جدول

الوعي لدى عينة البحث نحو اختيارهن الخامات وقد 
من الخامة القطنية هي أفضل ) ١(جاءت العينة رقم

خلوط فيما العينة التي يختارنها تليها عينة البوليستر الم
جاءت الحرير أقل العينة المفضلة لدى عينة البحث، 

أن ) ٢٠١١( .Yu Wوهذا ما أكدته الدراسة التي قام بها 
الضغط المناسب في جميع االتجاهات والذي يتسبب عن 
احتكاكات أثناء الحركة، وهو ما أكدته الدراسة موضع 
البحث في التقييم الموضوعي الذي أجرته الباحثة، 

لباحثة أن التقييم الذاتي الذي أجري مع عينة وترى ا
البحث بالكامل قد أثبت أن الخامات الطبيعية لها من 
الخواص المميزة لتوفير الراحة للجسم وهي تتميز بين 
خامات النسيج من حيث امتصاص العرق والتخلص منه 
وتساعد على بخره كما أنها ال تساعد على تكوين 

تسبب أضراراً للجسم مثل الكهرباء االستاتيكية التي 
  .الخامات الصناعية

  الخالصة
أثبتت الدراسة من خالل المعلومات التي أعطت 
عمقاً لفهم المشكلة موضوع الدراسة أهمية الوعي 
بمواصفات ونوع أقمشة مشدات الصدر النسائية كأولى 
عناصر الراحة البدنية نظراً لتالمسها وضغطها على 

إذا وضعنا في االعتبار الجسم البشري مباشرة خاصة و
المناخ السائد في مصر الذي يتسم بالحرارة والرطوبة 
معظم فترات السنة والذي يتطلب خامات نسجية تتميز 
بنفاذية الهواء وقوة الضغط المناسبة في جميع 
االتجاهات والوزن المناسب وكل هذه الخصائص التي 
تحقق نعومة الملمس على الجسم ومنع االحتكاك 

الحركة للسيدات، كما أن الخامات النسجية  ووسهولة
الصناعية رغماً من رخص ثمنها فإنها تتسبب في 
أضرار صحية على المدى البعيد وحساسية على المدى 
القريب باإلضافة إلى أنها غير مريحة في االستخدام 
بالرغم من أنها تتميز بالمظهر الجميل واأللوان التي 

  .السيداتربما تروق للموضة التي تفضلها 

 الخامات التي تفضلها في مشد الصدرالستجابات عينة البحث حول التكرارات والنسب المئوية والرتب  :١٢جدول 
  )١٠٠=ن(

 الرتبة % التكرار ما هي خامات األقمشة التي تفضلينها في مشد الصدر؟ )٤(
 ١ ٣٣.٤٤ ١٠٠  القطن  
 ٤ ١٧.٣٩ ٥٢  الحرير  
 ٢ ٣٠.٤٣ ٩١  بوليستر مخلوط  
 ٣ ١٨.٧٣ ٥٦  ن ليكرانايلو  

  

  
  الخامات التي تفضلها في مشد الصدراألعمدة البيانية الستجابات عينة البحث حول : ١٢شكل 
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  التوصيات
ضرورة نشر الوعي الصحي لدى الفتيات  -١

والسيدات بالخصائص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة 
مشدات الصدر النسائية التي توفر الراحة وتجنبهم 

 .كالت التي ربما يتعرضون لهااألضرار والمش

تحسين جودة مشدات الصدر النسائية المصنوعة  -٢
من خامات القطن بحيث تصبح مالئمة ومسايرة 
في الشكل واللون التجاهات الموضة وتصبح جاذبة 

  .للمستهلك
  المراجع

، التحليل اإلحصـائي باسـتخدام   )٢٠٠٧(ربيع أسامة
  .المكتبة االكاديمية: ، القاهرةSPSSبرنامج 

 BS EN ISO 13934-1:1999المواصــفات القياســية 
 BS EN ISOوالمعدلة بالمواصـفات القياسـية   

13934-1:2003  
مناهج البحث وطـرق  : فؤاد أبو حطب وآمال صادق

التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية 
ــة ــو  – م١٩٩٠ -واالجتماعي ــة األنجل مكتب

 القاهرة –المصرية

، اإلحصاء الالبارامتري مع )٢٠٠١( الشربينيزكريا 
فى العلوم النفسـية والتربويـة    SPSSاستخدام 

 .مكتبة األنجلو المصرية: واالجتماعية، القاهرة

هيئــة المواصــفات والمقــاييس العربيــة الســورية 
مشروع تعـديل مواصـفة ع ت م   ): "٢٠١٤(

ــوجات  13-1 :2014 ــد  –منس خصــائص ش
يـة  ، وزارة الصناعة، الجمهورية العرب"القماش
 .السورية
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The Relationship between Female Bra Fabrics and Comfort 
through Subjective and Objective Evaluation  

Ebtessam Ibrahim Mohammed Salim  
Textiles and Clothing - Home Economics Department - Faculty of Specific Education- Alexandria University 

ABSTRACT 
The pressure comfort is one of the most important criteria in evaluating the comfort degree of clothing. 

Since the women’s bras are worn and directly touch the human body for long time, this study was conducted 
to investigate characteristics of clothes whether natural or artificial to evaluate the comfort that given by bras 
through subjective and objective criteria. A focus group discussion was implemented for 10 female from 
different ages where a qualitative questionnaires were rounded up with them in order to acquire in-depth 
information about the issue, then a questionnaire was designed to measure female awareness and attitude 
towards their consideration in selecting bras. With respect to the objective evaluation, five samples of 
different materials were tested at The National Center of Standardizations and Measurements, Cairo to 
identify tensile strength in vertical direction, explosion strength in all direction representing in cup area, air-
permeability, and weigh of fabric. 

Results revealed that cotton textile is the best in air-permeability and fabric weight and this sample 
enhance women to move easily, besides the sample weight is too small due to small layers of fibers, therefore 
the porosity is high and air increasing allowing humidity, temperature and smooth enough to provide human 
body with comfort, and this test was proven before by Scurr White and Hedger (2011) while the synthetic 
material has not similar distinguished value like the natural in air-permeability whether in one direction or in 
all directions, and this is what was confirmed previously by Chen et al (2001). The study also proved 
convergence in women sample attitude through the subjective evaluation, although the study affirmed that the 
conception comfort was variable from one person to another and this is proved in a previous study by Eonyou 
Shin (2013). The subjective evaluation for the sample revealed that conception of comfort is respectively 
appropriated fitting (100%), moisture (98%), easily moving (97%), touching and smooth (95), while sense of 
warm is (85%)   

 


