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The convenient nursing-bras for working mothers  
 

  جامعة بنھا  - كلیة الفنون التطبیقیة ، مدرس بقسم تكنولوجیا المالبس والموضة
  

Abstract  Keywords 
تعانى العدید من السیدات اثناء فترة الرضاعة من عدم مالءمة حمالة الصدر، وتاتى عدم المالئمة من مجموعة من 

منھا عدم القدرة على تحدید المقاس المناسب نتیجة ترھل الثدى بسبب الرضاعة، بعض السیدات نتیجة : األسباب
ث تسرب للسائل اللبنى مما ینتج عنھ بلل حمالة الصدر ویمتد البلل الى العمل لفترات طویلة خارج المنزل قد یحد

ما أنواع الصدریات مشكلة البحث فى التساؤالت التالیة، المالبس الخارجیة مما یسبب حرج للسیدة، وتنبسق 
لمناسبة المناسبة للُمرضع خالل فترة الرضاعة خاصة في أوقات العمل أو التواجد خارج المنزل، ما التصمیمات ا

التى تسمح للسیدة العاملة في فترات العمل أو التواجد خارج المنزل من ارضاع طفلھا ،كیف تتمكن المرأة 
، ھل یمكن إجراء بعض ) الكب(المرضعة من تحدید مقاس حمالة الصدر المناسب وخصوصا مقاس الكأس 

ضاعة اثناء العمل او التواجد خارج التعدیالت أو االضافات عند تصمیم وتنفیذ حمالة الصدر تسھل عملیة الر
المنزل، كما تسھل شفط السائل اللبنى الزائد وبالتالى یھدف الى التعرف على أنواع حماالت الصدر المختلفة 
المناسبة للسیدات المرضعات ، إجراء بعض التعدیالت أو االضافات عند تصمیم وتنفیذ حمالة الصدر تسھل عملیة 

سھل شفط السائل اللبنى الزائد الذى یتسرب للمالبس الخارجیة، وكانت اھم نتائج الرضاعة خارج االمنزل، وت
عرض أنواع حماالت الصدر المختلفة المناسبة للسیدات  فىأعدتھ الباحثة فاعلیة الكتیب االرشادى الذى البحث 

میة المقترحة لسھولة المرضعات، وكیفیة تحدید المقاس واختیار التصمیم المناسب ، كفاءة وعملیة الحلول التصمی
عملیة الرضاعة خارج المنزل، أوشفط السائل اللبنى الزائد، ومعالجة مشكلة ملحة للسیدات المرضعات العامالت 
أو المتواجدات خارج المنزل لفترات طویلة من المحافظة على مظھرھن األنثوى دون اخالل بتمسكھن بالرضاعة 

أفضل التصمیمات من حیث كفاءة األداء ومحوریھا الوظیفى والجمالى، الطبیعیة ألطفالھن ، كان التصمیم الثالث 
ً لتقییم األساتذة یلیھ التصمیم الثامن، وكان التصمیمان  السادس والسابع في المركزین األخیرین على التوالى وفقا

  .المتخصصین

 لرضاعةلحمالة الصدر   
Nursing-Bras 

 لألمھات العامالت 
Working Mothers 
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 Introduction 
ً ھاما للمرأة فى كل  تًشكل المالبس الخارجیة أو الداخلیة أمرا
األزمنة لما لھا من دور ھام فى اظھار شخصیتھا وطبیعتھا 

لمالبس الداخلیة خاصة حماالت الصدر فى األنثویة، وتتمثل وظیفة ا
 ,bressler)اظھار المالبس الخارجیة بالشكل الجمالى الجید

فلھا دور كبیر فى اخفاء بعض عیوب الجسم وتنسیقھ فى . (2000
فقد . جمیع حاالت المرأة الفسیولوجیة، خاصة فى مرحلة االرضاع

ات تمتعت الرضاعة الطبیعیة بصدى كبیر بین األمھات المرضع
بسبب الفوائد الغذائیة للطفل وكفاءتھا الصحیة لألم، إضافة إلى 
تعضید العالقة العاطفیة بین األم والرضیع أثناء ممارستھا، كما 

 ً ُمثل أكثر الطرق اقتصادا وتحرص نسبة كبیرة من األمھات فى . ت
المجتمع المصرى على الرضاعة الطبیعیة، وبالرغم من ذلك أحیانا 

ً لألم العاملة ناتج عن عدم تشكل الرضاعة الط بیعیة عامالً مزعجا
مالءمة حمالة الصدر لمظھرھا الخارجى المراد وكطبیعة األنثى 
تحرص على أال یتأثر مظھرھا الخارجى بذلك وتلجأ لشراء العدید 
من حماالت الصدر باسلوب التكرار والتجربة بغیة الحصول على 

ً خاصة السیدات العامالت أو  ما یتناسب مع مظھرھا وظیفیا وجمالیا
فحمالة الصدر . اللواتى یتواجدن لفترات طویلة خارج المنزل
 . المناسبة بشكل صحیح أمر ضروري لصحة جیدة

 :Statement of the problem 
تعانى العدید من السیدات اثناء فترة الرضاعة من عدم مالءمة 

منھا : من األسبابحمالة الصدر، وتاتى عدم المالئمة من مجموعة 
عدم القدرة على تحدید المقاس المناسب نتیجة ترھل الثدى بسبب 
الرضاعة، بعض السیدات نتیجة العمل لفترات طویلة خارج المنزل 
قد یحدث تسرب للسائل اللبنى مما ینتج عنھ بلل حمالة الصدر ویمتد 
البلل الى المالبس الخارجیة مما یسبب حرج للسیدة، أیضا تواجھ 

م دائًما مشكلة عند عملیة الرضاعة في كیفیة اتصال الطفل للقیام األ
بعملیة الرضاعة بید واحدة في حین تمسك الطفل بالذراع األخرى 
ً لألم، وبعد اتمام الرضاعة ال یكون اعادة الثدى  مما یشكل ارھاقا

للصدریة بشكل جید مما یسبب ازعاج لھا ولشكلھا األنثوى، لذا 
مھات المرضعات ارتداء صدریة الرضاعة، تحرص الكثیر من األ

بأشكالھا المختلفة ولكن األمر یعتمد على شراء الصدریة بدون 
ویمكن حصر مشكلة البحث فى درایة واعیة لكیفیة االختیار، 

  : التساؤالت التالیة
ما أنواع الصدریات المناسبة للُمرضع خالل فترة الرضاعة  -1

  المنزل؟ خاصة في أوقات العمل أو التواجد خارج
ما التصمیمات المناسبة التى تسمح للسیدة العاملة في فترات  -2

 العمل أو التواجد خارج المنزل من ارضاع طفلھا 
كیف تتمكن المرأة المرضعة من تحدید مقاس حمالة الصدر  -3

 ). الكب(المناسب وخصوصا مقاس الكأس 
ھل یمكن إجراء بعض التعدیالت أو االضافات عند تصمیم  -4

لة الصدر تسھل عملیة الرضاعة اثناء العمل او وتنفیذ حما
التواجد خارج المنزل، كما تسھل شفط السائل اللبنى الزائد 
والذى یمكن یتسرب من الصدر ویسبب احراج للسیدة 
المرضعة  ومن ثم منعھ من الوصول واحداث بلل للمالبس 

 .الخارجیة
 Objectives 

ر المختلفة المناسبة للسیدات التعرف على أنواع حماالت الصد -1
 .المرضعات

إجراء بعض التعدیالت أو االضافات عند تصمیم وتنفیذ حمالة  -2
الصدر تسھل عملیة الرضاعة خارج االمنزل، وتسھل شفط 

 .السائل اللبنى الزائد الذى یتسرب للمالبس الخارجیة
تقییم التصمیمات المقترحة من خالل المتخصصین لتحدید  -3

 .اء الوظیفى والجمالىأفضلھا فى األد
إعداد كتیب ارشادى باألنواع المختلفة لحماالت الصدر وما  -4

  .یتناسب مع كل امرأة
Study Significance 

توضیح العالقة التبادلیة المنفعیة بین الجانب الصحى والجانب  -1
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الجمالى فى المالبس من خالل ایجاد تصمیمات جمالیة 
در تؤدى أداء وظیفى وصحى لمظھر أنثوى لحماالت الص

 .للمرأة فى فترات الرضاعة الطبیعیة
یعد البحث اضافة جدیدة من خالل إلقاء الضوء على  -2

موضوع حماالت الصدر بمختلف أنواعھا حیث تفتقر 
 .المكتبة العربیة للدراسات البحثیة فى ھذا المجال

االستفادة من نتائج البحث في انتاج حماالت الصدر  -3
مالت لھا درجة عالیة من األداء الوظیفى للمرضعات العا

والتغلب على العدید من المشكالت الصحیة التى تواجھھا 
السیدات في تلك الفترة وتذلیل الصعاب للمرضعات العامالت 

 .والحث على الرضاعة الطبیعیة بتقدیم نوعیة تصمیم مناسبة
: Hypothesis  

مالى لتصمیمات صدریات فعالیة وكفاءة األداء الوظیفى والج -1
 . األم المرضعة المقترحة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات الصدریات  -2
 .في تحقیق األداء الوظیفى وفقا ألراء المحكمین

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات الصدریات  -3
 .في تحقیق األداء الجمالى وفقا ألراء المحكمین

ائیة بین تصمیمات الصدریات توجد فروق ذات داللة إحص -4
 .في تحقیق كفاءة األداء وفقا ألراء المحكمین

Methodology 
یعتمد البحث فى اجراءتھ على المنھج الوصفى التحلیلى المتمثل فى  

دراسة أنواع حماالت الصدر المختلفة، والمنھج التجریبى فى تقدیم 
من تغییر حجم الثدي  مقترح لمساعدة المرأة المرضعة والتى تعانى

أو ترھلھ لتحدید مقاس حمالة الصدر المناسبة وخاصة الكب وذلك 
باعداد تصمیمات للصدریات تتضمن بعض التعدیالت أو االضافات 
تسھل عملیة الرضاعة اثناء العمل أو التواجد خارج المنزل كما 

  . تسھل شفط السائل اللبنى الزائد
 Terminology  

قطعة من المالبس الداخلیة للنساء مصممة لدعم   :الت الصدرحما
  .ورفع الثدیین

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/engli
sh/Bra  

بدأ من تصمیم المالبس ھو عملیة مفصلة للغایة ت: تصمیم المالبس
اختیار التصمیم وتنتھي مع تطویر منتج نھائي مثالي، وتتكون 

 –عملیة التصمیم من اختیار العناصر  من نوعیة القطعة الملبسیة 
. اتجاه الموضة –المقاسات –خطوط التصمیم  –نسیج 

https://www.quora.com/What-is-clothing-design  
ھي الطریقة الطبیعیة لتزوید الرضع الصغار : الرضاعة الطبیعیة

منظمة (بالمواد المغذیة التي یحتاجونھا للنمو والتطور الصحي 
 ).2018الصحة العالمیة، 

http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/  
 Delimitations 
  السیدات المرضعات: حدود بشریة

حماالت الصدر النسائیة المناسبة لفترة الرضاعة : حدود موضوعیة
  الطبیعیة

: Research tools 
التوضیحیة ألنواع حماالت الصدر المختلفة المناسبة  الرسوم -

 . للسیدات في فترة الرضاعة
رسم اسكتش للتصمیمات المستحدثة لحماالت الصدر التى تخدم  -

 .األداء الوظیفى والجمالى
استمارة تقییم المتخصصین لكفاءة أداء التصمیمات المستحدثة  -

 –لحماالت الصدر، وقد تضمنت محورین ھما األداء الوظیفى 
األداء الجمالى حیث تكون كل محور من أربعة عبارات تقیس 

الھدف الذى وضعت من أجلھ وتم التقییم على مقیاس لیكرت 
بتقییم ) یفضع –مقبول  –جید  –جید جدا  -ممتاز(خماسى 

 .على الترتیب) 3-2-1- 5-4(
 Framework Theoretical: 
  :حمالة الصدر

تأتى أھمیة المالبس من أنھا تدعم الثقـة بالنفس لألفراد، وتأثیر 
المالبس على  الفھم واإلدراك والسلوك لمرتدیھا أو ناظریھا، فھى 

كما أن االنطباع . تمثل وسیط یعمل على تیسیر الحیاة االجتماعیـة
ـل ھو المترسخ في  ّ الذي یولده اللقاء األول بین شخصین یظ
ً یكون لھا تأثییر في تغییـر الحالــة النفسیـة  األذھان، كما أنھا أحیانا

  ).2014أحمد حجازى، (للفرد 
وال تقل المالبس الداخلیة عن الخارجیة أھمیة، فھى التى تعطى 

الخارجیة ومن أھمھا حماالت التأثیر والمظھر المناسب للمالبس 
حیث تستخدم حمالة الصدر لتدعیم الثدى أثناء النشاط . الصدر

الیومى للسیدات، ونتیجة للتقدم الصناعي في مجال المالبس 
الجاھزة الخارجیة والداخلیة ظھرت العدید من التصمیمات لحماالت 

كما تظھر . الصدر المختلفة تؤدى اداء جمالى وأیضا وظیفى
یات أن نسبة كبیرة من النساء خاصة فى المجتمعات اإلحصائ

الشرقیة ترتدى قیاسات خاطئة األمر الذى یؤدى إلى بعض 
األعراض واألضرار الصحیة، ولذا اھتم العدید من الباحثین بتقدیم 

فقد اظھرت نتائج . التصمیمات الجمالیة والوظیفیة لحماالت الصدر
عدید من المشكالت أن ھناك ال) 2016(دراسة عزة شطا وآخرون 

الملبسیة التي تواجھ السیدات المرضعات وحاجتھا إلى تصمیمات 
مستحدثة لمالبسھا في مرحلة ما بعد الوالدة تفي باحتیاجاتھا 

كما تناول العدید من . وتساعدھا على أداء وظیفتھا كأم مرضع
الباحثین دراسة مشدات الصدر العلویة وتأثیرھا على المظھر 

رباب محمد، (س عبر الحقب التاریخیة المختلفة الخارجى للمالب
، كما أكدتا )2000؛ جاكلین صدیق، 2003؛ فیفیان میخائیل، 2004

على أھمیة مراعاة االتجاھات ) 2009(سحر زغلول ورباب محمد 
  التطوریة فى تصمیم حماالت الصدر 

  :األجزاء الرئیسیة المكونة لحمالة الصدر
یلتف حول محیط  Band  شریطى یًعرف بالباند اطار  -1

الجسد یغلق بخطافات غالبا تكون من الظھر وفى بعض 
  .التصمیمات یغلق من األمام

 .لوضع الثدى  Cups كأسین -2
 .حمالة الكتف قابلة للتوسیع -3
 .وھو الجزء بین الكأسین gore الجور -4
وھو القطاع الموجود أسفل االبط   back wingباك وینج -5

 .و یصل بین الشریط والكأس

 

  
  األجزاء الرئیسیة المكونة لحمالة الصدر) 1(شكل

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/engli
https://www.quora.com/What-is-clothing-design
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
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  :وظیفة حمالة الصدر
حمالة الصدر من المالبس الداخلیة المالمسة للجلد وترتدیھا جمیع 

) الثدى(النساء، والمصممة لدعم األنسجة الرخوة  للصدر 
)Hardaker& Fozzard, 1997 .( والمحافظة على وضعھما

لمالبس الخارجیة كما تخفى أثناء الحركة، واعطاء مظھرا الئقا ل
فالصدریة المناسبة من . بعض عیوب الثدى من االمتالء والترھل

حیث التصمیم والمقاسا وخامة التصنیع تشكل عامل ھام للحفاظ 
 ,BeLieu(على صحة جیدة؛ كما یمكن أن تخفف من آالم الثدى 

1994 Hadi, 2000;  (Smith, 2004; . وشعور المرأة بالمزید

  ,White, et al)أثناء ممارسة انشطتھا الیومیة من الراحة 
وقد أظھرت العدید من الدراسات أن غالبیة النساء یخترن . (2009

حمالة الصدر بحجم غیر مناسب بالرغم من جودة التصمیم والخامة 
) Greenbaum et al. 2003؛ Wood et al. 

وبالتالى ال یتوفر لھن .  McGhee & Steele, 2010)؛2008
  ). Page and Steele 1999(والراحة   الدعم

  :كیفیة اختیار المقاس المناسب
 الطریقة التقلیدیة: 

 

  

 

  
  كیفیة اختیار المقاس المناسب بالطریقة التقلیدیة) 2(شكل 

فى وضع الوقوف باستقامة قیاس محیط : قیاس طول الشریط  -
ءة، أسفل الثدیین مباشرة ویتم أخذ القرا النصف العلوى من الجسم

، وإذا كان )سم 10(بوصة  4ضیفى : فإذا كان القیاس رقم زوجي
  ).سم 12.5(بوصة  5ضیفي : القیاس رقم فردى

فى وضع الوقوف باستقامة یتم قیاس محیط :  قیاس حجم الكأس -
           . النصف العلوى حول الثدى نفسھ مرورا بالحلمة ویتم أخذ القراءة

  .راءة الكأسق -قراءة الشریط = مقاس الكأس 
 الطریقة الحدیثة: 

 

  

 

  
  كیفیة اختیار المقاس المناسب بالطریقة الحدیثة) 3(شكل 

أسفل   قیاس محیط النصف العلوى من الجسم: قیاس طول الشریط  -
 . الثدیین مباشرة و یتم اخذ القراءة

فى وضع االنحناء لألمام بحیث یكون القفص : قیاس حجم الكأس -
رض یتم قیاس محیط النصف العلوى حول الصدرى موازى لأل

 . الثدى نفسھ مرورا بالحلمة و یتم اخذ القراءة
قراءة الكأس، یتم تحدید حجم  -قراءة الشریط = قیاس الكأس  -

  :الكأس من ناتج الطرح في كلتا الطریقتین وفق الجدول التالى

 
  قیاسات حجم الكأس) 2(جدول 

  اس الكأسمق  ناتج الطرح مقاس الكأس  ناتج الطرح
 DDD  )سم 15(بوصة  AA 6  )سم 2.5(بوصة  1أقل من 

 DDD/F  )سم 18(بوصة  A 7  )سم 2.5(بوصة  1
 G/H )سم 20.5(بوصة  B 8  )سم 5(بوصة  2
 I/J  )سم 23(بوصة  C 9  )سم 7.5(بوصة  3
 J  )سم 25.5(بوصة  D 10  )سم 10(بوصة  4
   DD  )سم 12.5(بوصة  5
 الطریقة االلكترونیة: 

 باستخدام مواقع الكترونیة مثل 
والتى تحدد القیاس المناسب عن طریق االعتماد على ثالث قیاسات 

  http://www.85b.org/bra_calc.php :ھم
  قیاس تحت الثدىBelow 

 قیاس حول الثدى والظھر ألعلى بروز Bust   
  قیاس فوق الثدىAbove  
ادخال القیاسات السابقة فى الحقول المخصصة ثم النقر على  یتم 

Calculate your bra size  وسیتم حساب أحجام حمالة الصدر
  .الدولیة وعرضھا في الحقول وفق القیاسات الدولیة المختلفة

http://www.85b.org/bra_calc.php
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  كیفیة تحدید المقاس المناسب بالحاسبة االلكترونیة) 4(شكل 

    

  
 دلیل المقاسات) 5(شكل 

  :وات اختیار قیاس الصدریة المناسبةخط
یُراعى عند اختیار حمال الصدر المناسبة اتباع الخطوات بالجدول 

  :التالى
  

  خطوات اختیار الصدریة المناسبة) 3(جدول 

 1 -  

ال یعتمد مقاس الكأس على نسبتھ إلى محیط الصدر فى بعض 
حجم الثدى، فمثًال الصدریة بمقاس الحاالت، واألھم ھو تناسبھ مع 

32  D 36تكفى لمحیط الصدر األقل من مقاس D لكن كلیھما لھما ،
  .نفس حجم الكأس

  
  
  
  
  

یجب مراعاة أن یكون الشریط المحیط بالصدر مریح حیث یتیح   -2
  .وضع وضع إصبع أسفلھ

كما یجب أال یبرز أى جزء من الثدى خارج الكأس، كما یجب أن 
 .الصدریة مستویكون مركز 
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 :اختیار الصدریة المناسبة لصدرك  فمثال  -3
 والذى یتمیز ییروز قلیل یتناسب معھ صدریة : الصدر المسطح

balconette   أوdemi-cupبقالب مفتوح من أعلى ، . 
تناسبھ الصدریات المزودة بأسالك داعمة وقوالب : الصدر المتدلى

  . منفصلة جیًدا وتغطیة كاملة لصدرك
  

  
حیث یمكن اختیار قیاس بدیل أصغرعن طریق : معرفة القیاس البدیل  -4

تقلیل مقاس شریط محیط الصدر رقمین، وزیادة قیاس الكأس رقم 
  .واحد

  .D 34بدیل لقیاس   C 36مثال قیاس  
أو اختیار قیاس بدیل أكبر عن طریق زیادة مقاس شریط حمالة 

  . الصدر رقمین، وتقلیل مقاس الكأس واحد
    .D 38بدیل لقیاس  C 36ثال قیاس م

5-   التعرف على طرق القیاسات المختلفة.  
  تجنب المحالت الغیر متعددة فى التصمیمات، أو

 .المقاسات
  تجربة الصدریة قبل الشراء أمر ضرورى بدون مالبس

 .تحتھا
  أن یتوفر في الشراء من خالل عبر اإلنترنت، االسترجاع

.  
  

  :أنواع حماالت الصدر
 األنواع المختلفة لحماالت الصدر) 4(ل جدو

  الشكل  الوصف  االسم  الشكل  الوصف  االسم
حمالة الصدر 
  الكأس الكامل

Full cup 
Bra   

تعطى دعیم كامل لمن تتمتعن  
   بثدى كبیر

حمالة الصدر 
  الدیمى كاب

Demi cup 
Bra   

الثدى،  3/4أو  1/2یغطى الكأس 
وتعطى ارتفاع للثدى ومظھر امتالء، 

ل حماالت الكتف بالحافة وتتص
  .الخارجیة للكأس

  
حمالة الصدر 

 الشرفى
Balacony 

Bra   

تعزز مظھر الثدى وتعطى فى 
بعض التصمیمات تغطیة ضئیلة 

  .للثدى

حمالة الصدر 
 البوش اب

Push up Bra  

ترفع الثدى وتقربھما من بعضھما  
عن طریق كأسین ذات زوایا یرفعان 

ً تكون الثدى ألعلى وللوسط،  وغالب ا
Demi cup Bra . 

  
حمالة الصدر 

  المبطن
Padded 

Bra  

یكون الكأسان مبطنان بطبقة 
سمیكة من االسفنج لزیادة امتالء 

 Pushوتعتمد على فكرة . الثدى
up Bra  لكنھا  ال تقرب الثدیین

  .من بعضھما

حمالة الصدر 
  غیر المبطن

Non Padded 
Bra 

التصمیم كالسیكى وعملى والكأسان 
مبطنان إلعطاء مظھر طبیعى  غیر

  .للثدى

  
حمالة الصدر 

  الالصق
Adhesive 

Bra  

ً تكون من السلیكون وتتكون  غالبا
من كأسین دون حماالت األكتاف 

تلتصق بالجسم، وتستخدم عند 
ارتداء مالبس السھرة عاریة 

  .األكتاف والظھر

حمالة الصدر  
  بدون أكتاف 
Strapless 

Bra   

للكتف ، وبھا  ال تحتوى على حماالت
شریط عریض مع وجود سلك أسفل 

الكأسین المبطنین العطاء دعم 
اضافى للثدیین، وتستخدم عند ارتداء 

    .المالبس عاریة األكتاف
حمالة الصدر 

 الخفیف
Bralette 

Bra  
  

تتمیز بخفة الوزن وبساطة 
التصمیم وعدم التبطین، لذا ال 

ً تستخدم  تعطى دعم للثدى وغالبا
  .یرللثدى الصغ

حمالة الصدر 
 التحویلى

Convertible 
Bra  

تتمیز بامكانیة تغییر شكل حماالت 
األكتاف، كما یمكن ارتائھا بدون 

حماالت أو استخدام حمالة واحدة، أو 
استخدام الشكل التقلیدى للحماالت أو 

    ).X(شكل 
حمالة الصدر 

 البالنجى
plunge 

Bra   

التصمیم یعتمد على كأسین 
ن ببعضھما عن منخفضین یتصال

طریق قطعة رفیعة من الوسط ، 
وحماالت األكتاف عریضة 

ً تستخدم للمالبس  أوبدون، وغالبا
  .الدیكولتیھ وھى غیر مبطنة

حمالة الصدر 
 الریاضى

Sports Bra   

تصمم العطاء الدعم المناسب للثدى 
وتقلیل حركتھ أثناء ممارسة 

الریاضة، ویتم تصنیعھا من أقمشة 
  .ك والتعرقتقاوم االحتكا

  
  

T-Shirt Bra  تتمیز ببساطة الحواف مع كاسان
مصبوبان، ھذه الصدریة مثالیة 

  .لالرتداء تحت المالبس الصباحیة

  

Underwire 
Bra 

یتمیز التصمیم بالقدرة على التحمل 
  .ودعم الثدى بأسالك شبھ دائریة
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حمالة الصدر 
  الشریطى

 Bandeau 
Bra   

 

یعتمد التصمیم على شریط 
عریض من نسیج مطاطى یحیط 
بالثدى وال یعطى الدعم المناسب 

لذا ال یتناسب ھذا النوع مع الثدى 
الكبیر، وفى بعض التصمیمات 

  .یتواجد كأسین الحتواء الثدى
 

حمالة الصدر 
 التقلیلى

Minimizer 
Bra   

یعتمد التصمیم على ضغط الثدي 
 ً وتشكیلھ وتدعیمھ، ویستخدم غالبا

  .مللثدى كبیر الحج

 
حمالة الصدر 

  اللین
Soft Cup 

Bra   

ال تحتوى على أسالك أسفل 
 . الكأسین لتدعیم الثدى

  

  صدریة السباحة
Swim Bra  

  

تكون مصنوعة من قماش خفیف 
الوزن ومرنة، وتتعدد تصمیماتھا 

  .ویتم ارتداؤھا للسباحة
  

 
Swim Bra 

حمالة الصدر 
 المخروطى

Bullet Bra  

سین مدببین یعتمد التصمیم على كأ
وعادة ما تستخدم خیاطة متحدة 

المركز للمساعدة في الحفاظ على 
شكلھا دون مساعدة من األسالك، 

ظھر التصمیم فى األربعینیات 
  .وانتشر فى الخمسینیات

Bullet Bra 

حمالة الصدر 
  المثلث

Triangle Bra  
  

ھذه الصدریة اللینة تتسم بتصمیم 
 بسیط ومریح، وامتالء طبیعى للثدى،

وتمتاز بأشرطة قابلة للتعدیل تربط 
  من الخلف في الظھر

 
Triangle Bra 

حمالة الصدر 
 اللیزور

leisure Bra   

ُعرف بحمالة صدر النوم، وتتمیز  ت
بالراحة والنعومة وسھولة 

االرتداء، ولذا ال تدعم الثدى، 
یُمكن تصنیعھا من نوعیات متعددة 

  .من األقمشة

حمالة الصدر 
  الشفاف

Sheer Bra   

یعتمد التصمیم على استخدام األقمشة 
 . الشفافة التى تظھر الثدى

  
  
  
  
  

 
Sheer Bra 

حمالة الصدر 
  المدمج

 Built-in 
Bra   

تعد ملبس متكامل، وفى بعض 
التصمیمات یمكن فصلھا عن بقیة 

الملبس، وتحتوى بعض 
التصمیمات على شریط مرن یعمل 

على تدعیم الثدى أو كأسین 
  .الحتواء الثدى

in Bra-Built 

حمالة الصدر 
  المحیطى

Contour Bra  

تشمل بعض التصمیمات أسالك 
داعمة أسفل الكأس المبطن، وھى 

تدعم الثدى وتتضمن العدید من 
ُغطى الثدى أو  التصمیمات التى ت

جزء منھ، وتتمیز بامكانیة استخدامھا 
  .في حالة عدم تماثل الثدیین

  
 

Contour Bra  
 

حمالة الصدر 
 امیةاألم

 Front 
Closure 

Bra   

ً من  تفتح من األمام بمشبك بدال
الخلف كما في بقیة حماالت 

الصدر، ویوجد المشبك فى منطقة 
  .مركز الصدریة

 
Front Closure 

Bra  

حمالة الصدر 
 long الطویلة

line Bra   

یمتد التصمیم للخصر وتمیز بزیادة 
توزیع الدعم عبر النصف العلوى 

  . بشكل اكبر  للجسم
  
  
   

long line Bra 
حمالة    

الصدر 
  الترفیھى

Novelty 
Bra  

ع غیر تقلیدیة وتصمیمات ھذا الن
للترفیھ وتستخدم في صناعتھا 
خامات متعددة خالف األقمشة 

 .كالجلد والمعدن وغیرھا

  

 

 
Novelty Bra 

حمالة الصدر 
 Racer الخلفى

back Bra   
  

  

حماالت األكتاف من الخلف تكون 
وتستخدم  T - V على شكل حرف

في حالة الثدى كبیر الحجم 
  .والصدریات الریاضیة

 
Racer back Bra 

 

 

 

حمالة الصدر 
 الجرفى

Shelf Bra   

یحتوى التصمیم على كأس یغطى 
جزء قلیل جدا من الثدى وقد 

وى على دعم الجزء األسفل تحت
  .من الثدى لرفعھ

    
 Shelf Bra  

حمالة الصدر 
 للتمرین

Training 
Bra  

ُصممت للمراھقات بھدف التدریب 
  .على ارتداء الصدریات

 

حمالة الصدر 
 Water المائى
Bra  

تحتوي حمالة الصدر المائیة على 
الماء أو مكونات أخرى كالھالم 

   الثدى  بھدف زیادة حجم
نع من القطن أو األلیاف وقد تص

توفر دعم الثدى وقد .  االصطناعیة
تحتوى على سلك أو بدون، كما 
توفر االحساس الطبیعى بزیادة 

  
Water Bra  

حمالة الصدر 
 التعویضى

Mastectomy 
Bra   

صدریة صحیة مخصصة لمن قامت 
بعملیة استئصال الثدى ویعتمد 

التصمیم على استخدام ثدى صناعى 
 .یعطى مظھر الثدى الطبیعى

  
 

Mastectomy Bra 
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حجم الصدر أكثر من الصدریات 
  .المبطنة وتبدو أكثر طبیعیة

ولكن تتطلب عنایة خاصة في 
  االستخدام والتنظیف

حمالة الصدر 
 األمومى

Maternity 
Bra   

یعتمد التصمیم على وجود كأس 
كامل وحماالت أكتاف عریضة، 

وتستخدم أقمشة مریحة مرنة 
ر في حجم الثدى، الستیعاب التغی

وتماثل صدریة الرضاعة 
مع   nursing Bra الرضاعھ

امكانیة فتح الكأس بسھولة للسماح 
  .بعملیة ارضاع الطفل

  

 
حمالة الصدر 

المخصص 
 للرضاعة

Nursing Bra  

 maternityال یختلف التصمیم عن 
Bra    وتصمم حیث  تدعم الثدى

اثناء الرضاعة ، مع امكانیة فتح 
ً ال  الكأس لرضاعة الطفل، غالبا

أسالك أسفل الكأس،  تحتوى على
والبعض منھا یكون مبطن الكأس 

  .لیتشرب أى سوائل لبنیة زائدة

 

  
  :صدق وثبات االستبیان

یمثل القدرة على قیاس ما وضع من أجلھ وقد : صدق االستبیان
  -:تم حساب صدق األداة بطریقتین ھما

  صدق المحكمین -1
تم عرض االستبیان فى صورتھ األولیة للتحقق من صدق المحتوى 

وطلب منھم ) 8(على نخبة من األساتذة المتخصصین وبلغ عددھم 
مدى دقة وصیاغة عبارات (الحكم على االستبیان من حیث 

مدى  - مناسبة العبارات لمحاور تقییم التصمیمات -االستبیان
  ).شمولیة االستبیان لبنود التقییم المختلفة

تفاق لدى السادة المحكمین على كل عبارة وتم حساب تكرارات اال

٪ ، وأعلى نسبة إتفاق  87.5من العبارات وكانت أقل نسبة إتفاق  
100 ٪.  

 الصدق العاملى - 2 
قامت الباحثة بحساب الصدق العاملى وذلك من خالل مصفوفة 

األداء (معامالت ارتباط كندال بین أبعاد إستبیان كفاءة األداء 
  والدرجة الكلیة لذات االستبیان) جمالىاألداء ال –الوظیفى 

وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة إرتباطیة موجبة ذات داللة 
بین الدرجة الكلیة الستبیان ) 0‚001(إحصائیة عند مستوى داللة 

 .كفاءة األداء وكال من األداء الوظیفى واألداء الجمالى

  د إستبیان كفاءة األداء والدرجة الكلیة لھمصفوفة قیم معامالت ارتباط كندال بین أبعا) 1(جدول 
 األداء الجمالى األداء الوظیفى المتغیرات

  ***0.990  ***0.964 الدرجة الكلیة لكفاءة األداء
  )0.001(داللة *** 

  : ثبات اإلستبیان
باستخدام معامل  Reliabilityتم حساب ثبات االستبیان  

Alpha-Cronbach د قیمة لحساب معامل الثبات لتحدی
االتساق الداخلى لالستبیان ككل وكانت قیمة معامل ألفا 

وھى قیمة عالیة تؤكد على اتساق 0.933لالستبیان ككل 
  .استبیان كفاءة األداء لتصمیمات الصدریات

) الكب(تم اختیار حمالة الصدر ذات الكأس : الدراسة التجریبیة
اء الكامل حتى تعطى تدعیم كامل لصدر االم المرضعة ، أثن

العمل والتواجد خارج المنزل لفترات طویلة حیث تم عمل 
تعدیالت او أضافات فى تصمیم حمالة الصدر، وذلك بإبتكار 

عشرة تصمیمات تناسب احتیاجات األم المرضعة وتلبى مختلف 
  .أنواع وأشكال وأحجام الصدر لدى األمھات المرضعات

  ولالتصمیم األ
تعتمد فكرة التصمیم على تقسیم 

ة الكأس الى جزئین، جزء منطق
داخلى عبارة عن شریط عریض 

قوى وثابت یحمل الثدى 
ویتضمنھ، وجزء آخرخارجى 
للكأس یغطى الثدى ویتضمنھ 

ویمكن فتحھ وغلقھ، حتى تتمكن 
األم المرضعة من إخراج الثدى، 

أو كشف جزء منھ الرضاع 
الطفل أو استخدام الشفاط ، وذلك 
عن طریق كبشة یثبت جزء منھا 

طرف الكأس العلوى والجزء  فى
 strapsاآلخر مثبت فى الحمالة 

ویناسب ھذا النوع الصدر الكبیر 
    .أو المترھل

  ثانىالتصمیم ال
تعتمد فكرة التصمیم على 

النصف العلوى من الكأس فھو 
غیر مثبت بحمالة الصدر 

كالمعتاد، حیث یتسم بامكانیة 
فصلھ عن الحمالة وبالتالى كشف 

بسھولة  أو إخراج الثدى
إلرضاع الطفل أو شفط السائل 
اللبنى الزائد، وتم ذلك بتركیب 
كبشة أحد طرفیھا فى طرف 

الكأس العلوى والطرف اآلخر 
ویناسب ھذا  strapsفى الحمالة 

  النوع الصدر الصغیر
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  التصمیم الثالث
تعتمد فكرة التصمیم على تقسیم 
منطقة الكأس إلى جزئین، جزء 

عریض داخلى عبارة عن شریط 
قوى وثابت یحمل الثدى 

ویتضمنھ، وجزء آخرخارجى 
للكأس یغطى الثدى ویتضمنھ 

ولكن یمكن فتحھ وغلقھ ، لتسھیل 
استخدام الشفاط  أو الرضاعة 

الطبیعیة، وذلك عن طریق زرار 
بعروة خارجیة ، أو كبشة أحد 
أجزائھا فى طرف الكأس ناحیة 
مركز حمالة الصدر والجزء 

الصدر  اآلخر مثبت فى حمالة
ویناسب ھذا النوع الصدر الكبیر 

  .المترھلأو 
    
  التصمیم الرابع

تعتمد فكرة التصمیم على النصف 
العلوى من الكأس  حیث  یمكن 
فصلھ عن عن حمالة الصدر من 
المركز وبالتالى كشف أو إخراج 
الثدى بسھولة إلرضاع الطفل أو 

شفط اللبن، وتم ذلك بتركیب 
 كبشة أحد طرفیھا فى طرف

الكأس ناحیة مركز حمالة الصدر 
والطرف اآلخر مثبت بالقرب من 
مركز حمالة الصدر ویناسب ھذا 

  .النوع الصدر الصغیر
  

  
  التصمیم الخامس 

التصمیم فكرتھ بسیطة وسھلة 
التنفیذ حیث تم الغاء المشبك 

Hooks   من الخلف وتركیب
سوستة فى مركز حمالة الصدر 

ً عنھ، لفتح  من االمام عوضا
غلق حمالة الصدر، فى ھذا و

التصمیم یجب اختیار المقاس 
بدقة ویناسب االنواع المختلفة من 

  .الثدى
  

  
  التصمیم السادس

التصمیم فكرتھ بسیطة وسھلة 
 Hooksالتنفیذ حیث نقل المشبك 

من الخلف  إلى األمام  فى  
مركز حمالة الصدر من األمام، 
لفتح وغلق حمالة الصدر، مما 

التوسیع  یعطى امكانیة
والتضییق، ویناسب األنواع 

  .المختلفة من الثدى
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  التصمیم السابع
التصمیم فكرتھ بسیطة وسھلة 
التنفیذ حیث تم عمل عروة فى 
مركز الكأس تُمكن من ادخال 

الشفاط منھا لشفط السائل اللبنى 
  .الزائد
  

  
  التصمیم الثامن

التصمیم تعتمد فكرتھ على 
ة  تركیب سوستة صغیرة مسحور
فى منتصف الكأس عند أعلى 

بروز الى مركز حمالة الصدر، 
یمكن فتح السوستة إلبراز جزء 
من الثدى ألرضاع الطفل أو 

شفط اللبن، ثم اعادة الثدى إلى 
  . وضعھ بسھولة وغلق السوستة

  

  
  التصمیم التاسع

التصمیم التاسع  تعتمد على 
منطقة الكأس، حیث یتم تنفیذھا 

لمنتصف، دون أى خیاطات فى ا
بل یتكون الكأس من جزئین 
یتدخالن بطریقة الكراوزیھ، 

ویثبتان جیدا من األطراف، وعند 
الرضاعة أو شفط اللبن، یتم إبعاد 
الجزئین من المنتصف واخراج 

 .أو أظھار جزء من الثدى
  

  
 التصمیم العاشر

تعتمد فكرة التصمیم على منطقة 
الكأس، حیث یتم تنفیذھا دون اى 

المنتصف، بل  خیاطات فى
یتكون الكأس من جزئین یتدخالن 

كراوزیھ، ویثبت  الطرفین 
الداخلین للكأس فى جانبى حمالة 
الصدر ومركز حمالة الصدر، 

أما الجزء الخارجى واألكبر من 
الكأس فیثبت أحد طرفیھ فى 

جنب حمالة الصدر، أما الطرف 
اآلخر فیثبت بمشبك فى الطرف 
اآلخر من جنب حمالة الصدر، 

عند الرضاعة أو شفط اللبن، و
یتم ابعاد الجزئین من  المنتصف 
أو فتح المشبك وإخراج أو إظھار 

  .جزء من الثدى

  

  
Results 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات : الفرض األول
 .الصدریات في تحقیق األداء الوظیفى وفقا ألراء المحكمین

للوقوف على داللة  one sample T testتم استخدام اختبار 

الفروق بین متوسطات الدرجات فى األداء الوظیفى لتصمیمات 
اختالف األداء الوظیفى ) 6(وشكل ) 5(الصدریات، ویوضح جدول 

، حیث احتل )0.001(للتصمیمات المنفذة عند مستوى داللة 
التصمیمان الثالث والثامن المرتبة األولى بمتوسط حسابى قدره 

، وجاء في الترتیب الثانى التصمیمان األول ±0.707  19.750
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، ثم التصمیم 0.744±  18.625والعاشر بمتوسط حسابى قدره 
الثانى في المرتبة الثالثة، یلیھ التصمیم الخامس في المرتبة 
الرابعة،و التصمیم التاسع في المرتبة الخامسة، و التصمیم الرابع 

ع في المرتبة السابعة، واحتل في المرتبة السادسة، والتصمیم التاس
التصمیم السادس والتصمیم السابع المركزین األخیرین على 

  .التوالى
  داللة الفروق بین متوسطات درجات تصمیمات الصدریات في األداء الوظیفى ) 5(جدول 

  الترتیب مستوى الداللة  "ت"قیمة  االنحراف المعیارى  المتوسط الحسابى مصدر التباین
  2 0.001 70.803 0.744 18.625 ول  التصمیم األ

  3 0.001 44.978 1.069 17.000 التصمیم الثانى
  1 0.001 79.000 0.707 19.750 التصمیم الثالث
  6 0.001 16.372 2.375 13.750 التصمیم الرابع

  4 0.001 42.389 1.125 16.875 التصمیم الخامس
  7 0.001 11.996 2.799 11.875 التصمیم السادس

  8 0.001 6.956 4.421 10.764 لتصمیم السابعا
  1 0.001 79.000 0.707 19.750 التصمیم الثامن

  5 0.001 20.116 2.232 15.787 التصمیم التاسع 
 2 0.001 70.803 0.744 18.625 التصمیم العاشر

  
  لتصمیمات الصدریات المتوسطات الحسابیة لألداء الوظیفى) 6(شكل 

فروق ذات داللة إحصائیة بین تصمیمات  توجد: الفرض الثانى
 .الصدریات في تحقیق األداء الجمالى وفقا ألراء المحكمین

للوقوف على داللة  one sample T testتم استخدام اختبار 
الفروق بین متوسطات الدرجات فى األداء الوظیفى لتصمیمات 

اختالف األداء الجمالى ) 7(وشكل ) 6(الصدریات، ویوضح جدول 
، حیث احتل )0.001(صمیمات المنفذة عند مستوى داللة للت

±  19.750التصمیم الثالث المرتبة األولى بمتوسط حسابى قدره 

±  18.625، وفى المرتبة الثانیة بمتوسط حسابى قدره 0.757
، وجاء التصمیم األول في المرتبة الثالثة، یلیھ في المرتبة 0.744

میمان الثانى والخامس المرتبة الرابعة التصمیم العاشر، واحتل التص
الخامسة، وجاء التصمیم التاسع في المرتبة السادسة، یلیھ التصمیم 
الرابع في المرتبة السابعة، ثم جاء التصمیمان السادس والسابع في 

  .المركزین الثامن والتاسع على التوالى
 

  اء الجمالىداللة الفروق بین متوسطات درجات تصمیمات الصدریات في األد) 6(جدول 
  الترتیب مستوى الداللة  "ت"قیمة   االنحراف المعیارى  المتوسط الحسابى مصدر التباین

  3 0.001 73.000 0.707 18.250 التصمیم األول  
  5 0.001 67.000 0.812 16.750 التصمیم الثانى
  1 0.001 79.000 0.757 19.750 التصمیم الثالث
  7 0.001 17.518 2.199 13.625  التصمیم الرابع

  5 0.001 67.000 0.709 16.750 التصمیم الخامس
  8 0.001 11.996 2.799 11.875 التصمیم السادس

  9 0.001 6.406 4.991 11.125 التصمیم السابع
  2 0.001 70.803 0.744 18.625 التصمیم الثامن

  6 0.001 25.808 1.685 15.375 التصمیم التاسع 
 4 0.001 51.729 0.991 18.125 التصمیم العاشر

  
  لتصمیمات الصدریات المتوسطات الحسابیة لألداء الجمالى) 7(شكل 
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ث رض الثال میمات : الف ین تص ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج
 .الصدریات في تحقیق كفاءة األداء وفقا ألراء المحكمین

للوقوف على داللة  one sample T testتم استخدام اختبار 
طات الدرجات فى األداء الوظیفى لتصمیمات الفروق بین متوس

اختالف األداء الجمالى ) 8(وشكل ) 7(الصدریات، ویوضح جدول 
، حیث احتل )0.001(للتصمیمات المنفذة عند مستوى داللة 

± 39.500التصمیم الثالث المرتبة األولى بمتوسط حسابى قدره 

 ± 38.375، یلیھ التصمیم الثامن بمتوسط حسابى قدره 1.414
، یلیھ التصمیم األول في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابى 1.187

، یلیھ التصمیم العاشر في المرتبة الرابعة، 0.991± 36.875قدره 
وجاء التصمیمان الثانى والخامس في المرتبة الخامسة، وفى المرتبة 
السادسة جاء التصمیم التاسع، وفى المرتبة السابعة جاء التصمیم 

میم السادس والسابع في المركزین األخیرین على الرابع، ثم التص
  .التوالى

  داللة الفروق بین متوسطات درجات تصمیمات الصدریات في كفاءة األداء ) 7(جدول 

  الترتیب مستوى الداللة  "ت"قیمة  االنحراف المعیارى  المتوسط الحسابى مصدر التباین

  3 0.001 105.242 0.991 36.875 التصمیم األول  
  5 0.001 57.194 1.669 33.750 صمیم الثانىالت

  1 0.001 79.000 1.414 39.500 التصمیم الثالث
  7 0.001 16.961 4.565 27.375  التصمیم الرابع

  5 0.001 57.194 1.669 33.750 التصمیم الخامس
  8 0.001 11.996 5.599 23.750 التصمیم السادس

  9 0.001 6.677 9.319 22.000 التصمیم السابع
  2 0.001 91.385 1.187 38.375 التصمیم الثامن

  6 0.001 22.987 3.845 31.250 التصمیم التاسع 
 4 0.001 100.402 1.035 36.750 التصمیم العاشر

  
  المتوسطات الحسابیة لكفاءة األداء لتصمیمات الصدریات) 8(شكل 

Conclusion  
 فىأعدتھ الباحثة الذى فاعلیة الكتیب االرشادى ثبتت عملیا  -1

عرض أنواع حماالت الصدر المختلفة المناسبة للسیدات 
المرضعات، وكیفیة تحدید المقاس واختیار التصمیم 

 . المناسب
كفاءة وعملیة الحلول التصمیمیة المقترحة لسھولة عملیة  -2

الرضاعة خارج المنزل، أوشفط السائل اللبنى الزائد، 
لمرضعات العامالت أو ومعالجة مشكلة ملحة للسیدات ا

المتواجدات خارج المنزل لفترات طویلة من المحافظة على 
مظھرھن األنثوى دون اخالل بتمسكھن بالرضاعة الطبیعیة 

 .ألطفالھن
كان التصمیم الثالث أفضل التصمیمات من حیث كفاءة األداء  -3

ومحوریھا الوظیفى والجمالى، یلیھ التصمیم الثامن، وكان 
والسابع في المركزین األخیرین على  السادسالتصمیمان 

ً لتقییم األساتذة المتخصصین   .التوالى وفقا
  :التوصیات

ضرورة نشر الوعى  بأسس اختیار حمالة الصدر وكیفیة  -1
تحدید المقاس والتصمیم المناسب  وفقا لطبیعة المرحلة  

 .العمریة والوظیفة المطلوبة
لمالبس نشر وتوزیع الكتیب المصمم من الباحثة بمحالت ا -2

لزیادة الوعى والتخلى جزئیا عن ثقافة التجربة والتكرار حتى 

 .الوصول للمقاس والتصمیم المناسب
تبنى مصانع المالبس الداخلیة الحلول التصمیمیة التى  -3

اقترحتھا الباحثة عند تصمیم وتنفیذ صدریات السیدات 
 .المرضعات

في تحدید القیاس المناسب لحجم الثدى للمرأة  طریقةتطویر  -4
المجتمع المصرى وخاصة األم بما یطرأ على الثدى من 
تغیرات ھرمونیة وفسیولوجیة تؤدى إلى تغییر في حجمھ أو 

 . ترھلھ
تثقیف تجار التجزئة على الممارسة الجیدة في تحدید قیاس  -5

 .حمالة الصدرالتى توفر الدعم والراحة
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