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ظھر أكثر شیوعا عند حاالت ألم الو  .لسفلي منھ من أكثر األعراض شیوعاالجزء  ا تلك فىآالم  الظھر  وخاصة 
وربما یعود السبب إلى عدة أمور تتصل بحیاة المرأة تجعل من المحتمل إصابتھا بألم  .النساء منھا عند الرجال

الظھر أكثر من الرجل فتركیب جسم المرأة وخاصة العظام والغضاریف والعضالت لیس من القوة كما ھو الحال 
التي تصاحب الحمل والوالدة المتكررة تؤثر على عضالت العمود عند الرجل كما أن التغیرات الفسیولوجیة  

أكثر من ثلثین النساء یعانون من ألم في الظھر والحوض في أحد مراحل  .الفقري فتقل مرونتھا وتضعف مقاومتھا
ً یوجد اختالف كبیر. نفس المرأةلإلى الحمل الذي یلیھ  تتراوح وتختلف شدة ومدة األلم  من حمل. الحمل في  أیضا

ً  .(Mantle et al., 2004).الشدة والخطورة بین األفراد من النساء الحوامل یعانون من ألم أسفل % 80غالبا
الفقرات القطنیة ومفصل ما بین الحوض والعمود  يجد أن أكثر األماكن عرضة لأللم ھو. الظھر أثناء الحمل

ً . الفقري ً بین النساء األصغر سنا عدة  البحث عنویجیب . (Marttins and Silva,2005) األلم أكثر انتشارا
ما   آداء وظائفھا الیومیة ؟و مدى تأثیرھا على نشاطھاو ما ھي التغیرات التي تمر بھا المرأة الحامل، :تساؤالت

ھل تساھم المالبس الداعمة للحمل في التقلیل  الخامات المصنوعة منھا ؟، مواصفاتھا، ھي المالبس الداعمة للحمل
دراسة المشاكل الجسدیة التي تطرأ علي   :Objectivesف البحث اھدأ ر للمرأة الحامل ؟من آالم اسفل الظھ
وكذلك    معرفة اسبابھاو خاصة بالثالثة شھور االخیرة منھ) العمود الفقريو منطقتي البطن(جسم المرأة الحامل 

أھمیة  علىوالتعرف  عیوب كل نوع ممیزات وو انواعھاو دراسة آخر التطورات في مالبس الحمل الداعمة
تحلیلي ال الدراسة كل من المنھجینواستخدمت   .المستخدمة لعالج آالم الظھرو حمل الداعمةالمالبس ال

النفسیة التي تطرأ على المرأة في فترة التغیرات الجسدیة و أن وتوصلت الدراسة الى نتائج عدة اھمھا . جریبيتوال.
تقلیل الوزن الزائد عن منطقة أسفل و یادة التدعیملزعلى المالبس التعدیالت  عدد من إضافة تستلزم الحمل 
على اكتاف المرتدي  توضعالبطن واالجناب التي و أربطة للكتف إضافة جزء مكون منلدراسة فاقترحت ا، الظھر

منطقة أسفل (  من الجذع سفليتزاید على الجزء العادة توزیع وزن الرحم المإتدعیم وزن البطن و علىلیساعد 
 من األجنابو بطانة ببعض االماكن مثل أربطة الكتف الممتدة للبطن وجود لقلیكما قد . الحوضو )الظھر 

إستخدام خامة مصنوعة من مادة  من المناسبوجدت الدراسة انھ ، عاقة حركة الجنینلعدم إو .الحساس بالضیقا
ما انھ ك. حریة الحركة  بكل االوضاعو أخذ شكل البطنو مطاطة أو اقمشة تریكو بمنطقة البطن إلتاحة التمدد

في إعطاء مظھر للمالبس الریاضیة تصمیم بسیط أقرب  إبتكار یرى ضرورةلتحسین نفسیة المرأة الحامل 
  .ریاضي جذاب
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  :Introductionمقدمة 
إن آالم  الظھر  وخاصة  الجزء  السفلي منھ من أكثر األعراض 

البشر قد  من% 80إلحصائیات على أن أكثر من شیوعا وتدل ا
عانوا یوما ما في حیاتھم من آالم الظھر وال یقتصر ألم الظھر على 

ظھر أكثر شیوعا عند النساء وحدھن دون الرجال ولكن حاالت ألم ال
  .النساء منھا عند الرجال 

وربما یعود السبب إلى عدة أمور تتصل بحیاة المرأة تجعل من 
المحتمل إصابتھا بألم الظھر أكثر من الرجل فتركیب جسم المرأة 
وخاصة العظام والغضاریف والعضالت لیس من القوة كما ھو 

التي تصاحب الحال عند الرجل كما أن التغیرات الفسیولوجیة  
الحمل والوالدة المتكررة تؤثر على عضالت العمود الفقري فتقل 

أكثر من ثلثین النساء یعانون من ألم في  .مرونتھا وتضعف مقاومتھا
تتراوح وتختلف شدة ومدة . الظھر والحوض في أحد مراحل الحمل

ً یوجد . نفس المرأةلإلى الحمل الذي یلیھ  األلم  من حمل أیضا
 ,.Mantle et al).في الشدة والخطورة بین األفراد اختالف كبیر

2004).  ً من النساء الحوامل یعانون من ألم أسفل % 80غالبا
الفقرات  يجد أن أكثر األماكن عرضة لأللم ھو. الظھر أثناء الحمل

ً . القطنیة ومفصل ما بین الحوض والعمود الفقري األلم أكثر انتشارا
 ً   . (Marttins and Silva,2005) بین النساء األصغر سنا

  :Statement of the problemالبحث  مشكلة
  : لىھى كالتا  تساؤالت البحث

مدى تأثیرھا و ما ھي التغیرات التي تمر بھا المرأة الحامل، -1
  آداء وظائفھا الیومیة ؟و على نشاطھا

الخامات ، مواصفاتھا، ما ھي المالبس الداعمة للحمل -2
 المصنوعة منھا ؟

ھل تساھم المالبس الداعمة للحمل في التقلیل من آالم اسفل  -3
 ر للمرأة الحامل ؟الظھ

  :Objectivesف البحث اھدأ
دراسة المشاكل الجسدیة التي تطرأ علي جسم المرأة الحامل   -1

خاصة بالثالثة شھور ) العمود الفقري و منطقتي البطن( 
 .  معرفة اسبابھاو االخیرة منھ

 انواعھاو دراسة آخر التطورات في مالبس الحمل الداعمة -2
 .عیوب كل نوع و ممیزاتو

 حمل الداعمةمرأة الحامل بأھمیة المالبس التوعیة ال -3
 .المستخدمة لعالج آالم الظھرو

  : Methodologyالبحث  منھج
 .منھج تحلیلي  -1
 .منھج تجریبي  -2
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

اء الحمل  ر أثن فل الظھ م أس  Low Back Pain duringأل
pregnancy       

من % 50حوالي . یعتبر ألم أسفل الظھر عرض شائع أثناء الحمل 
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 ,.Fast A, et al). ھم ألم في منطقة أسفل الظھرالنساء الحوامل لدی
 أو) مفاجئ(حاد  ألم نھأالظھرب أسفل یمكن تعریف ألم  .(1987

 الفقرة مستوى تحت الظھر أسفل منطقة في یحدث متقطع أو مزمن
یشمل ألم أسفل الظھر جمیع حاالت األلم . الثانیة عشر الصدریة

. طقة أسفل الظھروالوجع والتیبس أو اإلجھاد المتواجد في من
(Orvieto et al., 1994)  

وجد أن ألم أسفل الظھر أثناء الحمل یسبب اضطرابات في النوم  
من المرضى توقفوا عن % 30حوالي . وإعاقة في األنشطة الیومیة

وجد أن . أداء نشاط واحد على األقل من األنشطة الیومیة بسبب األلم
صابین مالمن % 32فقط . األلم یعیق أداء المھام الروتینیة األخرى

عن  نھم أثناء  فترة الحملأخبروا متابعی ألم أسفل الظھر أثناء الحملب
 فقط من متابعین الحمل رشحوا عالج% 25و. ھذه المشكلة

(Wang et al.,2004).  
  :یصنف ألم الظھر في الحمل كاآلتي

 .high back pain%)10(ألم أعلى الظھر  )1
 . low back pain%) 40(ألم أسفل الظھر  )2
 sacroiliac%) 05(ألم ما بین الحوض والمنطقة العجزیة  )3

pain. (Alaeldin and Sudhir, 2009) 
 Anatomy of the spinalتشریح العمود الفقري  -2-3

(vertebral) column  
العمود الفقري قوي بدرجة كافیة لیدعم ویتحمل المئات من  

 ضالت التيومصمم بطریقة مطاطیة مع محاور الع األوزان،
 ,Richard) لعمود الفقري في جمیع االتجاھاتبواسطتھا ینحني ا

الفقري من سالسل من عظام منفصلة تسمى  العمود یتكون .(2004
د العمو .والتي تتصل ببعضھا بواسطة غضاریف وأربطة )الفقرات(

تنقسم و ،غضروف ما بین الفقرات 23، فقرة 33 كلھ یتكون من
  :(Grabowski, 2003)كاآلتي  أقسام 5إلى  الفقرات 

  .منطقة الرقبة  (cervical)فقرات عنقیة  7
  .منطقة القفص الصدري (thoracic)فقرة صدریة  12

  .منطقة أسفل الظھر (lumbar) فقرات قطنیة 5
  .قاعدة العمود الفقري  (sacral) فقرات عجزیة 5
  .ذیل العمود الفقري (coccygeal) فقرات عصعصیة 4
     Spinal curvesحناءات الفقریةناإل - 2-3-1
 4عندما یعرض العمود الفقري للشخص البالغ من الجنب یظھر  

  :)1-2( شكل (Julie, 2003) خلفیة–انحناءات أمامیة 

 
 وضح إنحناءات العمود الفقريی)  1(شكل 

 primary:منحنى مقعر أمامي یسمى: انحناءین الصدري والعجزي
kyphotic curves  

: منحنى محدب امامي یسمى : انحناءین العنقي والقطني
secondary lordotic curves  

ھذه االنحناءات تتیح الوقوف وتحفظ اتزان الجزء العلوي من الجسم 
وتزید من قوة العمود الفقري وتقاوم الضغط العمودي وتزید قدرة 
 العمود الفقري على امتصاص الطاقةوالصدمات بكفاءة عن طریق

 تسھیلو تقلیل الضغط العمودي وزیادة كفاءة العضالت الظھریة
 Corrigan and) .الحركة وزیادة مرونة واتزان العمود الفقري

Mitland, 1998) 
  Spinal Ligamentsأربطة العمود الفقري    - 2-3-2
األربطة عبارة عن أنسجة لیفیة التي تحفظ العظام والمفاصل في  

. أو تُمزق مسببة األلم ھذه األربطة یمكن أن تُشد. الوضع السلیم
یوجد العدید من  .(sprain)التمزق الجزئي أو الكلي للرباط یسمى 

 ن الفقرات كوحدة واحدةاألربطة التي تلعب دور ھام في اتزا
(Richard, 2004)  2- 2 (شكل(.  

  
  وضح اربطة العمود الفقريی)  2 (شكل 

 Spinal Musclesعضالت العمود الفقري  - 2-3-3
  ً ال یعتمد اتزان العمود الفقري فقط على األربطة بل یعتمد أیضا

ً  على دعم ً حاسما خارجي بواسطة عضالت الجزع التي تلعب دورا
العضالت على  .(Kong et al., 1996)في اتزان العمود الفقري 
وتعتبر  تدعمھ )(paraspinal musclesجانبي العمود الفقري 

عضلة ووتر یساعد في  30أكثر من . وسیلة الحركة للعمود الفقري
 ,Richard)ري اتزان واستقرار وتدعیم وحركة العمود الفق

یوجد مجموعات مختلفة من العضالت حول العمود  .(2004
باإلضافة إلى وظیفتھا االساسیة في الحركة،  ،) 3-2 (شكل  الفقري

 على تدعیم العمود الفقري االربطةو تعمل العضالت بجانب االوتار
 التحكم في الحركة اثناء الراحةو تثبیتھ في الوضع الصحیحو
  .( Stokes and Gardner-Morse,1999)النشاط و
 Changes during:   التغیرات أثناء الحمل -2-4

pregnancy 
 weight gain andزیادة الوزن وكبر حجم البطن  - 2-4-1

abdominal enlargement  
التغیرات في التمثیل الغذائي تكون مصحوبة  بنمو الجنین مما ینتج  

الزیادة  .من الوزن قبل الحمل% 25عنھ زیادة في الوزن حوالي 
ً تكون نصف  األساسیة تحدث في النصف الثاني من الحمل وغالبا

ً ینتج عن زیادة  .(Hanretty et al., 2003) األسبوع/كیلو حتما
زیادة في الضغط على العمود الفقري وزیادة اجھاد ، لجسموزن ا

الضغط الناتج عن  .(Mantle et al., 2004) والتواء المفاصل
یؤثر على أوردة الحوض مما قد ) المتزاید في الحجم(الرحم المنتفخ 

ً . الساقینتورم فو عنھ دواليینتج  ھذه التغیرات تكون أكثر وضوحا
 ,.Hanretty et al).  ة الوقوف الرأسیةأثناء النھار نتیجة لوضعی

2003) 
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  )http://www.hyperionics.com/ المصدر( وضح عضالت الظھری)  3 (شكل 

  postural changesتغیرات في وضعیة الجسم  - 2-4-2
تعتبر التغیرات في وضعیة  الجسم السبب الرئیسي في وجع الظھر  

 Black) (Black and Anastasi, 1995 ).في النساء الحوامل
and Anastasi, 1995)  من النساء الحوامل%  34وجدوا أن في 

ازداد منحنى الفقرات القطنیة ومنحنى الفقرات الصدریة في الفترة 
زیادة منحنى الفقرات  .من الشھر الرابع إلى التاسع من الحمل

وزن و یرجع إلى زیادة نمو (lumbar Hyperlordosis)القطنیة 
الجنین المتنامي في الرحم في الجھة األمامیة مما یسبب میل في 

 Franklin).   (Anterior pelvic Tilting)الحوض إلى األمام 
and Conner-Kerr, 1998).  

یحدث التغیرات في وضعیة وشكل الجسم أثناء الحمل بسبب  
ً في الثدیین والبطن وارتخاء ، اكتساب الوزن الموزع أساسیا
 Grieve).األربطة واألنسجة الضامة بسبب التغیرات الھرمونیة

GP, 1979) (Sjolund BH, 1979).  ً ، أثناء الحمل أیضا
األكتاف تصبح مستدیرة مع بروز في عظمة لوح الكتف واألطراف 
العلویة تلف للداخل بسبب ازدیاد حجم الثدیین ووضعیة األم بعد 

یزداد منحنى الفقرات العنقیة  .الوالدة للعنایة بالطفل وارضاعھ
(cervical hyperlordosis)  في الفقرات العنقیة العلویة فتبرز

ألمام وتتخذ ھذا الوضع كحركة تعویضیة لوضع الكتف الرأس ل
ولألمام  جاذبیة وكتلة الجسم یتزحزح ألعلىمركز ال .المتغیر

زیادة امتداد مفصل الركبة للخلف  وكحركة تعویضیة یحدث
hyperextened knee (kisner and Colby,1990).  

 Body Imageوشكل جسمھ  ئةانطباع الشخص عن ھی - 2-4-3
الواضحة في وزن الجسم وشكلھ أثناء الحمل یؤثر على التغیرات  

اوضحت الدراسات ان .سلوك وتعامالت المرأة اتجاه  تقبل جسمھا 
سلوك بعض النساء اتجاه تقبل اجسامھم اصبح اكثر سلبیة أثناء 

 ,.DiPietro et al., 2003; Kamysheva et al). الحمل
َ للتغیرات في كال من الجانب الفسی .(2008 ، ولوجي والنفسينظرا

إلى التعرف الدقیق   داعمة للحملج تصمیم المالبس الیحتا
الحتیاجات المرأة واھتماماتھا ومشاكلھا في استخدام المالبس 

   .الداعمة لألم
    skinالجلد  - 2-4-4
تصبح النساء أكثر حساسیة للمس وتتعرض لعرق زائد خاصة بعد  

 ,Cherry & Moss, 2004; Leifer) .الشھر الثالث من الحمل

في % 70ھناك زیادة في تدفق الدم إلى الجلد یصل إلى . .(2005
یحدث  (Leifer, 2005). من الحمل  االسبوع السادس والثالثون

اتساع في األوعیة الدمویة الطرفیة وزیادة نشاط الغدد العرقیة 
لیساعد على تبدید وتخلیص الجسم من الحرارة الزائدة لیتم تنظیم 

ھذا أساسي لیقابل االحتیاج الدوري  .ة الجسم األساسیةدرجة حرار
ونتیجة  .(Leifer, 2005)والتغذیة لألم ونمو الجنین ) الدموي(

لذلك النساء معرضون لعدم تحمل الحرارة وحاالت تھیج جلدیة مثل 
  .(Cherry & Moss, 2004) طفح جلدي بسبب الحرارة

 Causes of Lowأسباب ألم أسفل الظھر أثناء الحمل    -2-5
Back Pain during pregnancy  

  التغیرات الھرمونیة - 2-5-1
ترجع الكثیر من التغیرات أثناء الحمل إلى التغیرات في مستویات  

ھذه التغیرات  أسبوع من الحمل، 12-10ثناء أول الھرمونات أ
 ً الھرمونیة تسبب لیونة وارتخاء  في األربطة والمفاصل خصوصا

باإلضافة . سھل مرور الجنین أثناء الوالدةمفاصل الحوض لكي ت
اتزان الحوض  إلى استطالة وضعف عضالت البطن یؤدي إلى قلة

ھذا یمكن أن یكون سبب األلم في أسفل ، وزیادة تحرك مفاصلھ
باإلضافة إلى تغیر حجم الرحم  .(West, 2001)الظھر والحوض 

طن فالمرأة الحامل وحدوث تغیرات في توزیع الوزن فیصبح الب
مما یغیر طریقة مشي  ل فیزداد منحنى الفقرات القطنیةاألمامیة أثق

 Cunningham)  األم ویزداد احتماالت الوقوع عن ما قبل الحمل
et al., 1997)  4-2(شكل(.  

   Hyperlordosis نحنى الفقرات القطنیةزیادة م - 2-5-2
یلعب زیادة منحنى الفقرات القطنیة دور كمسبب أللم أسفل الظھر  

 ;Borg-Stein et al., 2005; Daly et al., 1991) أثناء الحمل
Ritchie, 2003)  وجد أن الرحم المتزاید في الحجم أثناء الحمل
ً ذالجكزون في الثلثین السفلیین من وزیادة الوزن یتر ع مسببا

إلى األمام الذي یؤدي إلى ) الجاذبیة(الكتلة  تزحزح وتحرك مركز
یزداد ، الستعادة مركز الكتلة إلى مكانھ. الوقوع لألمام زیادة قابلیة

أعلى الحوض (  الفقرات عندما تحرك جسمھا العلويمنحنى 
ً للخلف) واألطراف السفلیة  ,MacEvilly & Buggy) تلقائیا

1996; Monaco ,1996)  زیادة منحنى الفقرات  .)4-2(شكل
القطنیة یؤثر على توزیع الثقل في العمود الفقري ویسبب إجھاد 
وضغط غیر طبیعي على عضالت وأربطة الفقرات القطنیة 

http://www.hyperionics.com(
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 .(Fast, 2003)والحوض مسببة األلم 
  

  
  وضح زیادة منحنى الفقرات القطنیة لدى المرأة الحاملی  )4(شكل 

  )Ritchie 2003, p.457/ المصدر(
  Muscle Insufficiencyقصور في أداء العضالت    - 2-5-3
أثناء الحمل یعمل على تمدد عضالت الرحم المتزاید في الحجم  

 –البطن واستطالتھا مما قد یسبب ضعفھا ویؤثر على عالقة الطول 
 .Length – Tension Relationship) االنقباض(التوتر 

(Fast, 2003)  یتأثر طول وقوة عضالت البطن وعضالت الظھر
عضالت الظھر نتیجة  یظھر اجھاد. بزیادة منحنى الفقرات القطنیة

ور في وظیفة عضالت البطن األمامیة وتلعب دور في انتاج لقص
 (Orvieto et al., 1994). األلم

 عوامل الخطورة المؤدیة أللم أسفل الظھر أثناء الحمل   -2-6
Risk Factors for L. B. P during pregnancy  

حوامل لدیھم ألم أسفل بین نساء تم مقارنة العدید من المتغیرات 
 :مثل  (Fast et al., 1987) الظھر

   Race (Ethnicity)) العرق(الساللة   - 2-6-1
( نسبة ألم أسفل الظھر أثناء الحمل في نساء الساللة السوداء 

الساللة   أعلى  من نسبتھا في) المنغولیة( والساللة الصفراء) الزنوج
ً الرتفاع مستوى المعیشة وسھولة ) أوروبا(البیضاء القوقازیة  نظرا

  (Fast et al., 1987).  الحیاة
   Life styleالحیاة  ) أسلوب(نمط   - 2-6-2

(Orvieto et al., 1994) أن ألم أسفل الظھر أثناء الحمل  وجد
یزداد احتمالھ في ظروف المعیشة المنخفضة والتي تتعرض فیھا 

  .والثنيالمرأة ألعمال شاقة كتكرار رفع اوزان ثقیلة 
 Previous L.B.Pالحمل ألم سابق في أسفل الظھر قبل  - 2-6-3

before Pregnancy  
(Berg et al., 1988) أن وجود ألم سابق في أسفل الظھر  أوضح

التعرض أللم ) خطورة( بزیادة احتمالقبل الحمل األول یرتبط 
الكثیر من عوامل الخطورة التي لدیھا  .أسفل الظھر أثناء الحمل

إمالة ، رفع أثقال، طول القامة: عالقة قویة بألم أسفل الظھر مثل 
، الدفع، وضع الجسم الثابت المتخذ أثناء العمل، االنحناء، الجسم

الجر  وحمل األشیاء التي تسبب تغیرات بیومیكانیكیة إذا ، االلتفاف
 ,.Kumar, 1990; Mc Cay et al) . تم ممارستھا لمدة طویلة

1997) .(Wu et al., 2004) بق وجد أن األعمال الشاقة، ألم سا
 الحوضو في أسفل الظھر، ألم سابق في منطقة الفقرات القطنیة

  .عوامل خطر قویة الحتمالیة اإلصابة بألم أسفل الظھر أثناء الحمل
 Pregnancy support حملالمالبس الداعمة لل  -2-7

Garment   
 یتمو .الوظیفیة المالبس من نوع ھي الداعمة للحمل المالبس 

 خاصة میزة لدیھا التي المالبس أنھا ة علىالوظیفی المالبس تعریف
 البیئیة المخاطر أو الصحة في لفئة معینة من السكان محددة فائدة أو

المرأة الحامل في الشھور  ).Lamb & Kallal, 1992( المحیطة
األخیرة من الحمل والتي لدیھا ألم أسفل الظھر منخفض الشدة 

ثیر على جودة الحیاة وإعاقة وظیفیة متوسطة یكون األلم لیس لھ تأ
ولكن تكون القوة البدنیة للمرأة أقل مقارنة بإمرأة أخرى لیس لدیھا 

وكلما زادت شدة ألم الظھر في المرأة الحامل كلما . ألم في الظھر
ال یوجد دلیل قوي . (Coban et al., 2011)قلت القدرة البدنیة لھا 

الظھر على تأثیر تدخالت العالج الطبیعي في منع وعالج ألم 
یعتبر استخدام  .(Stuge et al., 2003) والحوض أثناء الحمل

المالبس الداعمة أللم أسفل الظھر أثناء الحمل تدخل واعد وتم تقبلھ 
یجب مراعاة الوسیلة أن  .(Carr, 2003). من جھة النساء الحوامل

ألن . تكون مریحة وآمنة لتوفر اتزان الفقرات القطنیة لیخفف األلم
 ,.Ho et al).عدم المالئمةو ر بعدم االرتیاح أمستخدم تتأثاستجابة ال

2007)  
المرأة التي سبق لھا اإلنجاب وتكررت مرات حملھا أو إذا كان 
ً فیفضل لھا أن تستخدم المشد ألنھ سیفیدھا أثناء  جدار البطن ضعیفا

  :الحمل وذلك ألنھا 
 ً من تسند الرحم من أسفل دون أن تضغط على الجزء األعلى : أوال

ا تحل وبھذ, البطن  فتتیح بذلك مساحة للتنفس والحركة للجنین
ً من  یةالمشدات محل العضالت السفل للبطن وتریحھا وتقلل أیضا

  .الضغط على البطن
 ً   .تسند الظھر وبذلك تریح عضالتھ من جزء من حملھا: ثانیا
 ً ً فھي تبقي عظام الحوض : ثالثا بما أنھا تالئم الحوض تماما

 ً  وتصحح التمایل عند المشي في أواخر الحمل متالصقة معا
  ).1990إسماعیل، (

أن المشدات ھي وسیلة لتحقیق  (Ho et al., 2008)وأكد 
ویجب أن . االستقرار في أسفل الظھر وتخفیف آالم العمود الفقري

وأن ال تحتوي على حواف خشنة مثل ، تكون من خامات قطنیة
  .حساسیةالدانتیالت الخشنة التي تسبب الحكة وال

 Current للحملستخدام الحالي للمالبس الداعمة اإل  - 2-7-1
Use of Pregnancy support Garment   

ً و حملداعمة للالمالبس ال   150- 20كلف حوالي تمتاحة تجاریا
 ,Carr,2003; Ho et al.,2006; Yip & Yu) دوالر أمریكي

 من دیدالصحیة للععدد كبیر من المصنعون الفوائد اقترح  (2006
ھذه الفوائد  .(Ho et al., 2007) أنواع المالبس الداعمة لألمومة

ومنع او ، تضم تقلیل التعب واإلجھاد والضغط والتوتر على الظھر
 دراسة أظھرت .تعدیل وضبط وضعیة الجسم، تخفیف ألم الظھر

االحزمة  أن حامل امرأة 950 على المتحدة الوالیات أجرتھا
 التي الخمسة البدیلة  العالجات من احدةو الداعمة للحمل كانت

الوالدة  قبل الصحیة الرعایة مقدموا األحیان أغلب في بھا أوصى
)Wang et al., 2005(. 
  التأثیر المیكانیكي الحیوي للحزام الداعم للحمل - 2-7-2
 منطقة ألم أسفل الظھر أثناء الحمل في ینشأ استعراضھ، سبق كما 

 ألم الحوض أثناء الحمل عن  مختلفة زمةھو متالو القطنیة الفقرات
 العجزیة المفاصل من بالقرب ظاھر في األلم فیھا یكون التي

 في مختلفة میكانیكیة مطلوب آلیات او افعال وبالتالي،. الحوضیة
 في اسفل الظھر األلم تخفیف تأثیر لتحقیق للحمل الداعمة األحزمة

 لعمل مفترضة واحدة آلیة اقترحت وقد. أثناء الحمل الحوضو
 قد الدعم حزام استخدام أن ھي الفرضیة. االحزمة الداعمة للحمل

 على یضغط أن للدعم ویمكن. الحوضي القطني االستقرار یحسن
بذلك یجعلھ و معا، العجزیة والحوضیة للمفاصل المفصلیة السطوح

 ;Richardson et al., 2002) في أفضل أوضاع االتزان
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Snijders et al., 1976; Snijders et al., 1993; 
Vleeming et al., 1992). 

  الداعمة للحمل المالبس صناعة - 2-7-3
ً  المالبس تستخدم   عادة خامات مثل الداعمة للحمل المتاحة تجاریا

 وغالبا االكریلیك،و رایون ،اسباندكس النایلون، البولیستر،
 ألن القطن مع المخلوط النسیج ویفضل. القطن مع منھا المخلوطة

 األلیاف بینما الرطوبة امتصاص على تساعد الطبیعیة األلیاف
 الدافئ البخار تبخر لتعزیز سطحھا مجھزما یكون الصناعیة عادة 

 .(Hollen et al., 1993; Ricci et al., 2006) الحرارةانتقال و
 في االتجاه القابل للتمدد النسیج من عادة الجزء االمامي یتكون 

 ;Klausen, 1983) الرأسي االتجاه في تمدد أقل ولكن األفقي
Moyer, 1988; Turner, 1992; Walker, 1996) .الجزء 

 مبطنة مواد من مصنوعة تكون ما عادة األمامیة اللوحة من السفلي
 أو المرنالغیر  النسیج منتصنع  الكتف أشرطة. والدعم للتوسید

 لى إتجاةإ بعنایة النظر یجب. مساند اسفنجیة مع وأحیانا ،المرن شبھ
 كبیر حد إلى یتأثر المالبس استقرارو الوزن دعم درجة ألن النسیج

تثبیت المالبس  یتم ما وعادة. النسیج مواد التي تقدمھاو القوة تجاهبإ
 ( )Velcro tapes(الالصقة  شرائطواسطة البالداعمة للحمل 

ً ،  ) a 5-2 الشكل  button and snap)  الكباسین واألقل استخداما
fasteners) )5-2 الشكل b ( ،منزلقةال واألبازیم )sliding 

buckles ()5-2 الشكل c(، وحلقة خطاف ومثبتات )hook and 
loop fasteners( )5-2 الشكل d  ( ،او الكلیبسات المشابك 

 5-2 الشكل()  metal/plastic clasps(او المعدنیة  البالستیكیة
e.(  

  شكلال  وسیلة التثبیت  شكلال  وسیلة التثبیت
 Velcro(لالصقة ا الشرائط

tapes(  
 ) a 5الشكل  (

  
  

 hook(وحلقة  خطاف مثبتات
and loop fasteners(  

  )  d 5 الشكل(
    

  
 button and)الكباسین 

snap fasteners)  
 ) b 5 الشكل(

/ المصدر  
http://www.alibaba.c

om    

  
 المشابك اوالكلیبسات

او المعدنیة  البالستیكیة
)metal/plastic clasps (  

  )e 5 الشكل(
  

  
 sliding( المنزلقة األبازیم

buckles(  
  )c 5-  الشكل(

/ المصدر  
http://www.acesuppli

es.co.uk  
  

  

 Pregnancyبس الداعمة للحمل  أنواع المال  - 2-7-4
Garment 

تشیر إلى نوع من المالبس الداخلیة  حملالمالبس الداعمة لل 
المصممة لتخفیف األلم في المنطقة القطنیة من العمود الفقري 

أنواع  4یمكن تصنیفھا إلى  .والحوض أثناء الحمل أو بعد الحمل

 :) 6-2 ( شكل  رئیسیة
حماالت ، Briefs) سروال(بس داخلیة مال ، Beltsأحزمة 

Cradles ،بدلة الجسم ( او ع ذداعم للج Torso Support ( 
Body Suit . (Ho et al., 2006; Yip & Yu, 2006) 

 
A) Belts                   b) Briefs            c) Cradles          d) Torso Support  

 ),p.41 Ho, S.2008/المصدر( داعمة للحملمالبس الالوضح أنواع ی )6-2(شكل 
 

ً جبیرة أو دعامة  : ) a 6- 2شكل (  Beltالحزام  یطلق علیھا أیضا
حول  وھو عبارة عن رباط طویل عریض یتم لبسھ أسفل البطن

یعمل على مسك ورفع البطن ویضع ضغط على . الخصر
ً یصمم لیعبر أسفل الظھر ویمتد .الظھر إلى الجانب األمامي أحیانا

 Velcro)وتثبت بواسطة شریط الصق  (waist)من الخصر 

tape).  
ھو عبارة عن مالبس داخلیة :  )b 6-2 شكل(  Briefالسروال 

التي تغطي بطن وحوض وفخذ الشخص مع وجود فتحات للساق 
ویكون لھ كسوة أمامیة تغطي الجزء السفلي من البطن  .والخصر

ھذه الكسوة  غیر قابلة للضبط أو قابلة وتكون . لوظیفة تدعیمیة

http://www.alibaba.c
http://www.acesuppli
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 Velcro)للضبط على جانبي الفخذ بواسطة أشرطة الصقة 
tapes).  

تتكون من شرائط وأربطة : ) c 6-2 شكل(  Cradlesالحماالت 
  . فقط یتم لبسھا على األكتاف وتعبر الجذع

ھو : ) d 6-2شكل ( Torso support (Body Suit)داعم الجذع 
التي تغطي الجزء العلوي من و  vestتشبھ  عبارة عن مالبس

الجذع ومزود بكسوة للبطن من مادة مرنة طریة قابلة للتمدد 
 ,Ho) .والجزء السفلي مزود بكسوة  داعمة  للبطن من مادة صلبة

S., 2008)  
Yu and Wong (2001)  قدم لثالثة نساء حوامل واثنین من

مومة لفحصھا نموذج من مالبس دعم األ 30األطباء المشرفین 
سروال  belts  ،8 أحزمة  9: وتشمل النماذج . ومعرفة مدى تقبلھا

 bodyم بدل للجس 5و ،cradles حماالت  briefs  ،8 داخلي
suits . لسھولة لبسھا ً ووجد أن األحزمة ھي المفضلة لدیھم نظرا

وضبطھا وخلعھا كما تتیح نطاق واسع من ضبط  وزیادة مقاس 
  .(Yu & Wong, 2001)البطن 

مقارنة بین أنواع المالبس الداعمة للحمل األربعة توضح فیما یلي 
ممیزات ، طرق تثبیت، لمستخدمةالخامات ا، وصف لكل نوع

  .عیوب كل نوع و

  التصنیف
 

 و بدلة الجسمأ داعم الجذع
Torso support  

 حملحماالت ال
Cradles  

 الداخلي الحملسروال 
Briefs  

 الحملأحزمة 
Belts  

 
  مثال
 
 
  
 

https://www.fertilemin
d.com.au  

http://www.ebay.com http://www.pebbleuk.
com 

  
https://www.amazon.co

m 
 

  الوصف
 
 

مالبس تشبھ  عبارة عن
vest   تغطي الجزء العلوي
الجذع ولدیھا كسوة  من

مرنة قابلة للتمدد على 
البطن وكسوة صلبة لتدعیم 

  .البطن السفلیة

 تتكون من أربطة للكتف
البطن واالجناب التي و

تلبس على اكتاف المرتدي 
لیساعد الرباط حول البطن 

في تدعیم وزن البطن 
واعادة توزیع وزن الرحم 

المتزاید على الجزء 
 .العلوي من الجذع

وھو  Pantyھا یطلق علی
عبارة عن مالبس تغطي 
بطن وفخذ الشخص مع 
وجود فتحات للخصر 

  .والساق
ولدیھا كسوة أمامیة تغطي 
الجزء السفلي من البطن 

 .لوظیفة تدعیمیة

مالبس  جبیرة وھي  تسمى
عریضة من خامة و طویلة

ً تحت ، مبطنة تلبس غالبا
البطن السفلیة  وتلف حول 

من كسوة  الخصر وتمتد
البطن إلى كسوة الجانب 

والتي تتقاطع في أسفل الظھر 
 .وتمتد إلى الكسوة األمامیة

 الخامة
 

خامة طریة ومرنة قابلة 
وخامة صلبة لتدعیم . للتمدد

  .الظھر والبطن

خامة مرنة في كسوة 
وخامة . البطن العلویة

صلبة للتدعیم اسفل 
مادة طریة اسفل و الخصر

 .الظھر

خامة مرنة قابلة للتمدد مع 
كسوة صلبة للبطن 

 .السفلیة

 .مرنة أو صلبة أو مبطنة 
 

  التثبیت
 

بواسطة النسیج الممتد 
البطن في الجزء  تغطیةو

 .ھاالسفلي من

  رباط  للضبط
 او شریط الصق

  غیر قابل للضبط
او یتم ضبطھ بواسطة 

أشرطة الصقة على جنبي 
 .الفخذ

 Velcro أشرطة الصقة
tape 

 .bucklesمشبك / أو أبازیم 

 
  المزایا
 

  شكلھ جید
  یوزع الوزن على االكتاف
مناسب كلبس ریاضي 

 .للتمارین

  سھولة اللبس
ال حاجة لخلعھ عند دخول 

یوزع  - لمرحاض ا
  الوزن على األكتاف

  شكلھ بسیط
 ً   یوزع الضغط جیدا

 

  سھل اللبس والخلع
یوفر مدى  - قابل للضبط

ع لضبط وزیادة مقاس واس
 یوفر الدفئ للرحم - .البطن

  
  العیوب

 

یسبب سخونة فیكون غیر 
  مناسب ارتدائھ في الصیف
یصعب ضبطھ على حجم 

 .الصدر والخصر

شكلھ غریب یشبھ 
  .المنتجات الطبیة

یسبب سخون فیكون غیر 
مناسب الرتدائھ في 

یسبب   - الصیف
االحساس بالضیق في 
  .منطقة ما بین الساقین
 صعوبة في اللبس

  سخونة ،رطب، صلب
 یعیق حركة الجسم

  Resultsنتائج البحث 
ھذا البحث دراسة المستجدات في تصمیم وإنتاج المالبس  اولح

 ما جاء باالبحاث العلمیة الحدیثة عن عرضو الداعمة للظھر
التي  كثیرةرات الجسدیة الالتغیو النظرة الذاتیةو المشاكل النفسیة

ً في الثالثة شھور االخیرة من و المرأة الحامل تواجھ خصوصا
ذلك على  تأثیرو األكتافو الحوضو الحمل من آالم أسفل الظھر

 ،على نشاطھا العامو یة الروتینیةمھامھا الیومآداء و حیاتھا الیومیة
 ،لداعمة للحملمالبس االأو الوقایة من ذلك عن طریق  حدالسبل و
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في تلك العقاقیر الطبیة ة ویء إلى األدوخاصة مع خطورة اللجو
تم مما . هنموو الجنینعلى صحة الفترة لما لھا من آثار سلبیة 

النفسیة التي تطرأ على المرأة عرضھ یتضح التغیرات الجسدیة و
ً في حیاتھا الشخصیةو في فترة الحمل اداء و تأثیر ذلك علیھا سلبا
 مالبس الداعمة للحملبعة أنواع من أر عرضو ،مھامھا الیومیة

 ،belts حزمة ھي األو التي تستخدم في الحد او التقلیل من المشكلة
 لجسمابدل و ،cradles حماالت ال ، briefs ةداخلیالل یسرواال

body suits . لسھولة ً ووجد أن األحزمة ھي المفضلة لدیھم نظرا
من ضبط  وزیادة  ضبطھا وخلعھا كما تتیح نطاق واسعلبسھا و

، ذلك مع وجود بعض العیوب بھا مثل صالبتھا ببعض قاس البطنم
مما یسبب الضیق لدى المرأة الحامل وقد یعوق األماكن على الجسم 

لعالج و .رطوبة على الجلدو حركة الجنین، كما أنھا تسبب حرارة
إضافة  األحزمة، تقترح الدراسة الحالیة) وظیفة ( ور بآداء القص

  :التعدیالت اآلتیة 
، تقلیل الوزن الزائد عن منطقة أسفل الظھرو یادة التدعیملز -1

البطن واالجناب و أربطة للكتف إضافة جزء مكون من یمكن
تدعیم وزن  علىعلى اكتاف المرتدي لیساعد  توضعالتي 

 سفليتزاید على الجزء العادة توزیع وزن الرحم المإالبطن و
 .الحوض و )منطقة أسفل الظھر (  من الجذع

عمل بطانة ببعض االماكن قد یساعد ، یل االحساس بالضیقلتقل -2
 .األجناب و مثل أربطة الكتف الممتدة للبطن

إستخدام خامة مصنوعة  من المناسب، عاقة حركة الجنینلعدم إ -3
 من مادة مطاطة أو اقمشة تریكو بمنطقة البطن إلتاحة التمدد

 .حریة الحركة  بكل االوضاع و أخذ شكل البطنو
من ، الرطوبة التي تسببھا االحزمة على الجلدو ل الحرارةلتقلی -4

المناسب إستخدام خامات مصنوعة من ألیاف طبیعیة مثل 
قطن مع ألیاف صناعیة ( یفضل الخامات المخلوطة و ،القطن

، ألن القطن یساعد على إمتصاص الرطوبة بینما األلیاف )
ً لدیھا سطح مصمم لتبخیر البخار ا إنتقال و لدافئالصناعیة غالبا

 .(Hollen et al., 1993; Ricci et al., 2006)الحرارة
قد ، لیل نظرتھا السلبیة للذاتتقو لتحسین نفسیة المرأة الحامل -5

في إعطاء للمالبس الریاضیة تصمیم بسیط أقرب  یساعد إبتكار
 .التقلیل من ھذه النظرة السلبیةو مظھر ریاضي جذاب
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