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 )دراسة حالة( الصدر المبطنة وعالقتها بالراحة الممبسية حماالت
 محمد جمالد.صفاء 

 الممخص:
لمممبس أثر كبير عمى صحة اإلنساف وال شؾ أف العالقة بيف المالبس والصحة 

صبحت ىناؾ ضرورة ممحو لتوفر عدد أعالقة وطيدة وكمما كاف الممبس مالصؽ لمجمد 
 المالبس الداخمية التي ال مف االشتراطات الصحية بو، وال سيما كاف ىذا الممبس مف

عنيا وفي كؿ المراحؿ العمرية، وتقاس جودة المنتجات الممبسية بقدرتيا عمى  ىغن
الوفاء بمتطمبات االستخداـ ومدى قدرتيا عمى توفير الراحة الممبسية لممستيمؾ مف 
خالؿ العديد مف العوامؿ النفسية والفسيولوجية، فالراحة حالة مف الرضا نتيجة التزاف 
فسيولوجي وجسدي بيف مالبس الفرد والبيئة المحيطة، وترتبط خواص الراحة الممبسية 

بنوع الخامة المستخدمة في المنتج الممبسي، وتحقيؽ الراحة في المالبس  وثيقاً  ارتباًطا
لفترات طويمة ولكونيا مالصقة لمجسـ بشكؿ  الرتدائياالداخمية النسائية أمر ىاـ 

الصدر خاصة مف  حماالتة بيذه الدراسة لفحص خصائص مباشر، لذلؾ قامت الباحث
 استطالع رأيلسيدات، مف خالؿ لمفتيات وا توفرىا التيالنوع المبطف لتقييـ الراحة 

السيدات بمدينة الفتيات و لمعرفة أكثر األنواع استخدامًا مف خالؿ مجموعة مف 
 في والتركيب النسجيلمعرفة نوع الخامة  االختباراتالزقازيؽ. وتـ إجراء مجموعة مف 

 ،، والكيربية االستاتيكية، نفاذية اليواءالصدر محؿ الدراسة وقياس السمؾ حماالت
فروؽ دالة إلى وجود  وتوصؿ البحث ،، والوزف الكمي لمحمالةوزمف امتصاص الماء

( في padded ،push up) المبطنة الصدر حماالتإحصائيًا بيف متوسط درجات 
اختبارات "السمؾ، نفاذية اليواء، الكيربية االستاتيكية، زمف امتصاص الماء، الوزف 

 الكمي" 

 
 الراحة الممبسية. – البطانات –الصدر حماالتالكممات المفتاحية: 
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 المقدمة والمشكمة البحثية:
دور ىاـ  تشكؿ المالبس الخارجية والداخمية أمرًا ىامًا لممرأة في كؿ األزمنة لما ليا مف

األنثوية، وتتمثؿ وظيفة المالبس الداخمية خاصة  طبيعتيافي إظيار شخصيتيا و 
حماالت الصدر في إظيار المالبس الخارجية بالشكؿ الجمالي الجيد لما ليا مف دور 

  في إخفاء بعض عيوب الجسـ وتنسيقو في جميع حاالت المرأة الفسيولوجية 

(Bressler, 2000) 
مشدات الصدر ىو الراحة  الختيار الرئيسيأف العامؿ  Mintel, 2011وذكر 

تتوفر في مشد الصدر يمكف أف تعود إلى المقاس  التيوالمقاس، وعامة فإف الراحة 
 ىيالجيد والخامات المستخدمة، وقد أظيرت التجارب غير المرئية أف األلياؼ الطبيعية 

 المفضمة.
لمممبس أثر كبير عمى صحة اإلنساف والشؾ أف العالقة بيف المالبس والصحة عالقة 
وطيدة فكمما كاف الممبس مالصؽ لمجمد أصبحت ىناؾ ضرورة ُممحة لتوفير عدد مف 
االشتراطات الصحية في ذلؾ الممبس، والسيما إذا كاف ىذا الممبس مف المالبس الداخمية 

خمية ال تقؿ أىمية عف الخارجية، إلعطائيا التأثير التي ال غنى عنيا فالمالبس الدا
والمظير المناسب ومف أىميا حماالت الصدر، حيث تستخدـ لتدعيـ الثدي أثناء النشاط 

الصدر  مشاتاليومي لمسيدات، ومع التقدـ في الصناعة ظيرت العديد مف تصميمات 
السيدات في المجتمع يات و الفت المختمفة التي ليا شكؿ جمالي وأداء وظيفي، ودائمًا تتطمع

المصري إلى المالبس التي تجعميف يظيرىف بصورة جميمة الئقة وجذابة، دوف النظر 
لذا اىتمت ، مما يؤدي إلى أضرار صحية، مف عدمولتوفر عامؿ الراحة بيذه المالبس 

 لراحة الممبسيةا وتأثيرىا عمىالصدر  حماالتخصائص ىذه األنواع مف بفحص سة االدر 
طبقات في منطقة الكأس التي تالمس الثدي بالغدد الثديية وىذا نيا تتكوف مف عدة أحيث 

 لو مشاكمو مف عدـ امتصاص الرطوبة ونفاذية اليواء وتوليد الكيرباء االستاتيكية
يتطمب  والسيدات وخاصة أف كثير مف الفتيات باالضافة لوجود تدعيـ معدني تحت الثدي
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رات طويمة وأنو عمى الرغـ مف تفاوت األسعار وتنوع لفت ارتدائوعمميـ خارج المنزؿ 
نو مؤثر عمى أالماركات إال أنو ال يوجد نوع بو خامات طبيعية كميا صناعي وغير 

عند  حريؽوتعرضت لحادث حدث إذا يا لمخطر ضيعر الخواص السابؽ ذكرىا إال إنو 
 .ؽ خطيرةبجسـ الفتاة وتؤدي لحرو  اللتصاقيا ىذه النوعيات مف الخاماتارتداء 

 :السؤاليف التالييفعمى  اإلجابةفي  مف ىنا تظير مشكمة البحث
 )مدينة الزقازيؽ( المصرية الموجودة باألسواؽ الصدر  حماالت لبعض الوظيفيةما الخواص  -1

 ؟الراحة الممبسيةعمي الصدر  حماالتل الوظيفيةالخواص  تأثيرما  -2
 أهداف البحث:

الصدر لما لو مف أىمية لتأثير طريقة إلقاء الضوء عمى موضوع حماالت  -1
 ارتدائو وخاماتو عمى صحة المرأة.

محؿ الدراسة قياس بعض الخواص الوظيفية لحماالت الصدر المبطنة،  -2
 لتأثيرىا عمى صحة المرأة، لمالمستيا مباشرة جسميا.

 عدد طبقاتيا. -خاماتيا –مف حيث مكوناتيا المبطنة  الصدر  حماالتالتعرؼ عمى  -3

 الصدر المبطنة بالراحة الممبسية. حماالتعالقة الخواص الوظيفية لمعرفة  -4

 أهمية البحث:
توضيح العالقة التبادلية المنفعية بيف الجانب الصحي والجانب الجمالي مف 

الصدر لتحسيف األداء  حماالتخالؿ الوصوؿ لمخواص المطموب توافرىا ب
 الوظيفي والصحي لممرأة.

 فروض البحث:
الصدر المبطنة  حماالتا بيف متوسط درجات إحصائيً  توجد فروؽ دالة -1

padded bra  السمؾ، نفاذية اليواء، الكيربية االستاتيكية، زمف  اختباراتفي"
 امتصاص الماء، الوزف الكمي" 
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 المبطنة الصدر حماالتا بيف متوسط درجات توجد فروؽ دالة إحصائيً  -2
"push up bra،الكيربية االستاتيكية،  " في اختبارات "السمؾ، نفاذية اليواء

 زمف امتصاص الماء، الوزف الكمي" 
 

 منهج البحث: 
الذى يعتمد عمى وصؼ الظاىرة، وجمع أوصاؼ ومعمومات دقيقة  الوصفيالمنيج 

تمت بالمركز  التيمف خالؿ التجارب المعممية  التجريبيكما استخدـ المنيج ، عنيا
.  لمبحوث القومي  بالدقي، المعيد القومي لمقياس والمعايرة باليـر

 

 مصطمحات البحث:
ا إلبراز ندً وتعتبر ِمسالضيقة  الداخمية السيدات قطعة مف مالبسحماالت الصدر: 

   . (6102أحمد سالمان وآخرون، الصدر. )
 مصممة لضـ ورفع الثدييف. قطعة مف المالبس الداخمية النسائيةالتعريف اإلجرائي: 
تساعد عمى إخفاء تفاصيؿ  ةسوتياف مبطن ىي :padded bra السوتيان المبطن
طبقة مف االسفنج محشوة ب ىيو ه وشد الثديتعزيز حجـ وتعمؿ عمى الثدي بالكامؿ 
منى )أقؿ سمًكا نيا أولكف مع الفارؽ  push up braػ بنفس فكرة ال ىيتبطف الكأسيف و 

 .(6102 سيد، محمد
 اإلسفنجىو قطعة مف المالبس الداخمية لمسيدات مبطنة بطبقة مف التعريف اإلجرائي: 

 .(push up braػ أقؿ مف السمكيا )
تعطي  سميكةو حمالة مبطنة بحشوة كبيرة ىيو   :push up braأب  بوشالسوتيان ال

نواع حماالت أ أشيرمف وتعتبر  ،حجم أكبر وشكل مرفوع جذاببالصدر مظهراً 
عض عف طريؽ كأسيف الب اوتقريب الثدييف مف بعضيمالصدر وتعمؿ عمى شد ورفع 

 محمدمنى ) لى داخؿ مركز الصدرا  عمى و ألى إف عمى رفع الثدييف ذات زوايا يعمال
 .(6102 سيد،
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 اإلسفنجىو قطعة مف المالبس الداخمية لمسيدات مبطنة بطبقة مف التعريف اإلجرائي: 
 سميكة لتعزيز حجـ الثدي ومصممة لرفع الثدييف.

أمر معقد ونتاج لمعديد مف التفاعالت بيف العوامؿ النفسية والفسيولوجية، حيث إنيا الراحة: 
نجدة ) حالة مف الرضا نتيجة إتزاف فسيولوجي ونفسي وجسمي بيف الشخص والبيئة المحيطة بو

 .(6102إبراهيم ماضي، 
 حدود البحث: 

  .2221شير مارسحتى  2222أكتوبر شير مف حدود زمانية:  -

،لمقياس والمعايرة ب القوميحدود مكانية: المعيد  -  والمركز القومي لمبحوث اليـر
 .بالدقي
 أدوات البحث:

وعددىـ ست أنواع  (padded bra ،push up braالمبطنة ) حماالت الصدر -
لمعرفة أكثر األنواع استخدامًا مف خالؿ تـ مف خالؿ استطالع رأي  تـ اختيارىـ

  .والسيدات بمدينة الزقازيؽمجموعة مف  الفتيات 
 األجيزة المستخدمة لقياس الخواص  الوظيفية المطموبة.   -

 

 الدراسات البحثية السابقة:
تشكؿ المالبس الخارجية والداخمية أمًرا ىامًّا لممرأة في كؿ األزمنة لما ليا مف 
ة دور ىاـ في إظيار شخصيتيا وطبيعتيا األنثوية، وتتمثؿ وظيفة المالبس الداخمي

خاصة حماالت الصدر في إظيار المالبس الخارجية بالشكؿ الجمالي الجيد لما ليا مف 
  دور في إخفاء بعض عيوب الجسـ وتنسيقو في جميع حاالت المرأة الفسيولوجية 

(Bressle, 2000) 
أثبتت مف خالؿ تقييـ  Hart and Dewsnap, 2001دراسة قاـ بيا  يف

أجري عف أىـ معايير اختيار المالبس الداخمية عند اإلقداـ عمى شرائيا، أف السيدات 
  تياف بصفة نيائية.و تواءـ معو السييركزف عمى شكؿ الصدر الذى 
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أىـ العوامؿ  ىيأف راحة الممس والضغط  Wong and Li, 2002ذكر أيضاً 
يكانيكية مثؿ التفاعؿ بيف الجمد والقماش يتأثر بعوامؿ مأف حيث بالنسبة لمالبس المشدات، 

، وأف إدراؾ الحكة يعود إلى خواص بعض األلياؼ واألقمشة مثؿ نعومة أو خشونة سطح
 أو المنخفض وخشونة سطح القماش.  العاليقطر األلياؼ وسمؾ القماش عند الضغط 

األلياؼ  فيأف المستيمؾ يفكر  Hart and Dewsnap, 2004وذكر 
الرطوبة، وتمقى مشدات الصدر المصنوعة  امتصاصليا قدرة عمى  التيي ىالطبيعية و 

األسواؽ ألنيا لدييا  قدرة عمى التشكيؿ وىناؾ العديد مف الموديالت  فييدويًا رواجًا 
توفرىا  التيمف ىذا النوع تنتشر باألسواؽ، وتأخذ الدراسة منظور تقييـ الراحة البدنية 

  خصائص مشدات الصدر والمتوفرة ضمف المالبس الداخمية بالسوؽ.
بتصميـ استمارة استبياف قاـ باستطالع  Yip and Law, 2007قاـ كؿ مف 

إمرأة مف ىونج كونج عف عممية اتخاذ قرار الشراء لممالبس الداخمية  252رأى 
بيا الممبس ولمجماؿ، فقد يقوـ  التيىو لموظيفة  الرئيسي)الحميمة(، وقد كاف القرار 

صنفت المستيمكات مف حيث مرتبة األولى لممقاس وجودة المنتج، والسعر بالنسبة 
والمظير والنوع ومحالت  الجماليالىتمامات المالبس الداخمية، أما بالنسبة لمشكؿ 

البيع فقد اعتبرت مف األىمية الكبرى بالنسبة لممالبس الداخمية، ومف بيف كؿ ىذه 
  المقاس والراحة. فيفإف أىـ العوامؿ تمثمت العناصر 

أىمية الوعي بمواصفات ونوع أقمشة  (6102) محمد إبراهيم إبتسامذكرت 
لتالمسيا وضغطيا عمى  كأولى عناصر الراحة البدنية نظًرامشدات الصدر النسائية 
 نعومة المممس ومنع االحتكاؾ وسيولةو تتميز بنفاذية اليواء و الجسـ البشري مباشرة 

ا مف رخص ثمنيا فإنيا الحركة لمسيدات، كما أف الخامات النسيجية الصناعية  رغمً 
  .تتسبب  في أضرار صحية عمى المدى البعيد وحساسية عمى المدى القريب

عمى الخواص   Kawabata and Niwa, 2014قاـ بيا التيتؤكد الدراسة   
الميكانيكية لمقماش مف خالؿ مفيوـ الشكة أو الوخز وىو يستثير مف خالؿ التفاعؿ 
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 فيبيف الجمد والقماش ويعتبر مف أشد اإلحساس بالضيؽ وعدـ الراحة ويكتشؼ ذلؾ 
  األعصاب. فيالقماش مف خالؿ الشعور بألـ 

ناوليا لمراحة مرتبطة بموضوع البحث في ت يتضح مما سبؽ أف الدراسات السابقة
الصحة العامة وتأثير ذلؾ  الممبسية خاصة في المالبس الداخمية لمفتيات والسيدات

فعمى الرغـ مف اختالؼ ىذه الدراسات في أىدافيا وأدواتيا إال أنيا جميعًا تؤكد  ،ليف
لسيدات لمفتيات وا امات والتصميمات المناسبةختيار الاخبالوعي واالىتماـ   ةعمى أىمي

 وىذا ما يتفؽ مع أىداؼ البحث  في توفير الراحة لمسيداتلما لو مف األثر الفعاؿ 
 اإلطار النظري:

تعبير عف العالقة بيف  ىيو  واإلزعاجالتحرر مف األلـ  ىيالراحة تعريف الراحة: 
متعة فسيولوجية ونفسية وعصبية وىي أيضًا ,الجسـ والممبس وفقًا لمظروؼ المحيطة، 
 (. 6112أحمد محمد حسين، بو ) المحيطةوبدنية مع االنسجاـ بيف اإلنساف والبيئة 

عمى المستيمؾ  لتأيره العمميقياس الراحة الممبسية لألقمشة مف أولويات البحث و    
لتقديرىا يتـ االعتماد بشكؿ مباشر عمى الخواص المحولة عنيا  يظؿ غياب كم فيو 
أحمد عمى سالمان، ) ؿ امتصاص الرطوبة ونفاذية اليواء، التوصؿ الحرارى، المممسمث

 (.6102 وآخرون،
 وتنقسم الراحة الممبسية إلى ثالثة أنواع:

مختصة بوظائؼ أعضاء الجسد وتعبر عف قدرة  ىي: راحة فسيولوجية .0
اإلنساف عمى التكيؼ مع الطقس المحيط بو والمحافظة عمى درجة حرارة الجسـ 

 Sitotaw and Adamuا عف الجسـ مف خالؿ انتقاؿ الحرارة والعرؽ بعيدً 

(2017) 

 

مة الممبس لمشخص نفسو، ء:  تعبر عف مدى مالراحة سيكولوجية أو نفسية .2
ترابط الراحة النفسية باتجاىات الموضة مف و فييا الممبس،  ىلمرتدوالمناسبة ا

 .(6102 الصياد، أحمدغادة )حيث شكؿ ولوف الممبس.
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ا لإلحساس بالخامة المرتبطة بخواص سطح القماش طبقً  ىي راحة ممبسية: .3
 أحمدغادة ) د تسبب الشعور بحكة أو الحساسية(ومممسيا عمى الجمد )ق

 .(6102 الصياد،

 :توفير خاصية الراحة فيدور الخامة المستخدمة بالممبس 
لمخامة مباشرًا بنوع الخامة المستخدمة، حيث  ارتباطترتبط خواص الراحة الممبسية     

 Shaid et النيائي  لالستخداـمتو ءتحديد خصائص المنتج، ومدى مال فيدورًا ىامًا 

al. (2014)،  أحمد ) ىى خامة القطفتوفر الشعور بالراحة  التيمف أفضؿ الخامات و
األجواء  فيحيث يتميز بخاصية الراحة الممبسية  ،(6102 ،وآخرون فيمصط بهاء

العالية، خموه مف الشحنات  ستطالةاالو الرطوبة، قوة الشد  امتصاصالحارة أو الباردة، 
 .(6116 إبراهيم، عمر سعدية)أثناء االستخداـ  االحتكاؾالكيربية الناتجة عف 

نوع مف األلياؼ  ىيمف المطاطية، و  عاليلياؼ الميكرا تتميز بقدر أكما ُتعد    
القدرة عمى التمدد مف أربعة إلى سبعة أضعاؼ  لياالصناعية المرنة تشبو ألياؼ المطاط، 

بمجرد إزالة قوى الشد المطبقة  األصمييمكنيا العودة إلى طوليا و ، األساسيطوليا 
 Özdemir (2017)عمييا، مما يترتب عميو توفر قدر كبير مف الراحة الحركية 

نسبة الفراغ اليوائي بالقماش إلى الحجـ الكمي ليا ويتـ التعبير  ىي مسامية األقمشة:
عنيا كنسبة مئوية وىي تعتمد في تقديرىا عمى حجـ الشعيرات المحتواة بالقماش وحجـ 

 (.6111) عباس عبدالمنعم عهدا لمطوؿ والعرض والسمؾ القماشة المحددة طبقً 
قدرة اليواء عمى المرور خالؿ القماش فكمما اتسعت الفتحات النسجية  ىي نفاذية الهواء:

وعمى  ،أو الفراغات بيف الخيوط واأللياؼ بالقماش نحصؿ عمى نفاذية عالية باألقمشة
العكس إذا ما كانت الخيوط مزدحمة الكثافة ومحكمة النسيج فإننا نحصؿ عمى مسافات 

المالبس  ارتداءوىذا يعني تحقؽ أكبر قدر مف الراحة أثناء ، ىوائية قميمة بيف ىذه الخيوط
التي تتواجد فييا ىذه الخاصية والتي يجب أف تتوافر في المالبس الداخمية وخاصة في 

عبدالفتاح عبدالرحمن،  غادةلطبيعة المناخية الحارة التي تنتمي إلييا مصر )البالد ذات ا
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وكمما قؿ حجـ الفراغات اليوائية المحتواة بالقماش وزاد عددىا كمما كانت  ،(6112
القماشة أقؿ نفاذية لميواء وأكثر دفًئا عّما إذا كانت تحتوي نفس الحجـ مف اليواء 

 (.6111، عباس عبدالمنعم عهد)كبر حجًما والفراغات اليوائية أقؿ عدًدا وأ
المالبس الداخمية المصنوعة مف ألياؼ صناعية ( أف 6100 منال البكري،كما ذكرت ) 

 تتولد عنيا شحنات كيربائية ليا تأثير ضار عمى إنتاج البويضات والحيوانات المنوية. 
المالبس المصنوعة مف األلياؼ الصناعية ال يتوفر فييا األماف بدرجة كبيرة حيث أنيا 

 سريعة االشتعاؿ، ولذلؾ ال ينصح بيا في إنتاج مالبس األطفاؿ والمالبس المنزلية. 
 

 :BRAأو The Brassiere  رافع الصدر:
بتغطية الثدييف، ا )صدرية الثدييف(، وىو رداء داخمي أنثوي خاص ويطمؽ عميو أيضً    

تكوف سببًا في  التيديثة وبخاماتو الرقيقة البسيطة حويتميز بأشكالو المختمفة الجميمة ال
تحسيف شكؿ جسـ النساء بحيث تظير في شكؿ القواـ المطموب، وىو عامؿ ىاـ جدًا 

تنتج مف  التيواختفاء معظـ عيوب التفصيؿ والتنفيذ  الخارجي سعممية ضبط الممب في
 .بة الراحة الخاصة ببروز ىذا الجزء مف الجسـإىماؿ نس

وقد تتنوع خاماتو النسيجية حسب نوع االستخداـ فمنيا المصنوع مف األقمشة     
ا ؿ ومنيا ما ىو مقوى ومنيا البسيط، ويختمؼ أيضً يالمطاطة ومنيا أقمشة التؿ والدانت

 تصميماتو مع مالبس السيرات أو غيرىا مف المناسبات . في
 وتتعدد أنماط رافع الصدر ومنيا: 
 :Seamless Cup Braرافع الصدر بدوف خياطة لغطاء الثدي  –أ 
ىذا النوع يناسب األقمشة المنسوجة الناعمة، ويتـ خالؿ تنفيذه توزيع قيمة البنسات    

  .في صورة ـز )كشكشة( أعمى خط الصدر وأسفمو
 : Separated half cup Bra under Wiredمزود بدعامة أسفؿ الثدي )منخفض(  –ب 
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: ىذا الطراز Separated full cup, un wired رافع صدر بغطاء كامؿ: –ج 
بالرغـ مف أنو يظير وكأنو ناعـ ومرف ومريح إال أنو يتطمب تأميًنا لعممية االستقرار 
والضبط وذلؾ يجعؿ وجود المساحة مف أسفؿ )غطاء الثدييف( أساسية ألنيا تساىـ في 

 (.6106 ،يفرغم عبدالحفيظ زينب)حكاـ وتجعميا مناسبة ومضبوطة عممية اإل
 األجزاء الرئيسية المكونة لحمالة الصدر:

يمتؼ جوؿ محيط الجسـ ويغمؽ بخطافات   Bandبالباند   يعرؼشريطي   إطار -1
 غالبًا ما تكوف في الظير وفي بعض التصميمات يغمؽ مف األماـ.

 لوضع الثدي. Cups كأسيف -2

 حمالة الكتؼ قابمة لمتوسيع -3
 الجزء بيف الكأسيف.وىو   goreالجور  -4
ويصؿ بيف الشريط والكأس ىو القطاع الموجود أسفؿ اإلبط  wingback باك وينج -5
 (.6102 سيد، محمدمنى )
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 (6102 سيد، محمدمنى ) ( األجزاء الرئيسية المكونة لحمالة الصدر1شكؿ )

ىي مف المالبس الداخمية المالمسة لمجمد، ومصممة لدعـ وظيفة حمالة الصدر: 
 والمحافظة (Hardaker and Fozzard, 1997)األنسجة الرخوة لمصدر )الثدي( 

عطاء مظيرًا الئقًا لممالبس الخارجية كما تخفي عيوب ععمى وض يما أثناء الحركة وا 
لمقاس وخامة والترىؿ، فالصدرية المناسبة مف حي التصميـ وا االمتالءمف  الثدي

ا لممحافظة عمى صحة جيدة الثدي، كما يمكف أف تخفؼ مف  ىامًّ التصنيع تشكؿ عاماًل 
ممارستيا أنشطتيا  ءناثوشعور المرأة بالمزيد مف الراحة أ (Smith, 2004) آالمو

 . (White et al., 2009)اليومية

 الصدرحماالت أنواع ( يوضح 0وممحق رقم )
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 أنواع أقمشة الحشو:
تطورت خامات التقوية حيث تعددت أنواعيا ومميزاتيا واختمفت في السمؾ والثقؿ تبعا   

 يتيا، نالختالؼ مصدرىا أو طريقة صنعيا أو األسموب المتبع في تق
 :كاآلتيطريؽ تصنيؼ خامات التقوية 

 أواًل: طريقة اإلنتاج:
 "Woven In terfacings"خامات التقوية المنسوجة                        (1

 "Non Woven Interfacings"خامات التقوية غير المنسوجة              (2

 "Knit Interfacingsخامات التقوية التريكو                               " (3

 ثانيًا: طريقة التثبيت:
 (Non Fusible Interfacingsخامات التقوية غير الالصقة               ) (1

 (Fusible Interfacingsقة                          )الالصخامات التقوية  (2

  (.6112 سميمان، أحمدكفاية )

 الدراسة االستطالعية:
قامت الباحثة بعمؿ دراسة استطالعية حوؿ أنواع حماالت الصدر المبطنة المتداولة 

كمية  وىف طالبات)السيدات  الفتيات والمتاحة باألسواؽ  مف خالؿ المقابمة مع مجموعة مف
، بكمية الزراعة تدريبيةالمشاركات في دورة و  الزراعة والسيدات العامالت بمديرية الزراعة

وبعض العامالت بذات بالكمية ىذا باإلضافة إلى بعض الفتيات والسيات المقيمف في مدينة 
أنواع حوؿ آراء  استطالعتـ عمؿ و  ،سنة 45: 19مف سف  عمار سنية مختمفةأل (الزقازيؽ

وعف مستوى معرفتيف بخواص الراحة  ومعايير اختيارىا المستخدمة الصدرحماالت 
بالخامات المستخدمة في  فوالخواص المطموبة لتحقيؽ تمؾ الخواص المطموبة ووعيي

صناعتيا وكانت اإلجابة بأف ىناؾ عدد كبير ومتنوع مف حماالت الصدر المبطنة 
رىا وسمؾ بطانتيا، وكاف لدييف شكوى نيا متفاوتة في أشكاليا، أسعاأالمطروحة باألسواؽ و 

ية الخامة عنو  ثمف نوعية الخامات وطالب الجميع بتوفير راحة أكثر بيا مف حي
 فكرة وعنواف البحث.  ىىذا تـ التوصؿ إل ىعم متصاصيا لمعرؽ، وبناءً او 
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 الدراسة التطبيقية 
لعدد مف الفتيات   استطالع الرأيستخمصت مف إ التيضوء المعمومات النوعية  في

أنواع مف حماالت الصدر المبطنة سواء  ست اختيارتـ  ،في مدينة الزقازيؽوالسيدات 
padded bra  أوpush up bra ،وجود تدعيـ  مف حيث عدد طبقاتيا، وتـ وصفيا

إجراء بض التجارب العممية تـ كما ، التركيب النسجينوع الخامة و معدني مف عدمو، 
  الصدر. حماالت ليذه األنواع مفلقياس بعض  الخواص الوظيفية 

 أوال: العينة البحثية:
 .المحمية المتواجدة باألسواؽ المبطنة الصدر حماالتأنواع مف  ستختيار إتـ   

 .محؿ الدراسة المبطنة الصدر حماالتوصؼ أنواع (  يوضح 2وممحؽ رقـ )

 

 التجارب المعممية: ثانًيا:
لمقياس  يالقومي لمبحوث بالدقي، والمعيد القوم بالمركز أجريت االختبارات المعممية

:  والمعايرة باليـر
 . ASTM-Dl059وفًقا لمموافقة القياسية  النسجيالتركيب  .1

 لألقمشة. واالحتراؽ الكيميائيالتحميؿ  .2

 السُّمؾ. اختبار .3

ASTM D177-Standard Test Method for Thickness of Textile Material. 
 اختبار نفاذية اليواء لألقمشة طبقا لممواصفات القياسية األمريكية .4

ASTM D 737- Standard Test Method for Air Permeability of Textile Fabrics. 
 ة .ا لمواصفات القياسية األمريكيالكيرباء االستاتيكية طبقً  .5

ASTM D 4238Electrostatic Fieldmeter. 

 A.A.T.C.C., Test, Method, 79ا لمموافقة القياسية. متصاص الماء وفقً إزمف  .6

 اختبار الوزف بالجراـ طبًقا لممواصفات القياسية األمريكية  .7

ASTM D3776M-o9a Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric. 
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 النتائج والمناقشة:

 :      ولاأل الفرض 
 :عمى ما يمي األولينص الفرض 

 padded الصدر المبطنة " حماالتتوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات 

bra زمف امتصاص الماء، االستاتيكية"السمؾ، نفاذية اليواء، الكيربية  اختبارات" في ،
 الوزف الكمي" 

الصدر  حماالتلمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجات 
" في اختبارات "السمؾ، نفاذية اليواء، الكيربية االستاتيكية،  padded braالمبطنة "

 زمف امتصاص الماء، الوزف الكمي"، والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:
 

 " في اختبار السمكpadded braالمبطنة "الصدر  حماالتلمتوسط درجات ( تحميل التباين 0جدول )
" padded bra "

 متوسط المربعات مجموع المربعات اختبار السمك
درجات 
 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 5 153272 763361 بين المجموعات
313544 

2321 
 12 23484 53812 داخل المجموعات داؿ

   17  823171 المجموع
عند  ( وىى قيمة دالة إحصائياً 313544كانت ) ( إف قيمة )ؼ(1يتضح مف جدوؿ )

 المبطنة الصدر حماالتبيف درجات (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 2321مستوى )
padded bra ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار في اختبار السمؾ ،LSD 

 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 6جدول )

" padded 

bra " 
 اختبار السمك

Orkide 
م = 
29021 

Meiyar 
م = 

019211 

Lasso 
م = 
29221 

Lajoie 
م = 
29221 

SR 
م = 
09021 

M.B 
م = 
29221 

Orkide -      
Meiyar 09201** -     
Lasso 29221** 29021** -    
Lajoie 19211 09201** 29221** -   

SR 69121** 29221** 69211** 09021** -  
M.B 19021* 69121** 29011** 19221 09211** - 

 

 
 " في اختبار السمكpadded braالصدر المبطنة " حماالت( متوسط درجات 6) شكل

 
 ( يتضح أن:6) والشكل( 6من الجدول )

في   "padded braالصدر المبطنة " حماالتبيف  اإحصائيًّ وجود فروؽ دالة  -1
، ثـ Orkideيميو  ،Meiyar فيأتي، 2321عند مستوي داللة اختبار السمؾ 

Lajoie ثـ ،M.B ثـ ،SR ثـ ،Lasso. 
 .Orkideلصالح M.B و Orkideبيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللة  -2

0

2

4

6

8

10

12

OrkideMeiyarlassoLajoieSRM.B

9.19 

10.5 

4.35 

8.89 

7.15 

8.45 
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بينما ال توجد فروؽ بيف ، Lajoie و Orkideبينما ال توجد فروؽ بيف  -3
Lajoie و M.B . 

 
 " في اختبار نفاذية الهواءpadded braالصدر المبطنة " حماالتلمتوسط درجات ( تحميل التباين 2جدول )

"padded bra" 
 الهواء نفاذية اختبار

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات
 الحرية

 الداللة قيمة )ف(

 5 11973497 59873487 بين المجموعات
463432 

2321 
 12 253791 3293487 داخل المجموعات داؿ

   17  62963974 المجموع
 

 ( وىى قيمة دالة إحصائياً 463432( إف قيمة )ؼ( كانت )3يتضح مف جدوؿ )    
المبطنة  الصدر حماالتبيف درجات (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 2321عند مستوى )

"padded bra"  ،ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار  في اختبار نفاذية اليواء
LSD :لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 

 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 2جدول )

"padded 

bra " 
اختبار نفاذية 

 الهواء

Orkide 
م = 

019211 

Meiyar 
م = 

019221 

Lasso 
م = 

209111 

Lajoie 
م = 
29121 

SR 
م = 

009211 

M.B 
م = 

069121 

Orkide -      
Meiyar 19021 -     
Lasso 229211** 229201** -    
Lajoie 69221** 69201** 229221** -   

SR 09011* 19201 229211** 29221** -  
M.B 09221* 09221* 229221** 29111** 19221 - 
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 " في اختبار نفاذية اليواءpadded braالصدر المبطنة " حماالت( متوسط درجات 3) شكؿ

 

 يتضح أف: (3( والشكؿ )4)مف الجدوؿ 
في  "padded braالصدر المبطنة " حماالتبيف  إحصائياوجود فروؽ دالة  -1

، ثـ M.B، يميو Lassoفيأتي، 2321عند مستوي داللة اختبار نفاذية اليواء 
SR ثـ ،Meiyar ثـ ،Orkide ثـ ،Lajoie . 

كما ، SRلصالح SR و Orkideبيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللة  -2
كما ، M.Bلصالح M.B و Orkideبيف  2325توجد فروؽ عند مستوي داللة 
 .M.Bلصالح M.B و Meiyarبيف  2325توجد فروؽ عند مستوي داللة 

 و Meiyarبينما ال توجد فروؽ بيف ، Meiyar و Orkideبينما ال توجد فروؽ بيف 
SR ، بينما ال توجد فروؽ بيفSR و M.B ويتضح مف ىذا أف البرا ماركة  ،Lasso 

ىي األعمى نفاذية لميواء، ويمكف تفسير ذلؾ بأف طبقة الحشو بيا  االتي كانت أقؿ سمكً 
وذلؾ ألنيا مضغوطة  Lajoieكانت مساميا واسعة فحيف  أف أقؿ نفاذية ىي البرا ماركة 

أنو كمما قؿ حجـ الفراغات  ( في6111 عباس، عبدالمنعم عهد)وىذا يتفؽ ـ ما ذكرتو 
 ددىا كمما كانت األقمشة أقؿ نفاية لميواء. عاليوائية الموجودة بالقماش وزاد 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

في اختبار الكهربية " padded braالمبطنة "الصدر  حماالتدرجات  لمتوسط( تحميل التباين 2جدول )
 الداخميةاالستاتيكية 

"padded bra" 
اختبار الكهربية 

 الداخميةاالستاتيكية 
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات

 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 5 53161 253824 بين المجموعات
153229 

2321 
 12 23339 43267 داخل المجموعات داؿ

   17  293871 المجموع
 

ا ( وىى قيمة دالة إحصائيًّ 153229( إف قيمة )ؼ( كانت )5يتضح مف جدوؿ )    
"المبطنة  الصدر حماالتبيف درجات (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 2321عند مستوى )

"padded braولمعرفة اتجاه الداللة تـ " في اختبار الكيربية االستاتيكية الداخمية ،
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: LSDتطبيؽ اختبار 

 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 2جدول )

padded bra 
 اختبار الكهربية

 االستاتيكية الداخمية

Orkide 
م = 
29211 

Meiyar 
م = 
29061 

lasso 
م = 
09021 

Lajoie 
م = 
19161 

SR 
م = 
29011 

M.B 
م = 
29021 

Orkide -      
Meiyar 19021* -     
Lasso 69021** 09201** -    
Lajoie 29621** 29011** 09021** -   

SR 19611* 19161 09221** 29121** -  
M.B 19021* 19121 69111** 29021** 19121 - 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
" في اختبار الكهربية االستاتيكية padded braالصدر "المبطنة  حماالت( متوسط درجات 2) شكل

 الداخمية
 يتضح أف: (4( والشكؿ )6)مف الجدوؿ 

" في padded braالصدر المبطنة " حماالتبيف  اإحصائيًّ وجود فروؽ دالة  -1
 ،Orkide فيأتي، 2321عند مستوي داللة  الداخمية الكيربية االستاتيكية اختبار
 . Lajoie، ثـ Lasso، ثـ SR، ثـ Meiyar، ثـ M.Bيميو 

لصالح Meiyar و Orkideبيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللة  -2
Orkide ، بيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللةOrkide و SR 
 و Orkideبيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللة ، Orkideلصالح 

M.B  لصالحOrkide . 
 و Meiyarبينما ال توجد فروؽ بيف ، SR و Meiyarبينما ال توجد فروؽ بيف 

M.B ، بينما ال توجد فروؽ بيفSR و M.B ويتضح مف ىا أف البرا ماركة .Lajoie 
ىي األقؿ في الكيربية االستاتيكية الداخمية ويمكف تفسير ذلؾ بأف الطبقة الداخمية ليا 

التي طبقتيا الداخمية مف ألياؼ صناعية  األخرىمف ألياؼ القطف عمى عكس األنواع 
 .(6100منال البكري )ما أكدتو مع  يتفؽوىذا 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الكهربية اختبار في" padded braالمبطنة " الصدر حماالت درجات لمتوسط( تحميل التباين 0جدول )
 الخارجية االستاتيكية

"padded bra "
اختبار الكهربية 

 االستاتيكية الخارجية
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات

 الداللة قيمة )ف( الحرية

 5 123291 523454 بين المجموعات
 داؿ2321 223728

 12 23444 53333 داخل المجموعات

   17  553787 المجموع
 

ا ( وىى قيمة دالة إحصائيًّ 223728( إف قيمة )ؼ( كانت )7يتضح مف جدوؿ )    
الصدر المبطنة  حماالتبيف درجات (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 2321عند مستوى )

"padded braولمعرفة اتجاه الداللة تـ " في اختبار الكيربية االستاتيكية الخارجية ،
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: LSDتطبيؽ اختبار 

 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 2جدول )

"padded bra" 
 اختبار الكهربية
االستاتيكية 

 الخارجية

Orkide 
م = 
29621 

Meiyar 
م = 
29611 

Lasso 
م = 
69611 

Lajoie 
م = 
19221 

SR 
م = 
29211 

M.B 
م = 
29211 

Orkide -      
Meiyar 19121 -     
Lasso 29121** 29111** -    
Lajoie 29221** 29201** 09201** -   

SR 19601 19211 29211** 29201** -  
M.B 19221* 19211* 69011** 29201** 09611** - 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
في اختبار " padded braالصدر "المبطنة  حماالت( متوسط درجات 5) شكؿ

 الكيربية االستاتيكية الخارجية
 يتضح أف: (5( والشكؿ )8)مف الجدوؿ 

"في  padded braالصدر المبطنة " حماالتبيف  اإحصائيًّ وجود فروؽ دالة  -1
، SR فيأتي، 2321عند مستوي داللة  الخارجية اختبار الكيربية االستاتيكية

 . Lajoie، ثـ Lasso، ثـ M.B، ثـ Meiyarثـ  ،Orkideيميو 
لصالح M.B و Orkideبيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللة  -2

Orkide ، بيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللةMeiyar و M.B 
 . Meiyarلصالح 

بينما ال توجد فروؽ بيف ، Meiyar و Orkideبينما ال توجد فروؽ بيف  -3
Orkide و SR ، بينما ال توجد فروؽ بيفMeiyar و SR. 

أعمى قيمة  ويمكف تفسير ذلؾ لوجود نسبة كبيرة مف  SRمف المالحظ أف البرا ماركة 
 ألياؼ الميكرا بيا
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

" في اختبار زمن padded braالصدر المبطنة " حماالتلمتوسط درجات ( تحميل التباين 2جدول )
 امتصاص الماء

"padded bra "
اختبار زمن 

 امتصاص الماء
درجات  المربعاتمتوسط  مجموع المربعات

 الداللة قيمة ) ف( الحرية

 5 1195963222 5979813111 بين المجموعات
533645 

2321 
 12 22293389 267523667 داخل المجموعات داؿ

   17  6247333778 المجموع
 

 ا( وىى قيمة دالة إحصائيًّ 533645( إف قيمة )ؼ( كانت )9يتضح مف جدوؿ )    
الصدر المبطنة  حماالتبيف درجات (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 2321عند مستوى )

"padded braولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ " في اختبار زمف امتصاص الماء ،
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: LSDاختبار 

 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 01جدول )

"padded 

bra " 
اختبار  زمن 

 امتصاص
 الماء

Orkide 
م = 

021911 

Meiyar 
م = 

002911 

lasso 
م = 

212911 

Lajoie 
م = 

211911 

SR 
م = 

261911 

M.B 
م = 
22911 

Orkide -      
Meiyar 62911** -     
Lasso 222911** 221911** -    
Lajoie 221911** 262911** 22911** -   

SR 001911** 022911** 022911** 621911** -  
M.B 012911** 021911** 221911** 222911** 602911** - 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 " في اختبار زمن امتصاص الماءpadded bra" الصدر "المبطنة حماالت( متوسط درجات 2) شكل
 

 أف:يتضح  (6( والشكؿ )12)مف الجدوؿ 
" في اختبار padded braالصدر المبطنة " حماالتبيف  اإحصائيًّ وجود فروؽ دالة 

، SR، ثـ Lasso، يميو Lajoie فيأتي، 2321عند مستوي داللة  الماء زمف امتصاص
 .  M.B، ثـ Orkide، ثـ Meiyarثـ 

د قرغـ أف طبقتيا الداخمية مف القطف ) Lajoieويمكف تفسير ذلؾ بأف البرا ماركة 
 يكوف غير ممرسر( 

ة ا وغير مسامية، وأف طبقة الحشو لمبرا ماركال أف طبقة الحشو مضغوطة جدًّ إ 
Lasso  مسامية إال أف ذلؾ قد يرجع لطبيعة التركيب البنائي لطبقيا الداخمية وأف البرا

M.B  ًوذلؾ ألف طبقة حشوىا خفيفة ولذلؾ أيضًا وزنيا أقؿ ا كانت أكثر امتصاص
 ونفاذيتيا لميواء مرتفعة. 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

في اختبار " padded braالصدر المبطنة " حماالتلمتوسط درجات ( تحميل التباين 00جدول )
 الوزن الكمي

"padded bra "
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات اختبار الوزن الكمي

 الداللة قيمة )ف( الحرية

 5 12733368 63663841 بين المجموعات
423265 

2321 
 12 323272 3633258 داخل المجموعات داؿ

   17  67323299 المجموع
 

ا ( وىى قيمة دالة إحصائيًّ 423265)ؼ( كانت ) ( إف قيمة11يتضح مف جدوؿ )    
الصدر المبطنة  حماالتبيف درجات (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 2321عند مستوى )

"padded braولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار " في اختبار الوزف الكمي ،LSD 
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 06جدول )

 عادي
اختبار الوزن 

 الكمي

Orkide 
م = 

012911 

Meiyar 
م = 

001911 

Lasso 
م = 

002911 

Lajoie 
م = 

022911 

SR 
م = 

062911 

M.B 
م = 
22911 

Orkide -      
Meiyar 2911** -     
Lasso 01911** 2911** -    
Lajoie 21911** 22911** 21911** -   

SR 61911** 02911** 01911** 61911** -  
M.B 61911** 62911** 21911** 21911** 21911** - 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 " في اختبار الوزن الكميpadded braالصدر المبطنة " حماالت( متوسط درجات 0) شكل

 

الصدر  حماالتبيف  إحصائيايتضح وجود فروؽ دالة  (7( والشكؿ )12)مف الجدوؿ 
 فيأتي، 2321عند مستوي داللة  اختبار الوزف الكمي" في padded braالمبطنة "
Lajoie،  يميوSR ثـ ،Lasso ثـ ،Meiyar ثـ ،Orkide ثـ ،M.B  وىذا يوضح .

ا وذلؾ نتيجة لمحشو الداخمي المضغوط والذي كاف األكبر وزنً  Lajoieأف البرا ماركة 
قة عكسية ( بأف ىناؾ عال6111كمال طه عمي، مع ما ذكره ) يتفؽأقؿ نفاذية وىذا 

 بيف وزف القماش ونفاذية اليواء.
 

 :الثانيالفرض 
 :عمى ما يمي الثانيينص الفرض 

 push up" المببطنة الصدر حماالتتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات 

bra في اختبارات "السمك، نفاذية الهواء، الكهربية االستاتيكية، زمن امتصاص "
 الماء، الوزن الكمي" 

 الصدر حماالتلمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط درجات     
" في اختبارات "السمؾ، نفاذية اليواء، الكيربية االستاتيكية، push up bra" المبطنة

 زمف امتصاص الماء، الوزف الكمي"، والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:
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 1350 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 " في اختبار السمكpush up braالصدر " حماالتلمتوسط درجات ( تحميل التباين 02جدول )

push up bra 
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات اختبار السمك

 الداللة قيمة )ف( الحرية

 5 1833979 9193893 بين المجموعات
383451 

2321 
 12 43785 573417 داخل المجموعات داؿ

   17  9773312 المجموع
 

ا ( وىى قيمة دالة إحصائيًّ 383451قيمة )ؼ( كانت )( إف 13يتضح مف جدوؿ )    
المبطنة الصدر  حماالتبيف درجات (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 2321عند مستوى )

"push up bra،ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار  " في اختبار السمؾLSD 
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 02جدول )

"push up 

bra" 
اختبار 
 السمك

Orkide 
م = 

029601 

Meiyar 
م = 

629221 

Lasso 
م = 
29621 

Lajoie 
م = 

609211 

SR 
م = 

619221 

M.B 
م = 

029621 

Orkide -      
Meiyar 069201** -     
Lasso 29161** 619221** -    
Lajoie 29221** 29221** 029221** -   

SR 09001** 29211** 029021** 09021* -  
M.B 19101 069221** 29121** 29261** 09021** - 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 " في اختبار السمؾpush up braالصدر " حماالت( متوسط درجات 8) شكؿ

 
 يتضح أف: (8( والشكؿ )14)مف الجدوؿ 

" في push up bra"المبطنة  الصدر  حماالتا بيف وجود فروؽ دالة إحصائيًّ  -1
، ثـ Lajoie، يميو Meiyar، فيأتي 2321اختبار السمؾ عند مستوي داللة 

SR ثـ ،M.B ثـ ،Orkide ثـ ،Lasso . 
 .Lajoieلصالح SR و Lajoieبيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللة  -2
 .M.B و Orkideبينما ال توجد فروؽ بيف  -3

 
 " في اختبار نفاذية الهواءpush up braالصدر " حماالتلمتوسط درجات ( تحميل التباين 02جدول )

"push up bra" 
اختبار نفاذية 

 الهواء
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات

 الداللة قيمة )ف( الحرية

 5 1483671 7433355 بين المجموعات
173471 

2321 
 12 83529 1223112 داخل المجموعات داؿ

   17  8453467 المجموع
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( وىى قيمة دالة إحصائيا 173471( إف قيمة )ؼ( كانت )15يتضح مف جدوؿ )    
 المبطنة الصدر حماالتبيف درجات (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 2321عند مستوى )

"push up bra،ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار  " في اختبار نفاذية اليواء
LSD :لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 

 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 02جدول )

"push up 

bra" 
اختبار نفاذية 

 الهواء

Orkide 
م = 

029211 

Meiyar 
م = 

029221 

Lasso 
م = 

629221 

Lajoie 
م = 

029121 

SR 
م = 

629121 

M.B 
م = 
09201 

Orkide -      
Meiyar 09221 -     
Lasso 019221** 29121** -    
Lajoie 69021* 19011 29221** -   

SR 29021** 09021** 09221 09121** -  
M.B 069621** 029221** 669061** 029221** 609221** - 

 

 
 " في اختبار نفاذية الهواءpush up braالصدر " حماالت( متوسط درجات 2) شكل
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 يتضح أف: (9( والشكؿ )16)مف الجدوؿ 

" في push up bra"المبطنة  الصدر  حماالتا بيف وجود فروؽ دالة إحصائيًّ  -1
، ثـ SR، يميو Lasso، فيأتي 2321اختبار نفاذية اليواء عند مستوي داللة 

Lajoie ثـ ،Meiyar ثـ ،Orkide ثـ ،M.B . 
لصالح Lajoie و Orkideبيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللة  -2

Lajoie . 
، بينما ال توجد فروؽ بيف Meiyar و Orkideبينما ال توجد فروؽ بيف  -3

Meiyar و Lajoie بينما ال توجد فروؽ بيف ،Lasso  وSR . 

 
التي كانت أقؿ سمؾ ىي األعمى نفاذية لميواء،  Lassoويتضح مف ىذا أف البرا ماركة 

أقؿ نفاذية  ويمكف تفسير ذلؾ بأف طبقة الحشو بيا كانت مساميا واسعة في حيف أف
وذلؾ ألف سمكيا كبير، وكذلؾ طبقة الحشو بيا كانت مساميا  M.Bىي البرا ماركة 

في أنو كمما قؿ حجـ  (6111 عباس، عبدالمنعم عهد)ضيقة وىذا يتفؽ ـ ما ذكرتو 
 ددىا كمما كانت األقمشة أقؿ نفاية لميواء. عالفراغات اليوائية الموجودة بالقماش وزاد 

 
" في اختبار الكهربية push up braالصدر " حماالتلمتوسط درجات ( تحميل التباين 00جدول )

 االستاتيكية الداخمية
"push up bra" 

اختبار الكهربية 
 االستاتيكية الداخمية

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 5 63271 313354 بين المجموعات
143914 

2321 
 12 23422 53246 داخل المجموعات داؿ

   17  363422 المجموع
 

ا ( وىى قيمة دالة إحصائيًّ 143914( إف قيمة )ؼ( كانت )17يتضح مف جدوؿ )    
 pushالصدر " حماالتبيف درجات (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 2321عند مستوى )
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

up braولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ " في اختبار الكيربية االستاتيكية الداخمية ،
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: LSDاختبار 

 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 02جدول )

"push up 

bra" 
 اختبار الكهربية
االستاتيكية 

 الداخمية

Orkide 
م = 
29161 

Meiyar 
م = 
29011 

Lasso 
م = 
09121 

Lajoie 
م = 
19211 

SR 
م = 
29021 

M.B 
م = 
09211 

Orkide -      
Meiyar 19221* -     
Lasso 09221** 69221** -    
Lajoie 69261** 29611** 19221 -   

SR 09021** 09121** 29001** 29621** -  
M.B 09261** 69211** 19221 19211* 29221** - 

 

 
 اختبار الكهربية االستاتيكية الداخمية" في push up braالصدر " حماالت( متوسط درجات 01) شكل
 

 يتضح أف: (12( والشكؿ )18)مف الجدوؿ 
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 اختبار الكهربية االستاتيكية الداخلية
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

" في push up bra"المبطنة  الصدر  حماالتا بيف وجود فروؽ دالة إحصائيًّ  -1
،  SR، فيأتي 2321اختبار الكيربية االستاتيكية الداخمية عند مستوي داللة 

 . Lajoie، ثـ  Lasso، ثـ M.B، ثـ Orkide، ثـ Meiyarيميو 
لصالح Meiyar و Orkideبيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللة  -2

Meiyar بيف  2325، كما توجد فروؽ عند مستوي داللةLajoie و 

M.B لصالحM.B . 
  Lasso، بينما ال توجد فروؽ بيف Lajoie و Lassoبينما ال توجد فروؽ بيف  -3

 .M.B و

ىي األقؿ في الكيربية االستاتيكية الداخمية  Lajoieويتضح مف ىا أف البرا ماركة 
ويمكف تفسير ذلؾ بأف الطبقة الداخمية ليا مف ألياؼ القطف عمى عكس األنواع 

منال ما أكدتو التي طبقتيا الداخمية مف ألياؼ صناعية وىذا يتفؽ مع  األخرى
 .(6100البكري )

 
" في اختبار الكهربية push up bra" المبطنة الصدر حماالتلمتوسط درجات ( تحميل التباين 02جدول )

 الخارجية االستاتيكية
"push up bra" 

اختبار الكهربية 
االستاتيكية 

 الخارجية

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 5 123335 613673 بين المجموعات
 داؿ2321 313968

 12 23386 43632 داخل المجموعات

   17  663323 المجموع
 

ا عند ( وىى قيمة دالة إحصائيًّ 313968( إف قيمة )ؼ( كانت )19يتضح مف جدوؿ )
المبطنة  الصدر  حماالت(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف درجات 2321مستوى )

"push up bra في اختبار الكيربية االستاتيكية الخارجية، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ "
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: LSDتطبيؽ اختبار 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 61جدول )

"push up 

bra" 
اختبار 
 الكهربية

االستاتيكية 
 الخارجية

Orkide 
 29021م = 

Meiyar 
م = 
29011 

Lasso 
م = 
29001 

Lajoie 
م = 
09011 

SR 
م = 
09121 

M.B 
م = 
29211 

Orkide -      
Meiyar 09221** -     
Lasso 09221** 29221** -    
Lajoie 29121** 29111** 09201** -   

SR 29011** 29221** 69061** 19221* -  
M.B 19221 69211** 09621** 69011** 29221** - 

 
" في اختبار الكيربية االستاتيكية push up braالصدر " حماالت( متوسط درجات 11) شكؿ

 الخارجية
 

 يتضح أف: (11( والشكؿ )22)مف الجدوؿ 
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 اختبار الكهربية االستاتيكية الخارجية
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

" في push up bra" المبطنة الصدر حماالتا بيف وجود فروؽ دالة إحصائيًّ  -1
، فيأتي 2321اختبار الكيربية االستاتيكية الخارجية عند مستوي داللة 

Meiyar يميو ،Orkide ثـ ،M.B ثـ ،lasso ثـ ،Lajoie ثـ ،SR . 
 Lajoieلصالح SR و Lajoieبيف  2325كما توجد فروؽ عند مستوي داللة  -2

. 
 .M.B و Orkideبينما ال توجد فروؽ بيف  -3

ىي األقؿ في الكيربية االستاتيكية الداخمية  SRا أف البرا ماركة نويتضح مف ى
ويمكف تفسير ذلؾ بأف الطبقة الخارجية ليا مف ألياؼ  مخموطة قطف مع بولي 

التي طبقتيا الداخمية مف ألياؼ صناعية  وىذا  األخرىاألنواع  استر عمى عكس
 .(6100منال البكري )ما أكدتو يتفؽ مع 

 

 

" في اختبار  push up braالصدر المبطنة " حماالتلمتوسط درجات ( تحميل التباين 60جدول )
 زمن امتصاص الماء

"push up bra" 
اختبار  زمن 
 امتصاص الماء

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 5 512973556 2554873778 بين المجموعات
583569 

2321 
 12 8723431 124693167 داخل المجموعات داؿ

   17  2659563945 المجموع
 

 ( وىى قيمة دالة إحصائياً 583569( إف قيمة )ؼ( كانت )21يتضح مف جدوؿ )    
 المبطنة الصدر حماالت(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف درجات 2321عند مستوى )

"push up bra امتصاص الماء، ولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ زمف  " في اختبار
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: LSDاختبار 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 66جدول )

"push up 

bra" 
اختبار زمن 

 امتصاص الماء

Orkide 
 2911م = 

Meiyar 
 2911م = 

Lasso 
م = 

621911 

Lajoie 
م = 

211911 

SR 
م = 

621911 

M.B 
م = 

622911 

Orkide -      
Meiyar 6911 -     
Lasso 620911** 622911** -    
Lajoie 620911** 622911** 21911** -   

SR 660911** 662911** 21911** 01911** -  
M.B 626911** 621911** 2911** 22911** 62911** - 

 

 
 " في اختبار زمن  امتصاص الماءpush up braالصدر " حماالت( متوسط درجات 06) شكل

 
 يتضح أف: (12( والشكؿ )22)مف الجدوؿ 

" في push up bra"المبطنة الصدر  حماالتا بيف وجود فروؽ دالة إحصائيًّ  -1
، يميو Lajoie، فيأتي 2321امتصاص الماء عند مستوي داللة زمف  اختبار 
Lasso ثـ ،M.B ثـ ،SR ثـ ،Meiyar ثـ ،Orkide . 
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 اختبار امتصاص الماء
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 .Meiyar و Orkideبينما ال توجد فروؽ بيف  -6

رغـ أف طبقتيا الداخمية مف القطف  Lajoieويمكف تفسير ذلؾ بأف البرا  ماركة 
مسامية إال أف ذلؾ  Lassoا ماركة (، وأف طبقة الحشو لمبر ممرسر)قد يكوف غير 

قد يرجع لطبيعة التركيب البنائي لطبقيا الداخمية كما أف أعمى األنواع امتصاصًا 
وذلؾ ألف طبقتيـ الداخمية مف ألياؼ الميكروفبير  Meiyar و Orkideلمماء ىي 

 كما أف طبقة الحشو بيـ ىشة ومسامية.
 

 " في اختبار الوزن الكميpush up braالصدر " حماالتلمتوسط درجات ( تحميل التباين 62جدول )
"push up bra" 

اختبار الوزن 
 الكمي

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 5 172253312 862263549 بين المجموعات
183721 

2321 
 12 9193256 112283667 داخل المجموعات داؿ

   17  972553216 المجموع
ا ( وىى قيمة دالة إحصائيًّ 183721( إف قيمة )ؼ( كانت )23يتضح مف جدوؿ )    

 pushالصدر " حماالتبيف درجات (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 2321عند مستوى )

up braولمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار " في اختبار الوزف الكمي ،LSD 
 لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 62جدول )

"push up bra" 
 اختبار الوزن الكمي

Orkide 
م = 

012911 

Meiyar 
م = 

012901 

Lasso 
م = 

062911 

Lajoie 
م = 

001911 

SR 
م = 

012961 

M.B 
م = 

002911 

Orkide -      
Meiyar 19011 -     
Lasso 619111** 029211** -    
Lajoie 29111** 29211** 029111** -   

SR 19611 19011 029211** 29211** -  
M.B 019111** 29211** 019111** 29111** 29211** - 
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 
 " في اختبار الوزن الكميpush up braالصدر " حماالت( متوسط درجات 02) شكل

 
 يتضح أف: (13( والشكؿ )24)مف الجدوؿ 

" في اختبار push up braالصدر " حماالتا بيف وجود فروؽ دالة إحصائيًّ  -1
، Lajoie، ثـ M.B، يميو Lasso، فيأتي 2321الوزف الكمي عند مستوي داللة 

 . Orkide، ثـ Meiyar، ثـ SRثـ 
، بينما ال توجد فروؽ بيف Meiyar و Orkideبينما ال توجد فروؽ بيف  -2

Orkide  و SR بينما ال توجد فروؽ بيف ،Meiyar وSR وبذلؾ يتحقؽ ،
 الفرض الثاني .

جـ وكاف أعالىـ البرا ماركة  122ومف المالحظ أف كؿ األنواع بمغ وزنيا أكثر مف الػ 
Lasso  ويمكف تفسير ذلؾ أنو راجع لوزف التدعيـ المعدني وباقي أجزاؤه، وأقميـ البرا
 .لمسامية حشوىا الداخمي Orkideماركة 
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 اختبار الوزن الكلي
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الخالصة:
فيو يؤثر  push up braأو  padded braمف المالحظ أف البرا المبطف سواء كاف 

 لمسيداتعمى العديد مف الخواص الطبيعية لمبرا مما يؤثر عمى عامؿ الراحة 
فنجد أنو البد مف عمؿ مواصفات قياسية ليذا النوع مف المالبس ألىميتو ولخطورتو 

البنائي لمخامات واالكسسوارات وأنواع الحشو عمى الصحة  بحيث تحدد التركيب 
الداخمي والخواص الطبيعية والقياسات التي توفر عامؿ الراحة لمسيدات وأف تكوف 
الخامات المصنعة منيا خامات طبيعية وطبقة الحشو الداخمي يتـ استبداليا بنوع أخر 

 مف األلياؼ الطبيعية وأف تكوف ىشة مسامية.
 إنيا غير منفذة لميواء وال ممتصة لمماء إالفي بعض األنواع فنجد أنو مع قمة السمؾ 

مكونة مف أربع  push up braأو  padded braأف كؿ األنواع عمى حد سواء و 
طبقات وأف خامات طبقتيا الداخمية والخارجية مف األلياؼ الصناعية ما عدا 

(Lajoie.مما أدى لوجود شحنات كيربية استاتيكية عالية .) 
رغـ قمة  push up braأو  padded braالمبطف  Lasso نوع برا ماركةكما ىناؾ 

 سمكيا ونفاذيتيا لميواء إال إنيا غير ممتصة لمماء.
 إلى كيربيتيا العالية  باإلضافة لالشتعاؿخطر قابميتيا 

 
 التوصيات:

االىتماـ بنشر الوعي بأسس اختيار حمالة الصدر وكيفية اختيار األنواع والخامات  -1
 المناسبة والتصميـ المناسب وفقًا لطبيعة المرحمة العمرية والوظيفية المطموبة

 الصدر بأنواعيا وخاماتيا حماالتبدراسة الخامات المصنوع منيا  االىتماـ -2
تحقيؽ الوظيفة  ىلإالمختمفة وطرؽ العناية الصحيحة لموصوؿ  وتصميماتيا

 المطموبة منيا مع توفير الراحة والحماية الصحية لممستيمكات.
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الصدر المصنعة مف خامات طبيعية في شكميا ولونيا  حماالتب االىتماـ -3
وتدعيميا ماديًّا  مسايرة لمموضة وتالقي إقبااًل مف المستيمؾ لتصبح وتصميمييا

 لتصبح في متناوؿ الجميع.

مات والحشوات المصنعة مف خامات صناعية بأخرى الخا استبداؿالعمؿ عمى  -4
 طبيعية تكوف صحية عمى الجسـ وآمنة أيضًا.

يعطي قواـ وتكوف  مضغوطاستخداـ رافعات صدر تكوف مبطنة تبطيف مالئـ غير  -5
 مسماتو كبيرة ليوفر نفاذية عالية لميواء ولتبخير بخار الماء.

 
 المراجع:

اختالؼ نوع الخامة عمى الخواص الطبيعية  (:6116) عمر سعدية، إبراهيم
 دراسات وبحوث جامعة حمواف. وفنوف، عمـو مجمد الراحة، خواص -يةوالميكانيك

: (6112أشرف يوسف )، سوسن عبدالمطيف، البردخينى، رزق سميمان، كفاية، أحمد
نتاج تصنيع المالبس صناعةفي  الحشو تكنولوجيا" "، عالـ يالرجال القميص وا 

 الطبعة األولى.الكتب، 
 القمصافأقمشة  في المستخدمة الميكرا خامة فاعمية :(6161)عبدالسالم  غادة، بركات

مجمة العمارة والفنوف والعموـ اإلنسانية  ،الممبسية الراحة خواص تحسيففي 
 العدد الرابع والعشريف. ،المجمد الخامس

، الطبعة "والعشريفالمالبس والصحة في القرف الحادي (: "6100)منال ، البكري
 .األولى، عالـ الكتب، القاىرة

تحسيف بعض االمكانات البنائية  :(6112) عبدالرحمن عبدالفتاح غادةالسيد، 
رسالة  –لممبوسات تريكو المحمة لمسيدات بما يناسب األداء الوظيفي 

 جامعة المنوفية. – كمية االقتصاد المنزلي -ماجستير
 عمى الخامة ونوعالنسجي  التركيباختالؼ  تأثير :(6102) الصياد أحمد غادة، الصياد

 .العاشر العدد والفنوف، العمارة مجمة المزدوجة، الدينيـ ألقمشةالوظيفي  األداء خواص
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أثر اختالفات خامات المحمة المستعممة في تصميـ  (:6111الغرباوي، كمال طه عمي )
عمى بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة بعض أنسجة الكريب 
قسـ الغزؿ  –كمية الفنوف التطبيقية  -رسالة دكتوراه -مالبس الرجاؿ الصيفية

 والنسيج والتريكو.

تأثير اختالؼ ترتيب الريب عمى بعض خواص الراحة  (:6112حسين، أحمد محمد )
 اف.ألقمشة لمحمة، مجمة عموـ وفنوف، دراسات وبحوث، جامعة حمو 

 لمشدات الممبسية بالراحة األقمشة : عالقة(6102)  محمد إبراهيم إبتسام، سالم
االسكندرية  مجمةالذاتي والموضوعي.  التقييـ خالؿ مف النسائية الصدر

 .(3( عدد )59لمبحوث الزراعية، مجمد )
 (:6102) حمودة، رانيا محمد، الششتاوي، أسماء الشعراوي ،عمي أحمد، سالمان

 ، دمياط.معجـ المنسوجات الثقافي، مكتبة نانسي
(: 6102) شاذلي فاطمة، عبدالعال، عاصم هبة، الدسوقي، عمي أحمد، سالمان

 المعالجة المحمة كويتر  ألقمشةالوظيفية والجمالية  الخواص أفضؿتحقيؽ  دراسة
 (1العدد ) 8مجمد -، مجمة التصميـ الدوليةايالبكتر  نمو لمقاومة

: دراسة خواص أقمشة مالبس األطفاؿ الصيفية في (6111عبدالمنعم ) عهد، عباس
 –كمية الفنوف التطبيقية  -ماجستير –سنوات  6: 2المراحؿ المبكرة مف سف 

 القاىرة. – حموافجامعة 

 دار: "مالبس المرأة الخارجية والمنزلية" كتاب، (6106عبد الحفيظ ) زينبي، فرغم
 .األولى الطبعة العربي، الفكر

 ألقمشة والميكانيكية الفيزيائية الخواص لتأثير دراسة"(: 6102) إبراهيم دةنج ،ماضى

". مجمة االسكندرية لمبحوث الراحة آداء عمى الضاغطة الكورسييات
 .(2العدد ) 66الزراعية، المجمد 
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الخواص  :(6102) أحمد طارق، السيد البدرى، خالدي، خضر  بهاء، أحمد، مصطفى
 -مجمة عموـ وفنوف  .األداء والراحة البينية ألقمشة األطفاؿالمميزة لجودة 
 جامعة حمواف – دراسات وبحوث

 فترة في العامالت لألميات المناسبة الصدر حمالة (:6102) سيد محمد منى، نصر
 .أكتوبر( 4) عدد(  48) مجمد الدولية التصميـ مجمة. الرضاعة
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PADDED BRASSIERE AND THEIR RELATIONSHIP 

TO WEARING COMFORT (CASE STUDY) 

 
Abstract 

Clothing has a great impact on human health, and there is 
no doubt that the relationship between clothes and health is a close 
relationship. The more the clothes are close to the skin, there is an 
urgent need for a number of health requirements to be met with it, 
especially since this clothing is one of the indispensable 
underwear at all stages of life, and the quality of it is measured. 
Clothing products are able to meet the requirements of use and 
their ability to provide clothing comfort to the consumer through 
many psychological and physiological factors. Comfort is a state 
of satisfaction as a result of a physiological and physical balance 
between the individual’s clothing and the surrounding 
environment, and the characteristics of clothing comfort are 
closely related to the type of material used in the clothing product, 
achieving Comfort in women's underwear is important for long-
term wear and for being directly attached to the body. 
Therefore, the researcher conducted this study to examine the 
characteristics of bras, especially the padded type, to assess the 
comfort they provide for girls and women, through a survey to 
find out the most commonly used types by a group of girls and 
women in Zagazig City. A set of tests were conducted to find out 
the type of material and the texture of the bras under study and to 
measure the thickness, air permeability, electrostatics, water 
absorption time, and the total weight of the bra. 
 The research found that there were statistically significant 
differences between the average scores of padded bras (padded, 
push up) in the "thickness, air permeability, electrostatics, water 
absorption time, and total weight" tests 
 
Keywords: Brassiere - linings - wear comfort. 
 
 


