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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
مالبس وظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة
"توسيع ضيق القناة الشوكية"

مقدمة :

أ.م.د  /رانيا سعد محمد احمد

التصميـ ىك تمؾ العممية الكاممة لتخطيط شكؿ شيء ما ،كانشاؤه بحيث يحقؽ الجانب

الكظيفي كفي نفس الكقت يجمب السركر إلى النفس ،إلشباع حاجة اإلنساف نفعيان
كجماليان في كقت كاحد ،كيعتبر التصميـ حالن ابتكاريان لممشكالت ،كيعتمد عمى قدرة

المصمـ االبتكارية ،ألنو يستغؿ ثقافتو كقدرتو التخيمية كميارتو في إيجاد عمؿ يتصؼ
بالجكدة .

(مجدم حسف ؛صفاء عبدالفتاح )19 ، 2008 ،

يرتبط التصميـ الكظيفي باليدؼ النفعي الذم صمـ مف أجمو فعند كضع الفكرة يضع
المصمـ في ذىنو شيئيف ،أحدىما المناسبة التي أعد مف أجميا ،ككذلؾ طريقة تنفيذه

ألداء كظيفتو ،كالمالبس الكظيفية ليا مكاصفات خاصو تتالءـ مع حاجات كخصائص

معينة بيدؼ الكصكؿ الى أفضؿ تكافؽ بيف مكاصفات الممبس كالغرض منو ( .يسرل

عيسى )22 ،2001،

تذكر كال مف (فاطمة يكسؼ؛ سميرة السعدم )3، 2013،أف المالبس الكظيفية تتمثؿ

في جميع أنكاع المالبس التي تـ تصميميا لتقديـ أداء محدد مسبقان أك كظيفة

لممستخدـ،عالكة عمى كظائفيا العادية كالتي يمكف أف تُسيؿ الحركة كتُكازف الجسـ
لألفراد الذيف ُيكاجيكف تحديات جسدية .
تعتبر حاجة اإلنساف إلى الخدمات الصحية مف الحاجات األساسية التي ال غنى عنيا،

كاالىتماـ بالنكاحي الصحية ُيعد مف أكلكيات المجتمعات ،فالصحة العامة لممكاطنيف
ىي أغمى ما تممكو المجتمعات كثركة يجب الحفاظ عمييا ،كباألخص صحة المرضى
مف الجانب الممبسي فيي مف منظكر منظمة الصحة العالمية مفيكـ متعدد األبعاد

يحتكم عمى البعد (الجسماني  ،النفسي  ،االجتماعي)( .ىناء شكيخ )7 ، 2007،

أدت حاجة المريضات كرغبتيـ في ارتداء المالبس الساترة بالمستشفى لحماية اجساميـ
مف التكشؼ دك انر ىامان في تكجيو انتباىيـ تجاه ىذه المالبس ،لذا حرص مصممك
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األزياء عمى تصميـ المالبس الكظيفية التي تيتـ بالجانب السيككلكجي إلشباع

االحتياجات النفسية كاالجتماعية كالكظيفية ،كتعد المالبس الكظيفية لممريضات مف

الكسائؿ التي قد تؤثر عمى مستكل األمف النفسي ليف؛ مف حيث شعكرىـ باألمف

كالطمأنينة كعدـ الخكؼ أكالشعكر بالنقص كضعؼ الثقة مف المالبس التي يرتدكىا،
فيى تساىـ في رفع مستكل األمف النفسي لممريضات ( .حامد زىراف )84، 2002،
تنتشر مشكمة ضيؽ القناة الشككية في العمكد انفقرً

 spinal stenosisبيف المتقدميف في السف ،كيعني ىذا

المرض أف الفراغ المحيط بالنخاع الشككي يصاب
بالضيؽ؛ كذلؾ بسبب ما يحدث مف نتكء في الفقرات

كالنمك الزائد لمعظاـ كاألربطة ،مما يضغط عمى

األعصاب كيتسبب في الشعكر باأللـ ،شكؿ ( . )1شكؿ ( )1ضيؽ القناة الشككية
(https://www.nashvilleneur
))https://aawsat.com
)osurgery .com

تتطمب مشكمة ضيؽ القناة الشككية إجػراء عمميػة جراحيػة

تعرؼ بعممية "تكسيع ضػيؽ القنػاة الشػككية" ،فيػي أحػد اإلجػراءات الجراحيػة التػي تجػرل
مف قبؿ جراحي المخ كاألعصاب كالعمػكد الفقػرم لعػالج ضػيؽ القنػاة التػي تحػكم الحبػؿ

الشػػككي،كتمقى المريضػػة بعػػد إج ػراء الج ارحػػة بالمستشػػفى العنايػػة مػػف الفريػػؽ الطبػػي مػػف

خالؿ إجراء عممية الفحص العاـ عف طريػؽ فحػص العالمػات الحيكيػة "ضػربات القمػب،

ضػػغط الػػدـ ،مسػػتكيات األكسػػجيف فػػي الػػدـ ،درجػػة الح ػ اررة" لمتأكػػد مػػف عػػدـ كجػػكد أيػػة
مضاعفات ،كفحص الجرح كتعقيمو كتغيير الضمادات كذلؾ كؿ  6سػاعات كالتأكػد مػف

سالمتو ،كأخػذ األدكيػة المكصػكفة ،باإلضػافة إلػى إجػراء العػالج الطبيعػي المالئػـ لمحالػة
المرض ػ ػػية ،كذل ػ ػػؾ بن ػ ػػاء عم ػ ػػى تعميم ػ ػػات الجػ ػ ػراح مم ػ ػػا ي ػ ػػؤمف لممريض ػ ػػة فتػ ػ ػرة الش ػ ػػفاء .
))https://tebcan.com

تعاني المريضة في فترة بقائيا داخؿ المستشفى مف عدـ مالءمة مالبسيا لحالتيا
الصحية كما يتكجب عميو مف "فحكصات طبية ،أخذ األدكية المكصكفة ،القياـ باألداء

الحركي المطمكب" ،فالتكشؼ الذم تظيره المالبس المستخدمة في المستشفى يسبب

حالة مف التكتر النفسي ليا ،فحاجة المريضة في ارتداء مالبس مريحة ذات تصميـ
كظيفي يسيؿ عمييا قضاء ىذه الفترة داخؿ المستشفى أمر في غاية األىمية ،لذا يعد
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ىذا البحث محاكلة لتقديـ تصميمات مالبس كظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى

بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" ،كمف خالؿ اطالع الباحثة عمى الد ارسات
السابقة المرتبطة بمالبس المرضى داخؿ المستشفيات كجدت بعض الدراسات مثؿ:

دراسة (أحالم الربيعة  )2020 ،كالتي ىدفت إلى كضع تصميمات ممبسية لممرأة
المنكمة بالمستشفى بعد االنجاب سكاء " قيصريا  ،طبيعيا" تالئـ طبيعة الفحص الطبي

الخاص بيا ،ككذلؾ تراعي حالتيا النفسية كطبيعة نشاطيا خالؿ تمؾ الفترة ،دراسة

(فاطمة يوسف؛ سميرة السعدي  )2013 ،كالتي ىدفت إلى تحديد تأثير المالبس
التكيفية عمى األمف النفسي لممرضى المنكميف بالمستشفيات السعكدية كفؽ محاكر

(التكافؽ النفسي ،الحماية ،الثقة  ،التفاعؿ االجتماعي ،التكيؼ مع اآلخريف) ،دراسة

(أحمد رمزي  )2011،كالتي ىدفت إلي التعرؼ عمى تكنكلكجيا تصنيع االقمشة
كالمالبس الطبية المنتجة مف االقمشة المنسكجة المضادة لمميكركبات كتحديد مدل

االستجابة لتصميمات مالبس المرضى المقترحة لتقديميا بما يتالءـ مع احتياجات

السكؽ الفعمية ،دراسة (تغريد احمد  )2011 ،كالتي ىدفت إلى كضع تصميمات

ممبسيو مقترحة تكفر لممريضة التي تحتاج لمحقف العضمي المستديـ (االحتشاـ كعدـ

خدش الحياء  ،الراحة ك السيكلة في االستخداـ  ،الحماية مف تيار اليكاء المفاجئ ،

كاالستخداـ في جميع األكقات ) ،دراسة ) (Swetamb, A. J., 2009كالتي ىدفت
لمعرفة متطمبات زم المريض مف منظكر المرضى كمقدمي الرعاية في المستشفى
(الممرضيف) ككذلؾ المكرديف (الشركات المنتجة لمالبس المرضى) كاألخذ باحتياجاتيـ

في االعتبار ،كتحديد المشكالت المرتبطة بثكب المريض التقميدم ،دراسة

) (Edvardsson, D., 2008كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى أراء كؿ مف المرضى ك

الممرضيف بالمالبس في أماكف الرعاية الصحية المستخدمة لممريض بالمستشفى ،
كمالئمة المالبس المستخدمة لممريض ككذلؾ كظيفة المالبس في منع كمكافحة

العدكل ،دراسة ) (Sonja, I.& et al , 2005كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى أىمية
األخالقيات المتعمقة بتصميـ مالبس المريض كتكفير الراحة كسيكلة االستخداـ

لمساعدة المريض عمى التكيؼ مع ظركفو المرضية كأخذ احتياجاتو بعيف االعتبار ،ك

التكصؿ إلى تصميمات تمثؿ رغباتيـ مف الجانب الكظيفي ،دراسة (ماجدة ماضي ؛
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إيهاب أحمد  )2005 ،كالتي ىدفت إلى تطكير زم المريض مف حيث التصميـ
لمساعدة المريض عمي التكيؼ مع ظركفو المرضية  ،كتكفير الراحة كمساعدة الطبيب
عمي القياـ بميامو العالجية تجاه المريض مف خالؿ تصميمات تتفؽ مع متطمبات

الحالة العالجية لمرضى قسـ الباطنة بالمستشفيات العامة كالخاصة كاالستفادة مف ىذه

الدراسة بنتائج يتـ عرضيا عمي مصانع المالبس الطبية كالكحدات اإلنتاجية لتطكير

منتجاتيـ ،دراسة (حورية تركستاني  ) 2005 ،كالتي ىدفت إلى معرفة كاقع مريض
العمميات الجراحية مثؿ عممية (زرع القمب ،القمب المفتكح ،زراعة الكبد ،العمميات

الجراحية لمنساء ،الكالدة) ،ككضع تصكر لتكفير الراحة أثناء إجراء العمميات الجراحية

إضافة لتحقيؽ عامؿ الستر لجسـ المريض مف خالؿ غطاء ذك مكاصفات خاصة ،وقد

أوصت الدراسات السابقة بضركرة كضع تصكر عممي لمالبس المرضى المقيميف
بالمستشفيات بعد إجراء العمميات الجراحية المختمفة مف خالؿ التعرؼ عمى المتطمبات

الالزـ تكافرىا لمالبسيـ كالخطكط التصميمية التي تتناسب مع حالتيـ المرضية

كالخامات كااللكاف المناسبة لتحقيؽ الجانب الكظيفي المرغكب فيو لمالبس المرضى ،
كيختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة حيث أنو سيتناكؿ تصميـ مالبس لممرأة

المقيمة بالمستشفى بعد اجراء جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية"  ،كذلؾ كفقان
لمتطمبات فنية تحقؽ متطمبات االستخداـ النيائي األمثؿ .

مشكمة البحث :

لتحديد ابعاد المشكمة تـ إجراء "مقابمة شخصية" ممحؽ ()1

لعدد ( )20مريضة أجركا جراحة "تكسيع ضيؽ القناة
الشككية" ،فيما يخص طبيعة المالبس التي يرتدكنيا بعد

الخركج مف غرفة العمميات أثناء فترة اقامتيـ بالمستشفى

كىؿ تصمح مع

"الفحكصات الطبية ،أخذ األدكية

المكصكفة ،القياـ باألداء الحركي المطمكب " بما يالئـ
طبيعة الجراحة ،كقد اتفقت األراء عمى عدـ مالئمة

صكرة ( )1مالبس المرضى
)https://shopee.ph/Patient-
)Hospital-Gown-i

المالبس لحالتيـ الصحية ،صكرة ( ،)1كذلؾ لعدة
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اسباب تتمثؿ في :

-1التكشؼ الذم تظيره مالبس المستشفى لمجسـ .

 -2صعكبة الكصكؿ لمشؽ الجراحي لتعقيمو كتغيير الضمادات.

-3صعكبة تنفيذ الفحكصات الطبية الالزمة بالشكؿ الذم يحقؽ الغرض المطمكب.

 -4صعكبة أخذ األدكية المكصكفة المتمثمة في " الحقف ،التحاميؿ ،الكريمات الطبية ".

-5الخطكط التصميمية لمممبس غير مالئمة إلعطاء الجسـ الراحة المطمكبة أثناء"النكـ،
الحركة ،دخكؿ المرحاض ،تغيير المالبس ،ارتداء الككرسيو كالجكرب الضاغط الطبييف"

-6انخفاض مستكل األمف النفسي كضعؼ الثقة ك الشعكر بالحرج اماـ "الكادر الطبي،
المرافؽ ،الزائريف".

ىذا فضال عف استبداؿ مالبس المستشفى بالمالبس المنزلية بعد اليكـ األكؿ لمجراحة ،
كذلؾ عمى الرغـ مف انيا أيضا ال تحقؽ سبؿ الراحة عمى الكجو األمثؿ أثناء "

الفحكصات الطبية ،أخذ األدكية المكصكفة ،القياـ باألداء الحركي المطمكب ".

كيقدـ ىذا البحث محاكلة لتحسيف مالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد إجراء

جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" ،األمر الذم يتطمب تكفير مالبس تمبي
احتياجاتيف كمتطمبات الحالة الصحية كتحقؽ التكافؽ النفسي كالحماية مما يساىـ في

قضاء فترة البقاء داخؿ المستشفى بسيكلة كاريحية.

تتحدد مشكمة البحث في التساؤالت التالية :

 -1ما المتطمبات الفنية لتصميـ مالبس كظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد
جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" كفقا الراء كال مف "المريضات،الكادر الطبي"؟

 -2ما امكانية تصميـ مالبس كظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة
"تكسيع ضيؽ القناة الشككية" تحقؽ متطمبات االستخداـ النيائي ؟

 -3ما اراء المتخصصيف في التصميمات المقترحة ؟
 -4ما اراء المستيمكات في التصميات المقترحة ؟

 -5ما إمكانية تنفيذ مختارات مف التصميمات المقترحة كالتي حصمت عمى أعمى
النتائج مف قبؿ عينة البحث ؟
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 -6ما اراء كال مف المتخصصيف "أعضاء ىيئة التدريس ،الكادر الطبي" كالمستيمكات
في التصميمات المنفذة؟

أهداف البحث:

 -1كضع المتطمبات الفنية لتصميـ مالبس كظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى
بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" كفقا الراء كال مف "المريضات  ،الكادر

الطبي" .

 -2تصميـ مالبس كظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع ضيؽ
القناة الشككية" تحقؽ متطمبات االستخداـ النيائي .

 -3التعرؼ عمى اراء المتخصصيف في التصميمات المقترحة .
 -4التعرؼ عمى اراء المستيمكات في التصميمات المقترحة .

 -5تنفيذ مختارات مف التصميمات المقترحة كالتي حصمت عمى أعمى النتائج مف قبؿ عينة
البحث.

-7التعرؼ عمى اراء كال مف المتخصصيف "أعضاء ىيئة التدريس ،الكادر الطبي" في
التصميمات المنفذة.

أهمية البحث:

 -1تقديـ حمكؿ تصميمية "كظيفية،جمالية" مناسبة لمحالة الصحية لمريضات جراحة

"تكسيع ضيؽ القناة الشككية"،تساىـ في فحصيـ طبيا بصكرة مرضية كترفع مف
ركحيـ المعنكية.

 -2امداد منتجي المالبس الطبية بتصميمات مالبس كظيفية كفقا ألسس عممية مناسبة
لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" .

 -3إضافة لمجاؿ تصميـ المالبس الكظيفية لممرضى .

مصطمحات البحث :

 مالبس وظيفية  : Functional Clothesمالبس تعبر عف طبيعة مياـ مرتدييا ،فتقكـ بتقديـ متطمبات أداء مستخدميا في ظؿ ظركؼ غير عادية يمر بيا ،مما يزيد
مف كفأه الفرد لميامو المنكط بيا ،كتعد المالبس الكظيفية مف أىـ مقكمات نجاح العديد

مف المياـ بالنسبة لكؿ مف "الحرفييف ،المرضى ،الرياضيف" ،حيث أنيا تكسبيـ الثقة
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كاالستقاللية لما ليا مف دكر كبير في إشباع الحاجات الفسيكلكجية كالنفسية

لمفرد(.ابتساـ محمد؛ منا غالب)3 ،2014 ،

 -مالبس المرضى  : Patient Clothesتعرؼ بأنيا "رداء المستشفى" أك" قميص

المريض" أك "عباءة الفحص" ،كىي عبارة عف رداء كاسع إلى حدا ما ،ذك أكماـ ،كغالبا
ما يصؿ طكلو الى مستكل الركبة ،يرتديو المريض المقيـ بالمستشفى ،كينفذ مف قماش

يستطيع تحمؿ الغسيؿ المتكرر بالماء الساخف ،كعادة ما يككف مف القطف الطبيعي،

كيتـ تثبيتو عمى المريض مف األماـ أك الخمؼ بأربطة ،كيصمـ الرداء لتقميؿ انزعاج

المرضى مف مالبسيـ أثناء اإلقامة بالمستشفى كالرعاية الطبية ،كالحاجة لتغيير المالبس،

صكرة ((.)1أحالـ الربيعة )45 ، 2020 ،

 ضيق القناة الشوكية :Spinal Stenosisضيؽ الفراغات بيف فقرات العمكدالفقرم ،نتيجة جفاؼ الغضركؼ الذم يحتكم عمى نسبة عالية مف الماء تصؿ الى

 ،% 70مما يسبب احتكاؾ بيف الفقرات ،باإلضافة إلى حدكث نتكءات عظمية،

كترسبات تؤدم الى ضيؽ القناه الشككيو كأيضان تؤدم الى ضيؽ بمخارج األعصاب
مما ينتج عنو ضغط عمى األعصاب المغذيو لألطراؼ السفمية ،ككذلؾ ضغطان عمى

األكعيو الدمكيو لألعصاب القطنيو كالعجزيو( .الريح عبداهلل – )51 – 2017

 -أنواع ضيق القناة الشوكية وأعراضها  :تصنؼ إلى نكعاف أساسياف ىما:

* الضيق العنقي  :يحدث الضيؽ في ىذه الحالة بالعمكد الفقرم المكجكد في العنؽ،

شكؿ ( ،)2كتتمثؿ األعراض في كؿ مف (كخز في اليد أك الذراع أك القدـ أك الساؽ ،

ضعؼ في اليد أك الذراع أك القدـ أك الساؽ  ،مشاكؿ في المشي كالتكازف  ،آالـ بالرقبة

 ،ضعؼ األمعاء أك ضعؼ المثانة ).

*الضيق القطني  :يحدث الضيؽ في جزء مف العمكد الفقرم المكجكد أسفؿ الظير

شيكعا ،شكؿ ( ،)3كتتمثؿ األعراض في كؿ مف (كخز في القدـ أك
كىك النكع األكثر
ن
الساؽ  ،ضعؼ في القدـ أك الساؽ  ،ألـ أك تشنج في أحد الساقيف أك كمييما عند

الكقكؼ لفترات طكيمة مف الزمف أك عند المشي) )https://www.sehatok.com( .

(مصطفى شييب)63 ،2006 ،
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شكؿ ( )3الضيؽ القطني
شكؿ ( )2الضيؽ العنقي
))https://www.mayoclinic.org

 -جراحة توسيع ضيق القناة الشوكية  :Spinal Canal Stenosis Surgeryتيدؼ

الجراحة تخفيؼ الضغط الكاقع عمى الحبؿ الشككي مف خالؿ إنشاء مساحة أكبر داخؿ

القناة الشككية ،كتتضمف الجراحة فتح الطبيب شقنا في عنؽ أك ظير المريضة طبقا
لمفقرة المصابة ،شكميف( ،)3 ،2ثـ يبعد العضالت عف العمكد الفقرم حسب الحاجة،
بناء
كيتـ استخداـ أدكات طبية صغيرة لتحريؾ الصفيحة المناسبة ،كيختمؼ حجـ الشؽ ن
عمى حالة المريضة كنمط الجسـ( .مصطفى شييب )99 ، 2006 ،

 إجراءات الرعاية الطبية بعد الجراحة :تنقؿ المريضة إلى غرفة االفاقة بعد الجراحةكتظؿ تحت المراقبة لمتأكد مف عدـ حدكث أية مضاعفات ناتجة عف الجراحة

أكالتخدير ،كبمجرد تحريؾ الذراعيف كالقدميف تنقؿ المريضة إلى غرفة اإلقامة
بالمستشفى ،كخالؿ مدة اإلقامة تقدـ ليا الرعاية الطبية المتمثمة في كؿ مف:

 -1فحص العالمات الحيكية لمجسـ.

 -2تناكؿ األدكية المكصكفة مف قبؿ الطبيب بالمكاعيد المحددة كالمتمثمة في كؿ مف:
 حقف مسكنات األالـ عف طريؽ الكريد أك عضالت األرداؼ. -حقف مضادة لمتجمط عف طريؽ الفخذ.

 الكريمات الطبية في حالة "االلتيابات – التشنجات – االحتقاف – الكخز" ،عف طريؽتدليؾ "الرقبة – الكتفيف – الظير – الرجميف".

 المغذم كمعو المضاد الحيكم  /المسكف عف طريؽ تركيب الكانيكال بالكريد سكاءبالذراع أك كؼ اليد ،حتى تستطيع المريضة تحمؿ األالـ.
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 -3فحص الشؽ الجراحي سكاء كاف بالعنؽ أك الظير كالتأكد مف عدـ التيابو كسالمة
الغرز الطبية ،كتعقيمو كتغيير الضمادات.

 -4تركيب قسطرة بكلية لممريضة أك تمبيسيا حفاض اذا لزـ االمر ،نظ ار لعدـ قدرة
المريضة عمى الذىاب لممرحاض خاصة خالؿ اليكـ األكؿ كالثاني.

 -5تمبيس المريضة (ككرسيو طبي) ليككف الييكؿ الداعـ لتثبيت كمنع حركة العمكد
الفقرم ،ككذلؾ تمبيسيا (جكرب طبي ضاغط) عمى الساقيف مما يساعد في الضغط
عمى األكعية الدمكية كبالتالي تدفؽ الدـ بشكؿ جيد لمجسـ .

 -6ممارسة العالج الطبيعي طبقا لتكصية الطبيب المعالج ،حيث يقتصر العالج عمى

المشي لمدة تُقارب مف ( )10 :5دقائؽ ،ككذلؾ ىبكط كصعكد خمس درجات مف السمـ
لمرة كاحدة فقط يكميا .

حدود البحث :

 المريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية". -مستشفى مركز القاىرة الدكلي لجراحة العمكد الفقرم.

 -تصميمات مالبس مقترحة لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع ضيؽ

القناة الشككية".

 -منهج البحث  :المنيج الكصفي التحميمي مع التطبيؽ .

 -عينة البحث:

 -المتخصصين  :عددىـ( )35مقسميف كالتالى " )20( :أعضاء ىيئة التدريس" بقسـ

المالبس كالنسيج بكمية االقتصاد المنزلي جامعة حمكاف كالكميات المناظرة ،ممحؽ(، )7

( " )15الكادر الطبي" تخصص جراحات العمكد الفقرم .

 -المستهمكات  :عددىف (" )20المريضات" المقيمات بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع

ضيؽ القناة الشككية".

-أدوات البحث :

 استمارة مقابمة شخصية لمتعرؼ عمى اراء مريضات اجركا جراحة "تكسيع ضيؽ القناةالشككية" فيما يخص مالبس اإلقامة بالمستشفى ،ممحؽ(.)1
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 استبياف لمتعرؼ عمى اراء المريضات نحك المتطمبات الفنية الكاجب تكافرىا بتصاميـمالبس االقامة بالمستشفى بعد اجراء جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" ،ممحؽ(. )2

 استبياف لمتعرؼ عمى اراء الكادر الطبي نحك المتطمبات الفنية الكاجب تكافرىا بتصاميـمالبس المريضة بعد اجراء جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" اثناء اقامتيا بالمستشفى،

ممحؽ (.)3

 -استبياف أراء المتخصصيف "أعضاء ىيئة التدريس ،الكادر الطبي" في التصميمات

المقترحة لمالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة

الشككية" ،ممحؽ(.)4

 استبياف أراء المستيمكات في التصميمات المقترحة لمالبس المريضات المقيماتبالمستشفى بعد جراحة تكسيع "ضيؽ القناة الشككية" ،ممحؽ(.)5

 استبياف أراء كال مف المتخصصيف "أعضاء ىيئة التدريس ،الكادر الطبي"كالمستيمكات في تصميمات المالبس المنفذة لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد

جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" ،ممحؽ(.)6

 -صدق وثبات ادوات البحث :

استبيان اراء المريضات نحو المتطمبات الفنية الواجب توافرها بتصاميم مالبس

االقامة بالمستشفى بعد اجراء جراحة "توسيع ضيق القناة الشوكية":

أ-صدق االستبيان:تـ باستخداـ االتساؽ الداخمي بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف
الدرجة الكمية لكؿ محكر(متطمبات الرعاية الطبية،تحقيؽ الراحة كاألماف ،تحقيؽ الجانب

النفسى،تحقيؽ المالئمة فى الخطكط التصميمية)كالدرجة الكمية لالستبياف،كالجدكؿ التالي
يكضح ذلؾ:

جدول ( )1قيم معامالث االرتباط بيه اندرجت انكهيت نكم محىرواندرجت انكهيت نالستبيان
االرتباط

الداللة

المحاكر
المحكر األكؿ  :متطمبات الرعاية الطبية

0.815

0.01

المحكر الثاني  :تحقيؽ الراحة كاالماف

0.789

0.01

المحكر الثالث  :تحقيؽ الجانب النفسى

0.821

0.01

المحكر الرابع :تحقيؽ المالئمة فى الخطكط التصميمية

0.798

0.01
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يتضح مف الجدكؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستكل ( )0.01القترابيا مف

الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ كتجانس محاكر االستبياف .

ب-ثبات االستبيان  :تـ حساب الثبات عف طريؽ  :معامؿ الفا كركنباخ Alpha

 ، Cronbachطريقة التجزئة النصفية .Split-half

جدول ( )2قيم معامل الثبات لمحاور استبيان اراء المريضات نحو المتطمبات الفنية الواجب
توافرها بتصاميم مالبس االقامة بالمستشفى بعد اجراء جراحة "توسيع ضيق القناة الشوكية"

معامؿ الفا

التجزئة النصفية

المحاكر
المحكر األكؿ  :متطمبات الرعاية الطبية

0.812

0.956 – 0.824

المحكر الثاني  :تحقيؽ الراحة كاالماف

0.781

0.889 – 0.798

المحكر الثالث  :تحقيؽ الجانب النفسى

0.769

0.889 – 0.823

المحكر الرابع :تحقيؽ المالئمة فى الخطكط 0.824

0.885 – 0.842

0.843

0.927 – 0.873

التصميمية

ثبات استبياف ككؿ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات  :معامؿ الفا  ،التجزئة

النصفية دالة عند مستكل  0.01مما يدؿ عمى ثبات االستبياف .

-2استبيان اراء الكادر الطبى نحو المتطمبات الفنية الواجب توافرها بتصاميم مالبس
االقامة بالمستشفى بعد اجراء جراحة "توسيع ضيق القناة الشوكية":

أ -صدق االستبيان  :تـ بإستخداـ االتساؽ الداخمي بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف
بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لالستبياف  ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :

جدول ( )3قيم معامالث االرتباط بيه درجت كم عبارة واندرجت انكهيت نالستبيان

ـ

االرتباط

الداللة

ـ

االرتباط

االرتباط

الداللة

الداللة

ـ

1

0.725

0.01

6

0.953 11 0.01 0.845

0.01

2

0.835

0.01

7

0.842 12 0.01 0.896

0.01

3

0.839

0.01

8

0.638 13 0.01 0.845

0.05

4

0.857

0.01

9

0.05 0.679

5

0.892

0.01

10

0.01 0.823
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يتضح مف الجدكؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستكل ()0.01 ، 0.05

القترابيا مف الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ كتجانس عبارات االستبياف .

ب-ثبات االستبيان:تـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ الفا كركنباخ ،طريقة التجزئة

النصفية جدول ( )4قيم معامل الثبات الستبيان الكادر الطبى نحو المتطمبات الفنية الواجب
توافرها بتصاميم مالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد إجراء جراحة "توسيع ضيق
القناة الشوكية

ثبات استبياف المستيمكات ككؿ

معامؿ الفا

التجزئة النصفية

0.824

0.946 – 0.863

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات  :معامؿ الفا  ،التجزئة

النصفية دالة عند مستكل  0.01مما يدؿ عمى ثبات االستبياف .

-3استبيان آراء المتخصصين"أعضاء هيئة التدريس،الكادر الطبي"في التصميمات

المقترحة لمالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة"توسيع ضيق القناة

الشوكية":

أ -صدق االستبيان :تـ بإستخداـ االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر

كالدرجة الكمية لالستبياف بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر

(الجانب الكظيفي  ،الجانب الجمالي) كالدرجة الكمية لالستبياف  ،كالجدكؿ التالي يكضح

ذلؾ :

جدول ( )5قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور (الجانب الوظيفي ،الجانب
الجمالي) والدرجة الكمية لالستبيان

المحاور

االرتباط

الداللة

المحكر األكؿ  :الجانب الكظيفي

0.717

0.01

المحكر الثاني  :الجانب الجمالي

0.804

0.01

يتضح مف الجدكؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستكل ( )0.01القترابيا مف

الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ كتجانس محاكر االستبياف .

ب  -ثبات االستبيان :تـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ الفا كركنباخ ،طريقة التجزئة

النصفية.
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جدول ( )6قيم معامل الثبات لمحوري استبيان المتخصصين

المحاكر

معامؿ الفا

التجزئة النصفية

المحكر األكؿ  :الجانب الكظيفي

0.912

0.952 – 0.888

المحكر الثاني  :الجانب الجمالي

0.789

0.826 – 0.751

ثبات استبياف المتخصصيف ككؿ

0.861

0.909 – 0.832

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات  :معامؿ الفا  ،التجزئة

النصفية دالة عند مستكل  0.01مما يدؿ عمى ثبات االستبياف .

 -4استبيان آراء المستهمكات في التصميمات المقترحة لمالبس المريضات المقيمات
بالمستشفى بعد جراحة "توسيع ضيق القناة الشوكية":

أ -صدق االستبيان  :حساب معامؿ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ عبارة
كالدرجة الكمية لالستبياف  ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :

جدول ( )7قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان

ـ

االرتباط

الداللة

ـ

االرتباط الداللة

ـ

االرتباط

الداللة

1

0.738

0.01

6

0.05 0.624

11

0.605

0.05

2

0.640

0.05

7

0.01 0.851

12

0.751

0.01

3

0.827

0.01

8

0.01 0.840

13

0.940

0.01

4

0.953

0.01

9

0.01 0.912

14

0.709

0.01

5

0.889

0.01

10

0.01 0.872

يتضح مف الجدكؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستكل ()0.01 ، 0.05

القترابيا مف الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ كتجانس عبارات االستبياف .

ب -ثبات االستبيان :تـ حساب الثبات عف طريؽ  :معامؿ الفا كركنباخ ،طريقة

التجزئة انُصفيت.

جدول ( )8قيم معامم انثباث الستبيان انمستههكاث
التجزئة النصفية
معامؿ الفا
ثبات استبياف المستيمكات ككؿ

0.905

0.948 – 0.870
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات  :معامؿ الفا ،التجزئة

النصفية دالة عند مستكل  0.01مما يدؿ عمى ثبات االستبياف .

 -5استبيان اراء المتخصصين "أعضاء هيئة التدريس ،الكادر الطبي" والمستهمكات
في تصميمات المالبس المنفذة:

أ-صدق االستبيان  :تـ بإستخداـ االتساؽ الداخمي بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف
بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لالستبياف  ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :

جدول ( )9قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان

ـ

االرتباط

الداللة

ـ

1

0.890

0.01

5

2

0.725

0.01

6

3

0.833

0.01

7

4

0.904

0.01

االرتباط

الداللة

0.816

0.01

0.638

0.05

0.865

0.01

يتضح مف الجدكؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستكل ()0.01 ، 0.05

القترابيا مف الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ كتجانس عبارات االستبياف .

ثبات االستبيان  :تـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ الفا كركنباخ  ،طريقة التجزئة
النصفية.

جدول ( )10قيم معامل الثبات الستبيان الكادر الطبي والمستهمكات
ثبات استبياف الكادر الطبي
كالمستيمكات ككؿ

معامؿ الفا

التجزئة النصفية

0.831

0.872 – 0.808

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات  :معامؿ الفا  ،التجزئة

النصفية دالة عند مستكل  0.01مما يدؿ عمى ثبات االستبياف .
نتائج البجث:

التساؤل األول:ماالمتطمبات الفنية لتصميم مالبس وظيفية لممريضات المقيمات

بالمستشفى بعد جراحة "توسيع ضيق القناة الشوكية" وفقا الراء كال من "المريضات ،

الكادر الطبي" ؟
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لمتعرؼ عمى المتطمبات الفنية لتصميـ مالبس كظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى

بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" تـ تصميـ استبيانيف لمتعرؼ عمى اراء كال

مف "المريضات ،الكادر الطبي" ،كفيما يمي تكضيح لممتطمبات كفقا لنتائج االستبيانيف،

ممحقيف (:)3 ، 2

أوال  :المتطمبات الفنية لتصميم مالبس وظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد

جراحة "توسيع ضيق القناة الشوكية" وفقا الراء "المريضات" :

 -1تُمكف الكادر الطبي مف فحص ك تطيير كتعقيـ الشؽ الجراحى سكاء بالرقبة أك
الظير دكف االحساس بالحرج أكالضيؽ.
 -2تسمح لمكادر الطبي مف القياـ بقياس العالمات الحيكية "درجة الح اررة  ،ضغط
الدـ  ،نبضات القمب"  ،كأخذ التحاميؿ بسيكلة كيسر.

 -3تُمكف مف تثبيت " القسطرة البكلية  /الدرنقة " بشكؿ خفى لعدـ االحساس باالحراج
أماـ اآلخريف.
 -4تسمح لمكادر الطبي بالمساعدة في ارتداء الككرسيو كالجكرب الطبي بسيكلة  ،إلى
جانب تغيير حفاظ التبكؿ بيسر أثناء االستمقاء بالسرير.

 -5التعكؽ تثبيت الكادر الطبي لمكانكال بأكردة الساعد حتى التشعر بالضيؽ.

 -6تُمكف الكادر الطبى مف إعطاء حقف المسكنات باالرداؼ دكف كشؼ الجزء السفمى
مف الجسـ بشكؿ كمى  ،األمر الذل قد يسبب اإلحساس بالحرج.

 -7تُمكف مف األداء الحركي لمعالج الطبيعي المطمكب أثناء التكاجد بالمستشفى.
 -8تسمح لمكادر الطبي مف دىاف أم عضك مف الجسـ بالكريـ المسكف لمتقميؿ مف
األالـ دكف الحاجة إلى تكشؼ الجسـ بشكؿ كمي .

 -9ال تسبب القمؽ اثناء الحركة كالسير بالمستشفى كالدخكؿ لممرحاض.

 -10التسبب الحرج أثناء النكـ كتخمك مف أية مفرادات ممبسية تحد مف حركة
المريضة.

 -11تُمكف مف عممية اإلرتداء كالخمع بسيكلة.
 -12التحتكل أية مفرادات ممبسية قابمة لالشتباؾ بأية متعمقات حرصا عمى السالمة.
 -13منفذة مف أقمشة خفيفة الكزف تمتص العرؽ ،كذات مممس ناعـ عمى الجمد .
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 -14تخمك مف أية " مكمالت متصمة" قد تسبب ضيؽ أك إعاقة فى الحركة.

 -15تحقؽ إشباع نفسي كاحساس بالرضا كالقبكؿ كاإلحتراـ مف قبؿ المحيطيف.
 -16مالئمة كمميزة إلستقباؿ الزائريف.

 -17ذات خطكط تصميمية بسيطة تحمؿ شكؿ جمالى كأداء كظيفى.

 -18ذات فتحات رقبة مضبكطة االتساع أك كاسعة نكعا ما كأكماـ كاسعة ذات فتحات
كظيفية تسيؿ مف الفحص الطبى كمف الممكف تصميميا بأساكر مطاطة.

 -19بجيكب لحمؿ المقتنيات كإلخفاء "القسطرة البكلية كالدرنقة " عف اعيف المحيطيف
.

 -20بمردات بسيطة أك كراكزيو  ،يستخدـ معيا " الكباسيف  ،االربطة  ،السحابات
البالستيكية المرنة ،الفمكرك" ككسائؿ إغالؽ ليا.

 -21ذات القطعة الكاحدة كالقميص  ،كذات القطعتيف كالجاكيت كالبنطمكف كالتى
يضاؼ إلييا أحيانا الركب عند السير فى المستشفى.

 -22مصممة بقصات ذات فتحات "كظيفية" تيسر مف "الفحكصات الطبية ،أخذ
األدكية المكصكفة ،القياـ باالداء الحركي المالئـ لمحالة المرضية".

ثانيا  :المتطمبات الفنية لتصميم مالبس وظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد

جراحة "توسيع ضيق القناة الشوكية" وفقا الراء "الكادر الطبي" :

 -1تُسيؿ فحص المريضة دكف الحاجو إلى التكشؼ الكامؿ.
 -2تُمكف مف فحص كتعقيـ الشؽ الجراحى بالعنؽ أك الظير لممريضة بسيكلة كيسر.
 -3تيسر مف تركيب الكانيكال كالقياـ بقياس العالمات الحيكية لممريضة.

 -4تتضمف أماكف غير ظاىرة لتثبيت "القسطرة البكلية ،الدرنقة "حرصا عمى الحالة
النفسية لممريضة .

 -5تُمكف مف إعطاء " كانكال المغذم بكريد الساعد ،حقف المسكنات بأرداؼ المريضة،
التحاميؿ بفتحة الشرج ،حقف مضادة لمتجمط بالفخذ" دكف حاجتيا إلى تكشؼ الجسـ.
 -6تُمكف مف دىاف أم عضك مف جسـ المريضة بالكريـ المسكف لمتقميؿ مف أالميا
دكف شعكرىا بالضيؽ اك اإلحراج.
 -7التحتكم عمى أية أجزاء قابمة لالشتباؾ بأية متعمقات طبية بالمستشفى.
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 -8تُمكف المريضة مف إرتداء كخمع المالبس عند الحاجة.
 -9تُحقؽ لممريضة الراحة كاألماف اثناء أداء العالج الطبيعي.

 -10يراعى فييا الجانب الجمالى بما ينعكس باإليجاب عمى تطكر الحالة الصحية
لممريضة.

 -11تتكفر بقياسات مختمفة تتكافؽ مع قياسات جسـ المريضات.

التساؤل الثاني  :ما امكانية تصميم مالبس وظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى

بعد جراحة "توسيع ضيق القناة الشوكية" تحقق متطمبات االستخدام النهائي ؟

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ رسـ خمسة عشر تصميـ لمالبس كظيفية لممريضات

المقيمات بالمستشفى بعد اجراء جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" متمثمة في كال مف

"قميص ،بدلة" كذلؾ كفقا لممتطمبات الفنية التي تـ كضعيا بناء عمى اراء كال مف

"المريضات ،الكادر الطبي" ،باتباع الخطكات التالية:

 -1تحديد المعالجات الكظيفية لتصميمات المالبس مف حيث خطكط التصميمات
كأدكات الغمؽ التي تسيؿ عمى المريضة اجراء كافة الفحكصات الطبية ،باإلضافة الى
ارتداء الككرسيو كالجكرب الطبي الالزـ ليا بسيكلة كاخذ األدكية المكصكفو بيسر ،الى
جانب القياـ بالعالج الطبيعي بحرية كراحة ،كارتداء كخمع المالبس عند الحاجة ،جدكؿ

(. )11

 -2رسـ كتمكيف التصميمات مف األماـ كالخمؼ مع تكضيح المعالجات التصميمية .
 -3كصؼ تصميمات المالبس كالمعالجات التصميمية بيا بأسمكب فني
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جدول ( )11المعالجات الوظيفية لتصميمات المالبس الوظيفية لممريضات المقيمات

بالمستشفى بعد جراحة "توسيع ضيق القناة الشوكية" تحقق متطمبات االستخدام النهائي

م

المعالجات الوظيفية
لمتصميمات

 1تصميـ مرد خط

نتائج المعالجات الوظيفية لمتصميمات عمى المريضة
 -فحص العالمات

نصؼ األماـ بػ

"الجاكيت ،القميص"
كتقنية فتحو كغمقو.

الحيكية ،صكرتيف ( ، 2أ،

ب).

 -سيكلة ارتداء الككرسيو

الطبي لتثبيت كمنع حركة

صورتيٍ ( ،2أ،ب)
https://www.canstockpho
to.com

العمكد الفقرم ،صكرة (.)3
 -سيكلة االرتداء كالخمع،

صكرة(.)4

صورة ( )3صورة ()4
https://www.pinterest.com

 2قصة الكميف  /قصة

 -قياس ضغط الدـ ،صكرة

الكتفيف كتقنية فتحيما

(. )5

المالئـ لمكـ  ،اتساع

اليد ،صكرة (.)6

بنيايتو.

الساعد ،صكرة (.)7

كغمقيما ،كالطكؿ

 -تركيب الكانيكال بكريد

صورة ( )5صورة ()6

نيايتو  ،الككت المثبت  -تركيب الكانيكال بكريد
صورة ()7

 -فحص العالمات

الحيكية ،صكرتيف (8

أ،ب).

 3مرد خط نصؼ

صورتيٍ ( 8أ،ب)

https://forum.facmedici
ne.com

 -فحص جرح العمميو

الخمؼ /قصات الخمؼ كتعقيمو سكاء بالرقبة أك
صورة ( )9صورة (234 )10

https://ask.6abibak.com
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"الجاكيت ،القميص"

كتقنية فتحيـ كغمقيـ.

الظير كتغيير الضمادات ،
صكر (.)11 ،10 ،9

 -تدليؾ الرقبة كالظير

بالكريمات الطبية في حالة

(االلتيابات ،تشنج

العضالت ،االحتقاف،
الكخز) ،شكؿ (.)4

 4تصميـ جيكب

"الجاكيت ،القميص".

 -حمؿ المقتنيات

الشخصية لممريضة.

 -حمؿ "القسطرة البكلية /

الدرنقة" لممريضة كاخفائيا،
صكرتيف (.)13 ،12

 5القصات الرأسية

صورة ( )11شكم ()4
https://iraniansurgery
.com

صورة ()13
صورة ()12
https://www.webteb
.com

 -اخذ التحاميؿ المسكنة

لمبنطمكف كتقنية فتحيـ بفتحة الشرج ،شكؿ (.)5
كغمقيـ.

 اخذ حقف متضادة لمتجمطبالفخذ ،صكرة (.)14

شكم ()5
https://journals.rcni.com

 -سيكلة ارتداء الككرسيو

الطبي لتثبيت كمنع حركة

العمكد الفقرم ،صكرة (.)3
 -سيكلة ارتداء الجكرب

صورة ()14
https://al-ain.com

الطبي لمضغط عمى األكعية
الدمكية كبالتالي تدفؽ الدـ
بشكؿ جيد لمجسـ ،صكرة

(.)15

صورة ()15
https://alarab.co.uk

 سيكلة التعامؿبالمرحاض.

شكم ()6
https://ara.kibrisdoktor.com
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 -سيكلة ارتداء الحفاظ اذا

تطمبت الحالة المرضية،

شكؿ (.)6

 6اتساع عمؽ خط حجر  -إعطاء الراحة المالئمة

لمنطقتي البطف ،كالحجر.

البنطمكف.

 سيكلة حركة الرجؿ اثناءتأدية العالج الطبيعي

(السير ،نزكؿ كصعكد

الدرج) ،صكرة (.)16

 -الراحة عند ارتداء الحفاظ

اذا تطمب األمر.
 7الشريط المطاط

صورة ()16
https://www.alam
y.com

 -تكفير الراحة لمخصر،

المدكؾ بكمر البنطمكف صكرة (.)17
– الككت المنفذ منو

كمر البنطمكف.

 -سيكلة ارتداء كخمع

البنطمكف.

صورة ()17
https://www.ninelife.eu

 -حمؿ المقتنيات

 8تصميـ جيكب

الشخصية لممريضة.

البنطمكف.

 -حمؿ "القسطرة البكلية /

الدرنقة" لممريضة كاخفائيا،

شكؿ (. )7
 - 9اتساع نياية رجؿ
البنطمكف.

 -انياء البنطمكف

بشريط ككت عالي

شكم ()7
https://jarc-m.org

 -تدليؾ القدميف كالساقيف

بالكريمات الطبية في حالة

األالـ ،شكميف (.)9 ،8

 سيكلة ارتداء الجكربشكم (236 )9

شكم ()8
https://mawdoo3.com
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المطاطية.

الطبي الذم يصؿ طكلو

الى الركبة ،صكرة (.)15

كقد تنكعت تصميمات المالبس الكظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة

تكسيع "ضيؽ القناة الشككية" ما بيف "قميص ،بدلة" ،كقد كقع االختيار عمى تمكيف

التصاميـ بأقمشة سادة كتنسيقيا مع أقمشة "سادة ،كاركىات ،مقمـ ،منقكش" عمى اف
تككف ذات خطة لكنية ىادئة مريحة لعيف المريضة ،كفيما يمي كصؼ ليا :
 -وصف التصميم األول "قميص" شكل( -10أ  ،ب ):

كاسع عمى الجسـ لتكفير الراحة الممبسية لممريضة اثناء اقامتيا بالمستشفى كخاصة عند
القياـ بالعالج الطبيعي  ،يأخذ في شكمو الظمي الشكؿ المخركطي ،يصؿ طكلو اسفؿ
منتصؼ الساقيف بقميؿ كقد تـ انيائو ببندة متكسطة العرض كييسر طكلو في تدليؾ
الساقيف بالكريمات الطبية في حالة األالـ باإلضافة الى سيكلة ارتداء الجكرب الطبي،
بفتحة رقبة مثمثة التصميـ متكسطة العمؽ تـ انيائيا ببندة متكسطة العرض ،كخطي
كتؼ ليما طكؿ طبيعي ،بقصة افقية التصميـ أسفؿ مستكل الصدر ،أسفميا مرد بسيط
يغمؽ بكباسيف يمكف مف خاللو فحص المريضة كاعطائيا األدكية الالزمة مثؿ( حقنة
ضد التجمط بالفخذ) باإلضافة الى سيكلة ارتداء الحفاض اذا تطمبت الحالة المرضية،
ككذلؾ ارتداء الككرسيو الطبي لتثبيت كمنع حركة العمكد الفقرم كتيسير عممية االرتداء
كالخمع لممريضة عند الحاجة باإلضافة الى تيسير مركر أنبكب القسطرة البكلية ،بجيب
خارجي كبير الحجـ باجي أعمى مستكل الركبة ناحية اليسار لحفظ القسطرة كاخفائيا
عف األعيف فضال عف حفظ األغراض الشخصية اف لزـ األمر ،ككميف جابكنيز يصؿ
طكليما اسفؿ منتصؼ العضد بقميؿ بيما فتحتيف رأسيتيف بالمنتصؼ يتـ غمقيما
بكباسيف العطاء السماحية في تركيب جياز الضغط بمستكل العضد باإلضافة الى
تركيب الكانيكال بالكريد بسيكلة ،بقصة بالخمؼ فيما يشبو المستطيؿ تبدأ مف منتصؼ
خطي الكتؼ كتنسدؿ بانحناء شبو رأسي لتتقاطع مع القصة األفقية حتى يصؿ طكليا
الى مستكل الخصر كتنتيي في شكؿ خط افقي يتـ خمعيا تماـ مف القميص مف خالؿ
الكباسيف المثبتو بيا في حالة فحص جرح العمميو كتعقيمو كتغيير الضمادات،
باإلضافة الى تدليؾ الرقبة كالظير إذا لزـ األمر كدىاف الظير بالكريـ المسكف
بسيكلة ،بخط نصؼ الخمؼ قصة رأسية تمتد مف مستكل الخصر حتى خط الذيؿ تغمؽ
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بكباسيف تساعد في اخذ التحاميؿ المسكنة بفتحة الشرج ،باإلضافة الى سيكلة التعامؿ
بالمرحاض أك ارتداء الحفاظ اذا تطمبت الحالة المرضية.

تقُيت فتح قصت خهف انتصًيى

اياو انتصًيى االول
شكم ( -10أ )

تقُيت غهق وفتح خطٌ َصف
األياو وانخهف بانتصًيى

 -وصف التصميم الثانى " بدلة" شكل ( -11أ ،ب )

خهف انتصًيى االول
شكم ( - 10ب )

الجاكيت  :كاسع عمى الجذع لتكفير الراحة الممبسية لممريضة اثناء اقامتيا
بالمستشفى كخاصة عند القياـ بالعالج الطبيعي  ،يأخذ في شكمو الظمي الشكؿ
شبو المخركطي ،يصؿ طكلو اسفؿ مستكل الجنب ،بفتحة رقبة شبو مثمثة التصميـ،

كخطي كتؼ ليما طكؿ طبيعي ،بكميف رجالف كاسعيف بقصة بيضاكية مفرغة
التصميـ بداية مف الثمث األكؿ لمعضد حتى منتصؼ الساعد العطاء السماحية في

تركيب جياز الضغط بمستكل العضد باإلضافة الى تركيب الكانيكال بالكريد
بسيكلة ،بنياية الكـ كشكشة كثيفة تـ تجميعيا بخيط مطاط لينسدؿ منيا في شكؿ

ككرنيش عريض ،بقصتيف برنسيس ينسدالف بتصميـ منحني بداية مف منتصؼ
حردة االبط حتى خط الذيؿ يتـ غمقيما بكاسطة كباسيف مثبتو عمى ابعاد متساكية

يمكف مف خالليما فحص العالمات الحيكية لممريضة باإلضافة الى سيكلة ارتداء

الككرسيو الطبي لتثبيت كمنع حركة العمكد الفقرم كتيسير عممية تغيير مالبس
المريضة عند الحاجة ،بجيبيف "مسحكريف" اسفؿ مستكل الخصر لحمؿ المقتنيات
الشخصية لممريضة ،يغمؽ خطي نصؼ الخمؼ بداية مف حردة الرقبة حتى خط
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الذيؿ بكباسيف مثبتة عمى ابعاد متساكية مما يسر مف

فحص جرح العمميو

كتعقيمو ،كتغيير الضمادات ،باإلضافة الى تدليؾ الرقبة كالظير بالكريـ المسكف

إذا لزـ األمر.

البنطمون  :كاسع عمى الجزء السفمي مف الجسـ لتكفير الراحة الممبسية لممريضة
اثناء اقامتيا بالمستشفى كخاصة عند القياـ بالعالج الطبيعي؛ يصؿ طكلو الى رسغ

القدـ ،بكمر عريض مدكؾ بشريط مطاط بمنتصؼ الخمؼ ،بخط حجرعميؽ،
بقصتيف رأسيتيف بجانب الخطيف الفاصميف ما بيف االماـ كالخمؼ بداية مف الكمر

حتى منتصؼ الفخذ يتـ غمقيما بكاسطة كباسيف كذلؾ لتيسير اعطاء األدكية

الالزمة مثؿ( حقنة منع التجمط بالفخذ ،تحاميؿ خفض درجة الح اررة كالمسكنة
لألالـ) كاخذ التحاميؿ المسكنة بفتحة الشرج ،باإلضافة الى سيكلة التعامؿ
بالمرحاض أك ارتداء الحفاظ اذا تطمبت الحالة المرضية ،بجيب خارجي ذك حجـ

كبير أسفؿ الركبة اليسرل يساعد في حمؿ القسطرة البكلية كاخفائيا عف األعيف،
بقصتيف مستطميتي التصميـ مثبتيف بكاسطة كباسيف بداية مف أسفؿ الركبة حتى

نيايتو مما يساعد في تدليؾ الساقيف بالكريمات الطبية في حالة األالـ كارتداء
الجكرب الطبي الذم يصؿ طكلو الى الركبة.

اياو انتصًيى انثاَي
شكم ( - 11أ )

خهف انتصًيى انثاَي
شكم ( -11ب )
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 وصف التصميم الثالث "قميص" شكل( -12أ  ،ب ):كاسػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى الجسػ ػ ػػـ لتػ ػ ػػكفير ال ارحػ ػ ػػة الممبسػ ػ ػػية لممريضػ ػ ػػة اثنػ ػ ػػاء اقامتيػ ػ ػػا بالمستشػ ػ ػػفى
كخاصػػػة عنػػػد القيػ ػػاـ بػػػالعالج الطبيعػ ػػي ،يأخػ ػػذ فػػػي شػ ػػكمو الظمػػػي الشػ ػػكؿ المخركطػ ػػي،

يص ػ ػػؿ طكل ػ ػػو اس ػ ػػفؿ منتص ػ ػػؼ الس ػ ػػاقيف ،بك ػ ػػكؿ اكفيس ػ ػػيو كاس ػ ػػع ال ػ ػػى ح ػ ػػدا م ػ ػػا عم ػ ػػى
الرقبػ ػ ػػة ،كخطػ ػ ػػي كتػ ػ ػػؼ ليمػ ػ ػػا طػ ػ ػػكؿ طبيعػ ػ ػػي ،بمػ ػ ػػرد بسػ ػ ػػيط يغمػ ػ ػػؽ بكاسػ ػ ػػطة كباسػ ػ ػػيف
يمك ػ ػػف م ػ ػػف خالل ػ ػػو فح ػ ػػص العالم ػ ػػات الحيكي ػ ػػة لممريض ػ ػػة كاعطائي ػ ػػا األدكي ػ ػػة الالزم ػ ػػة

مثػ ػػؿ( حقنػ ػػة منػ ػػع الػ ػػتجمط بالفخػ ػػذ ،تحاميػ ػػؿ خفػ ػػض درجػ ػػة الح ػ ػ اررة كالمسػ ػػكنة لػ ػػألالـ)
باإلضػ ػػافة الػ ػػى سػ ػػيكلة ارتػ ػػداء الككرسػ ػػيو الطبػ ػػي لتثبيػ ػػت كمنػ ػػع حركػ ػػة العمػ ػػكد الفقػ ػػرم

كتيس ػ ػػير عممي ػ ػػة االرت ػ ػػداء كالخم ػ ػػع لممريض ػ ػػة عنػ ػ ػد الحاج ػ ػػة ،بقص ػ ػػة برنس ػ ػػيس مزخرف ػ ػػة
بش ػ ػريط بييػ ػػو تبػ ػػدأ مػ ػػف منتصػ ػػؼ الكتػ ػػؼ حتػ ػػى قصػ ػػة الخصػ ػػر ذات التصػ ػػميـ األفقػ ػػي،
بجيػػػب شػػػؽ بضػػػمع كاحػ ػػد أعمػ ػػى الصػػػدر األيسػ ػػر كجيػ ػػب خ ػػارجي كبيػػػر الحجػػػـ أعمػ ػػى
مسػ ػػتكل الركبػ ػػة ناحيػ ػػة اليمػ ػػيف لحفػ ػػظ القسػ ػػطرة البكليػ ػػة كاخفائيػ ػػا عػ ػػف األعػ ػػيف فضػ ػػال

عػ ػػف حفػ ػػظ األغ ػ ػراض الشخصػ ػػية اذا ل ػ ػزـ األمػ ػػر ،بكمػ ػػيف جػ ػػابكنيز تػ ػػـ انيائيمػ ػػا ببنػ ػػدة
كش ػ ػريط بييػ ػػو يصػ ػػؿ طكليمػ ػػا اسػ ػػفؿ منتصػ ػػؼ العضػ ػػد بقميػ ػػؿ ممػ ػػا يسػ ػػاعد فػ ػػي تركيػ ػػب
الك ػ ػػانيكال بالكري ػ ػػد بس ػ ػػيكلة ،ب ػ ػػالكميف فتحت ػ ػػيف أرس ػ ػػيتيف بمنتص ػ ػػؼ الك ػ ػػـ حت ػ ػػى نيايت ػ ػػو
يػ ػػتـ غمقيمػ ػػا بكاسػ ػػطة كباسػ ػػيف العطػ ػػاء السػ ػػماحية فػ ػػي تركيػ ػػب جيػ ػػاز الضػ ػػغط ،يغمػ ػػؽ

الخػ ػػط الفاصػ ػػؿ مػ ػػا بػ ػػيف األمػ ػػاـ كالخمػػػؼ بكاسػ ػػطة كباس ػػيف بدايػ ػػة مػ ػػف نيايػػػة الكػ ػػـ مػ ػػف
الػػػداخؿ كحتػ ػػى قصػ ػػة الخصػ ػػر بالجانػػػب األيسػ ػػر كذل ػػؾ لسػ ػػيكلة دىػ ػػاف الظيػ ػػر بػ ػػالكريـ

المس ػػكف م ػػف ى ػػذا الجان ػػب ،ام ػػا الجان ػػب األيم ػػف فيغم ػػؽ بداي ػػة م ػػف نياي ػػة الك ػػـ األيم ػػف
مػ ػػف الػ ػػداخؿ حتػػػى مسػ ػػتكل الركبػػػة كذلػ ػػؾ لسػ ػػيكلة دىػ ػػاف الظيػ ػػر بػ ػػالكريـ المسػ ػػكف مػ ػػف
ىػ ػػذا الجانػ ػػب باإلضػ ػػافة الػ ػػى تيسػ ػػير مػ ػػركر أنبػ ػػكب القسػ ػػطرة مػ ػػف خاللػ ػػو ،كيػ ػػتـ انيػ ػػاء

القميص ببندة عريضة ،بفتحة رأسية بخط نصؼ الخمؼ تغمؽ بشرائط فميكرك.
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اياو انتصًيى انثانث
شكم ( - 12أ )

خهف انتصًيى انثانث
شكم ( - 12ب )

 -وصف التصميم الرابع "قميص" شكل( -13أ  ،ب ):

كاسػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى الجسػ ػ ػػـ لتػ ػ ػػكفير ال ارحػ ػ ػػة الممبسػ ػ ػػية لممريضػ ػ ػػة اثنػ ػ ػػاء اقامتيػ ػ ػػا بالمستشػ ػ ػػفى
كخاصػػػة عنػػػد القيػ ػػاـ بػػػالعالج الطبيعػ ػػي ،يأخػ ػػذ فػػػي شػ ػػكمو الظمػػػي الشػ ػػكؿ المخركطػ ػػي،
يصػ ػػؿ اسػ ػػفؿ منتصػ ػػؼ السػ ػػاقيف ،بفتحػ ػػة رقبػ ػػة مثمثػ ػػة متكسػ ػػطة العمػ ػػؽ ،كخطػ ػػي كتػ ػػؼ

طػ ػػكيميف ،بمػ ػػرد بسػ ػػيط يغمػ ػػؽ بكباسػ ػػيف يمكػ ػػف مػ ػػف خاللػ ػػو فحػ ػػص العالمػ ػػات الحيكيػ ػػة
لممريض ػ ػػة كاعطائي ػ ػػا األدكي ػ ػػة الالزم ػ ػػة( حقن ػ ػػة من ػ ػػع ال ػ ػػتجمط بالفخ ػ ػػذ ،تحامي ػ ػػؿ خف ػ ػػض

درجػ ػ ػػة الح ػ ػ ػ اررة كالمسػ ػ ػػكنة لػ ػ ػػألالـ) باإلضػ ػ ػػافة الػ ػ ػػى سػ ػ ػػيكلة ارتػ ػ ػػداء الككرسػ ػ ػػيو الطبػ ػ ػػي
لتثبي ػ ػ ػػت كمن ػ ػ ػػع حرك ػ ػ ػػة العم ػ ػ ػػكد الفق ػ ػ ػػرم كتيس ػ ػ ػػير عممي ػ ػ ػػة االرت ػ ػ ػػداء كالخم ػ ػ ػػع ،بقص ػ ػ ػػة

برنسػ ػػيس تبػ ػػدأ م ػ ػف نيايػ ػػة خػ ػػط الكتػ ػػؼ مػ ػػرك ار ببػ ػػركز الصػ ػػدركتنتيي بقصػ ػػة الخص ػ ػػر
ذات التص ػ ػ ػػميـ األفق ػ ػ ػػي ،بجي ػ ػ ػػب خ ػ ػ ػػارجي كبي ػ ػ ػػر بمنتص ػ ػ ػػفو كالكني ػ ػ ػػو أعم ػ ػ ػػى مس ػ ػ ػػتكل
الركبػ ػػة ناحيػ ػػة اليسػ ػػار لحفػ ػػظ القسػ ػػطرة البكليػ ػػة كاخفائيػ ػػاعف األعػ ػػيف فضػ ػػال عػ ػػف حفػ ػػظ

األغ ػ ػراض الشخصػ ػػية ،ككمػ ػػيف تركيػ ػػب يصػ ػػؿ طكليمػ ػػا اسػ ػػفؿ منتصػ ػػؼ العضػ ػػد بقميػ ػػؿ
مم ػػا يس ػػاعد ف ػػي تركي ػػب الك ػػانيكال بالكري ػػد بس ػػيكلة فض ػػال ع ػػف تركي ػػب جي ػػاز الض ػػغط
كينتي ػ ػػي الكم ػ ػػيف بشػ ػ ػريط بيي ػ ػػو كبان ػ ػػدة متكس ػ ػػطة الع ػ ػػرض ،يغم ػ ػػؽ الخ ػ ػػط الفاص ػ ػػؿ م ػ ػػا
بػ ػػيف األمػ ػػاـ كالخمػ ػػؼ بكاسػ ػػطة كباسػ ػػيف بدايػ ػػة مػ ػػف منتصػ ػػؼ الفخػ ػػذ حتػ ػػى خػ ػػط الػ ػػذيؿ

كذل ػ ػ ػػؾ لس ػ ػ ػػيكلة أخ ػ ػ ػػذ حقن ػ ػ ػػة من ػ ػ ػػع ال ػ ػ ػػتجمط باإلض ػ ػ ػػافة ال ػ ػ ػػى تيس ػ ػ ػػير م ػ ػ ػػركر أنب ػ ػ ػػكب
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القس ػ ػ ػ ػػطرة ،بقص ػ ػ ػ ػػتيف برنس ػ ػ ػ ػػيس ب ػ ػ ػ ػػالخمؼ مم ػ ػ ػ ػػاثمتيف لقص ػ ػ ػ ػػتي األم ػ ػ ػ ػػاـ ي ػ ػ ػ ػػتـ غمقيم ػ ػ ػ ػػا
كفتحيمػ ػ ػ ػػا بكباسػ ػ ػ ػػيف ممػ ػ ػ ػػا يس ػ ػ ػ ػػاىـ فػ ػ ػ ػػي فحػ ػ ػ ػػص ج ػ ػ ػ ػػرح العمميػ ػ ػ ػػو كتعقيمػ ػ ػ ػػو كتغيي ػ ػ ػ ػػر
الضػ ػ ػػمادات ،باإلضػ ػ ػػافة الػ ػ ػػى تػ ػ ػػدليؾ الرقبػ ػ ػػة كالظيػ ػ ػػر إذا لػ ػ ػػزـ األمػ ػ ػػر كدىػ ػ ػػاف الظيػ ػ ػػر
بػػ ػػالكريـ المسػ ػ ػػكف بسػ ػ ػػيكلة ،بخػػ ػػط نصػػ ػػؼ الخم ػ ػػؼ قصػ ػ ػػة أرس ػ ػػية تمت ػ ػػد مػػ ػػف الخصػ ػ ػػر

حتػ ػػى خػػػط الػ ػػذيؿ تغمػ ػػؽ بكباسػ ػػيف تسػ ػػاعد فػػػي اخػ ػػذ التحاميػ ػػؿ المسػ ػػكنة بفتحػػػة الشػ ػػرج،
باإلضافة الى سيكلة التعامؿ بالمرحاض أك ارتداء الحفاظ .

تقُيت غهق وفتح قصت انخهف
بانتصًيى

اياو انتصًيى انرابع
شكم ( - 13أ )

خهف انتصًيى انرابع
شكم ( - 13ب )

 -وصف التصميم الخامس "بدلة" شكل( -14أ  ،ب ):

الجاكيــــــت  :كاسػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى الجػ ػ ػػذع لتػ ػ ػػكفير ال ارحػ ػ ػػة الممبسػ ػ ػػية لممريضػ ػ ػػة اثنػ ػ ػػاء اقامتيػ ػ ػػا
بالمستشػ ػػفى كخاصػػػة عنػ ػػد القيػ ػػاـ بػ ػػالعالج الطبيعػػػي  ،يأخػ ػػذ فػػػي شػ ػػكمو الظمػػػي الشػ ػػكؿ

المس ػػتطيؿ ،يصػػػؿ طكلػ ػػو اس ػػفؿ مسػػػتكل الجن ػػب ،بك ػػكؿ اكفيس ػػيو ،كخطػػػي كتػ ػػؼ ليمػػػا

ط ػ ػػكؿ طبيع ػ ػػي ي ػ ػػتـ غمقيمػ ػ ػا بكاس ػ ػػطة كباس ػ ػػيف ،بم ػ ػػرد بس ػ ػػيط يغم ػ ػػؽ بكاس ػ ػػطة كباس ػ ػػيف
مثبتػ ػػو عمػ ػػى ابعػ ػػاد متسػ ػػاكية يمكػ ػػف مػ ػػف خاللػ ػػو فحػ ػػص العالمػ ػػات الحيكيػ ػػة لممريضػ ػػة
باإلضػ ػػافة الػ ػػى سػ ػػيكلة ارتػ ػػداء الككرسػ ػػيو الطبػ ػػي لتثبيػ ػػت كمنػ ػػع حركػ ػػة العمػ ػػكد الفقػ ػػرم

كتيسػ ػػير عمميػ ػػة تغييػ ػػر مالبػ ػػس المريضػ ػػة عنػ ػػد الحاجػ ػػة ،بقصػ ػػة افقيػ ػػة التصػ ػػميـ أسػ ػػفؿ

مس ػ ػ ػ ػتكل الصػ ػ ػ ػػدر بقميػ ػ ػ ػػؿ ،بجيػ ػ ػ ػػب شػ ػ ػ ػػؽ أعمػ ػ ػ ػػى مسػ ػ ػ ػػتكل الصػ ػ ػ ػػدر األيسػ ػ ػ ػػر كجيبػ ػ ػ ػػيف
خػ ػ ػػارجييف متكسػ ػ ػػطي الحجػ ػ ػػـ أسػ ػ ػػفؿ مسػ ػ ػػتكل الخصػ ػ ػػر لحفػ ػ ػػظ األغ ػ ػ ػراض الشخصػ ػ ػػية،
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ككمػ ػػيف جػ ػػابكنيز يصػ ػػؿ طكليمػ ػػا الػ ػػى رسػ ػػغ اليػ ػػد ينتييػ ػػاف بكػ ػػكت ذك مطاطيػ ػػة عاليػ ػػة،
بػ ػػالكميف فتحتػػػيف أرسػػػيتيف بمنتصػػػؼ الكػػػـ حتػػػى نيايتػػػو ي ػػتـ غمقيمػػػا بكاسػ ػػطة كباسػػػيف

مثبتػ ػػو عمػ ػػى ابعػ ػػاد متسػ ػػاكية العطػ ػػاء السػ ػػماحية فػ ػػي تركيػ ػػب جيػ ػػاز الضػ ػػغط بمسػ ػػتكل
العضػ ػ ػػد باإلضػ ػ ػػافة الػ ػ ػػى تركيػ ػ ػػب الكػ ػ ػػانيكال بالكريػ ػ ػػد بسػ ػ ػػيكلة كدىػ ػ ػػاف الظيػ ػ ػػر بػ ػ ػػالكريـ

المسػ ػ ػػكف فػ ػ ػػي حالػ ػ ػػة فػػ ػػتح خطػػ ػػي الكتػ ػ ػػؼ ،يغمػ ػ ػػؽ خطػ ػ ػػي نصػ ػ ػػؼ الخمػػ ػػؼ بدايػػ ػػة مػ ػ ػػف
الككلػػ ػػة حتػ ػ ػػى القصػ ػ ػػة األفقيػ ػ ػػة المماثمػ ػ ػػة لقصػ ػ ػػة األمػ ػ ػػاـ بكباسػ ػ ػػيف مثبتػ ػ ػػة عم ػ ػ ػى ابعػ ػ ػػاد
متس ػ ػػاكية كك ػ ػػذلؾ القص ػ ػػة مم ػ ػػا يس ػ ػػر م ػ ػػف فح ػ ػػص ج ػ ػػرح العممي ػ ػػو كتعقيم ػ ػػو ،كتغيي ػ ػػر
الضمادات ،باإلضافة الى تدليؾ الرقبة كالظير إذا لزـ األمر.

البنطمــــــــون  :كاس ػ ػ ػػع عم ػ ػ ػػى الج ػ ػ ػػزء الس ػ ػ ػػفمي م ػ ػ ػػف الجس ػ ػ ػػـ لت ػ ػ ػػكفير ال ارح ػ ػ ػػة الممبس ػ ػ ػػية
لممريض ػ ػػة اثن ػ ػػاء اقامتي ػ ػػا بالمستش ػ ػػفى كخاص ػ ػػة عن ػ ػػد القي ػ ػػاـ ب ػ ػػالعالج الطبيع ػ ػػي؛ يص ػ ػػؿ
طكلػ ػ ػػو الػ ػ ػػى رسػ ػ ػػغ القػ ػ ػػدـ ينتيػ ػ ػػي بكػ ػ ػػكت متكسػ ػ ػػط العػ ػ ػػرض ،بكمػ ػ ػػر ع ػ ػ ػريض مػ ػ ػػدكؾ
بش ػ ػريط مطػ ػػاط ،بخػ ػػط حجرعميػ ػػؽ ،بقصػ ػػتيف أرسػ ػػيتيف بجانػ ػػب الخطػ ػػيف الفاصػ ػػميف مػ ػػا

ب ػ ػػيف االم ػ ػػاـ كالخم ػ ػػؼ بداي ػ ػػة م ػ ػػف الكم ػ ػػر حت ػ ػػى مس ػ ػػتكل الركب ػ ػػة ي ػ ػػتـ غمقيم ػ ػػا بكاس ػ ػػطة

ش ػ ػ ػرائط فميكػ ػ ػػرك كذلػػ ػػؾ لتيسػ ػ ػػير اعطػ ػ ػػاء األدكي ػ ػػة الالزمػ ػ ػػة مثػ ػ ػػؿ( حقن ػ ػ ػة منػ ػ ػػع الػ ػ ػػتجمط
بالفخػ ػ ػ ػػذ ،تحاميػ ػ ػ ػػؿ خفػ ػ ػ ػػض درجػ ػ ػ ػػة الح ػ ػ ػ ػ اررة كالمسػ ػ ػ ػػكنة لػ ػ ػ ػػألالـ) ،بقصػ ػ ػ ػػتيف أفقيتػ ػ ػ ػػيف
بمس ػ ػػتكل الركب ػ ػػة ،بجي ػ ػػب خ ػ ػػارجي ذك حج ػ ػػـ كبي ػ ػػر أس ػ ػػفؿ الركب ػ ػػة اليمن ػ ػػى يس ػ ػػاعد ف ػ ػػي

حم ػ ػػؿ القس ػ ػػطرة البكلي ػ ػػة كاخفائي ػ ػػا ع ػ ػػف األع ػ ػػيف ،يف ػ ػػتح الخط ػ ػػيف ال ػ ػػداخمييف لمبنطم ػ ػػكف
بكاس ػ ػػطة كباس ػ ػػيف بداي ػ ػػة م ػ ػػف مس ػ ػػتكل الركب ػ ػػة حت ػ ػػى نيايت ػ ػػو مم ػ ػػا يس ػ ػػاعد ف ػ ػػي ت ػ ػػدليؾ

الس ػ ػػاقيف بالكريم ػ ػػات الطبي ػ ػػة ف ػ ػػي حال ػ ػػة األالـ كارت ػ ػػداء الج ػ ػػكرب الطب ػ ػػي ال ػ ػػذم يص ػ ػػؿ
طكلو الى الركبة.
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اياو انتصًيى انخايس
شكم ( - 14أ )

خهف انتصًيى انخايس
شكم ( - 14ب )

 وصف التصميم السادس "قميص" شكل( -15أ  ،ب ):كاسػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى الجسػ ػ ػػـ لتػ ػ ػػكفير ال ارحػ ػ ػػة الممبسػ ػ ػػية لممريضػ ػ ػػة اثنػ ػ ػػاء اقامتيػ ػ ػػا بالمستشػ ػ ػػفى

كخاص ػ ػ ػ ػػة عن ػ ػ ػ ػػد القي ػ ػ ػ ػػاـ ب ػ ػ ػ ػػالعالج الطبيع ػ ػ ػ ػػي  ،يأخ ػ ػ ػ ػػذ ف ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػػكمو الظم ػ ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػ ػػكؿ
المخركطػ ػ ػػي ،يصػ ػ ػػؿ طكلػ ػ ػػو اسػ ػ ػػفؿ منتصػ ػ ػػؼ السػ ػ ػػاقيف بقميػ ػ ػػؿ ،بحػ ػ ػػردة رقبػ ػ ػػة منحنيػ ػ ػػة
التص ػػميـ كاس ػػعة نكع ػػا م ػػا ،كخط ػػي كت ػػؼ ليم ػػا ط ػػكؿ طبيع ػػي ،بم ػػرد بس ػػيط مثب ػػت ب ػػو

مػ ػػف الخػ ػػارج ازرار زخرفيػ ػػة الشػ ػػكؿ يغمػ ػػؽ بكاسػ ػػطة ش ػ ػرائط فميكػ ػػرك مثبتػ ػػو مػ ػػف الػ ػػداخؿ
عم ػ ػ ػػى ابعػػ ػ ػػاد متس ػ ػ ػػاكية يمكػػ ػ ػػف م ػ ػ ػػف خالل ػ ػ ػػو فح ػ ػ ػػص العالم ػ ػ ػػات الحيكي ػ ػ ػػة لممريضػػ ػ ػػة
كاعطائيػ ػػا األدكيػ ػػة الالزمػ ػػة مثػ ػػؿ( حقنػ ػػة منػ ػػع الػ ػػتجمط بالفخػ ػػذ ،تحاميػ ػػؿ خفػ ػػض درجػ ػػة

الحػ ػ ػ اررة كالمس ػ ػػكنة ل ػ ػػألالـ) باإلض ػ ػػافة ال ػ ػػى س ػ ػػيكلة ارت ػ ػػداء الككرس ػ ػػيو الطب ػ ػػي لتثبي ػ ػػت
كمنػ ػػع حركػ ػػة العمػ ػػكد الفقػ ػػرم كتيسػ ػػير عمميػ ػػة تغييػ ػػر مالبػ ػػس المريضػ ػػة عنػ ػػد الحاجػ ػػة،

بقص ػ ػ ػػة س ػ ػ ػػفرة افقي ػ ػ ػػة التص ػ ػ ػػميـ بمس ػ ػ ػػتكل الص ػ ػ ػػدر ينس ػ ػ ػػدؿ م ػ ػ ػػف منتص ػ ػ ػػفيا قص ػ ػ ػػتيف
أرسػ ػػيتيف حتػ ػػى خػ ػػط الػ ػػذيؿ تتػ ػػرؾ مفتكحػ ػػة لمسػ ػػافة  2سػ ػػـ عنػ ػػد مسػ ػػتكل الجيػ ػػب حتػ ػػى
يخ ػ ػ ػػرج م ػ ػ ػػف الفتح ػ ػ ػػة أنب ػ ػ ػػكب القس ػ ػ ػػطرة البكلي ػ ػ ػػة ،بجيب ػ ػ ػػيف خ ػ ػ ػػارجييف كبيػ ػ ػ ػريف الحج ػ ػ ػػـ
بمنتصػ ػ ػػفيما كالكنيػ ػ ػػو أعمػ ػ ػػى مسػ ػ ػػتكل الركبػ ػ ػػة لحفػ ػ ػػظ القسػ ػ ػػطرة البكليػ ػ ػػة كاخفائيػ ػ ػػا عػ ػ ػػف

األعػ ػ ػػيف فضػ ػ ػػال عػ ػ ػػف حفػ ػ ػػظ األغ ػ ػ ػراض الشخصػ ػ ػػية اف لػ ػ ػػزـ األمػ ػ ػػر ،ككمػ ػ ػػيف تركيػ ػ ػػب
يص ػ ػػؿ طكليم ػ ػػا ال ػ ػػى رس ػ ػػغ الي ػ ػػد ينتيي ػ ػػاف ببان ػ ػػدة عريض ػ ػػة ،ب ػ ػػالكميف فتحت ػ ػػيف أرس ػ ػػيتيف
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بمنتص ػػؼ الكػػػـ حتػ ػػى نيايتػ ػػو يػػػتـ غمقيمػ ػا بكاسػ ػػطة ش ػ ػرائط فميكػ ػػرك العطػ ػػاء السػػػماحية
فػػػي تركيػ ػػب جيػ ػػاز الضػ ػػغط بمسػ ػػتكل العضػ ػػد باإلضػ ػػافة ال ػػى تركيػ ػػب الكػ ػػانيكال بالكريػ ػػد
بس ػػيكلة ،بفتح ػػة أرس ػػية بخ ػػط نص ػػؼ الخم ػػؼ تغم ػػؽ بشػ ػرائط فميك ػػرك مثبت ػػو عم ػػى ابع ػػاد

متس ػ ػ ػػاكية مم ػ ػ ػػا يس ػ ػ ػػاىـ ف ػ ػ ػػي فح ػ ػ ػػص ج ػ ػ ػػرح العممي ػ ػ ػػو كتعقيم ػ ػ ػػو ،كتغيي ػ ػ ػػر الض ػ ػ ػػمادات،
باإلض ػػافة ال ػػى ت ػػدليؾ الرقب ػػة كالظي ػػر إذا ل ػػزـ األم ػػر ،ى ػػذا كتس ػػاعد تقنيت ػػي ف ػػتح ك ػػال
مف الكميف كخط نصؼ الخمؼ دىاف الظير بالكريـ المسكف بسيكلة.

اياو انتصًيى انسادس
شكم ( - 15أ )

خهف انتصًيى انسادس
شكم ( - 15ب )

 -وصف التصميم السابع "بدلة" شكل( -16أ  ،ب ):

الجاكيــــــت  :كاسػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى الجػ ػ ػػذع لتػ ػ ػػكفير ال ارحػ ػ ػػة الممبسػ ػ ػػية لممريضػ ػ ػػة اثنػ ػ ػػاء اقامتيػ ػ ػػا
بالمستشػ ػػفى كخاصػػػة عنػ ػػد القيػ ػػاـ بػ ػػالعالج الطبيعػػػي  ،يأخػ ػػذ فػػػي شػ ػػكمو الظمػػػي الشػ ػػكؿ

المس ػ ػػتطيؿ ،يص ػ ػػؿ طكل ػ ػػو اس ػ ػػفؿ مس ػ ػػتكل الجن ػ ػػب ،بفتح ػ ػػة رقب ػ ػػة منحني ػ ػػة كاس ػ ػػعة ال ػ ػػى
حػ ػػداما ،كخطػ ػػي كتػ ػػؼ ليمػ ػػا طػ ػػكؿ طبيعػ ػػي يػ ػػتـ غمقيمػ ػػا بكاسػ ػػطة سػ ػػحاب ممتػ ػػد الػ ػػى

خطػ ػ ػػي نصػ ػ ػػؼ الكمػ ػ ػػيف الػ ػ ػػرجالف كالػ ػ ػػذم يصػ ػ ػػؿ طكليمػ ػ ػػا الػ ػ ػػى رسػ ػ ػػغ اليػ ػ ػػد العطػ ػ ػػاء

الس ػ ػ ػػماحية ف ػ ػ ػػي تركي ػ ػ ػػب جي ػ ػ ػػاز الض ػ ػ ػػغط بمس ػ ػ ػػتكل العض ػ ػ ػػد باإلض ػ ػ ػػافة ال ػ ػ ػػى تركي ػ ػ ػػب
الكػػ ػػانيكال بالكريػ ػ ػػد بسػ ػ ػػيكلة كدىػ ػ ػػاف الظيػ ػ ػػر ب ػ ػػالكريـ المسػ ػ ػػكف فػ ػ ػػي حالػ ػ ػػة فػ ػ ػػتح خطػ ػ ػػي

الكت ػ ػػؼ ،بم ػ ػػرد بس ػ ػػيط مثب ػ ػػت ب ػ ػػو م ػ ػػف الخ ػ ػػارج ازرار زخرفي ػ ػػة الش ػ ػػكؿ يغم ػ ػػؽ بكاس ػ ػػطة
شػ ػ ػرائط فميك ػ ػػرك مثبت ػ ػػو م ػ ػػف ال ػ ػػداخؿ عم ػ ػػى ابع ػ ػػاد متس ػ ػػاكية يمك ػ ػػف م ػ ػػف خالل ػ ػػو فح ػ ػػص
العالمػ ػػات الحيكيػ ػػة لممريضػ ػػة باإلضػ ػػافة الػ ػػى سػ ػػيكلة ارتػ ػػداء الككرسػ ػػيو الطبػ ػػي لتثبيػ ػػت
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كمنػ ػػع حركػ ػػة العمػ ػػكد الفقػ ػػرم كتيسػ ػػير عمميػ ػػة تغييػ ػػر مالبػ ػػس المريضػ ػػة عنػ ػػد الحاجػ ػػة،
بقص ػػة س ػػفرة منحني ػػة أعم ػػى الص ػػدر أس ػػفؿ مني ػػا كشكش ػػة ناعم ػػة كينس ػػدؿ مني ػػا قص ػػة

"ركنػ ػ ػػة" عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتكل الػ ػ ػػبطف ممحػ ػ ػػؽ بيػ ػ ػػا جيبػ ػ ػػيف داخميػ ػ ػػيف كبي ػ ػ ػريف الحجػ ػ ػػـ لكضػ ػ ػػع
المقتني ػ ػػات الشخص ػ ػػيو بيم ػ ػػا ،يغم ػ ػػؽ خط ػ ػػي نص ػ ػػؼ الخم ػ ػػؼ بداي ػ ػػة م ػ ػػف فتح ػ ػػة الرقب ػ ػػة
حت ػػى خػػػط الػ ػػذيؿ بكباس ػػيف مثبتػػػة عمػ ػػى ابع ػػاد متسػ ػػاكية ممػػػا يس ػػر مػ ػػف فحػػػص جػ ػػرح

العمميػ ػ ػػو كتعقيمػ ػ ػػو ،كتغييػ ػ ػػر الضػ ػ ػػمادات ،باإلضػ ػ ػػافة الػ ػ ػػى تػ ػ ػػدليؾ الرقبػ ػ ػػة كالظيػ ػ ػػر إذا
لزـ األمر.

البنطمــــــــون  :كاس ػ ػ ػػع عم ػ ػ ػػى الج ػ ػ ػػزء الس ػ ػ ػػفمي م ػ ػ ػػف الجس ػ ػ ػػـ لت ػ ػ ػػكفير ال ارح ػ ػ ػػة الممبس ػ ػ ػػية
لممريض ػ ػػة اثن ػ ػػاء اقامتي ػ ػػا بالمستش ػ ػػفى كخاص ػ ػػة عن ػ ػػد القي ػ ػػاـ ب ػ ػػالعالج الطبيع ػ ػػي؛ يص ػ ػػؿ
طكل ػ ػػو ال ػ ػػى رس ػ ػػغ الق ػ ػػدـ ،بكم ػ ػػر عػ ػ ػريض م ػ ػػدكؾ بشػ ػ ػريط مط ػ ػػاط ،بخ ػ ػػط حجرعمي ػ ػػؽ،
يف ػ ػػتح الخط ػ ػػيف الفاص ػ ػػميف مػ ػ ػا ب ػ ػػيف االم ػ ػػاـ كالخم ػ ػػؼ بداي ػ ػػة م ػ ػػف الكم ػ ػػر حت ػ ػػى مس ػ ػػتكل
الركب ػ ػػة بكاس ػ ػػطة س ػ ػػحاب كذل ػ ػػؾ لتيس ػ ػػير اعط ػ ػػاء األدكي ػ ػػة الالزم ػ ػػة مث ػ ػػؿ( حقن ػ ػػة من ػ ػػع
الػ ػػتجمط بالفخػ ػػذ ،تحاميػ ػػؿ خفػ ػػض درجػ ػػة الح ػ ػ اررة كالمسػ ػػكنة لػ ػػألالـ) فضػ ػػال عػ ػػف تمريػ ػػر
أنب ػ ػ ػػكب القس ػ ػ ػػطرة البكلي ػ ػ ػػة ،بقص ػ ػ ػػتيف أفقيت ػ ػ ػػيف بمس ػ ػ ػػتكل الركب ػ ػ ػػة ،كجي ػ ػ ػػب خ ػ ػ ػػارجي ذك
حجػ ػػـ كبي ػ ػر أسػ ػػفؿ الركبػ ػػة اليسػ ػػرل يسػ ػػاعد فػ ػػي حمػ ػػؿ القسػ ػػطرة البكليػ ػػة كاخفائيػ ػػا عػ ػػف
األع ػ ػػيف ،تتس ػ ػػع نياي ػ ػػة رج ػ ػػؿ البنطم ػ ػػكف بم ػ ػػا يتناس ػ ػػب م ػ ػػع ت ػ ػػدليؾ الس ػ ػػاقيف بالكريم ػ ػػات
الطبية في حالة األالـ كارتداء الجكرب الطبي الذم يصؿ طكلو الى الركبة.

اياو انتصًيى انسابع
شكم ( -16أ )

خهف انتصًيى انسابع
شكم ( - 16ب )
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 وصف التصميم الثامن "قميص" شكل( -17أ  ،ب ):كاسػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى الجسػ ػ ػػـ لتػ ػ ػػكفير ال ارحػ ػ ػػة الممبسػ ػ ػػية لممريضػ ػ ػػة اثنػ ػ ػػاء اقامتيػ ػ ػػا بالمستشػ ػ ػػفى
كخاصػػػة عنػػػد القيػ ػػاـ بػػػالعالج الطبيعػ ػػي ،يأخػ ػػذ فػػػي شػ ػػكمو الظمػػػي الشػ ػػكؿ المخركطػ ػػي،

يص ػ ػػؿ طكل ػ ػػو اس ػ ػػفؿ منتص ػ ػػؼ الس ػ ػػاقيف بقمي ػ ػػؿ كق ػ ػػد يس ػ ػػر طكل ػ ػػو م ػ ػػف ت ػ ػػدليؾ الس ػ ػػاقيف
بالكريم ػ ػػات الطبي ػ ػػة ف ػ ػػي حال ػ ػػة األالـ باإلض ػ ػػافة ال ػ ػػى س ػ ػػيكلة ارت ػ ػػداء الج ػ ػػكرب الطب ػ ػػي

الػ ػػذم يصػ ػػؿ طكلػ ػػو الػ ػػى الركبػ ػػة ،بكػ ػػكؿ اكفيسػ ػػيو بمنتصػ ػػفو فتحػ ػػو تأخػ ػػذ شػ ػػكؿ سػ ػػبعة؛

ينس ػ ػ ػػدؿ مني ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػػرد بتص ػ ػ ػػميـ كركازي ػ ػ ػػو ذك خ ػ ػ ػػط منحن ػ ػ ػػي حت ػ ػ ػػى مس ػ ػ ػػتكل الص ػ ػ ػػدر
لينسػ ػػدؿ متخػ ػػذا خطػ ػػا أرسػ ػػيا حتػ ػػى خػ ػػط ال ػ ػذيؿ كقػ ػػد تػ ػػـ انيائػ ػػو بش ػ ػريط بييػ ػػو متكسػ ػػط
العػ ػ ػػرض يغمػ ػ ػػؽ بكاسػ ػ ػػطة كباسػ ػ ػػيف مثبتػ ػ ػػو عمػ ػ ػػى ابعػ ػ ػػاد متسػ ػ ػػاكية يمكػ ػ ػػف مػ ػ ػػف خاللػ ػ ػػو
فح ػ ػػص العالم ػ ػػات الحيكي ػ ػػة لممريض ػ ػػة كاعطائي ػ ػػا األدكي ػ ػػة الالزم ػ ػػة مث ػ ػػؿ( حقن ػ ػػة من ػ ػػع
الػػ ػػتجمط بالفخػ ػ ػػذ ،تحاميػ ػ ػػؿ خفػ ػ ػػض درجػ ػ ػػة الح ػ ػ ػ اررة كالمسػ ػ ػػكنة لػ ػ ػػألالـ) باإلضػ ػ ػػافة الػ ػ ػػى

سػ ػػيكلة ارتػ ػػداء الككرسػ ػػيو الطبػ ػػي لتثبيػ ػػت كمنػ ػػع حركػ ػػة العمػ ػػكد الفقػ ػػرم كتيسػ ػػير عمميػ ػػة
االرتػػػداء كالخمػ ػػع لممريضػ ػػة ،بخطػ ػػي كتػ ػػؼ ليمػ ػػا طػ ػػكؿ طبيعػػػي؛ اسػ ػػفؿ منيمػ ػػا قصػ ػػتيف

مػ ػ ػػائمتيف ت ػ ػ ػػـ زخرفتيم ػ ػ ػػا بش ػ ػ ػريط بيي ػ ػ ػػو متكس ػ ػ ػػط العػ ػ ػػرض ،بجيب ػ ػ ػػيف داخمي ػ ػ ػػيف كبيػػ ػ ػريف
الحج ػ ػػـ أس ػ ػػفؿ مس ػ ػػتكل الركب ػ ػػة لحف ػ ػػظ القس ػ ػػطرة البكلي ػ ػػة كاخفائي ػ ػػا ع ػ ػػف األع ػ ػػيف فض ػ ػػال

عػ ػػف حفػ ػػظ األغ ػ ػراض الشخصػ ػػية اف لػ ػػزـ األمػ ػػر ،ككمػ ػػيف تركيػ ػػب بكشػ ػػكة ناعمػ ػػة مػ ػػف
أس ػ ػػفؿ ت ػ ػػـ انيائيم ػ ػػا بشػػ ػريط بيي ػ ػػو متكس ػ ػػط الع ػ ػػرض يص ػ ػػؿ طكليم ػ ػػا ال ػ ػػى الثم ػ ػػث األكؿ
مػ ػػف العضػ ػػد سػ ػػاىـ طكليمػ ػػا فػ ػػي تركيػ ػػب جيػ ػػاز الضػ ػػغط بمسػ ػػتكل العضػ ػػد باإلضػ ػػافة
ال ػ ػػى تركي ػ ػػب الك ػ ػػانيكال بالكري ػ ػػد بس ػ ػػيكلة ،ب ػ ػػالقميص فتحت ػ ػػيف ب ػ ػػالخط الفاص ػ ػػؿ مػ ػ ػا ب ػ ػػيف

األم ػ ػػاـ كالخم ػ ػػؼ بداي ػ ػػة م ػ ػػف مس ػ ػػتكل ال ػ ػػبطف حت ػ ػػى منتص ػ ػػؽ الفخ ػ ػػذيف كذل ػ ػػؾ لمػ ػ ػػركر
أنبػ ػػكب القسػ ػػطرة بػ ػػأل منيمػ ػػا ،يغمػ ػػؽ خطػ ػػي نصػ ػػؼ الخمػ ػػؼ بدايػ ػػة مػ ػػف الككلػ ػػة حت ػ ػػى

خػ ػ ػػط الػ ػ ػػذيؿ بكباسػ ػ ػػيف مثبتػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى ابعػ ػ ػػاد متسػ ػ ػػاكية ممػ ػ ػػا يسػ ػ ػػر مػ ػ ػػف فحػ ػ ػػص جػ ػ ػػرح
العمميػ ػ ػػو كتعقيمػ ػ ػػو ،كتغييػ ػ ػػر الضػ ػ ػػمادات ،باإلضػ ػ ػػافة الػ ػ ػػى تػ ػ ػػدليؾ الرقبػ ػ ػػة كالظيػ ػ ػػر إذا
لػ ػػزـ األمػ ػػر كاخػ ػػذ التحاميػ ػػؿ المسػ ػػكنة بفتحػ ػػة الشػ ػػرج ،باإلضػ ػػافة الػ ػػى سػ ػػيكلة التعامػ ػػؿ
بالمرحاض أك ارتداء الحفاظ اذا تطمبت الحالة المرضية.

247

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

اياو انتصًيى انثايٍ
شكم ( -17أ )

خهف انتصًيى انثايٍ
شكم ( -17ب )

 -وصف التصميم التاسع"قميص" شكل( -18أ  ،ب ):

كاسع عمى الجسـ لتكفير الراحة الممبسية لممريضة اثناء اقامتيا بالمستشفى كخاصة عند
القياـ بالعالج الطبيعي ،يأخذ في شكمو الظمي الشكؿ المخركطي ،يصؿ طكلو اسفؿ
منتصؼ الساقيف بقميؿ كقد يسر طكلو مف تدليؾ الساقيف بالكريمات الطبية في حالة

األالـ باإلضافة الى سيكلة ارتداء الجكرب الطبي الذم يصؿ طكلو الى الركبة ،بفتحة
رقبة تأخذ شكؿ المثمث متكسطة العمؽ تـ انيائيا ببندة متكسطة العرض؛ ينسدؿ منيا

المرد بتصميـ كركازيو ذك خط منحني حتى مستكل الصدر لينسدؿ متخذا خطا رأسيا

حتى خط الذيؿ يغمؽ بكاسطة كباسيف مثبتو عمى ابعاد متساكية يمكف مف خاللو فحص

العالمات الحيكية لممريضة كاعطائيا األدكية

الالزمة مثؿ( حقنة منع التجمط بالفخذ ،تحاميؿ خفض درجة الح اررة كالمسكنة لألالـ)
باإلضافة الى سيكلة ارتداء الككرسيو الطبي لتثبيت كمنع حركة العمكد الفقرم كتيسير
عممية االرتداء كالخمع لممريضة ،بخطي كتؼ ليما طكؿ طبيعي؛ ينسدؿ مف الثمث
األكؿ ليما قصتيف برنسيس مرك ار ببركز الصدر حتى خط الذيؿ ،بجيبيف شؽ بضمع
كاحد متكسطي الحجـ بمستكل الجنب لحفظ األغراض الشخصية لممريضة ،كجيب
خارجي كبير الحجـ تـ انيائو ببندة متكسطة العرض أعمى مستكل الركبة بالناحية
اليسرل لحمؿ القسطرة البكلية كاخفائيا عف األعيف ،ككميف تركيب بكشكة ناعمة مف
أسفؿ تـ انيائيما باسكرة متكسطة العرض يصؿ طكليما الى رسغ اليد؛ بقصتيف افقيتيف
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أعمى مستكل المرفؽ بقميؿ يتـ فصميا مف خالؿ كباسيف مثبو بيا كذلؾ لتركيب جياز
الضغط بمستكل العضد باإلضافة الى تركيب الكانيكال بالكريد بسيكلة ،يغمؽ خطي
نصؼ الخمؼ بداية مف فتحة الرقبة حتى خط الذيؿ بكباسيف مثبتة عمى ابعاد متساكية
مما ييسر مف فحص جرح العمميو كتعقيمو ،كتغيير الضمادات ،باإلضافة الى تدليؾ
الرقبة كالظير إذا لزـ األمر كاخذ التحاميؿ المسكنة بفتحة الشرج ،باإلضافة الى سيكلة
التعامؿ بالمرحاض أك ارتداء الحفاظ اذا تطمبت الحالة المرضية.

اياو انتصًيى انتاسع
شكم ( -18أ )

تقُيت غهق و فتح االياو بانتصًيى

 -وصف التصميم العاشر"بدلة" شكل( - 19أ  ،ب ):

خهف انتصًيى انتاسع
شكم ( - 18ب )

الجاكيــــــت  :كاسػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى الجػ ػ ػػذع لتػ ػ ػػكفير ال ارحػ ػ ػػة الممبسػ ػ ػػية لممريضػ ػ ػػة اثنػ ػ ػػاء اقامتيػ ػ ػػا
بالمستشػ ػػفى كخاصػػػة عنػ ػػد القيػ ػػاـ بػ ػػالعالج الطبيعػػػي  ،يأخػ ػػذ فػػػي شػ ػػكمو الظمػػػي الشػ ػػكؿ
المس ػ ػػتطيؿ ،يص ػ ػػؿ طكل ػ ػػو ال ػ ػػى مس ػ ػػتكل الجن ػ ػػب كق ػ ػػد مك ػ ػػف ى ػ ػػذا الط ػ ػػكؿ م ػ ػػف فح ػ ػػص
العالمػ ػػات الحيكيػ ػػة لممريضػ ػػة باإلضػ ػػافة الػ ػػى سػ ػػيكلة ارتػ ػػداء الككرسػ ػػيو الطبػ ػػي لتثبيػ ػػت
كمنػػػع حركػ ػػة العمػػػكد الفقػ ػػرم كتيسػ ػػير عممي ػػة تغييػ ػػر مالبػ ػػس المريض ػػة عنػ ػػد الحاجػ ػػة ،
بفتحػ ػ ػػة رقبػ ػ ػػة مثمثػ ػ ػػة التصػ ػ ػػميـ تػ ػ ػػـ انيائيػ ػ ػػا ببنػ ػ ػػدة متكسػ ػ ػػطة العػ ػ ػػرض كش ػ ػ ػريط بييػ ػ ػػو،
كخط ػ ػػي كت ػ ػػؼ ليم ػ ػػا ط ػ ػػكؿ طبيع ػ ػػي ي ػ ػػتـ غمقيم ػ ػػا بكاس ػ ػػطة كباس ػ ػػيف ،ككم ػ ػػيف رج ػ ػػالف
يصػ ػػؿ طكليمػ ػػا قبػ ػػؿ مسػ ػػتكل المرفػ ػػؽ بقميػ ػػؿ ينتييػ ػػاف ببنػ ػػدة متكسػ ػػطة العػ ػػرض كش ػ ػريط
بييػ ػػو ،ب ػ ػػالكميف فتحت ػ ػػيف أرس ػ ػػيتيف بمنتص ػ ػػؼ الك ػ ػػـ حت ػ ػػى نيايت ػ ػػو ي ػ ػػتـ غمقيم ػ ػػا بكاس ػ ػػطة
كباسػ ػػيف مثبتػ ػػو عمػ ػػى ابعػ ػػاد متسػ ػػاكية العطػ ػػاء السػ ػػماحية فػ ػػي تركيػ ػػب جيػ ػػاز الض ػ ػغط
بمس ػ ػػتكل العضػػ ػػد باإلضػػ ػػافة الػػ ػػى تركيػػ ػػب الك ػ ػػانيكال بالكري ػ ػػد بسػ ػ ػػيكلة كدىػػ ػػاف الظيػ ػ ػػر
بػ ػ ػػالكريـ المس ػ ػ ػػكف ف ػ ػ ػػي حال ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػتح خطػ ػ ػػي الكت ػ ػ ػػؼ ،بقص ػ ػ ػػتيف برنس ػ ػ ػػيس يب ػ ػ ػػدأف م ػ ػ ػػف
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
منتص ػػؼ حػ ػػردة االب ػػط حتػ ػػى خ ػػط الػ ػػذيؿ ،مثب ػػت بخ ػػط نص ػػؼ األم ػػاـ ثالثػػػة فيكنكػ ػػات
عم ػػى ابع ػػاد متس ػػاكية  ،ب ػػالخمؼ قص ػػة أفقي ػػة التص ػػميـ م ػػا ب ػػيف ني ػػايتي حردت ػػي االب ػػط
سػ ػػاعدات عنػ ػػد فػ ػػتح خطػ ػػى الكتػ ػػؼ مػ ػػف تػ ػػدليؾ الرقبػ ػػة كالظيػ ػػر إذا لػ ػػزـ األمػ ػػر ،يغمػ ػػؽ
أس ػػفميا خط ػػي نص ػػؼ الخم ػػؼ بشػ ػرائط فميك ػػرك مثبت ػػة عم ػػى ابع ػػاد متس ػػاكية حت ػػى خ ػػط
الذيؿ مما يسر مف فحص جرح العمميو كتعقيمو ،كتغيير الضمادات.
البنطمــــــــون  :كاس ػ ػ ػػع عم ػ ػ ػػى الج ػ ػ ػػزء الس ػ ػ ػػفمي م ػ ػ ػػف الجس ػ ػ ػػـ لت ػ ػ ػػكفير ال ارح ػ ػ ػػة الممبس ػ ػ ػػية
لممريض ػ ػػة اثن ػ ػػاء اقامتي ػ ػػا بالمستش ػ ػػفى كخاص ػ ػػة عن ػ ػػد القي ػ ػػاـ ب ػ ػػالعالج الطبيع ػ ػػي ،يص ػ ػػؿ
طكل ػ ػػو ال ػ ػػى رس ػ ػػغ الق ػ ػػدـ ،بكم ػ ػػر عػ ػ ػريض م ػ ػػدكؾ بشػ ػ ػريط مط ػ ػػاط م ػ ػػف الخم ػ ػػؼ ،بخ ػ ػػط
حجرعميػ ػػؽ ،بقصػ ػػتيف أرسػ ػػيتيف بمنتصػ ػػؼ االمػ ػػاـ يمتػ ػػداف مػ ػػف الكمػ ػػر حتػ ػػى الػ ػػذيؿ يػ ػػتـ
غمقيم ػ ػػا بكاس ػ ػػطة كباس ػ ػػيف كذل ػ ػػؾ لتيس ػ ػػير اعط ػ ػػاء األدكي ػ ػػة الالزم ػ ػػة مث ػ ػػؿ (حقن ػ ػػة من ػ ػػع
ال ػ ػػتجمط بالفخ ػ ػػذ ،تحامي ػ ػػؿ خف ػ ػػض درج ػ ػػة الحػ ػ ػ اررة كالمس ػ ػػكنة ل ػ ػػألالـ) ،باإلض ػ ػػافة ال ػ ػػى
ت ػ ػػدليؾ الس ػ ػػاقيف بالكريم ػ ػػات الطبي ػ ػػة ف ػ ػػي حال ػ ػػة األالـ كارت ػ ػػداء الج ػ ػػكرب الطب ػ ػػي ال ػ ػػذم
يص ػ ػػؿ طكل ػ ػػو ال ػ ػػى الركب ػ ػػة ،كك ػ ػػذلؾ تمري ػ ػػر أنب ػ ػػكب القس ػ ػػطرة بم ػ ػػا ي ػ ػػتالئـ م ػ ػػع مس ػ ػػتكل
الجيػ ػ ػػب ،بجيبػ ػ ػػيف خػ ػ ػػارجييف ذك حجػ ػ ػػـ كبيػ ػ ػػر تػ ػ ػػـ انيائيمػ ػ ػػا ببنػ ػ ػػدة متكسػ ػ ػػطة العػ ػ ػػرض
بمستكل الركبة يساعد في حمؿ القسطرة البكلية كاخفائيا عف األعيف.

اياو انتصًيى انعاشر
شكم ( - 19أ )

تقُيت غهق وفتح انجاكيت
وانبُطهوٌ بانتصًيى

خهف انتصًيى انعاشر
شكم ( - 19ب )
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 وصف التصميم الحادى عشر "قميص" شكل( - 20أ  ،ب ):كاسػ ػػع عمػ ػػى الجسػ ػػـ لتػ ػػكفير ال ارحػ ػػة الممبسػ ػػية لممريضػ ػػة اثنػ ػػاء اقامتيػ ػػا بالمستشػ ػػفى
كخاصػ ػ ػ ػػة عنػ ػ ػ ػػد القيػ ػ ػ ػػاـ بػ ػ ػ ػػالعالج الطبيعػ ػ ػ ػػي ،يأخػ ػ ػ ػػذ فػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػػكمو الظمػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػػكؿ
المخركطػ ػػي ،يصػ ػػؿ طكلػ ػػو اسػ ػػفؿ منتصػ ػػؼ السػ ػػاقيف بقميػ ػػؿ كقػ ػػد تػ ػػـ انيائػ ػػو ببنػ ػػدة

عريض ػ ػػة كيس ػ ػػر طكل ػ ػػو م ػ ػػف ت ػ ػػدليؾ الس ػ ػػاقيف بالكريم ػ ػػات الطبي ػ ػػة ف ػ ػػي حال ػ ػػة األالـ
باإلضػ ػػافة الػ ػػى سػ ػػيكلة ارتػ ػػداء الجػ ػػكرب الطبػ ػػي الػ ػػذم يصػ ػػؿ طكلػ ػػو الػ ػػى الركبػ ػػة،
بفتح ػ ػػة رقب ػ ػػة منحنيػػ ػػة التص ػ ػػميـ مثبػػ ػػت بي ػ ػػا ك ػ ػػكؿ بيبي ػ ػػو م ػ ػػف األمػػ ػػاـ ت ػ ػػـ انيائػػ ػػو

بش ػ ػريط بييػ ػػو ،بقصػ ػػة أفقيػ ػػة التصػ ػػميـ أسػ ػػفؿ مسػ ػػتكل الصػ ػػدر بقميػ ػػؿ يتعامػ ػػد عمييػ ػػا

قصػ ػػة أرسػ ػػية التصػ ػػميـ بدايػ ػػة مػ ػػف الثمػ ػػث األكؿ ليػ ػػا ناحيػ ػػة اليسػ ػػار ليمتػ ػػد طكليػ ػػا
الػ ػ ػػى مسػ ػ ػػتكل الػ ػ ػػذيؿ مثبػ ػ ػػت بيػ ػ ػػا كباسػ ػ ػػيف عمػ ػ ػػى ابعػ ػ ػػاد متسػ ػ ػػاكية لتفػ ػ ػػتح كتغمػ ػ ػػؽ
بسػ ػػيكلة ممػ ػػا ييسػ ػػر مػ ػػف فحػ ػػص العالمػ ػػات الحيكيػ ػػة لممريضػ ػػة كاعطائيػ ػػا األدكيػ ػػة

الالزم ػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػؿ( حقن ػ ػ ػػة من ػ ػ ػػع ال ػ ػ ػػتجمط بالفخ ػ ػ ػػذ ،تحامي ػ ػ ػػؿ خف ػ ػ ػػض درج ػ ػ ػػة الحػ ػ ػ ػ اررة
كالمسػ ػػكنة لػ ػػألالـ) باإلضػ ػػافة الػ ػػى سػ ػػيكلة ارتػ ػػداء الككرسػ ػػيو الطبػ ػػي لتثبيػ ػػت كمنػ ػػع

حركػ ػػة العمػ ػػكد الفقػ ػػرم كتيسػ ػػير عمميػ ػػة االرتػ ػػداء كالخمػ ػػع لممريضػ ػػة ،بخطػ ػػي كتػ ػػؼ
ليمػ ػػا طػ ػػكؿ طبيعػ ػػي ،بجيػ ػػب شػ ػػؽ بضػ ػػمع كاحػ ػػد متكسػ ػػط الحجػ ػػـ بمسػ ػػتكل الصػ ػػدر
ناحي ػ ػػة اليس ػ ػػار ،كجيب ػ ػػيف خ ػ ػػارجييف كبيػ ػ ػريف الحج ػ ػػـ ت ػ ػػـ انيائيم ػ ػػا ببن ػ ػػدة متكس ػ ػػطة

الع ػ ػػرض أعم ػ ػػى مس ػ ػػتكل الركب ػ ػػة لحم ػ ػػؿ القس ػ ػػطرة البكلي ػ ػػة كاخفائي ػ ػػا ع ػ ػػف األع ػ ػػيف
باإلضػ ػػافة الػ ػػى حمػ ػػؿ األغ ػ ػراض الشخصػ ػػية ،ككمػ ػػيف تركيػ ػػب يصػ ػػؿ طكليمػ ػػا الػ ػػى

منتصػ ػ ػػؼ العضػ ػ ػػد بفتحت ػ ػ ػػيف أرسػ ػ ػػيتيف بخ ػ ػ ػػط النصػ ػ ػػؼ يػ ػ ػػتـ غمقيم ػ ػ ػػا مػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ
كباس ػ ػػيف مثبتػ ػ ػو بيم ػ ػػا كق ػ ػػد س ػ ػػاىما ف ػ ػػي تركي ػ ػػب جي ػ ػػاز الض ػ ػػغط بمس ػ ػػتكل العض ػ ػػد
باإلض ػ ػػافة ال ػ ػػى تركي ػ ػػب الك ػ ػػانيكال بالكري ػ ػػد بس ػ ػػيكلة ،يغم ػ ػػؽ خط ػ ػػي نص ػ ػػؼ الخم ػ ػػؼ
بدايػ ػػة مػ ػػف فتحػ ػػة الرقبػ ػػة حتػ ػػى خػ ػػط الػ ػػذيؿ بكباسػ ػػيف مثبتػ ػػة عمػ ػػى ابعػ ػػاد متسػ ػػاكية

ممػ ػػا ييسػ ػػر مػ ػػف فحػ ػػص جػ ػػرح العمميػ ػػو كتعقيمػ ػػو ،كتغييػ ػػر الضػ ػػمادات ،باإلضػ ػػافة

الػ ػ ػػى تػ ػ ػػدليؾ الرقبػ ػ ػػة كالظيػ ػ ػػر إذا لػ ػ ػػزـ األمػ ػ ػػر كاخػ ػ ػػذ التحاميػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػػكنة بفتحػ ػ ػػة
الشػ ػ ػ ػػرج ،باإلضػ ػ ػ ػػافة الػ ػ ػ ػػى سػ ػ ػ ػػيكلة التعامػ ػ ػ ػػؿ بالمرحػ ػ ػ ػػاض أك ارتػ ػ ػ ػػداء الحفػ ػ ػ ػػاظ اذا
تطمبت الحالة المرضية.
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اياو انتصًيى انحادى عشر
شكم ( - 20أ )

تقُيت فتح وغهق األياو
بانتصًيى

خهف انتصًيى انحادى عشر
شكم ( - 20ب )

 -وصف التصميم الثانى عشر " بدلة" شكل( - 21أ  ،ب ):

الجاكيت  :كاسع عمى الجذع لتكفير الراحة الممبسية لممريضة اثناء اقامتيا بالمستشفى

كخاصة عند القياـ بالعالج الطبيعي ،يأخذ في شكمو الظمي الشكؿ المستطيؿ ،يصؿ

طكلو مستكل الجنب ،بمرد بسيط مثبت بو كباسيف عمى ابعاد متساكية مما يسر الى
جانب طكؿ الجاكيت مف فحص العالمات الحيكية لممريضة باإلضافة الى سيكلة

ارتداء الككرسيو الطبي لتثبيت كمنع حركة العمكد الفقرم كتيسير عممية تغيير مالبس
المريضة عند الحاجة ،بفتحة رقبة منحنية التصميـ مضبكطة االتساع ،كخطي كتؼ

ليما طكؿ طبيعي يتـ غمقيما بكاسطة كباسيف ،ككميف تركيب يصؿ طكليما الى رسغ

اليد بيما فتحتيف رأسيتيف بمنتصؼ الكـ حتى ما بعد المرفؽ بقميؿ يتـ غمقيما بكاسطة

كباسيف مثبتو عمى ابعاد متساكية العطاء السماحية في تركيب جياز الضغط بمستكل

العضد باإلضافة الى تركيب الكانيكال بالكريد بسيكلة كدىاف الظير بالكريـ المسكف
بسيكلة في حالة فتح خطي الكتؼ ،بقصة سفرة شبو مخركطية التصميـ تبدأ مف
منتصؼ الكتفيف حتى أسفؿ مستكل الصدر ،بجيبيف خارجييف مربعي التصميـ

متكسطي الحجـ بكشكشة ناعمة أعمى مستكل البطف ،بالخمؼ قصة رأسية بخط

النصؼ تغمؽ بكاسطة كباسيف عمى ابعاد متساكية ساعدت الى جانب فتحتي الكتفيف

كالكميف مف تدليؾ الرقبة كالظير إذا لزـ األمر؛ باإلضافة الى فحص جرح العمميو
كتعقيمو ،كتغيير الضمادات.
252

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
البنطمون  :كاسع عمى الجزء السفمي مف الجسـ لتكفير الراحة الممبسية لممريضة اثناء
اقامتيا بالمستشفى كخاصة عند القياـ بالعالج الطبيعي يصؿ طكلو الى رسغ القدـ،
بكمرعريض مدكؾ بشريط مطاط مف الجانبيف ،بخط حجرعميؽ ،يفتح الخطيف
الفاصميف ما بيف االماـ كالخمؼ بداية مف الكمر حتى منتصؼ الفخذ بكاسطة سحاب

كذلؾ لتيسير اعطاء األدكية الالزمة مثؿ

(حقنة منع التجمط بالفخذ ،تحاميؿ خفض درجة الح اررة كالمسكنة لألالـ) فضال عف
تمرير أنبكب القسطرة البكلية ،كجيب خارجي ذك حجـ كبير بمستكل الركبة اليمنى

يساعد في حمؿ القسطرة البكلية كاخفائيا عف األعيف ،يفتح الخطيف الفاصميف ما بيف

األماـ كالخمؼ بداية مف أسفؿ الركبة حتى نياية رجؿ البنطمكف بما يتناسب مع تدليؾ
الساقيف بالكريمات الطبية في حالة األالـ كارتداء الجكرب الطبي الذم يصؿ طكلو الى

الركبة.

اياو انتصًيى انثاَي عشر
شكم ( - 21أ )

خهف انتصًيى انثاَي عشر
شكم ( - 21ب )

 وصف التصميم الثالث عشر " قميص" شكل( -22أ  ،ب ):كاسػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى الجسػ ػ ػػـ لتػ ػ ػػكفير ال ارحػ ػ ػػة الممبسػ ػ ػػية لممريضػ ػ ػػة اثنػ ػ ػػاء اقامتيػ ػ ػػا بالمستشػ ػ ػػفى

كخاصػػػة عنػػػد القيػ ػػاـ بػػػالعالج الطبيعػ ػػي ،يأخػ ػػذ فػػػي شػ ػػكمو الظمػػػي الشػ ػػكؿ المخركطػ ػػي،
يصػ ػ ػػؿ طكلػ ػ ػػو اسػ ػ ػػفؿ منتصػ ػ ػػؼ السػ ػ ػػاقيف بقميػ ػ ػػؿ كيسػ ػ ػػر طكلػ ػ ػػو مػ ػ ػػف تػ ػ ػػدليؾ السػ ػ ػػاقيف
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بالكريم ػ ػػات الطبي ػ ػػة ف ػ ػػي حال ػ ػػة األالـ باإلض ػ ػػافة ال ػ ػػى س ػ ػػيكلة ارت ػ ػػداء الج ػ ػػكرب الطب ػ ػػي
الػ ػ ػػذم يصػ ػ ػػؿ طكلػ ػ ػػو الػ ػ ػػى الركبػ ػ ػػة ،بفتحػ ػ ػػة رقبػ ػ ػػة دائريػ ػ ػػة التصػ ػ ػػميـ مثبػ ػ ػػت بيػ ػ ػػا بنػ ػ ػػدة

متكس ػ ػػطة الع ػ ػػرض م ػ ػػف األم ػ ػػاـ ،بخط ػ ػػي كت ػ ػػؼ ليم ػ ػػا ط ػ ػػكؿ طبيع ػ ػػي ،ككم ػ ػػيف تركي ػ ػػب
يصػ ػ ػػؿ طكليمػ ػ ػػا ال ػ ػ ػػى رسػ ػ ػػغ اليػ ػ ػػد بقص ػ ػ ػػتيف مسػ ػ ػػتطيمتيف بخػ ػ ػػط النص ػ ػ ػػؼ بدايػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف
منتص ػ ػػؼ العض ػ ػػد كحت ػ ػػى منتص ػ ػػؼ الس ػ ػػاعد ي ػ ػػتـ غمقيم ػ ػػا م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ كباس ػ ػػيف مثب ػ ػػو
بيمػ ػ ػػا كقػ ػ ػػد سػ ػ ػػاىما فػ ػ ػػي تركيػ ػ ػػب جيػ ػ ػػاز الضػ ػ ػػغط بمسػ ػ ػػتكل العضػ ػ ػػد باإلضػ ػ ػػافة الػ ػ ػػى

تركيػػ ػػب الكػ ػ ػػانيكال بالكريػ ػ ػػد بسػ ػ ػػيكلة ،بجيػ ػ ػػب خػ ػ ػػارجي كبيػ ػ ػػر الحج ػ ػػـ تػ ػ ػػـ انيائػ ػ ػػو ببنػ ػ ػػدة

متكس ػ ػػطة الع ػ ػػرض أعم ػ ػػى مس ػ ػػتكل الركب ػ ػػة اليس ػ ػػرل لحم ػ ػػؿ القس ػ ػػطرة البكلي ػ ػػة كاخفائي ػ ػػا
ع ػ ػػف األع ػ ػػيف باإلض ػ ػػافة ال ػ ػػى حم ػ ػػؿ األغػ ػ ػراض الشخص ػ ػػية اذا ل ػ ػػزـ األم ػ ػػر ،ي ػ ػػتـ ف ػ ػػتح
كغمػ ػػؽ الخطػ ػػيف الفاصػ ػػميف بػ ػػيف االمػ ػػاـ كالخمػ ػػؼ بكاسػ ػػطة كباسػ ػػيف مثبػ ػػت بيمػ ػػا عمػ ػػى

ابع ػ ػ ػػاد متس ػ ػ ػػاكية مم ػ ػ ػػا ييس ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف فح ػ ػ ػػص العالم ػ ػ ػػات الحيكي ػ ػ ػػة لممريض ػ ػ ػػة كاعطائي ػ ػ ػػا
األدكي ػ ػػة الالزم ػ ػػة مث ػ ػػؿ (حقن ػ ػػة من ػ ػػع ال ػ ػػتجمط بالفخ ػ ػػذ ،تحامي ػ ػػؿ خف ػ ػػض درج ػ ػػة الحػ ػ ػ اررة
كالمسػ ػ ػػكنة لػ ػ ػػألالـ) باإلضػ ػ ػػافة الػ ػ ػػى سػ ػ ػػيكلة ارتػ ػ ػػداء الككرسػ ػ ػػيو الطبػ ػ ػػي لتثبيػ ػ ػػت كمنػ ػ ػػع

حركػ ػ ػػة العمػ ػ ػػكد الفقػ ػ ػػرم كتيسػ ػ ػػير عممي ػ ػ ػػة االرتػ ػ ػػداء كالخمػ ػ ػػع لممريضػ ػ ػػة ،يغمػ ػ ػػؽ خط ػ ػ ػػي

نص ػػؼ الخم ػػؼ بداي ػػة م ػػف فتحػ ػػة الرقب ػػة حت ػػى خ ػػط الػ ػػذيؿ بكباس ػػيف مثبت ػػة عم ػػى ابعػ ػػاد
متسػ ػ ػػاكية ممػ ػ ػػا ييسػ ػ ػػر مػ ػ ػػف فحػ ػ ػػص جػ ػ ػػرح العمميػ ػ ػػو كتعقيمػ ػ ػػو ،كتغييػ ػ ػػر الضػ ػ ػػمادات،
باإلض ػ ػ ػػافة ال ػ ػ ػػى ت ػ ػ ػػدليؾ الرقب ػ ػ ػػة كالظي ػ ػ ػػر إذا ل ػ ػ ػػزـ األم ػ ػ ػػر كاخ ػ ػ ػػذ التحامي ػ ػ ػػؿ المس ػ ػ ػػكنة

بفتحػ ػ ػػة الشػ ػ ػػرج ،باإلضػ ػ ػػافة الػ ػ ػػى سػ ػ ػػيكلة التعامػ ػ ػػؿ بالمرح ػ ػ ػاض أك ارتػ ػ ػػداء الحفػ ػ ػػاظ اذا
تطمبت الحالة المرضية.

اياو انتصًيى انثانث عشر
شكم ( - 22أ)

خهف انتصًيى انثانث عشر
شكم ( -22ب)
254

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 -وصف التصميم الرابع عشر " بدلة" شكل( -23أ  ،ب ):

الجاكيــــــت  :كاسػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى الجػ ػ ػػذع لتػ ػ ػػكفير ال ارحػ ػ ػػة الممبسػ ػ ػػية لممريضػ ػ ػػة اثنػ ػ ػػاء اقامتيػ ػ ػػا
بالمستشػ ػػفى كخاصػ ػػة عنػ ػػد القيػ ػػاـ بػ ػػالعالج الطبيعػ ػػي ،يأخػ ػػذ فػ ػػي شػ ػػكمو الظمػ ػػي الشػ ػػكؿ
ش ػ ػػبو المخركط ػ ػػي ،يص ػ ػػؿ طكل ػ ػػو اس ػ ػػفؿ مس ػ ػػتكل الجن ػ ػػب بقمي ػ ػػؿ ،بم ػ ػػرد بس ػ ػػيط يغم ػ ػػؽ
بكاس ػ ػ ػػطة كباس ػ ػ ػػيف كعػ ػ ػ ػراكل مم ػ ػ ػػا يس ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػى جان ػ ػ ػػب ط ػ ػ ػػكؿ الجاكي ػ ػ ػػت م ػ ػ ػػف فح ػ ػ ػػص

العالمػ ػػات الحيكيػ ػػة لممريضػ ػػة باإلضػ ػػافة الػ ػػى سػ ػػيكلة ارتػ ػػداء الككرسػ ػػيو الطبػ ػػي لتثبيػ ػػت
كمنػ ػػع حركػ ػػة العمػ ػػكد الفقػ ػػرم كتيسػ ػػير عمميػ ػػة تغييػ ػػر مالبػ ػػس المريضػ ػػة عنػ ػػد الحاجػ ػػة،
بكػ ػػكؿ شػ ػػيميزيو مضػ ػػبكطة االتسػ ػػاع ،كخطػ ػػي كتػ ػػؼ ليمػ ػػا طػ ػػكؿ طبيعػ ػػي يػ ػػتـ غمقيمػ ػػا

بكاس ػ ػ ػػطة كباس ػ ػ ػػيف ،ككم ػ ػ ػػيف ج ػ ػ ػػابكنيز كاس ػ ػ ػػعيف ينتيي ػ ػ ػػاف ببن ػ ػ ػػدة متكس ػ ػ ػػطة الع ػ ػ ػػرض

يصػ ػػؿ طكليمػ ػػا اسػ ػػفؿ منتصػ ػػؼ العضػ ػػد بقميػ ػػؿ بيمػ ػػا فتحتػ ػػيف أرسػ ػػيتيف بمنتصػ ػػؼ الكػ ػػـ
ي ػ ػػتـ غمقيم ػ ػػا بكاس ػ ػػطة كباس ػ ػػيف مثبت ػ ػػو عم ػ ػػى ابع ػ ػػاد متس ػ ػػاكية العط ػ ػػاء الس ػ ػػماحية ف ػ ػػي

تركيػ ػ ػػب جيػ ػ ػػاز الضػ ػ ػػغط بمسػ ػ ػػتكل العضػ ػ ػػد باإلضػ ػ ػػافة الػ ػ ػػى تركيػ ػ ػػب الكػ ػ ػػانيكال بالكريػ ػ ػػد
بس ػػيكلة كدى ػػاف الظي ػػر ب ػػالكريـ المس ػػكف ف ػػي حال ػػة ف ػػتح خط ػػي الكت ػػؼ ،بقص ػػة أس ػػفؿ

مس ػػتكل الخص ػػر بقمي ػػؿ افقي ػػة التص ػػميـ بي ػػا جيب ػػيف ش ػػؽ بض ػػمع كاح ػػد ،ب ػػالخمؼ قص ػػة
أرس ػ ػػية بخ ػ ػػط النص ػ ػػؼ تغم ػ ػػؽ بكاس ػ ػػطة كباس ػ ػػيف عم ػ ػػى ابع ػ ػػاد متس ػ ػػاكية س ػ ػػاعدت ال ػ ػػى
جانػ ػ ػ ػػب فتحتػ ػ ػ ػػي الكتفػ ػ ػ ػػيف كالكمػ ػ ػ ػػيف مػ ػ ػ ػػف تػ ػ ػ ػػدليؾ الرقبػ ػ ػ ػػة كالظيػ ػ ػ ػػر إذا لػ ػ ػ ػػزـ األمػ ػ ػ ػػر،
باإلضافة الى فحص جرح العمميو كتعقيمو ،كتغيير الضمادات.

البنطمــــــــون  :كاس ػ ػ ػػع عم ػ ػ ػػى الج ػ ػ ػػزء الس ػ ػ ػػفمي م ػ ػ ػػف الجس ػ ػ ػػـ لت ػ ػ ػػكفير ال ارح ػ ػ ػػة الممبس ػ ػ ػػية
لممريض ػ ػػة اثن ػ ػػاء اقامتي ػ ػػا بالمستش ػ ػػفى كخاص ػ ػػة عن ػ ػػد القي ػ ػػاـ ب ػ ػػالعالج الطبيع ػ ػػي يص ػ ػػؿ
طكل ػ ػػو ال ػ ػػى رس ػ ػػغ الق ػ ػػدـ ،بكمرعػ ػ ػريض م ػ ػػدكؾ بشػ ػ ػريط مط ػ ػػاط م ػ ػػف الج ػ ػػانبيف ،كبتمت ػ ػػة
زخرفي ػ ػػة التص ػ ػػميـ ،بجيب ػ ػػيف داخمي ػ ػػيف ذك تص ػ ػػميـ منحن ػ ػػي ،بخ ػ ػػط حجرعمي ػ ػػؽ ،بقص ػ ػػة

افقي ػ ػػة التص ػ ػػميـ بمس ػ ػػتكل الركب ػ ػػة اليس ػ ػػرل تف ػ ػػتح كتغم ػ ػػؽ بكاس ػ ػػطة س ػ ػػحاب يم ػ ػػرر م ػ ػػف
خالليػ ػ ػػا أنبػػ ػػكب القسػ ػ ػػطرة البكليػ ػ ػػة باإلض ػ ػػافة ال ػ ػػى اخ ػ ػػذ حقنػ ػ ػػة من ػ ػػع الػػ ػػتجمط بالفخػ ػ ػػذ،

أس ػ ػػفميا جي ػ ػػب خ ػ ػػارجي ذك حج ػ ػػـ كبي ػ ػػر يس ػ ػػاعد ف ػ ػػي حم ػ ػػؿ القس ػ ػػطرة البكلي ػ ػػة كاخفائي ػ ػػا
عػ ػػف األعػ ػػيف ،يفػ ػػتح الخطػ ػػيف الفاصػ ػػميف مػ ػػا بػ ػػيف االمػ ػػاـ كالخمػ ػػؼ بدايػ ػػة مػ ػػف مسػ ػػتكل

الركب ػ ػػة حت ػ ػػى رس ػ ػػغ الق ػ ػػدـ بكاس ػ ػػطة س ػ ػػحاب لت ػ ػػدليؾ الس ػ ػػاقيف بالكريم ػ ػػات الطبي ػ ػػة ف ػ ػػي
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
حال ػ ػ ػػة األالـ كارت ػ ػ ػػداء الج ػ ػ ػػكرب الطب ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػذم يص ػ ػ ػػؿ طكل ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػى الركب ػ ػ ػػة ،بقصػػ ػ ػػة
بيض ػ ػػاكية التص ػ ػػميـ أعم ػ ػػى األرداؼ تف ػ ػػتح كتغم ػ ػػؽ بكاس ػ ػػطة كباس ػ ػػيف مثبت ػ ػػو بي ػ ػػا كذل ػ ػػؾ

لتيسػ ػ ػػير اعطػ ػ ػػاء األدكيػ ػ ػػة الالزمػ ػ ػػة مثػ ػ ػػؿ( الحقػ ػ ػػف المسػ ػ ػػكنة ،تحاميػ ػ ػػؿ خفػ ػ ػػض درجػ ػ ػػة
الح اررة كالمسكنة لألالـ).

اياو انتصًيى انرابع عشر
شكم ( - 23أ )

خهف انتصًيى انرابع عشر
شكم ( - 23ب )

 -وصف التصميم الخامس عشر " بدلة" شكل( -24أ  ،ب ):

الجاكيــــــت  :كاسػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى الجػ ػ ػػذع لتػ ػ ػػكفير ال ارحػ ػ ػػة الممبسػ ػ ػػية لممريضػ ػ ػػة اثنػ ػ ػػاء اقامتيػ ػ ػػا
بالمستشػ ػػفى كخاصػػػة عنػ ػػد القيػ ػػاـ بػ ػػالعالج الطبيعػػػي  ،يأخػ ػػذ فػػػي شػ ػػكمو الظمػػػي الشػ ػػكؿ

شػ ػ ػػبو المخركطػ ػ ػػي ،يصػ ػ ػػؿ طكلػ ػ ػػو اسػ ػ ػػفؿ مسػ ػ ػػتكل الجنػ ػ ػػب ،بحػ ػ ػػردة رقبػ ػ ػػة دائريػ ػ ػػة تػ ػ ػػـ
انيائي ػ ػ ػػا بشػػ ػ ػريط بيي ػ ػ ػػو ،كخط ػ ػ ػػي كت ػ ػ ػػؼ ليم ػ ػ ػػا ط ػ ػ ػػكؿ طبيع ػ ػ ػػي ي ػ ػ ػػتـ غمقيم ػ ػ ػػا بكاس ػ ػ ػػطة

كباسػ ػػيف ،بقصػ ػػة افقيػ ػػة أسػ ػػفؿ الصػ ػػدر ،بمػ ػػرد كركازيػ ػػو يغمػ ػػؽ بكاسػ ػػطة فميكػ ػػرك مثبػ ػػت
عم ػ ػػى ابعػػ ػػاد متسػػ ػػاكية ،كقصػػ ػػتيف أرسػػ ػػيتيف يمت ػ ػػداف م ػ ػػف القصػ ػ ػػة االفقيػػ ػػة حتػػ ػػى خػ ػ ػػط

الػ ػػذيؿ يػ ػػتـ مػ ػػف خالليمػ ػػا فحػ ػػص العالمػ ػػات الحيكيػ ػػة لممريضػ ػػة باإلضػ ػػافة الػ ػػى سػ ػػيكلة
ارتػ ػػداء الككرسػ ػػيو الطبػ ػػي لتثبيػ ػػت كمنػ ػػع حركػ ػػة العمػ ػػكد الفقػ ػػرم كتيسػ ػػير عمميػ ػػة تغييػ ػػر

مالبػ ػػس المريضػ ػػة عنػ ػػد الحاجػ ػػة ،بجيب ػ ػيف خػ ػػارجييف متكسػ ػػطي الحجػ ػػـ أعمػ ػػى مسػ ػػتكل
الجن ػ ػػب لحف ػ ػػظ األغػ ػ ػراض الشخص ػ ػػية ،ككم ػ ػػيف ج ػ ػػابكنيز يص ػ ػػؿ طكليم ػ ػػا ال ػ ػػى المرف ػ ػػؽ
ينتيي ػ ػػاف ببن ػ ػػدة متكس ػ ػػطة الع ػ ػػرض ،ب ػ ػػالكميف فتحت ػ ػػيف أرس ػ ػػيتيف بمنتص ػ ػػؼ الك ػ ػػـ حت ػ ػػى
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
نيايتػ ػػو يػ ػػتـ غمقيمػ ػػا بكاسػ ػػطة كباسػ ػػيف مثبتػ ػػو عمػ ػػى ابعػ ػػاد متسػ ػػاكية العطػ ػػاء السػ ػػماحية
فػػػي تركيػ ػػب جيػ ػػاز الضػ ػػغط بمسػ ػػتكل العضػ ػػد باإلضػ ػػافة ال ػػى تركيػ ػػب الكػ ػػانيكال بالكريػ ػػد
بس ػػيكلة كدى ػػاف الظيػ ػػر ب ػػالكريـ المس ػػكف فػ ػػي حال ػػة ف ػػتح خطػػػي الكت ػػؼ ،يغم ػػؽ خطػػػي

نص ػػؼ الخم ػػؼ بداي ػػة م ػػف فتح ػػة الرقب ػػة حت ػػى خ ػػط ال ػػذيؿ بشػ ػرائط فميك ػػرك مثبت ػػة عم ػػى

ابعػ ػػاد متسػ ػػاكية ممػ ػػا يسػ ػػر مػ ػػف فحػ ػػص جػ ػػرح العمميػ ػػو كتعقيمػ ػػو ،كتغييػ ػػر الضػ ػػمادات،

باإلضافة الى تدليؾ الرقبة كالظير إذا لزـ األمر.

البنطمــــــــون  :كاس ػ ػ ػػع عم ػ ػ ػػى الج ػ ػ ػػزء الس ػ ػ ػػفمي م ػ ػ ػػف الجس ػ ػ ػػـ لت ػ ػ ػػكفير ال ارح ػ ػ ػػة الممبس ػ ػ ػػية
لممريض ػ ػػة اثن ػ ػػاء اقامتي ػ ػػا بالمستش ػ ػػفى كخاص ػ ػػة عن ػ ػػد القي ػ ػػاـ ب ػ ػػالعالج الطبيع ػ ػػي؛ يص ػ ػػؿ
طكلػ ػػو الػ ػػى رسػ ػػغ القػ ػػدـ ينتيػ ػػي بكػ ػػكت متكسػ ػػط العػ ػػرض عػػػالي المطاطيػ ػػة ممػ ػػا يسػ ػػاعد

فػ ػ ػػي تػ ػ ػػدليؾ السػ ػ ػػاقيف بالكريمػ ػ ػػات الطبيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي حالػ ػ ػػة األالـ كارتػ ػ ػػداء الجػ ػ ػػكرب الطبػ ػ ػػي
ال ػ ػػذم يص ػ ػػؿ طكل ػ ػػو ال ػ ػػى الركب ػ ػػة ،بكم ػ ػػر عػ ػ ػريض م ػ ػػدكؾ بشػ ػ ػريط مط ػ ػػاط بمنتص ػ ػػؼ
الخم ػ ػػؼ ،بخ ػ ػػط حجرعمي ػ ػػؽ ،بقص ػ ػػتيف أرس ػ ػػيتيف بجان ػ ػػب الخط ػ ػػيف الفاص ػ ػػميف م ػ ػػا ب ػ ػػيف
االم ػػاـ كالخم ػػؼ بداي ػػة م ػػف الكم ػػر حت ػػى مس ػػتكل الركب ػػة ي ػػتـ غمقيم ػػا بكاس ػػطة كباس ػػيف
كذل ػ ػػؾ لتيس ػ ػػير اعط ػ ػػاء األدكي ػ ػػة الالزم ػ ػػة مث ػ ػػؿ( حقن ػ ػػة من ػ ػػع ال ػ ػػتجمط بالفخ ػ ػػذ ،تحامي ػ ػػؿ

خفػ ػ ػػض درجػ ػ ػػة الح ػ ػ ػ اررة كالمسػ ػ ػػكنة لػ ػ ػػألالـ) ،بجيػ ػ ػػب خػ ػ ػػارجي ذك حجػ ػ ػػـ كبيػ ػ ػػر أسػ ػ ػػفؿ
الركبة اليمنى يساعد في حمؿ القسطرة البكلية كاخفائيا عف األعيف.

اياو انتصًيى انخايس عشر
شكم ( - 24أ )

خهف انتصًيى انخايس عشر
شكم ( - 24ب )
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
التساؤل الثالث  :ما آراء المتخصصين فى التصميمات المقترحة ؟

أوال  :أعضاء هيئة التدريس بمجال "المالبس والنسيج":

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التك اررات كالنسب المئكية كمعامالت الجكدة
كالمتكسط الكزنى ألراء أعضاء ىيئة التدريس كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ :
جدول( )12التك اررات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء أعضاء هيئة
التدريس في المحور األول "الجانب الوظيفي" لمتصميمات المقترحة

الجانب الكظيفي
التصميـ األكؿ

مكافؽ

مكافؽ
إلى حد
ما

19

1

16

3

التصميـ الثالث

18

2

التصميـ الخامس

17

التصميـ السابع

16

التصميـ الثاني
التصميـ الرابع

التصميـ السادس
التصميـ الثامف

التصميـ التاسع

التصميـ العاشر

17
15
18
20
16

التصميـ الحادم عشر

19

التصميـ الثالث عشر

17

التصميـ الثاني عشر

التصميـ الرابع عشر

التصميـ الخامس عشر

15
20
16

3
2
4
3
2
0
3
1
4
3
0
4

النسبة %
مكافؽ
إلى حد
ما

غير
مكافؽ

مكافؽ

1

%80

%15

0

%90

0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0

%95
%85
%85
%75
%80
%90

%5

%89.29

%10

%0

%94.93

%10

%5

%5

%15
%20
%15
%10

%100

%0

%95

%5

%80
%75
%85

%100
%80

غير
مكافؽ

معامالت
الجكدة
كالمتكسط
الكزنى

%0
%0
%5
%5
%0
%0

%15

%5

%20

%5

%0

%0

%15
%20

%0
%0
%0

%97.33
%92.41
%92.41
%85.88
%89.29
%94.93
%100

%89.29
%97.33
%85.88
%92.41
%100

%89.29
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100%
95%
90%

100%
97.33%
94.93%
92.41%
92.41%
89.29%

100%
97.33%

94.93%
92.41%
89.29%

85.88%

89.29%

89.29%
85.88%

85%
80%
75%

شكؿ بيانى ( )1معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء أعضاء ىيئة التدريس في محكر
"الجانب الكظيفى" لمتصميمات المقترحة

يتضح من الجدول ( )12والشكل البيانى ( )1أن  :كال مف التصميـ التاسع
كالتصميـ الرابع عشر ىما األفضؿ بالنسبة لباقي التصميمات في تحقيؽ الجانب
الكظيفي كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %100ثـ كال مف التصميـ الثاني كالتصميـ الحادم
عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %97.33ثـ كال مف التصميـ الثالث كالتصميـ الثامف
كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %94.93ثـ كال مف التصميـ الرابع كالتصميـ الخامس
كالتصميـ الثالث عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %92.41ثـ كال مف التصميـ األكؿ
كالتصميـ السابع كالتصميـ العاشر كالتصميـ الخامس عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة
 ، % 89.29كأخي ار كال مف التصميـ السادس كالتصميـ الثاني عشر كذلؾ بمعامؿ
جكدة . %85.88
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جدول ( )13التك اررات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء أعضاء هيئة
التدريس في المحور الثاني "الجانب الجمالي" لمتصميمات المقترحة
العدد

الجانب الجمالي
التصميـ األكؿ

مكافؽ

مكافؽ
إلى حد
ما

20

0

19

1

التصميـ الثالث

16

3

التصميـ الخامس

18

التصميـ السابع

17

التصميـ الثاني

19

التصميـ الرابع

التصميـ السادس

التصميـ التاسع

التصميـ العاشر

التصميـ الحادم عشر

20

التصميـ الثالث عشر

18

التصميـ الخامس عشر

17

التصميـ الثاني عشر
التصميـ الرابع عشر

100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%

0
0

17
19

1

0
0

97.33%

%100

%0

%0

%100

%0

%90

%10

%95

1

100%

%15

%0

%85

0

2

%10

%0

%95

%5

%80

0

2

%15

%5

%89.29

%100

%80

1

%85

100%

%5
%0

%85

0

3

%0

%90

0

مكافؽ
إلى حد
ما

%0
%0

%5

%5

%20

%0

%15

%5

%15

%0

%5

%0

%0
%0

%10

%5

%100

%97.33
%94.93
%94.93
%92.41
%89.29
%100

%89.29
%100

%92.41
%94.93
%97.33
%92.41

100%

97.33%

97.33%
94.93%

94.93%
94.93%
92.41%
89.29%

غير
مكافؽ

%97.33

%90

0

4

3

1

%80

1

3

16

0

%95

0

1

20

مكافؽ

0

2

16

غير
مكافؽ
0

1

18

التصميـ الثامف

النسبة %

معامالت
الجكدة
كالمتكسط
الكزنى

89.29%

92.41%

92.41%

89.29%

شكؿ بيانى ( )2معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء أعضاء ىيئة التدريس
في محكر "الجانب الجمالي" لمتصميمات المقترحة
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يتضح من الجدول ( )13والشكل ( )2أن  :إف كال مف التصميـ الثاني كالتصميـ
التاسع كالتصميـ الحادم عشر ىـ األفضؿ بالنسبة لباقي التصميمات في تحقيؽ
الجانب الجمالي كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %100ثـ كال مف التصميـ األكؿ كالتصميـ
الرابع كالتصميـ الرابع عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %97.33ثـ كال مف التصميـ
الخامس كالتصميـ السادس كالتصميـ الثالث عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %94.93ثـ
كال مف التصميـ السابع كالتصميـ الثاني عشر كالتصميـ الخامس عشر كذلؾ بمعامؿ
جكدة  ، %92.41كأخي ار كال مف التصميـ الثالث كالتصميـ الثامف كالتصميـ العاشر
كذلؾ بمعامؿ جكدة . %89.29
جدول ( )14معامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء أعضاء هيئة التدريس في المجموع الكمي
لمتصميمات المقترحة

جانبى التقييـ
كالترتيب

1

الجانب
الجمالي

97.33
%

الجانب
الكظيفي

المتكسط العاـ
الترتيب

2

3

4

التصميمات
5

6

7

8

89.29
%

97.3
%3

94.9
%3

92.41
%

92.41
%

85.88
%

89.29
%

94.93
%

93.31
%

98.6
%6

92.1
%1

94.87
%

93.67
%

90.40
%

90.85
%

92.11
%

5

100
%

2

89.2
%9

6

97.33
%

3

94.93
%

4

94.93
%

8

92.41
%

7

89.29
%

6

تابع جدول ( )14معامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء أعضاء هيئة التدريس في المجموع
الكمي لمتصميمات المقترحة

جانبى التقييـ
كالترتيب
الجانب
الكظيفي
الجانب
الجمالي

المتكسط
العاـ
الترتيب

التصميمات
12

9

10

11

%100

%89.29

%97.33

%92.41 %85.88

%100

%89.29

%100

%94.93 %92.41

%100

%89.29

%98.66

%93.67 %89.14

1

9

2

10

13

4

14

15

%100

%89.29

97.33
%

%92.41

98.66
%
2

%90.85
7
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المجمكع الكمي ألعضاء ىيئة التدريس
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%

98.66%

93.31%

100%

94.87%
93.67%
92.11%
92.11%
90.85%
90.40%

98.66%

98.66%

93.67%
90.85%
89.29%

89.14%

شكؿ بيانى ( )3معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء اعضاء ىيئة التدريس في المجمكع الكمي
لمتصميمات المقترحة

مما سبق يتضح أن :
 التصميـ رقـ ( )9حقؽ اعمي معامؿ جكدة بنسبة  ، %100يميو كال مف التصميـرقـ ( )14 ، 11 ، 2بنسبة  ، %98.66كىي تمثؿ نسب جكدة متميزة  ،بينما تراكح
معامؿ الجكدة لباقي التصميمات مف  %94.87إلي  %89.14كىي تمثؿ نسب جكدة
متكسطة .
ثانيا  :الكادر الطبي تخصص "جراحات العمود الفقري":
لألجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التك اررات كالنسب المئكية كمعامالت الجكدة
كالمتكسط الكزنى ألراء الكادر الطبي في تحقيؽ الجانب الكظيفي كالجمالي لمتصميمات
المقترحة لمالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة تكسيع "ضيؽ القناة
الشككية"  ،كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ :
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جدول ( )15التك اررات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء الكادر الطبي في
المحور األول "الجانب الوظيفي" لمتصميمات المقترحة
العدد

الجانب الكظيفي
التصميـ األكؿ

مكافؽ

مكافؽ
إلى حد
ما

15

0

13

2

التصميـ الثالث

14

1

التصميـ الخامس

13

التصميـ السابع

12

التصميـ الثاني

12

التصميـ الرابع

التصميـ السادس
التصميـ الثامف

التصميـ التاسع

التصميـ العاشر

التصميـ الحادم عشر

14

التصميـ الثالث عشر

11

التصميـ الخامس عشر

15

التصميـ الثاني عشر

التصميـ الرابع عشر

100%
95%
90%

%80

2

0

4

0

1

93.62%

%0

%100

%0

%0

%93.3

%6.7

%20

%0

93.62%
90.21%

%0

%13.3 %86.7

%0

%6.7

%0

%0

%0
%0

%90.21
%100

%90.21
%96.88
%93.62
%86.54
%96.88
%100

100%
96.88%

93.62%
90.21%

%93.62

%93.62

100%

96.88%

%90.21

%6.7

%13.3

%100

%100

%86.54

%6.7

%93.3

0

100%

%0

%26.7 %73.3

0

0

%20

%80

0

%0

%20

%13.3 %86.7

0

1

14

%73.3

0

3

13

%80

0

0

12

%13.3 %86.7

%0

%93.3

1

2

15

0

%6.7

%0

%96.88

1

2

13

0

%13.3 %86.7

%0

0

3

%100

%0

غير
مكافؽ

%93.62

0

2

مكافؽ

مكافؽ
إلى حد
ما

غير
مكافؽ
0

3

11

النسبة %

معامالت
الجكدة
كالمتكسط
الكزنى

96.88%

93.62%
90.21%

86.54%

86.54%

85%
80%
75%

شكؿ بيانى (  ) 4معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء الكادر الطبى فى محكر
" الجانب الكظيفى " لمتصميمات المقترحة
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يتضح من الجدول ( )15والشكل البيانى ( )4يتضح أن  :كال مف التصميـ الثاني
كالتصميـ التاسع كالتصميـ الخامس عشر ىـ األفضؿ بالنسبة لباقي التصميمات في
تحقيؽ الجانب الكظيفي كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %100ثـ كال مف التصميـ الثالث
كالتصميـ الحادم عشر كالتصميـ الرابع عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %96.88ثـ كال
مف التصميـ األكؿ كالتصميـ الخامس كالتصميـ الثامف كالتصميـ الثاني عشر كذلؾ
بمعامؿ جكدة  ، %93.62ثـ كال مف التصميـ الرابع كالتصميـ السابع كالتصميـ
العاشر كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %90.21كأخي ار كال مف التصميـ السادس كالتصميـ
الثالث عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة . %86.54
جدول ( )16التك اررات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء الكادر الطبي في
المحور الثاني "الجانب الجمالي" لمتصميمات المقترحة
العدد

الجانب الجمالي
التصميـ األكؿ

مكافؽ

مكافؽ
إلى حد
ما

14

1

11

4

التصميـ الثالث

12

3

التصميـ الخامس

13

التصميـ السابع

13

التصميـ الثاني
التصميـ الرابع

التصميـ السادس
التصميـ الثامف

التصميـ التاسع

التصميـ العاشر
التصميـ الحادم
عشر

التصميـ الثاني عشر

10
14
10

2
1
2

0
0
0
1
0
0
0

%93.3

%6.7

%26.7 %73.3
%80

%20

%26.7 %66.7
%13.3 %86.7
%93.3

%6.7

%66.7

%20

%80

%13.3 %86.7

%0

%86.54

%0

%90.21

%0

%96.88

%6.7

%82.24

%0

%96.88

%0
%0

%93.62
%93.62

%13.3

%6.7

%90.21

14

1

0

%93.3

%6.7

%0

%96.88

13

2

0

%13.3 %86.7

%0

%93.62

14

1

0

%6.7

%0

12

التصميـ الثالث عشر
التصميـ الخامس
عشر

12

0
2

1
3

2

مكافؽ

%13.3

15

3

غير
مكافؽ

مكافؽ
إلى حد
ما

غير
مكافؽ

%82.24

13

التصميـ الرابع عشر

4

النسبة %

معامالت
الجكدة
كالمتكسط
الكزنى

0
1

1
0

%100

%0

%86.7

%6.7

%80

%20

%93.3

%0

%100

%6.7

%93.62

%0

%90.21

%96.88
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100%
96.88%
96.88%
96.88%
96.88%
93.62%
93.62%
93.62%
93.62%
90.21%
90.21%
90.21%
86.54%
82.24%
82.24%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

شكؿ بيانى ( )5معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء الكادر الطبى فى
محكر " الجانب الجمالى "
لمتصميمات المقترحة

يتضح من الجدول ( )16والشكل البيانى ( )5أن  :إف التصميـ التاسع ىك األفضؿ
بالنسبة لباقي التصميمات في تحقيؽ الجانب الجمالي كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %100ثـ
كال مف التصميـ الثاني كالتصميـ السادس كالتصميـ الحادم عشر كالتصميـ الرابع
عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %96.88ثـ كال مف التصميـ الخامس كالتصميـ السابع
كالتصميـ الثاني عشر كالتصميـ الثالث عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %93.62ثـ كال
مف التصميـ الثالث كالتصميـ العاشر كالتصميـ الخامس عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة
 ، %90.21ثـ التصميـ األكؿ كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %86.54كأخي ار كال مف
التصميـ الرابع كالتصميـ الثامف كذلؾ بمعامؿ جكدة . %82.24
جدول ( )17ومعامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء الكادر الطبي في المجموع الكمي
لمتصميمات المقترحة

جانبى التقييـ
كالترتيب

1

الجانب
الجمالي

86.54
%

الجانب
الكظيفي

المتكسط
العاـ
الترتيب

2

93.62
%

100
%

90.08
%

98.4
%4

10

3

4

التصميمات
5

6

7

8

96.8
%8

90.21
%

93.62
%

86.54
%

90.21
%

93.62
%

93.5
%4

86.22
%

93.62
%

91.71
%

91.91
%

87.93
%

96.8
%8

90.2
%1

2

6

82.24
%

12

93.62
%

5

96.88
%

8

93.62
%

7

82.24
%

11
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تابع جدول ( )17معامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء الكادر الطبى في المجموع الكمي
لمتصميمات المقترحة

جانبى التقييـ
كالترتيب
الجانب
الكظيفي
الجانب
الجمالي

المتكسط
العاـ

9

10

11

%100

%90.21

%96.88

%86.54 %93.62

%100

%90.21

%96.88

%93.62 %93.62

%100

%90.21

%96.88

%90.08 %93.62

1

9

3

الترتيب

100%

13

10

5

96.88%

93.54%
90.08%

12

14

96.88
%
96.88
%
96.88
%
3

15
%100
90.21
%
95.10
%
4

100%

98.44%

95%
90%

التصميمات

93.62%
91.91%
91.71%

86.22%

93.62%
90.21%

96.88%
95.10%

90.08%

87.93%

85%
80%
75%

شكؿ بيانى ( )6معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء الكادر الطبى في المجمكع الكمي
لمتصميمات المقترحة

مما سبق يتضح أن :
 التصػػميـ رقػػـ ( )9حقػػؽ اعمػػي معامػػؿ جػػكدة بنسػػبة  ، %100يميػػو التصػػميـ رقػػـ ()2بنسػػبة  ، %98.44ثػػـ كػػال مػػف التصػػميـ ( )14 ، 11بنسػػبة  ، %96.88كىػػي تمثػػؿ
نسػػب جػػكدة متميػزة  ،بينمػػا تػراكح معامػػؿ الجػػكدة لبػػاقي التصػػميمات مػػف  %95.10إلػػي
 %86.22كىي تمثؿ نسب جكدة متكسطة .

التساؤل الرابع  :ما اراء المستهمكات في التصميمات المقترحة ؟

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التك اررات كالنسب المئكية كمعامالت الجكدة
كالمتكسط الكزنى ألراء المستيمكات في التصميمات المقترحة لمالبس المريضات
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المقيمات بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية"  ،كالجدكؿ التالي يكضح
جدول ( )18يوضح التك اررات والنسب المئوية ومعامالت الجودة
ذلؾ :
والمتوسط الوزنى ألراء المستهمكات في التصميمات المقترحة
العدد

مكافؽ

التصميـ األكؿ

17

مكافؽ
إلى حد
ما
3

المستيمكات

النسبة %
مكافؽ
إلى حد
ما

غير
مكافؽ

مكافؽ

0

%85

%15

غير
مكافؽ

معامالت
الجكدة
كالمتكسط
الكزنى

%0

%92.41

التصميـ الثاني

20

0

0

%100

%0

%0

%100

التصميـ الثالث

14

4

2

%70

%20

%10

%81.34

التصميـ الرابع

16

3

1

%80

%15

%5

%89.29

التصميـ الخامس

19

1

0

%95

%5

%0

%97.33

التصميـ السادس

20

0

0

%100

%0

%0

%100

التصميـ السابع

19

1

0

%95

%5

%0

%97.33

التصميـ الثامف

19

1

0

%95

%5

%0

%97.33

التصميـ التاسع

20

0

0

%100

%0

%0

%100

التصميـ العاشر

15

4

1

%75

%20

%5

%85.88

التصميـ الحادم عشر

20

0

0

%100

%0

%0

%100

التصميـ الثاني عشر

17

2

1

%85

%10

%5

%92.41

التصميـ الثالث عشر

16

3

1

%80

%15

%5

%89.29

التصميـ الرابع عشر

20

0

0

%100

%0

%0

%100

التصميـ الخامس عشر

14

4

2

%70

%20

%10

%81.34
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
100%
100%97.33%
100%
97.33%100%97.33%
92.41%
92.41%
89.29%
89.29%
85.88%
81.34%
81.34%

شكؿ بيانى ( )7معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء المستيمكات في لمتصميمات المقترحة

يتضح مف الجدكؿ ( )18كالشكؿ البيانى ( )7أف :كال مف التصميـ الثاني كالتصميـ
السادس كالتصميـ التاسع كالتصميـ الحادم عشر كالتصميـ الرابع عشر ىـ األفضؿ
بالنسبة لباقي التصميمات كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %100ثـ كال مف التصميـ الخامس
كالتصميـ السابع كالتصميـ الثامف كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %97.33ثـ كال مف التصميـ
األكؿ كالتصميـ الثاني عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %92.41ثـ كال مف التصميـ
الرابع كالتصميـ الثالث عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %89.29ثـ التصميـ العاشر
كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، %85.88كأخي ار كال مف التصميـ الثالث كالتصميـ الخامس
عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة . %81.34

التساؤل الخامس :ما إمكانية تنفيذ مختارات من التصميمات المقترحة والتي حصمت
عمى أعمى النتائج من قبل عينة البحث ؟

لالجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباحث بتنفيذ اربعة تصميمات كالتى حصمت عمى
معدالت جكدة مرتفعة مف جانب المتخصصيف " أعضاء ىيئة التدرس  ،الكادر الطبى
" ،كالمستيمكات كقد صاحب كؿ تصميـ منفذ االسكتش الخاص بو كتحديد الخامات
االساسية كالمساعدة المستخدمة  ،كمفرادات الباتركف مكضحا عمييا البيانات كاتجاىات
النسيج  ،كصكر المنتج المنفذ مف زكايا مختمفة مكضحا بيا الفتحات الكظيفية كاساليب
فتحيا كغمقيا  ،كفيما يمى تكضيح لذلؾ :
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المنتج المنفذ االول  :التصميم الحادي عشر ،شكل (:)20
اسكتش التصميم

الخامات االساسية والمساعدة
الخامات االساسية :قماش لينكه مخمكط

 % 65قطف  35%بكليستر "سادة،
كاركه" بالمكف األخضر الفاتح.

الخامات المساعدة :

 -خامات التقكية  :فازليف خفيؼ.

 -كسائؿ الغمؽ  :فمكرك ابيض المكف.

 -خيكط حياكة :قطنية ذات لكف أخضر

شكؿ ()25
مفرادات باتركف المنتج االكؿ
مكضحا بيا البيانات كاتجاه النسيج

صكرة ( - 18أ)

صكرة ( - 18ب)

صكرة ( -18ج )

صكرة ( -18د)

التصميـ المنفذ مف االماـ تقنية فتح كغمؽ قصة االماـ بالتصميـ المنفذ الجيب الخارجى لحمؿ القسطرة
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صكرة ( -18ك)

صكرة ( -18ق)

تقنية غمؽ كفتح مرد الخمؼ

تقنية فتح كغمؽ الكـ

صكر ( -18أ ،ب ،ج ،د ،ق ،ك)
المنتج المنفذ االكؿ

المنتج المنفذ الثانى :التصميم الرابع عشر ،شكل (:)23

الخامات االساسية والمساعدة

اسكتش التصميم

الخامات االساسية :قماش لينكه مخمكط %65

قطف  35%بكليستر "مقمـ ،بكليستر" بالمكف

السماكم.
الخامات المساعدة :
-

خامات التقكية  :فازليف خفيؼ.

 كسائؿ الغمؽ  :فمكرك سماكل المكف. -أستيؾ مطاط متكسط العرض.

 -خيكط الحياكة  :بكليتسر ذات لكف سماكل.
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صكرة ( -19ب)
صكرة ( -19أ)
التصميـ المنفذ مف االماـ تقنية فتح كغمؽ مرد االماـ

شكؿ ()26

مفرادات باتركف المنتج الثانى
مكضحا بيا البيانات كاتجاه النسيج

صكرة ( -19ج)
تقنية فتح كغمؽ الكـ

صكرة ( -19د)
صكرة ( -19د)
تقنية فتح كغمؽ مرد الخمؼ
الجيب الخارجى

صكرة (-19ق)
تقنية فتح كغمؽ قصة الخمؼ

صكر ( -19أ ،ب ،ج ،د ،ق ،ك)
المنتج المنفذ الثانى
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المنتج المنفذ الثالث  :التصميم الخامس ،شكل (:)14

الخامات االساسية والمساعدة

اسكتش التصميم

الخامات االساسية  :قماش لينكه مخمكط %65
قطف  35%بكليستر "منقكش ،سادة" بالمكف البيج،

جيرسيو.

الخامات المساعدة :
 خامات التقكية  :فازليف خفيؼ.كسائؿ الغمؽ :فمكرك ،كباسيف بالستيؾ ،بالمكفأبيض.
 أستيؾ مطاط متكسط العرض. -خيكط الحياكة  :قطنية ذات لكف بيج.

شكؿ ()27

مفرادات باتركف المنتج الثالث
مكضحا بيا البيانات كاتجاه النسيج

صكرة ( -20أ)

صكرة ( -20ب)

التصميـ المنفذ مف االماـ تقنية فتح كغمؽ الجانب

صكرة (-20ج )

تقنية فتح كغمؽ الكـ

صكرة (-20د)

البنطمكف المنفذ مف الجانب
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صكر ( -20أ ،ب ،ج ،د ،ق ،ك)
المنتج المنفذ الثالث
صكرة ( -20ق)

صكرة ( -20ك)

التصميـ المنفذ مف الخمؼ مرد الخمؼ ،كتقنية ازالة القصة عنو

المنتج المنفذ الرابع :التصميم الثالث عشر ،شكل (:)22
اسكتش التصميم

الخامات االساسية والمساعدة
الخامات االساسية :قماش لينكه مخمكط %65
قطف%35بكليستر"منقكش،سادة"بالمكف
الكردم.
الخامات المساعدة :
 خامات التقكية  :فازليف خفيؼ، كسائؿ الغمؽ  :فمكرك كردل المكف.-خيكط الحياكة  :قطنية ذات لكف كردم.
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شكؿ ( ) 28
مفرادات باتركف المنتج الرابع

مكضحا بيا البيانات كاتجاه النسيج

صكرة ( - 21ج)
تقنية فتح كغمؽ
قصة الكـ

صكرة ( - 21أ)
التصميـ المنفذ مف االماـ

صكرة ( - 21د)
تقنية فتح كغمؽ
الجانب

صكرة ( - 21ق)
التصميـ المنفذ مف
الخمؼ

صكر ( - 21أ ،ب ،ج ،د ،ق ،ك)

صكرة ( -21ب)
تقنية فتح كغمؽ مرد االماـ

صكرة ( - 21ك)
تقنية فتح كغمؽ مرد
الخمؼ

المنتج المنفذ الرابع

التساؤل السادس  :ما آراء كال من المتخصصين "أعضاء هيئة التدريس ،الكادر

الطبي" والمستهمكات في التصميمات المنفذة ؟

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب تحميؿ التبايف لمتكسط درجات التصميمات األربعة
المنفذة لمالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة
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الشككية" كفقا ألراء المتخصصيف"أعضاء
كالمستيمكات،كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:

التدريس،الكادر

ىيئة

الطبي"

جدول ( )20تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات األربعة المنفذة لمالبس المريضات
المقيمات بالمستشفى بعد جراحة توسيع "ضيق القناة الشوكية" وفقا ألراء أعضاء هيئة التدريس
أعضاء ىيئة
التدريس

مجمكع المربعات

متكسط المربعات

2642.900

880.967

درجات
الحرية

18.762

76

بيف المجمكعات

1425.898

داخؿ المجمكعات

4068.798

المجمكع

3

قيمة ( ؼ)

الداللة

46.955

0.01
داؿ

79

يتضح مف جدكؿ ( )20إف قيمة ( ؼ) كانت ( )46.955كىى قيمة دالة إحصائيا عند
مستكل ( ، )0.01مما يدؿ عمى كجكد فركؽ بيف التصميمات األربعة المنفذة لمالبس
المريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" كفقا ألراء
أعضاء ىيئة التدريس ،كلمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار  LSDلممقارنات
المتعددة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :
جدول ( ) 21اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

أعضاء ىيئة التدريس

التصميـ الثاني
ـ = 34.493

التصميـ الثاني

-

التصميـ التاسع

التصميـ الحادم عشر
التصميـ الرابع عشر

** داؿ عند 0.01

التصميـ التاسع
ـ = 21.385

**13.108

-

**8.116

**4.992

**9.086

**4.022

* داؿ عند 0.05

التصميـ الحادم
عشر
ـ = 30.471

-

**4.094

التصميـ الرابع
عشر
ـ = 26.377

-

بدكف نجكـ غير داؿ

35
30

شكؿ بيانى ( )8متكسط درجات

25
20
15

34.493

30.471

10
5

21.385

التصميمات األربعة المنفذة

26.377

لمالبس المريضات كفقا ألراء
أعضاء ىيئة التدريس

0

يتضــح مــن الجــدول ( )21والشــكل البي ـانى ( )8كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف
التصميمات األربعة المنفذة لمالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد ج ارحػة تكسػيع
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"ضيؽ القناة الشككية" عند مستكم داللة  ، 0.01فنجػد أف التصػميـ الثػاني كػاف أفضػؿ
التصػ ػػميمات كفقػ ػػا ألراء أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس ،يميػ ػػو التصػ ػػميـ الحػ ػػادم عشػ ػػر  ،ثػ ػػـ
التصميـ الرابع عشر  ،كأخي ار التصميـ التاسع .
جدول ( )22تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات األربعة المنفذة لمالبس المريضات
المقيمات بالمستشفى بعد جراحة توسيع "ضيق القناة الشوكية" وفقا ألراء الكادر الطبي

الكادر الطبي

مجمكع المربعات

متكسط المربعات

بيف المجمكعات

1302.273

434.091

درجات
الحرية

17.712

56

991.878

داخؿ المجمكعات

2294.151

المجمكع

3

قيمة ( ؼ)

الداللة

24.508

0.01
داؿ

59

يتضح مف جدكؿ ( )22إف قيمة ( ؼ) كانت ( )24.508كىى قيمة دالة إحصائيا عند
مستكل ( ،)0.01مما يدؿ عمى كجكد فركؽ بيف التصميمات األربعة المنفذة لمالبس
المريضات كفقا ألراء الكادر الطبي  ،كلمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار LSD
لممقارنات المتعددة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ( )23اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

الكادر الطبي

التصميـ الثاني
ـ = 21.233

التصميـ الثاني

-

التصميـ التاسع

التصميـ الحادم عشر
التصميـ الرابع عشر

2.400

**5.752

**10.233

التصميـ التاسع
ـ = 18.833
-

**8.152

**12.633

التصميـ
الحادم عشر
ـ = 26.986

-

**4.480

التصميـ الرابع
عشر
ـ = 31.466

-

35
30
25

شكؿ بيانى ( )9متكسط درجات

20
15
10
5

0

26.986
21.233

18.833

31.466

التصميمات األربعة المنفذة لمالبس
المريضات كفقا ألراء الكادر الطبى
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يتضح مف الجدكؿ ( )23كالشكؿ البيانى (:)9
 -1كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات األربعة المنفذة لمالبس المريضات "
عند مستكم داللة  ، 0.01فنجد أف التصميـ الرابع عشر كاف أفضؿ التصميمات كفقا
ألراء الكادر الطبي  ،يميو التصميـ الحادم عشر  ،ثـ التصميـ الثاني  ،كأخي ار
التصميـ التاسع .
 -2بينما ال تكجد فركؽ بيف التصميـ الثاني كالتصميـ التاسع .
جدول ( )24تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات األربعة المنفذة لمالبس المريضات
المقيمات بالمستشفى بعد جراحة توسيع "ضيق القناة الشوكية" وفقا ألراء المستهمكات
المستيمكات

مجمكع المربعات

بيف المجمكعات

2449.654

متكسط
المربعات

1571.935

20.683

المجمكع

4021.589

داخؿ
المجمكعات

816.551

درجات
الحرية

قيمة ( ؼ)

3

39.479

76

الداللة
0.01
داؿ

79

يتضح مف جدكؿ ( )24إف قيمة ( ؼ) كانت ( )39.479كىى قيمة دالة إحصائيا
عند مستكل ( ، )0.01مما يدؿ عمى كجكد فركؽ بيف التصميمات األربعة المنفذة
لمالبس المريضات " كفقا ألراء المستيمكات  ،كلمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار
 LSDلممقارنات المتعددة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :
جدول ( )25اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
المستيمكات

التصميـ الثاني
ـ = 26.105

التصميـ الثاني

-

التصميـ التاسع

التصميـ الحادم عشر
التصميـ الرابع عشر

التصميـ التاسع
ـ = 33.910

**7.805

-

**7.971

**15.776

*3.225

**4.580

التصميـ الحادم
عشر
ـ = 29.330

-

**11.196

التصميـ الرابع
عشر
ـ = 18.133

-

277

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

35
30
25
20
15
10

33.91
26.105

5

29.33
18.133

شكؿ بيانى ( )10متكسط درجات
التصميمات األربعة المنفذة لمالبس
المريضات كفقا ألراء المستيمكات

0

يتضح من الجدول ( )25والشكل البيانى (: )10
 -1كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات األربعة المنفذة لمالبس المريضات
المقيمات بالمستشفى بعد جراحة تكسيع "ضيؽ القناة الشككية" عند مستكم داللة 0.01
 ،فنجد أف التصميـ التاسع كاف أفضؿ التصميمات كفقا ألراء المستيمكات  ،يميو
التصميـ الحادم عشر  ،ثـ التصميـ الثاني  ،كأخي ار التصميـ الرابع عشر .
 -2كجكد فركؽ عند مستكم داللة  0.05بيف التصميـ الثاني كالتصميـ الحادم عشر
لصالح التصميـ الحادم عشر .
التوصيات :

 - 1إجراء المزيد مف الدراسات بمجاؿ تصميـ مالبس المرضى المقيميف بالمستشفيات

كذلؾ مف خالؿ تشخيص الحاالت المرضية كايجاد حمكؿ تصميمية ليا تفي بالمتطمبات

الكظيفية كالجمالية التي يتطمع إلييا كال مف الكادر الطبي كالمرضى .

 -2تطبيؽ المخرجات التطبيقية لمدراسة الحالية مف خالؿ حث مصانع المالبس

الجاىزة بتخصيص خطكط إنتاج بيا إلنتاج مالبس كظيفية لممريضات المقيمات

بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع تضيؽ القناة الشككية" .
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مستخمص البحث

تصميم مالبس وظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة
"توسيع ضيق القناة الشوكية"
أ.م.د /رانيا سعد محمد احمد

استاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  -كمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان

ىدؼ البحث إلى كضع المتطمبات الفنية لتصميـ مالبس كظيفية لممريضات المقيمات

بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" كفقا الراء كال مف "المريضات ،

الكادر الطبي" كتصميـ مالبس ليف في ضكء تمؾ المتطمبات  ،كالتعرؼ عمى آراء كؿ
مف المتخصصيف " أعضاء ىيئة التدريس  ،الكادر الطبى "  ،ككذلؾ المستيمكات في

التصميمات المقترحة  ،كتنفيذ عدد أربعة تصميمات كالتى حصمت عمى أعمى النتائج
مف قبؿ المحكميف كالتعرؼ عمى أرائيـ تجاىيا  ،كتككنت ادكات البحث مف استمارة

مقابمة شخصية لمتعرؼ عمى اراء مريضات اجركا جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية"

فيما يخص مالبس اإلقامة بالمستشفى ،كاستبياناف لمتعرؼ عمى اراء المريضات كالكادر

الطبى نحك المتطمبات الفنية الكاجب تكافرىا بيذه المالبس ،باإلضافة إلى آستبياناف
لمتعرؼ عمى آراء المتخصصيف كالمستيمكات فى التصميمات المقترحة ،كآستبياف آخر
لمتعرؼ عمى آرائيـ فى التصميمات المنفذة  ،كأتبع البحث المنيج الكصفى مع التطبيؽ،

كتكصمت نتائجو إلى تحديد مجمكعة مف المتطمبات الكظيفية الكاجب تكافرىا فى مالبس

المريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" كفقا الراء
المرضى كالكادر الطبى ،كايجابية أراء كؿ مف المتخصصيف كالمستيمكات تجاه

التصميمات المقترحة كحصكليا عمى معدالت جكدة مرتفعة كخاصة التصميمات أرقاـ

()13 ،5 ،14 ،11

كالتى تـ تنفيذىا كاظيرت نتائج تطبيؽ استبياف المتخصصيف

كالمستيمكات عمييا كجكد فركؽ دالة احصائيا بينيا عند مستكل (. ) 0.1
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Abstract
Design of functional clothing for patients living in the hospital
after surgery “Widening spinal canal tightness”
Rania Saad Mohamed Ahmed
Assistant Professor in the Department of Clothing and Textiles
College of Home Economics of Helwan University

The aim of the research is to develop technical requirements for
the design of functional clothing for patients living in the hospital
after surgery to “Widening spinal canal tightness” according to the
opinions of both 'patients, medical staff' and design clothes for
them in light of these requirements, and get to know the opinions
of both specialists ' faculty members, medical staff', as well as the
consumers in the proposed designs, the implementation of the
number of four designs that received the highest results by the
arbitrators and get to know their opinions towards them, the
research tools consisted of an interview form to learn about the
opinions of patients who performed „Widening spinal canal
tightness‟ surgery on hospital accommodation, and two
questionnaires to learn about the opinions of patients and medical
staff towards the technical requirements to be available in these
clothes, in addition to two questionnaires to learn about the
opinions of specialists and consumers in the proposed designs, and
another questionnaire to get their opinions on the implemented
designs, and follow the descriptive approach research with the
application, its results have identified a set of functional
requirements to be met in the clothes of patients living in the
hospital after surgery to 'widen the spinal canal tightness'
according to the opinions of patients and medical staff, the
positive opinions of both specialists and consumers towards the
proposed designs and their high quality rates, especially the
numbers designs (11, 14, 5, 13) which was implemented and the
results of the application of the specialists and consumables
questionnaire showed statistically significant differences between
them at the level (0.1).
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