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 جراحة بعد  المقيمات بالمستشفى مالبس وظيفية لممريضات
 "توسيع ضيق القناة الشوكية"

 أ.م.د / رانيا سعد محمد احمد
 مقدمة :

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 

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

 (19،  2008)مجدم حسف ؛صفاء عبدالفتاح ، 
صمـ مف أجمو فعند كضع الفكرة يضع  يرتبط التصميـ الكظيفي باليدؼ النفعي الذم

المصمـ في ذىنو شيئيف، أحدىما المناسبة التي أعد مف أجميا، ككذلؾ طريقة تنفيذه 
ألداء كظيفتو، كالمالبس الكظيفية ليا مكاصفات خاصو تتالءـ مع حاجات كخصائص 

)يسرل  معينة بيدؼ الكصكؿ الى أفضؿ تكافؽ بيف مكاصفات الممبس كالغرض منو .
 (22، 2001عيسى ،

( أف المالبس الكظيفية تتمثؿ 3، 2013؛ سميرة السعدم،يكسؼ)فاطمة تذكر كال مف 
التي تـ تصميميا لتقديـ أداء محدد مسبقان أك كظيفة في جميع أنكاع المالبس 

عالكة عمى كظائفيا العادية كالتي يمكف أف ُتسيؿ الحركة كُتكازف الجسـ ،لممستخدـ
 لألفراد الذيف ُيكاجيكف تحديات جسدية . 

تعتبر حاجة اإلنساف إلى الخدمات الصحية مف الحاجات األساسية التي ال غنى عنيا، 
 لممكاطنيفحي الصحية ُيعد مف أكلكيات المجتمعات، فالصحة العامة كاالىتماـ بالنكا

ىي أغمى ما تممكو المجتمعات كثركة يجب الحفاظ عمييا، كباألخص صحة المرضى 
مف الجانب الممبسي فيي مف منظكر منظمة الصحة العالمية مفيكـ متعدد األبعاد 

 (7،  2007ء شكيخ ،عمى البعد )الجسماني ، النفسي ، االجتماعي(. )ىنا يحتكم
 اجساميـالمستشفى لحماية بفي ارتداء المالبس الساترة  المريضات كرغبتيـأدت حاجة 

تجاه ىذه المالبس، لذا حرص مصممك ـ مف التكشؼ دكران ىامان في تكجيو انتباىي
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( ضيؽ القناة الشككية1شكؿ )  
(https://www.nashvilleneur

osurgery .com) 

األزياء عمى تصميـ المالبس الكظيفية التي تيتـ بالجانب السيككلكجي إلشباع 
مف  اتكاالجتماعية كالكظيفية، كتعد المالبس الكظيفية لممريض االحتياجات النفسية

باألمف  ـ؛ مف حيث شعكرىليفالكسائؿ التي قد تؤثر عمى مستكل األمف النفسي 
، يرتدكىاكعدـ الخكؼ أكالشعكر بالنقص كضعؼ الثقة مف المالبس التي  كالطمأنينة

 (84، 2002، ىرافز . )حامد  اتفيى تساىـ في رفع مستكل األمف النفسي لممريض
 انفقرًتنتشر مشكمة ضيؽ القناة الشككية في العمكد 

spinal stenosis   بيف 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 

( . 1األعصاب كيتسبب في الشعكر باأللـ، شكؿ )
https://aawsat.com)) 

إجػراء عمميػة جراحيػة  ضيؽ القناة الشككية تتطمب مشكمة
تكسيع ضػيؽ القنػاة الشػككية"، فيػي أحػد اإلجػراءات الجراحيػة التػي تجػرل "تعرؼ بعممية 

مف قبؿ جراحي المخ كاألعصاب كالعمػكد الفقػرم لعػالج ضػيؽ القنػاة التػي تحػكم الحبػؿ 
تشػػفى العنايػػة مػػف الفريػػؽ الطبػػي مػػف تمقى المريضػػة بعػػد إجػػراء الجراحػػة بالمس،ك الشػػككي

، ب"ضػربات القمػخالؿ إجراء عممية الفحص العاـ عف طريػؽ فحػص العالمػات الحيكيػة 
لمتأكػػػد مػػػف عػػػدـ كجػػػكد أيػػػة ضػػػغط الػػػدـ، مسػػػتكيات األكسػػػجيف فػػػي الػػػدـ، درجػػػة الحػػػرارة" 

سػاعات كالتأكػد مػف  6كذلؾ كؿ كتغيير الضمادات مضاعفات، كفحص الجرح كتعقيمو 
المالئػـ لمحالػة طبيعػي العػالج الكأخػذ األدكيػة المكصػكفة، باإلضػافة إلػى إجػراء سالمتو، 
، كذلػػػػػؾ بنػػػػػاء عمػػػػػى تعميمػػػػػات الجػػػػػراح ممػػػػػا يػػػػػؤمف لممريضػػػػػة فتػػػػػرة الشػػػػػفاء . المرضػػػػػية

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 

ريضة في ارتداء مالبس مريحة ذات تصميـ حالة مف التكتر النفسي ليا، فحاجة الم
كظيفي يسيؿ عمييا قضاء ىذه الفترة داخؿ المستشفى أمر في غاية األىمية، لذا يعد 

https://www.nashvilleneurosurgery/
https://www.nashvilleneurosurgery/
https://aawsat.com)/
https://aawsat.com)/
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ىذا البحث محاكلة لتقديـ تصميمات مالبس كظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى 
سات تكسيع ضيؽ القناة الشككية"، كمف خالؿ اطالع الباحثة عمى الدرا"بعد جراحة 

السابقة المرتبطة بمالبس المرضى داخؿ المستشفيات كجدت بعض الدراسات مثؿ: 
ىدفت إلى كضع تصميمات ممبسية لممرأة  كالتي (2020دراسة )أحالم الربيعة ، 

" تالئـ طبيعة الفحص الطبي االمنكمة بالمستشفى بعد االنجاب سكاء " قيصريا ، طبيعي
دراسة سية كطبيعة نشاطيا خالؿ تمؾ الفترة، الخاص بيا، ككذلؾ تراعي حالتيا النف

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

دراسة )التكافؽ النفسي، الحماية، الثقة ، التفاعؿ االجتماعي ،التكيؼ مع اآلخريف(، 
ىدفت إلي التعرؼ عمى تكنكلكجيا تصنيع االقمشة كالتي  (2011)أحمد رمزي ،

كالمالبس الطبية المنتجة مف االقمشة المنسكجة المضادة لمميكركبات كتحديد مدل 
االستجابة لتصميمات مالبس المرضى المقترحة لتقديميا بما يتالءـ مع احتياجات 

ىدفت إلى كضع تصميمات كالتي  (2011دراسة )تغريد احمد ، السكؽ الفعمية، 
ممبسيو مقترحة تكفر لممريضة التي تحتاج لمحقف العضمي المستديـ )االحتشاـ كعدـ 

 ،الحماية مف تيار اليكاء المفاجئ ، الراحة ك السيكلة في االستخداـ  ،خدش الحياء 
ىدفت كالتي  (Swetamb, A. J., 2009)دراسة  كاالستخداـ في جميع األكقات (، 

لمعرفة متطمبات زم المريض مف منظكر المرضى كمقدمي الرعاية في المستشفى 
)الممرضيف( ككذلؾ المكرديف )الشركات المنتجة لمالبس المرضى( كاألخذ باحتياجاتيـ 

دراسة في االعتبار، كتحديد المشكالت المرتبطة بثكب المريض التقميدم، 
(Edvardsson, D., 2008)  تعرؼ عمى أراء كؿ مف المرضى ك ىدفت إلى الكالتي

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

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

ك  ،لمساعدة المريض عمى التكيؼ مع ظركفو المرضية كأخذ احتياجاتو بعيف االعتبار
دراسة )ماجدة ماضي ؛ التكصؿ إلى تصميمات تمثؿ رغباتيـ مف الجانب الكظيفي، 
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مالبس المرضى( 1) صكرة  
https://shopee.ph/Patient-) 

Hospital-Gown-i) 

يث التصميـ ىدفت إلى تطكير زم المريض مف ح كالتي( 2005إيهاب أحمد ، 
كتكفير الراحة كمساعدة الطبيب ، لمساعدة المريض عمي التكيؼ مع ظركفو المرضية 

عمي القياـ بميامو العالجية تجاه المريض مف خالؿ تصميمات تتفؽ مع متطمبات 
الحالة العالجية لمرضى قسـ الباطنة بالمستشفيات العامة كالخاصة كاالستفادة مف ىذه 

ضيا عمي مصانع المالبس الطبية كالكحدات اإلنتاجية لتطكير الدراسة بنتائج يتـ عر 
ىدفت إلى معرفة كاقع مريض كالتي  ( 2005دراسة )حورية تركستاني ، منتجاتيـ، 

العمميات  العمميات الجراحية مثؿ عممية )زرع القمب، القمب المفتكح، زراعة الكبد،
الجراحية لمنساء، الكالدة(، ككضع تصكر لتكفير الراحة أثناء إجراء العمميات الجراحية 

وقد إضافة لتحقيؽ عامؿ الستر لجسـ المريض مف خالؿ غطاء ذك مكاصفات خاصة، 
بضركرة كضع تصكر عممي لمالبس المرضى المقيميف  أوصت الدراسات السابقة

مف خالؿ التعرؼ عمى المتطمبات المختمفة الجراحية  بالمستشفيات بعد إجراء العمميات
المرضية  ـكالخطكط التصميمية التي تتناسب مع حالتي لمالبسيـالالـز تكافرىا 

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

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

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

ضيؽ القناة  تكسيع"( مريضة أجركا جراحة 20لعدد )
الشككية"، فيما يخص طبيعة المالبس التي يرتدكنيا بعد 
الخركج مف غرفة العمميات أثناء فترة اقامتيـ بالمستشفى 

األدكية الفحكصات الطبية، أخذ "كىؿ تصمح مع  

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

(، كذلؾ لعدة 1المالبس لحالتيـ الصحية، صكرة )

https://shopee.ph/Patient-
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 اسباب تتمثؿ في :
 التكشؼ الذم تظيره مالبس المستشفى لمجسـ .-1
 صعكبة الكصكؿ لمشؽ الجراحي لتعقيمو كتغيير الضمادات. -2
 الفحكصات الطبية الالزمة بالشكؿ الذم يحقؽ الغرض المطمكب. صعكبة تنفيذ-3
 صعكبة أخذ األدكية المكصكفة المتمثمة في " الحقف، التحاميؿ، الكريمات الطبية ". -4
المطمكبة أثناء"النكـ، الخطكط التصميمية لمممبس غير مالئمة إلعطاء الجسـ الراحة -5

 " كالجكرب الضاغط الطبييف الحركة، دخكؿ المرحاض، تغيير المالبس، ارتداء الككرسيو
انخفاض مستكل األمف النفسي كضعؼ الثقة ك الشعكر بالحرج اماـ "الكادر الطبي، -6

 المرافؽ، الزائريف".
األكؿ لمجراحة ، ىذا فضال عف استبداؿ مالبس المستشفى بالمالبس المنزلية بعد اليكـ 

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 
، األمر الذم يتطمب تكفير مالبس تمبي "ة الشككيةتكسيع ضيؽ القنا"جراحة 

احتياجاتيف كمتطمبات الحالة الصحية كتحقؽ التكافؽ النفسي كالحماية مما يساىـ في 
 .  كاريحيةقضاء فترة البقاء داخؿ المستشفى بسيكلة 

   
 تتحدد مشكمة البحث في التساؤالت التالية :

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

ما امكانية تصميـ مالبس كظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة  -2
 طمبات االستخداـ النيائي ؟تكسيع ضيؽ القناة الشككية" تحقؽ مت"
 لتصميمات المقترحة ؟ما اراء المتخصصيف في ا -3
 ما اراء المستيمكات في التصميات المقترحة ؟ -4
ما إمكانية تنفيذ مختارات مف التصميمات المقترحة كالتي حصمت عمى أعمى  -5

 البحث ؟ عينةالنتائج مف قبؿ 
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المستيمكات تدريس، الكادر الطبي" ك "أعضاء ىيئة ال ما اراء كال مف المتخصصيف -6
 في التصميمات المنفذة؟ 

 أهداف البحث:
كضع المتطمبات الفنية لتصميـ مالبس كظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى  -1

تكسيع ضيؽ القناة الشككية" كفقا الراء كال مف "المريضات ، الكادر "بعد جراحة 
 الطبي" .

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

 في التصميمات المقترحة .التعرؼ عمى اراء المتخصصيف  -3
 التعرؼ عمى اراء المستيمكات في التصميمات المقترحة . -4
 ةالنتائج مف قبؿ عينالتي حصمت عمى أعمى ك  مف التصميمات المقترحةتنفيذ مختارات  -5

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

 التصميمات المنفذة.
 :أهمية البحث

جراحة تقديـ حمكؿ تصميمية "كظيفية،جمالية" مناسبة لمحالة الصحية لمريضات  -1
بصكرة مرضية كترفع مف ،تساىـ في فحصيـ طبيا ضيؽ القناة الشككية" تكسيع "

 ركحيـ المعنكية.
بتصميمات مالبس كظيفية كفقا ألسس عممية مناسبة  الطبية امداد منتجي المالبس -2

 تكسيع ضيؽ القناة الشككية" ."لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة 
 إضافة لمجاؿ تصميـ المالبس الكظيفية لممرضى . -3

 مصطمحات البحث :
مالبس تعبر عف طبيعة مياـ مرتدييا  : Functional Clothes مالبس وظيفية -

، 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 

لرياضيف"، حيث أنيا تكسبيـ الثقة مف المياـ بالنسبة لكؿ مف "الحرفييف، المرضى، ا
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كاالستقاللية لما ليا مف دكر كبير في إشباع الحاجات الفسيكلكجية كالنفسية 
 (3، 2014لمفرد.)ابتساـ محمد؛ منا غالب، 

تعرؼ بأنيا "رداء المستشفى" أك" قميص  : Patient Clothesمالبس المرضى  -
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 

الطبيعي، يستطيع تحمؿ الغسيؿ المتكرر بالماء الساخف، كعادة ما يككف مف القطف 
كيتـ تثبيتو عمى المريض مف األماـ أك الخمؼ بأربطة، كيصمـ الرداء لتقميؿ انزعاج 

بالمستشفى كالرعاية الطبية، كالحاجة لتغيير المالبس، المرضى مف مالبسيـ أثناء اإلقامة 
 (45،  2020(.)أحالـ الربيعة ، 1صكرة )

بيف فقرات العمكد :ضيؽ الفراغات Spinal Stenosis ضيق القناة الشوكية -
الفقرم،  نتيجة جفاؼ الغضركؼ الذم يحتكم عمى نسبة عالية مف الماء تصؿ الى 

%، مما يسبب احتكاؾ بيف الفقرات، باإلضافة إلى حدكث نتكءات عظمية،  70
كترسبات تؤدم الى ضيؽ القناه الشككيو كأيضان تؤدم الى ضيؽ بمخارج األعصاب 

المغذيو لألطراؼ السفمية، ككذلؾ ضغطان عمى   مما ينتج عنو ضغط عمى األعصاب
 (51 – 2017 –األكعيو الدمكيو لألعصاب القطنيو كالعجزيو. )الريح عبداهلل 

 أساسياف ىما:  نكعافإلى : تصنؼ  أنواع ضيق القناة الشوكية  وأعراضها -
: يحدث الضيؽ في ىذه الحالة  بالعمكد الفقرم المكجكد في العنؽ،  الضيق العنقي* 

(، كتتمثؿ األعراض في كؿ مف )كخز في اليد أك الذراع أك القدـ أك الساؽ ، 2شكؿ )
ضعؼ في اليد أك الذراع أك القدـ أك الساؽ ، مشاكؿ في المشي كالتكازف ، آالـ بالرقبة 

 ، ضعؼ األمعاء أك ضعؼ المثانة (.
العمكد الفقرم المكجكد أسفؿ الظير مف يحدث الضيؽ في جزء ق القطني : الضي*

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

( https://www.sehatok.com. )الكقكؼ لفترات طكيمة مف الزمف أك عند المشي( 
 (63، 2006)مصطفى شييب، 
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تيدؼ  :Spinal Canal Stenosis Surgeryجراحة توسيع ضيق القناة الشوكية  -

عمى الحبؿ الشككي مف خالؿ إنشاء مساحة أكبر داخؿ الجراحة تخفيؼ الضغط الكاقع 
القناة الشككية، كتتضمف الجراحة فتح الطبيب شقنا في عنؽ أك ظير المريضة طبقا 

(، ثـ يبعد العضالت عف العمكد الفقرم حسب الحاجة، 3، 2لمفقرة المصابة، شكميف)
حجـ الشؽ بناءن  كيتـ استخداـ أدكات طبية صغيرة لتحريؾ الصفيحة المناسبة، كيختمؼ

 (99،  2006عمى حالة المريضة كنمط الجسـ. )مصطفى شييب ، 
تنقؿ المريضة إلى غرفة االفاقة بعد الجراحة  إجراءات الرعاية الطبية بعد الجراحة: -

مضاعفات ناتجة عف الجراحة أية  كتظؿ تحت المراقبة لمتأكد مف عدـ حدكث
ف تنقؿ المريضة إلى غرفة اإلقامة أكالتخدير، كبمجرد تحريؾ الذراعيف كالقدمي

 بالمستشفى، كخالؿ مدة اإلقامة تقدـ ليا الرعاية الطبية المتمثمة في كؿ مف:
 لمجسـ. فحص العالمات الحيكية -1
 تناكؿ األدكية المكصكفة مف قبؿ الطبيب بالمكاعيد المحددة كالمتمثمة في كؿ مف:  -2
 ت األرداؼ.مسكنات األالـ عف طريؽ الكريد أك عضالحقف  -
 حقف مضادة لمتجمط عف طريؽ الفخذ. -
عف طريؽ "، الكخز – االحتقاف – التشنجات – االلتيابات" الكريمات الطبية في حالة -

 .الرجميف" – الظير –الكتفيف  –الرقبة "تدليؾ 
بالكريد سكاء  الكانيكالتركيب المسكف عف طريؽ المضاد الحيكم / المغذم كمعو  -

 ، حتى تستطيع المريضة تحمؿ األالـ.بالذراع أك كؼ اليد

الضيؽ القطني (3الضيؽ العنقي             شكؿ )( 2شكؿ )               
https://www.mayoclinic.org)) 
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فحص الشؽ الجراحي سكاء كاف بالعنؽ أك الظير كالتأكد مف عدـ التيابو كسالمة  -3
 الغرز الطبية، كتعقيمو كتغيير الضمادات.

قدرة تركيب قسطرة بكلية لممريضة أك تمبيسيا حفاض اذا لـز االمر، نظرا لعدـ  -4
 .خاصة خالؿ اليـك األكؿ كالثانيالذىاب لممرحاض  المريضة عمى

تمبيس المريضة )ككرسيو طبي( ليككف الييكؿ الداعـ لتثبيت كمنع حركة العمكد  -5
الفقرم، ككذلؾ تمبيسيا )جكرب طبي ضاغط( عمى الساقيف مما يساعد في الضغط 

 عمى األكعية الدمكية كبالتالي تدفؽ الدـ بشكؿ جيد لمجسـ .
ممارسة العالج الطبيعي طبقا لتكصية الطبيب المعالج، حيث يقتصر العالج عمى  -6

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

 حدود البحث : 
 .تكسيع ضيؽ القناة الشككية""المريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة  -
 .مركز القاىرة الدكلي لجراحة العمكد الفقرممستشفى  -
تكسيع ضيؽ "تصميمات مالبس مقترحة لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة  -

 القناة الشككية".
 . التطبيؽمع  التحميميالمنيج الكصفي  منهج البحث : -
 عينة البحث: -
"أعضاء ىيئة التدريس" بقسـ ( 20( مقسميف كالتالى : )35)عددىـالمتخصصين :  -

، ( 7المالبس كالنسيج بكمية االقتصاد المنزلي جامعة حمكاف كالكميات المناظرة، ممحؽ)
 الكادر الطبي" تخصص جراحات العمكد الفقرم .( " 15)
تكسيع "( "المريضات" المقيمات بالمستشفى بعد جراحة 20عددىف ) المستهمكات : -

 ضيؽ القناة الشككية".
 البحث :أدوات -
ضيؽ القناة تكسيع استمارة مقابمة شخصية لمتعرؼ عمى اراء مريضات اجركا جراحة " -

 (.1الشككية" فيما يخص مالبس اإلقامة بالمستشفى، ممحؽ)
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استبياف لمتعرؼ عمى اراء المريضات نحك المتطمبات الفنية الكاجب تكافرىا بتصاميـ  -
 ( .2تكسيع ضيؽ القناة الشككية"، ممحؽ)"مالبس االقامة بالمستشفى بعد اجراء جراحة 

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

 (.3ممحؽ )
في التصميمات "أعضاء ىيئة التدريس، الكادر الطبي"  المتخصصيف أراء استبياف -

ضيؽ القناة  تكسيع"المقترحة لمالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة 
 (.4الشككية"، ممحؽ)

استبياف أراء المستيمكات في التصميمات المقترحة لمالبس المريضات المقيمات  -
 (.5ية"، ممحؽ)بالمستشفى بعد جراحة تكسيع "ضيؽ القناة الشكك

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

 (.6جراحة "تكسيع ضيؽ القناة الشككية"، ممحؽ)
 : صدق وثبات ادوات البحث -

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

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

التالي  (كالدرجة الكمية لالستبياف،كالجدكؿتحقيؽ المالئمة فى الخطكط التصميميةالنفسى،
 يكضح ذلؾ:

 

 ( قيم معامالث االرتباط بيه اندرجت انكهيت نكم محىرواندرجت انكهيت نالستبيان1جدول )

 الداللة االرتباط المحاكر
 0.01 0.815 متطمبات الرعاية الطبية:  المحكر األكؿ

 0.01 0.789 تحقيؽ الراحة كاالمافالمحكر الثاني : 
 0.01 0.821 المحكر الثالث : تحقيؽ الجانب النفسى

 0.01 0.798 تحقيؽ المالئمة فى الخطكط التصميمية المحكر الرابع:
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( القترابيا مف 0.01يتضح مف الجدكؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستكل ) 
 الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ كتجانس محاكر االستبياف .         

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

Cronbach  ، التجزئة النصفية  طريقةSplit-half   . 
اراء المريضات نحو المتطمبات الفنية الواجب ( قيم معامل الثبات لمحاور استبيان 2جدول )

 توافرها بتصاميم مالبس االقامة بالمستشفى بعد اجراء جراحة "توسيع ضيق القناة الشوكية"  
 التجزئة النصفية معامؿ الفا المحاكر

 0.956 – 0.824 0.812 متطمبات الرعاية الطبية:  المحكر األكؿ
 0.889 – 0.798 0.781 تحقيؽ الراحة كاالمافالمحكر الثاني : 

 0.889 – 0.823 0.769 المحكر الثالث : تحقيؽ الجانب النفسى
المحكر الرابع: تحقيؽ المالئمة فى الخطكط 

 التصميمية
0.824 0.842 – 0.885 

 0.927 – 0.873 0.843 ثبات استبياف ككؿ
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات : معامؿ الفا ، التجزئة  

 مما يدؿ عمى ثبات االستبياف .  0.01النصفية دالة عند مستكل 
نحو المتطمبات الفنية الواجب توافرها بتصاميم مالبس الكادر الطبى استبيان اراء -2

 قناة الشوكية":االقامة بالمستشفى بعد اجراء جراحة "توسيع ضيق ال
 االتساؽ الداخمي  بحساب معامؿ ارتباط  بيرسكف تـ بإستخداـصدق االستبيان :  -أ

 بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لالستبياف ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :
 ( قيم معامالث االرتباط بيه درجت كم عبارة واندرجت انكهيت نالستبيان3جدول )

 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
1 0.725 0.01 6 0.845 0.01 11 0.953 0.01 
2 0.835 0.01 7 0.896 0.01 12 0.842 0.01 
3 0.839 0.01 8 0.845 0.01 13 0.638 0.05 
4 0.857 0.01 9 0.679 0.05  
5 0.892 0.01 10 0.823 0.01 
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( 0.01،  0.05يتضح مف الجدكؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستكل ) 
 القترابيا مف الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ كتجانس عبارات االستبياف .

طريقة التجزئة  ،معامؿ الفا كركنباخ تـ حساب الثبات عف طريؽ:ثبات االستبيان-ب
الكادر الطبى نحو المتطمبات الفنية الواجب  ( قيم معامل الثبات الستبيان4جدول )  النصفية

توسيع ضيق توافرها بتصاميم مالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد إجراء جراحة "
 القناة الشوكية

 ككؿ ثبات استبياف المستيمكات
 التجزئة النصفية معامؿ الفا
0.824 0.863 – 0.946 
الثبات : معامؿ الفا ، التجزئة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت 

 مما يدؿ عمى ثبات االستبياف .  0.01النصفية دالة عند مستكل 
في التصميمات "أعضاء هيئة التدريس،الكادر الطبي"المتخصصين استبيان آراء-3

لمالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة"توسيع ضيق القناة المقترحة 
 الشوكية":

االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر تـ بإستخداـ  صدق االستبيان: -أ
كالدرجة الكمية لالستبياف بحساب معامؿ ارتباط  بيرسكف بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر 
)الجانب الكظيفي ، الجانب الجمالي( كالدرجة الكمية لالستبياف ، كالجدكؿ التالي يكضح 

 ذلؾ :
)الجانب الوظيفي، الجانب   الدرجة الكمية لكل محور( قيم معامالت االرتباط بين 5جدول )

 الجمالي( والدرجة الكمية لالستبيان
 الداللة االرتباط المحاور

 0.01 0.717 : الجانب الكظيفي المحكر األكؿ
 0.01 0.804 المحكر الثاني : الجانب الجمالي

( القترابيا مف 0.01يتضح مف الجدكؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستكل ) 
 الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ كتجانس محاكر االستبياف .         

 التجزئة طريقة ،معامؿ الفا كركنباخ تـ حساب الثبات عف طريؽ: ثبات االستبيان -ب 
 .النصفية
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 استبيان المتخصصين ريلمحو ( قيم معامل الثبات 6جدول )
 التجزئة النصفية معامؿ الفا المحاكر

 0.952 – 0.888 0.912 : الجانب الكظيفي المحكر األكؿ
 0.826 – 0.751 0.789 المحكر الثاني : الجانب الجمالي
 0.909 – 0.832 0.861 ثبات استبياف المتخصصيف ككؿ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات : معامؿ الفا ، التجزئة  
 مما يدؿ عمى ثبات االستبياف .  0.01النصفية دالة عند مستكل 

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

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

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان7جدول )
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
1 0.738 0.01 6 0.624 0.05 11 0.605 0.05 
2 0.640 0.05 7 0.851 0.01 12 0.751 0.01 
3 0.827 0.01 8 0.840 0.01 13 0.940 0.01 
4 0.953 0.01 9 0.912 0.01 14 0.709 0.01 
5 0.889 0.01 10 0.872 0.01    

( 0.01،  0.05يتضح مف الجدكؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستكل ) 
 القترابيا مف الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ كتجانس عبارات االستبياف .

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

 الستبيان انمستههكاث( قيم معامم انثباث 8جدول )

 التجزئة النصفية معامؿ الفا 
 0.948 – 0.870 0.905 ككؿ ثبات استبياف المستيمكات
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات : معامؿ الفا، التجزئة 
 مما يدؿ عمى ثبات االستبياف . 0.01النصفية دالة عند مستكل 

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

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

 درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان( قيم معامالت االرتباط بين 9جدول )
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
1 0.890 0.01 5 0.816 0.01 
2 0.725 0.01 6 0.638 0.05 
3 0.833 0.01 7 0.865 0.01 
4 0.904 0.01  

( 0.01،  0.05يتضح مف الجدكؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستكل )
 الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ كتجانس عبارات االستبياف .القترابيا مف 

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

 ( قيم معامل الثبات الستبيان الكادر الطبي والمستهمكات10جدول )   
ثبات استبياف الكادر الطبي 

 كالمستيمكات  ككؿ
 التجزئة النصفية الفامعامؿ 

0.831 0.808 – 0.872 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات : معامؿ الفا ، التجزئة  

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

التساؤل األول:ماالمتطمبات الفنية لتصميم مالبس وظيفية لممريضات المقيمات 
توسيع ضيق القناة الشوكية" وفقا الراء كال من "المريضات ، "بالمستشفى بعد جراحة 

 الكادر الطبي" ؟
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لمتعرؼ عمى المتطمبات الفنية لتصميـ مالبس كظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى 
تـ تصميـ استبيانيف لمتعرؼ عمى اراء كال  ضيؽ القناة الشككية"  تكسيع"بعد جراحة 
، الكادر الطبي"، كفيما يمي تكضيح لممتطمبات كفقا لنتائج االستبيانيف، اتمف "المريض
 (: 3 ، 2ممحقيف )

أوال : المتطمبات الفنية لتصميم مالبس وظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد 
 القناة الشوكية" وفقا الراء "المريضات" :توسيع ضيق "جراحة 

سكاء بالرقبة أك مكف الكادر الطبي مف فحص ك تطيير كتعقيـ الشؽ الجراحى تُ  -1
 الظير دكف االحساس بالحرج أكالضيؽ.

الحيكية "درجة الحرارة ، ضغط  بقياس العالماتتسمح لمكادر الطبي مف القياـ   -2
 ؿ  بسيكلة كيسر.الدـ ، نبضات القمب" ، كأخذ التحامي

مكف مف تثبيت " القسطرة البكلية / الدرنقة " بشكؿ خفى لعدـ االحساس باالحراج تُ   -3
 أماـ اآلخريف.

الطبي بسيكلة ، إلى كالجكرب تسمح لمكادر الطبي بالمساعدة في ارتداء الككرسيو  -4
 جانب تغيير حفاظ التبكؿ بيسر أثناء االستمقاء بالسرير.

 حتى التشعر بالضيؽ. الساعدالكادر الطبي لمكانكال بأكردة التعكؽ تثبيت  -5
مكف الكادر الطبى مف إعطاء حقف المسكنات باالرداؼ دكف كشؼ الجزء السفمى تُ  -6

 مف الجسـ بشكؿ كمى ، األمر الذل قد يسبب اإلحساس بالحرج.
 بالمستشفى.مكف مف األداء الحركي لمعالج الطبيعي المطمكب أثناء التكاجد تُ  -7
بالكريـ المسكف لمتقميؿ مف  أم عضك مف الجسـتسمح لمكادر الطبي مف دىاف  -8

 الجسـ بشكؿ كمي . تكشؼاألالـ دكف الحاجة إلى 
 ال تسبب القمؽ اثناء الحركة كالسير بالمستشفى كالدخكؿ لممرحاض. -9

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

 مكف مف عممية اإلرتداء كالخمع بسيكلة.تُ  -11
 التحتكل أية مفرادات ممبسية قابمة لالشتباؾ بأية متعمقات حرصا عمى السالمة. -12
 ص العرؽ، كذات مممس ناعـ عمى الجمد .تمتمنفذة مف أقمشة خفيفة الكزف  -13
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 مكمالت متصمة"  قد تسبب ضيؽ أك إعاقة فى الحركة. تخمك مف  أية " -14
حساس بالرضا كالقبكؿ كاإلحتراـ مف قبؿ المحيطيف. -15  تحقؽ إشباع نفسي كا 
 مالئمة كمميزة إلستقباؿ الزائريف. -16
 ذات خطكط تصميمية بسيطة تحمؿ شكؿ جمالى كأداء كظيفى. -17
ذات فتحات ما كأكماـ كاسعة  ذات فتحات رقبة مضبكطة االتساع أك كاسعة نكعا -18

 .تسيؿ مف الفحص الطبى كمف الممكف تصميميا بأساكر مطاطةكظيفية 
بجيكب لحمؿ المقتنيات كإلخفاء "القسطرة البكلية كالدرنقة " عف اعيف المحيطيف   -19
. 

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

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

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

ثانيا : المتطمبات الفنية لتصميم مالبس وظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد 
 توسيع ضيق القناة الشوكية" وفقا الراء "الكادر الطبي" :"جراحة 

 سيؿ فحص المريضة دكف الحاجو إلى التكشؼ الكامؿ.تُ  -1
 بالعنؽ أك الظير لممريضة بسيكلة كيسر.مكف مف فحص كتعقيـ الشؽ الجراحى تُ  -2
 .الحيكية لممريضة بقياس العالماتتيسر مف تركيب الكانيكال كالقياـ  -3
تتضمف أماكف غير ظاىرة لتثبيت "القسطرة البكلية، الدرنقة "حرصا عمى الحالة  -4

 النفسية لممريضة .
ت بأرداؼ المريضة، ، حقف المسكنابكريد الساعدمكف مف إعطاء " كانكال المغذم تُ  -5

 .تكشؼ الجسـمتجمط بالفخذ" دكف حاجتيا إلى مضادة لالتحاميؿ بفتحة الشرج، حقف 
المريضة بالكريـ المسكف لمتقميؿ مف أالميا  أم عضك مف جسـمكف مف دىاف  تُ  -6

 اإلحراج. دكف شعكرىا بالضيؽ اك
 مستشفى.التحتكم عمى أية أجزاء قابمة لالشتباؾ بأية متعمقات طبية بال -7
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 مكف المريضة مف إرتداء كخمع المالبس عند الحاجة.تُ  -8
 حقؽ لممريضة الراحة كاألماف اثناء أداء العالج الطبيعي.تُ  -9

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

 تتكفر بقياسات مختمفة تتكافؽ مع قياسات جسـ المريضات. -11
التساؤل الثاني : ما امكانية تصميم مالبس وظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى 

 االستخدام النهائي ؟ متطمباتتوسيع ضيق القناة الشوكية" تحقق "بعد جراحة 
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ رسـ خمسة عشر تصميـ لمالبس كظيفية لممريضات 

متمثمة في كال مف ضيؽ القناة الشككية" تكسيع "المقيمات بالمستشفى بعد اجراء جراحة 
كال مف  بناء عمى اراءكفقا لممتطمبات الفنية التي تـ كضعيا "قميص، بدلة" كذلؾ 

 "المريضات، الكادر الطبي"، باتباع الخطكات التالية:
تحديد المعالجات الكظيفية لتصميمات المالبس مف حيث خطكط التصميمات  -1

المريضة اجراء كافة الفحكصات الطبية، باإلضافة الى كأدكات الغمؽ التي تسيؿ عمى 
ارتداء الككرسيو كالجكرب الطبي الالـز ليا بسيكلة كاخذ األدكية المكصكفو بيسر، الى 
جانب القياـ بالعالج الطبيعي بحرية كراحة، كارتداء كخمع المالبس عند الحاجة، جدكؿ 

(11. ) 
 .مع تكضيح المعالجات التصميمية  كتمكيف التصميمات مف األماـ كالخمؼ  رسـ -2
 كصؼ تصميمات المالبس كالمعالجات التصميمية بيا بأسمكب فني -3
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( المعالجات الوظيفية لتصميمات المالبس الوظيفية لممريضات المقيمات 11جدول )
 االستخدام النهائي متطمباتتوسيع ضيق القناة الشوكية" تحقق "بالمستشفى بعد جراحة 

المعالجات الوظيفية  المعالجات الوظيفية لمتصميمات عمى المريضةنتائج 
 لمتصميمات

 م

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فحص العالمات  -
،أ،  2الحيكية، صكرتيف ) 

 ب(.
الككرسيو سيكلة ارتداء  -

الطبي لتثبيت كمنع حركة 
 (. 3العمكد الفقرم، صكرة )

سيكلة االرتداء كالخمع،  -
  (.4صكرة)

تصميـ مرد خط 
نصؼ األماـ بػ 

"الجاكيت، القميص" 
 كتقنية فتحو كغمقو.

1 

  
 
 
 

  
 
 

 

قياس ضغط الدـ، صكرة  -
(5. ) 
تركيب الكانيكال بكريد  -

 (.6اليد، صكرة )
تركيب الكانيكال بكريد  -

 (.7، صكرة )الساعد
فحص العالمات  -

 8الحيكية، صكرتيف )
 أ،ب(.

 

قصة الكميف / قصة 
الكتفيف كتقنية فتحيما 

، كالطكؿ كغمقيما
اتساع  ،المالئـ لمكـ 

الككت المثبت  ،نيايتو 
 بنيايتو. 

2 

  
 

فحص جرح العمميو  -
كتعقيمو سكاء بالرقبة أك 

مرد خط نصؼ 
الخمؼ/ قصات الخمؼ 

3 

، أ،ب(2صورتيٍ )  

https://www.canstockpho

to.com 

 

(4( صورة )3صورة )  

 
https://www.pinterest.com 

(6(  صورة )5صورة )  

 

أ،ب( 8صورتيٍ )  

 

(  7صورة )  

 

(10(  صورة )9صورة )  

https://ask.6abibak.com 

 

https://forum.facmedici
ne.com 

https://forum.facmedicine.com/
https://forum.facmedicine.com/


 

 235 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

 
 
 
 
 

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

تدليؾ الرقبة كالظير  -
بالكريمات الطبية  في حالة 

)االلتيابات، تشنج 
العضالت، االحتقاف، 

 .(4الكخز(، شكؿ )

"الجاكيت، القميص" 
 كتقنية فتحيـ كغمقيـ.

حمؿ المقتنيات  - 
 الشخصية لممريضة.

حمؿ "القسطرة البكلية /  -
الدرنقة" لممريضة كاخفائيا، 

 .(13، 12صكرتيف )

تصميـ جيكب 
 ."الجاكيت، القميص"

4 

المسكنة  اخذ التحاميؿ - 
 (.5بفتحة الشرج، شكؿ )

اخذ حقف متضادة لمتجمط  -
 (.14بالفخذ، صكرة )

سيكلة ارتداء الككرسيو  -
الطبي لتثبيت كمنع حركة 

 .(3، صكرة )الفقرمالعمكد 
سيكلة ارتداء الجكرب  -

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

(15.) 
 سيكلة التعامؿ  -

  بالمرحاض.

 القصات الرأسية
فتحيـ لمبنطمكف كتقنية 

 .كغمقيـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

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

.com 

 

https://www.webteb 
.com 

 

(13صورة )    (  12صورة )  

https://ara.kibrisdoktor.com 

 

(6شكم )  

 

https://journals.rcni.com 

 

(5شكم )  

 

https://al-ain.com 

 

(14صورة )  

 

https://alarab.co.uk 

 

(15صورة )  

 

https://iraniansurgery/
https://www.webteb/
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سيكلة ارتداء الحفاظ اذا  -
تطمبت الحالة المرضية، 

 (.6شكؿ )
 
 
 
 
 

 
 

 
 

إعطاء الراحة المالئمة  -
 لمنطقتي البطف، كالحجر.

سيكلة حركة الرجؿ اثناء  -
تأدية العالج الطبيعي 
)السير، نزكؿ كصعكد 

 .(16، صكرة )الدرج(
الراحة عند ارتداء الحفاظ  -

 اذا تطمب األمر.

اتساع عمؽ خط حجر 
 البنطمكف.

6 

 
   

 
 

تكفير الراحة لمخصر،  -
 (.17صكرة )

سيكلة ارتداء كخمع  -
 البنطمكف.

 

الشريط المطاط 
المدكؾ بكمر البنطمكف 

الككت المنفذ منو  –
 كمر البنطمكف.

7 

حمؿ المقتنيات  - 
 الشخصية لممريضة.

حمؿ "القسطرة البكلية /  -
الدرنقة" لممريضة كاخفائيا، 

 ( .7شكؿ )

تصميـ جيكب 
 البنطمكف.

8 

   
 
 
 

تدليؾ القدميف كالساقيف  -
بالكريمات الطبية في حالة 

 (.9، 8األالـ، شكميف )
سيكلة ارتداء الجكرب  -

اتساع نياية رجؿ  -
 البنطمكف.

انياء البنطمكف  -
بشريط ككت عالي 

9 

(9(        شكم )8شكم )  

https://mawdoo3.com 

 

( 7شكم  )  

 https://jarc-m.org 

(16صورة )  
https://www.alam

y.com 
 

(17صورة )  
https://www.ninelife.eu 
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كقد تنكعت تصميمات المالبس الكظيفية لممريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحة 
، كقد كقع االختيار عمى تمكيف تكسيع "ضيؽ القناة الشككية" ما بيف "قميص، بدلة"

كتنسيقيا مع أقمشة "سادة، كاركىات، مقمـ، منقكش" عمى اف التصاميـ بأقمشة سادة 
 كفيما يمي كصؼ ليا : تككف ذات خطة لكنية ىادئة مريحة لعيف المريضة،

 :أ ، ب ( -10"قميص" شكل) وصف التصميم األول -
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 

الة األالـ باإلضافة الى سيكلة ارتداء الجكرب الطبي، الساقيف بالكريمات الطبية في ح
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 

الزمة مثؿ) حقنة كاعطائيا األدكية ال المريضةكباسيف يمكف مف خاللو فحص بيغمؽ 
الحفاض اذا تطمبت الحالة المرضية، التجمط بالفخذ( باإلضافة الى سيكلة ارتداء ضد 

الككرسيو الطبي لتثبيت كمنع حركة العمكد الفقرم كتيسير عممية االرتداء ككذلؾ ارتداء 
، بجيب البكليةكالخمع لممريضة عند الحاجة باإلضافة الى تيسير مركر أنبكب القسطرة 

لحفظ القسطرة كاخفائيا  اليساري كبير الحجـ باجي أعمى مستكل الركبة ناحية خارج
عف األعيف فضال عف حفظ األغراض الشخصية اف لـز األمر، ككميف جابكنيز يصؿ 
طكليما اسفؿ منتصؼ العضد بقميؿ بيما فتحتيف رأسيتيف بالمنتصؼ يتـ غمقيما 

مستكل العضد باإلضافة الى كباسيف العطاء السماحية في تركيب جياز الضغط بب
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 

لمثبتو بيا في حالة فحص جرح العمميو كتعقيمو كتغيير الضمادات، الكباسيف ا
كدىاف الظير بالكريـ المسكف  باإلضافة الى  تدليؾ الرقبة كالظير إذا لـز األمر

بسيكلة، بخط نصؼ الخمؼ قصة رأسية تمتد مف مستكل الخصر حتى خط الذيؿ تغمؽ 

 
 

 

الطبي الذم يصؿ طكلو 
 (.15صكرة )الى الركبة، 

 المطاطية.
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باإلضافة الى سيكلة التعامؿ كباسيف تساعد في اخذ التحاميؿ المسكنة بفتحة الشرج، ب
 بالمرحاض أك ارتداء الحفاظ اذا تطمبت الحالة المرضية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ ،ب ( -11وصف التصميم الثانى " بدلة" شكل ) -   
كاسع عمى الجذع لتكفير الراحة الممبسية لممريضة اثناء اقامتيا الجاكيت : 

بالمستشفى كخاصة عند القياـ بالعالج الطبيعي ، يأخذ في شكمو الظمي الشكؿ 
ـ، شبو المخركطي، يصؿ طكلو اسفؿ مستكل الجنب، بفتحة رقبة شبو مثمثة التصمي

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 

لينسدؿ منيا في شكؿ  بسيكلة، بنياية الكـ كشكشة كثيفة تـ تجميعيا بخيط مطاط
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 

كة العمكد الفقرم كتيسير عممية تغيير مالبس الككرسيو الطبي لتثبيت كمنع حر 
المريضة عند الحاجة، بجيبيف "مسحكريف" اسفؿ مستكل الخصر لحمؿ المقتنيات 
الشخصية لممريضة، يغمؽ خطي نصؼ الخمؼ بداية مف حردة الرقبة حتى خط 

 اياو انتصًيى االول

أ ( -10شكم )  

 خهف انتصًيى االول

ب ( - 10شكم )  
فتح خطٌ َصف غهق وتقُيت 

بانتصًيىاألياو وانخهف   

 تقُيت فتح قصت  خهف انتصًيى
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الذيؿ بكباسيف مثبتة عمى ابعاد متساكية مما يسر مف  فحص جرح العمميو 
الضمادات، باإلضافة الى  تدليؾ الرقبة كالظير بالكريـ المسكف  كتعقيمو، كتغيير
 إذا لـز األمر.

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

بمنتصؼ الخمؼ، بخط حجرعميؽ، القدـ، بكمر عريض مدكؾ بشريط مطاط 
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 الحرارة كالمسكنة 

يؿ المسكنة بفتحة الشرج، باإلضافة الى سيكلة التعامؿ لألالـ( كاخذ التحام
بالمرحاض أك ارتداء الحفاظ اذا تطمبت الحالة المرضية، بجيب خارجي ذك حجـ 
كبير أسفؿ الركبة اليسرل يساعد في حمؿ القسطرة البكلية كاخفائيا عف األعيف، 

كبة حتى بقصتيف مستطميتي التصميـ مثبتيف بكاسطة كباسيف بداية مف أسفؿ الر 
نيايتو مما يساعد في تدليؾ الساقيف بالكريمات الطبية في حالة األالـ كارتداء 

 الجكرب الطبي الذم يصؿ طكلو الى الركبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اياو انتصًيى انثاَي

أ ( - 11شكم )  

 خهف انتصًيى انثاَي

ب ( -11شكم )  



 

 240 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

 :أ ، ب ( -12لثالث "قميص" شكل)وصف التصميم ا -
اثنػػػػػػاء اقامتيػػػػػػا بالمستشػػػػػػفى كاسػػػػػػع عمػػػػػػى الجسػػػػػػـ لتػػػػػػكفير الراحػػػػػػة الممبسػػػػػػية لممريضػػػػػػة 

، يأخػػػػذ فػػػػي شػػػػكمو الظمػػػػي الشػػػػكؿ المخركطػػػػي، كخاصػػػػة عنػػػػد القيػػػػاـ بػػػػالعالج الطبيعػػػػي
يصػػػػػػؿ طكلػػػػػػو اسػػػػػػفؿ منتصػػػػػػؼ السػػػػػػاقيف، بكػػػػػػكؿ اكفيسػػػػػػيو كاسػػػػػػع الػػػػػػى حػػػػػػدا مػػػػػػا عمػػػػػػى 

كباسػػػػػػيف الرقبػػػػػػة، كخطػػػػػػي كتػػػػػػؼ ليمػػػػػػا طػػػػػػكؿ طبيعػػػػػػي، بمػػػػػػرد بسػػػػػػيط يغمػػػػػػؽ بكاسػػػػػػطة 
يمكػػػػػف مػػػػػف خاللػػػػػو فحػػػػػص العالمػػػػػات الحيكيػػػػػة لممريضػػػػػة كاعطائيػػػػػا األدكيػػػػػة الالزمػػػػػة 
مثػػػػػؿ) حقنػػػػػة منػػػػػع الػػػػػتجمط بالفخػػػػػذ، تحاميػػػػػؿ خفػػػػػض درجػػػػػة الحػػػػػرارة كالمسػػػػػكنة لػػػػػألالـ( 
باإلضػػػػافة الػػػػى سػػػػيكلة ارتػػػػداء الككرسػػػػيو الطبػػػػي لتثبيػػػػت كمنػػػػع حركػػػػة العمػػػػكد الفقػػػػرم 

د الحاجػػػػػة، بقصػػػػػة برنسػػػػػيس مزخرفػػػػػة كتيسػػػػػير عمميػػػػػة االرتػػػػػداء كالخمػػػػػع لممريضػػػػػة عنػػػػػ
بشػػػػريط بييػػػػو تبػػػػدأ مػػػػف منتصػػػػؼ الكتػػػػؼ حتػػػػى قصػػػػة الخصػػػػر ذات التصػػػػميـ األفقػػػػي، 
بجيػػػػب شػػػػؽ بضػػػػمع كاحػػػػد أعمػػػػى الصػػػػدر األيسػػػػر كجيػػػػب خػػػػارجي كبيػػػػر الحجػػػػـ أعمػػػػى 
مسػػػػػتكل الركبػػػػػة ناحيػػػػػة اليمػػػػػيف لحفػػػػػظ القسػػػػػطرة البكليػػػػػة كاخفائيػػػػػا عػػػػػف األعػػػػػيف فضػػػػػال 

ـز األمػػػػر، بكمػػػػيف جػػػػابكنيز تػػػػـ انيائيمػػػػا ببنػػػػدة عػػػػف حفػػػػظ األغػػػػراض الشخصػػػػية اذا لػػػػ
كشػػػػريط بييػػػػو يصػػػػؿ طكليمػػػػا اسػػػػفؿ منتصػػػػؼ العضػػػػد بقميػػػػؿ ممػػػػا يسػػػػاعد فػػػػي تركيػػػػب 
الكػػػػػػانيكال بالكريػػػػػػد بسػػػػػػيكلة، بػػػػػػالكميف فتحتػػػػػػيف رأسػػػػػػيتيف بمنتصػػػػػػؼ الكػػػػػػـ حتػػػػػػى نيايتػػػػػػو 
يػػػػتـ غمقيمػػػػا بكاسػػػػطة كباسػػػػيف العطػػػػاء السػػػػماحية فػػػػي تركيػػػػب جيػػػػاز الضػػػػغط، يغمػػػػؽ 

مػػػػا بػػػػيف األمػػػػاـ كالخمػػػػؼ بكاسػػػػطة كباسػػػػيف بدايػػػػة مػػػػف نيايػػػػة الكػػػػـ مػػػػف  الخػػػػط الفاصػػػػؿ
الػػػػداخؿ كحتػػػػى قصػػػػة الخصػػػػر بالجانػػػػب األيسػػػػر كذلػػػػؾ لسػػػػيكلة دىػػػػاف الظيػػػػر بػػػػالكريـ 
المسػػػكف مػػػػف ىػػػػذا الجانػػػػب، امػػػػا الجانػػػػب األيمػػػػف فيغمػػػػؽ بدايػػػػة مػػػػف نيايػػػػة الكػػػػـ األيمػػػػف 

ـ المسػػػػكف مػػػػف مػػػػف الػػػػداخؿ حتػػػػى مسػػػػتكل الركبػػػػة كذلػػػػؾ لسػػػػيكلة دىػػػػاف الظيػػػػر بػػػػالكري
يػػػػتـ انيػػػػاء ، ك ىػػػػذا الجانػػػػب باإلضػػػػافة الػػػػى تيسػػػػير مػػػػركر أنبػػػػكب القسػػػػطرة مػػػػف خاللػػػػو

 بفتحة رأسية بخط نصؼ الخمؼ تغمؽ بشرائط فميكرك.، القميص ببندة عريضة
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 :أ ، ب ( -13"قميص" شكل)لرابع وصف التصميم ا -

اثنػػػػػػاء اقامتيػػػػػػا بالمستشػػػػػػفى  كاسػػػػػػع عمػػػػػػى الجسػػػػػػـ لتػػػػػػكفير الراحػػػػػػة الممبسػػػػػػية لممريضػػػػػػة
، يأخػػػػذ فػػػػي شػػػػكمو الظمػػػػي الشػػػػكؿ المخركطػػػػي، كخاصػػػػة عنػػػػد القيػػػػاـ بػػػػالعالج الطبيعػػػػي

يصػػػػؿ اسػػػػفؿ منتصػػػػؼ السػػػػاقيف، بفتحػػػػة رقبػػػػة مثمثػػػػة متكسػػػػطة العمػػػػؽ، كخطػػػػي كتػػػػؼ 
ف يمكػػػػػف مػػػػػف خاللػػػػػو فحػػػػػص العالمػػػػػات الحيكيػػػػػة كباسػػػػػيبطػػػػػكيميف، بمػػػػػرد بسػػػػػيط يغمػػػػػؽ 

لممريضػػػػػة كاعطائيػػػػػا األدكيػػػػػة الالزمػػػػػة) حقنػػػػػة منػػػػػع الػػػػػتجمط بالفخػػػػػذ، تحاميػػػػػؿ خفػػػػػض 
درجػػػػػػة الحػػػػػػرارة كالمسػػػػػػكنة لػػػػػػألالـ( باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى سػػػػػػيكلة ارتػػػػػػداء الككرسػػػػػػيو الطبػػػػػػي 
لتثبيػػػػػػػػت كمنػػػػػػػػع حركػػػػػػػػة العمػػػػػػػػكد الفقػػػػػػػػرم كتيسػػػػػػػػير عمميػػػػػػػػة االرتػػػػػػػػداء كالخمػػػػػػػػع، بقصػػػػػػػػة 

ف نيايػػػػػة خػػػػػط الكتػػػػػؼ مػػػػػركرا ببػػػػػركز الصػػػػػدركتنتيي بقصػػػػػة الخصػػػػػر برنسػػػػػيس تبػػػػػدأ مػػػػػ
ذات التصػػػػػػػميـ األفقػػػػػػػي، بجيػػػػػػػب خػػػػػػػارجي كبيػػػػػػػر بمنتصػػػػػػػفو كالكنيػػػػػػػو أعمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكل 
الركبػػػػة ناحيػػػػة اليسػػػػار لحفػػػػظ القسػػػػطرة البكليػػػػة كاخفائيػػػػاعف األعػػػػيف فضػػػػال عػػػػف حفػػػػظ 
األغػػػػراض الشخصػػػػية، ككمػػػػيف تركيػػػػب يصػػػػؿ طكليمػػػػا اسػػػػفؿ منتصػػػػؼ العضػػػػد بقميػػػػؿ 

عد فػػػػي تركيػػػػب الكػػػػانيكال بالكريػػػػد بسػػػػيكلة فضػػػػال عػػػػف تركيػػػػب جيػػػػاز الضػػػػغط ممػػػػا يسػػػػا
كينتيػػػػػي الكمػػػػػػيف بشػػػػػريط بييػػػػػػو كبانػػػػػدة متكسػػػػػػطة العػػػػػرض، يغمػػػػػػؽ الخػػػػػط الفاصػػػػػػؿ مػػػػػػا 
بػػػػػيف األمػػػػػاـ كالخمػػػػػؼ بكاسػػػػػطة كباسػػػػػيف بدايػػػػػة مػػػػػف منتصػػػػػؼ الفخػػػػػذ حتػػػػػى خػػػػػط الػػػػػذيؿ 
كذلػػػػػػػػؾ لسػػػػػػػػيكلة أخػػػػػػػػذ حقنػػػػػػػػة منػػػػػػػػع الػػػػػػػػتجمط باإلضػػػػػػػػافة الػػػػػػػػى تيسػػػػػػػػير مػػػػػػػػركر أنبػػػػػػػػكب 

 اياو انتصًيى انثانث

أ ( - 12شكم )  

 خهف انتصًيى انثانث

ب ( - 12شكم )  
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القسػػػػػػػػػطرة، بقصػػػػػػػػػتيف برنسػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػالخمؼ ممػػػػػػػػػاثمتيف لقصػػػػػػػػػتي األمػػػػػػػػػاـ يػػػػػػػػػتـ غمقيمػػػػػػػػػا 
كباسػػػػػػػػػيف ممػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػاىـ فػػػػػػػػػي فحػػػػػػػػػص جػػػػػػػػػرح العمميػػػػػػػػػو كتعقيمػػػػػػػػػو كتغييػػػػػػػػػر بكفتحيمػػػػػػػػػا 

كدىػػػػػػاف الظيػػػػػػر  الضػػػػػػمادات، باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى تػػػػػػدليؾ الرقبػػػػػػة كالظيػػػػػػر إذا لػػػػػػـز األمػػػػػػر
بػػػػػػالكريـ المسػػػػػػكف بسػػػػػػيكلة، بخػػػػػػط نصػػػػػػؼ الخمػػػػػػؼ قصػػػػػػة رأسػػػػػػية تمتػػػػػػد مػػػػػػف الخصػػػػػػر 

كباسػػػػيف تسػػػػاعد فػػػػي اخػػػػذ التحاميػػػػؿ المسػػػػكنة بفتحػػػػة الشػػػػرج، بخػػػػط الػػػػذيؿ تغمػػػػؽ  حتػػػػى
 .باإلضافة الى سيكلة التعامؿ بالمرحاض أك ارتداء الحفاظ 

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

ــــــت : اثنػػػػػػاء اقامتيػػػػػػا كاسػػػػػػع عمػػػػػػى الجػػػػػػذع لتػػػػػػكفير الراحػػػػػػة الممبسػػػػػػية لممريضػػػػػػة  الجاكي
، يأخػػػػذ فػػػػي شػػػػكمو الظمػػػػي الشػػػػكؿ  بالمستشػػػػفى كخاصػػػػة عنػػػػد القيػػػػاـ بػػػػالعالج الطبيعػػػػي

المسػػػػتطيؿ، يصػػػػؿ طكلػػػػو اسػػػػفؿ مسػػػػتكل الجنػػػػب، بكػػػػكؿ اكفيسػػػػيو، كخطػػػػي كتػػػػؼ ليمػػػػا 
ا بكاسػػػػػطة كباسػػػػػيف، بمػػػػػرد بسػػػػػيط يغمػػػػػؽ بكاسػػػػػطة كباسػػػػػيف طػػػػػكؿ طبيعػػػػػي يػػػػػتـ غمقيمػػػػػ

مثبتػػػػػو عمػػػػػى ابعػػػػػاد متسػػػػػاكية يمكػػػػػف مػػػػػف خاللػػػػػو فحػػػػػص العالمػػػػػات الحيكيػػػػػة لممريضػػػػػة 
باإلضػػػػافة الػػػػى سػػػػيكلة ارتػػػػداء الككرسػػػػيو الطبػػػػي لتثبيػػػػت كمنػػػػع حركػػػػة العمػػػػكد الفقػػػػرم 
كتيسػػػػير عمميػػػػة تغييػػػػر مالبػػػػس المريضػػػػة عنػػػػد الحاجػػػػة، بقصػػػػة افقيػػػػة التصػػػػميـ أسػػػػفؿ 

تكل الصػػػػػػػػدر بقميػػػػػػػػؿ، بجيػػػػػػػػب شػػػػػػػػؽ أعمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتكل الصػػػػػػػػدر األيسػػػػػػػػر كجيبػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػ
خػػػػػػارجييف متكسػػػػػػطي الحجػػػػػػـ أسػػػػػػفؿ مسػػػػػػتكل الخصػػػػػػر لحفػػػػػػظ األغػػػػػػراض الشخصػػػػػػية، 

قصت انخهففتح غهق وتقُيت   

 بانتصًيى

 اياو انتصًيى انرابع

أ ( - 13شكم )  

 خهف انتصًيى انرابع

ب ( - 13شكم )  



 

 243 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

ككمػػػػيف جػػػػابكنيز يصػػػػؿ طكليمػػػػا الػػػػى رسػػػػغ اليػػػػد ينتييػػػػاف بكػػػػكت ذك مطاطيػػػػة عاليػػػػة، 
بػػػػالكميف فتحتػػػػيف رأسػػػػيتيف بمنتصػػػػؼ الكػػػػـ حتػػػػى نيايتػػػػو يػػػػتـ غمقيمػػػػا بكاسػػػػطة كباسػػػػيف 

ثبتػػػػو عمػػػػى ابعػػػػاد متسػػػػاكية العطػػػػاء السػػػػماحية فػػػػي تركيػػػػب جيػػػػاز الضػػػػغط بمسػػػػتكل م
العضػػػػػػد باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى تركيػػػػػػب الكػػػػػػانيكال بالكريػػػػػػد بسػػػػػػيكلة كدىػػػػػػاف الظيػػػػػػر بػػػػػػالكريـ 
المسػػػػػػكف فػػػػػػي حالػػػػػػة فػػػػػػتح خطػػػػػػي الكتػػػػػػؼ، يغمػػػػػػؽ خطػػػػػػي نصػػػػػػؼ الخمػػػػػػؼ بدايػػػػػػة مػػػػػػف 

ى ابعػػػػػػاد الككلػػػػػػة حتػػػػػػى القصػػػػػػة األفقيػػػػػػة المماثمػػػػػػة لقصػػػػػػة األمػػػػػػاـ بكباسػػػػػػيف مثبتػػػػػػة عمػػػػػػ
متسػػػػػػاكية ككػػػػػػذلؾ القصػػػػػػة ممػػػػػػا يسػػػػػػر مػػػػػػف  فحػػػػػػص جػػػػػػرح العمميػػػػػػو كتعقيمػػػػػػو، كتغييػػػػػػر 

 .الضمادات، باإلضافة الى  تدليؾ الرقبة كالظير إذا لـز األمر
كاسػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى الجػػػػػػػػزء السػػػػػػػػفمي مػػػػػػػػف الجسػػػػػػػػـ لتػػػػػػػػكفير الراحػػػػػػػػة الممبسػػػػػػػػية  البنطمــــــــون :
يصػػػػػؿ  بيعػػػػػي؛اثنػػػػػاء اقامتيػػػػػا بالمستشػػػػػفى كخاصػػػػػة عنػػػػػد القيػػػػػاـ بػػػػػالعالج الطلممريضػػػػػة 

طكلػػػػػػػو الػػػػػػػى رسػػػػػػػغ القػػػػػػػدـ ينتيػػػػػػػي بكػػػػػػػكت متكسػػػػػػػط العػػػػػػػرض، بكمػػػػػػػر عػػػػػػػريض مػػػػػػػدكؾ 
بشػػػػريط مطػػػػػاط، بخػػػػػط حجرعميػػػػؽ، بقصػػػػػتيف رأسػػػػػيتيف بجانػػػػب الخطػػػػػيف الفاصػػػػػميف مػػػػػا 
بػػػػػيف االمػػػػػاـ كالخمػػػػػؼ بدايػػػػػة مػػػػػف الكمػػػػػر حتػػػػػى مسػػػػػتكل الركبػػػػػة يػػػػػتـ غمقيمػػػػػا بكاسػػػػػطة 

ة منػػػػػػع الػػػػػػتجمط شػػػػػػرائط فميكػػػػػػرك كذلػػػػػػؾ لتيسػػػػػػير اعطػػػػػػاء األدكيػػػػػػة الالزمػػػػػػة مثػػػػػػؿ) حقنػػػػػػ
بالفخػػػػػػػػػذ، تحاميػػػػػػػػػؿ خفػػػػػػػػػض درجػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػرارة كالمسػػػػػػػػػكنة لػػػػػػػػػألالـ(، بقصػػػػػػػػػتيف أفقيتػػػػػػػػػيف 
بمسػػػػػتكل الركبػػػػػة، بجيػػػػػب خػػػػػارجي ذك حجػػػػػـ كبيػػػػػر أسػػػػػفؿ الركبػػػػػة اليمنػػػػػى يسػػػػػاعد فػػػػػي 
حمػػػػػؿ القسػػػػػػطرة البكليػػػػػػة كاخفائيػػػػػػا عػػػػػػف األعػػػػػػيف، يفػػػػػػتح الخطػػػػػػيف الػػػػػػداخمييف لمبنطمػػػػػػكف 

يايتػػػػػػو ممػػػػػا يسػػػػػاعد فػػػػػي تػػػػػػدليؾ بكاسػػػػػطة كباسػػػػػيف بدايػػػػػة مػػػػػػف مسػػػػػتكل الركبػػػػػة حتػػػػػى ن
السػػػػػاقيف بالكريمػػػػػػات الطبيػػػػػة فػػػػػػي حالػػػػػػة األالـ كارتػػػػػداء الجػػػػػػكرب الطبػػػػػي الػػػػػػذم يصػػػػػػؿ 

  طكلو الى الركبة.
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 :أ ، ب ( -15السادس "قميص" شكل) وصف التصميم -

اثنػػػػػػاء اقامتيػػػػػػا بالمستشػػػػػػفى كاسػػػػػػع عمػػػػػػى الجسػػػػػػـ لتػػػػػػكفير الراحػػػػػػة الممبسػػػػػػية لممريضػػػػػػة 
، يأخػػػػػػػػػػذ فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػكمو الظمػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػكؿ  كخاصػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػد القيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػالعالج الطبيعػػػػػػػػػػي

المخركطػػػػػػي، يصػػػػػػؿ طكلػػػػػػو اسػػػػػػفؿ منتصػػػػػػؼ السػػػػػػاقيف بقميػػػػػػؿ، بحػػػػػػردة رقبػػػػػػة منحنيػػػػػػػة 
بػػػػو التصػػػميـ كاسػػػعة نكعػػػػا مػػػا، كخطػػػػي كتػػػؼ ليمػػػػا طػػػكؿ طبيعػػػػي، بمػػػرد بسػػػػيط مثبػػػت 

مػػػػف الخػػػػػارج ازرار زخرفيػػػػة الشػػػػػكؿ يغمػػػػػؽ بكاسػػػػطة شػػػػػرائط فميكػػػػػرك مثبتػػػػو مػػػػػف الػػػػػداخؿ 
عمػػػػػػػػى ابعػػػػػػػػاد متسػػػػػػػػاكية يمكػػػػػػػػف مػػػػػػػػف خاللػػػػػػػػو فحػػػػػػػػص العالمػػػػػػػػات الحيكيػػػػػػػػة لممريضػػػػػػػػة 
كاعطائيػػػػا األدكيػػػػة الالزمػػػػة مثػػػػؿ) حقنػػػػة منػػػػع الػػػػتجمط بالفخػػػػذ، تحاميػػػػؿ خفػػػػض درجػػػػة 

لككرسػػػػػػيو الطبػػػػػػي لتثبيػػػػػػت الحػػػػػػرارة كالمسػػػػػػكنة لػػػػػػألالـ( باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى سػػػػػػيكلة ارتػػػػػػداء ا
كمنػػػػع حركػػػػة العمػػػػكد الفقػػػػرم كتيسػػػػير عمميػػػػة تغييػػػػر مالبػػػػس المريضػػػػة عنػػػػد الحاجػػػػة، 
بقصػػػػػػػػة سػػػػػػػػفرة افقيػػػػػػػػة التصػػػػػػػػميـ بمسػػػػػػػػتكل الصػػػػػػػػدر ينسػػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػف منتصػػػػػػػػفيا قصػػػػػػػػتيف 

سػػػػـ عنػػػػد مسػػػػتكل الجيػػػػب حتػػػػى  2رأسػػػػيتيف حتػػػػى خػػػػط الػػػػذيؿ تتػػػػرؾ مفتكحػػػػة لمسػػػػافة 
بػػػػػػػيف خػػػػػػػارجييف كبيػػػػػػػريف الحجػػػػػػػـ يخػػػػػػػرج مػػػػػػػف الفتحػػػػػػػة أنبػػػػػػػكب القسػػػػػػػطرة البكليػػػػػػػة، بجي

بمنتصػػػػػػفيما كالكنيػػػػػػو أعمػػػػػػى مسػػػػػػتكل الركبػػػػػػة لحفػػػػػػظ القسػػػػػػطرة البكليػػػػػػة كاخفائيػػػػػػا عػػػػػػف 
األعػػػػػػيف فضػػػػػػال عػػػػػػف حفػػػػػػػظ األغػػػػػػراض الشخصػػػػػػية اف لػػػػػػػـز األمػػػػػػر، ككمػػػػػػيف تركيػػػػػػػب 
يصػػػػػؿ طكليمػػػػػا الػػػػػى رسػػػػػغ اليػػػػػد ينتييػػػػػاف ببانػػػػػدة عريضػػػػػة، بػػػػػالكميف فتحتػػػػػيف رأسػػػػػيتيف 

 اياو انتصًيى انخايس

أ ( - 14شكم )  

 خهف انتصًيى انخايس

ب ( - 14شكم )  
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ا بكاسػػػػطة شػػػػرائط فميكػػػػرك العطػػػػاء السػػػػماحية بمنتصػػػػؼ الكػػػػـ حتػػػػى نيايتػػػػو يػػػػتـ غمقيمػػػػ
فػػػػي تركيػػػػب جيػػػػاز الضػػػػغط بمسػػػػتكل العضػػػػد باإلضػػػػافة الػػػػى تركيػػػػب الكػػػػانيكال بالكريػػػػد 
بسػػػػيكلة، بفتحػػػػة رأسػػػػية بخػػػػط نصػػػػؼ الخمػػػػؼ تغمػػػػؽ بشػػػػرائط فميكػػػػرك مثبتػػػػو عمػػػػى ابعػػػػاد 
متسػػػػػػػاكية ممػػػػػػػا يسػػػػػػػاىـ فػػػػػػػي فحػػػػػػػص جػػػػػػػرح العمميػػػػػػػو كتعقيمػػػػػػػو، كتغييػػػػػػػر الضػػػػػػػمادات، 

ليؾ الرقبػػػػة كالظيػػػػر إذا لػػػػـز األمػػػػر، ىػػػػذا كتسػػػػاعد تقنيتػػػػي فػػػػتح كػػػػال باإلضػػػػافة الػػػػى  تػػػػد
 مف الكميف كخط نصؼ الخمؼ دىاف الظير بالكريـ المسكف بسيكلة.

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

ــــــت : اثنػػػػػػاء اقامتيػػػػػػا كاسػػػػػػع عمػػػػػػى الجػػػػػػذع لتػػػػػػكفير الراحػػػػػػة الممبسػػػػػػية لممريضػػػػػػة  الجاكي
، يأخػػػػذ فػػػػي شػػػػكمو الظمػػػػي الشػػػػكؿ  بالمستشػػػػفى كخاصػػػػة عنػػػػد القيػػػػاـ بػػػػالعالج الطبيعػػػػي

المسػػػػػتطيؿ، يصػػػػػؿ طكلػػػػػو اسػػػػػفؿ مسػػػػػتكل الجنػػػػػب، بفتحػػػػػة رقبػػػػػة منحنيػػػػػة كاسػػػػػعة الػػػػػى 
لػػػػػى حػػػػػداما، كخطػػػػػي كتػػػػػؼ ليمػػػػػا طػػػػػكؿ طبيعػػػػػي يػػػػػتـ غمقيمػػػػػا بكاسػػػػػطة سػػػػػحاب ممتػػػػػد ا

خطػػػػػػي نصػػػػػػؼ الكمػػػػػػيف الػػػػػػػرجالف كالػػػػػػذم يصػػػػػػؿ طكليمػػػػػػا الػػػػػػػى رسػػػػػػغ اليػػػػػػد العطػػػػػػػاء 
السػػػػػػػماحية فػػػػػػػي تركيػػػػػػػب جيػػػػػػػاز الضػػػػػػػغط بمسػػػػػػػتكل العضػػػػػػػد باإلضػػػػػػػافة الػػػػػػػى تركيػػػػػػػب 
الكػػػػػػانيكال بالكريػػػػػػد بسػػػػػػيكلة كدىػػػػػػاف الظيػػػػػػر بػػػػػػالكريـ المسػػػػػػكف فػػػػػػي حالػػػػػػة فػػػػػػتح خطػػػػػػي 
ة الكتػػػػػػؼ، بمػػػػػػرد بسػػػػػػيط مثبػػػػػػت بػػػػػػو مػػػػػػف الخػػػػػػارج ازرار زخرفيػػػػػػة الشػػػػػػكؿ يغمػػػػػػؽ بكاسػػػػػػط

شػػػػػرائط فميكػػػػػرك مثبتػػػػػو مػػػػػف الػػػػػداخؿ عمػػػػػى ابعػػػػػاد متسػػػػػاكية يمكػػػػػف مػػػػػف خاللػػػػػو فحػػػػػص 
العالمػػػػات الحيكيػػػػة لممريضػػػػة باإلضػػػػافة الػػػػى سػػػػيكلة ارتػػػػداء الككرسػػػػيو الطبػػػػي لتثبيػػػػت 

 اياو انتصًيى انسادس

أ ( - 15شكم )  

 خهف انتصًيى انسادس

ب ( - 15شكم )  
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كمنػػػػع حركػػػػة العمػػػػكد الفقػػػػرم كتيسػػػػير عمميػػػػة تغييػػػػر مالبػػػػس المريضػػػػة عنػػػػد الحاجػػػػة، 
مػػػػة كينسػػػػدؿ منيػػػػا قصػػػػة بقصػػػػة سػػػػفرة منحنيػػػػة أعمػػػػى الصػػػػدر أسػػػػفؿ منيػػػػا كشكشػػػػة ناع

"ركنػػػػػػة" عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل الػػػػػػبطف ممحػػػػػػؽ بيػػػػػػا جيبػػػػػػيف داخميػػػػػػيف كبيػػػػػػريف الحجػػػػػػـ لكضػػػػػػع 
المقتنيػػػػػػات الشخصػػػػػػيو بيمػػػػػػا، يغمػػػػػػؽ خطػػػػػػي نصػػػػػػؼ الخمػػػػػػؼ بدايػػػػػػة مػػػػػػف فتحػػػػػػة الرقبػػػػػػة 
حتػػػػى خػػػػط الػػػػذيؿ بكباسػػػػيف مثبتػػػػة عمػػػػى ابعػػػػاد متسػػػػاكية ممػػػػا يسػػػػر مػػػػف  فحػػػػص جػػػػرح 

لػػػػػػى  تػػػػػػدليؾ الرقبػػػػػػة كالظيػػػػػػر إذا العمميػػػػػػو كتعقيمػػػػػػو، كتغييػػػػػػر الضػػػػػػمادات، باإلضػػػػػػافة ا
 .لـز األمر

كاسػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى الجػػػػػػػػزء السػػػػػػػػفمي مػػػػػػػػف الجسػػػػػػػػـ لتػػػػػػػػكفير الراحػػػػػػػػة الممبسػػػػػػػػية  البنطمــــــــون :
يصػػػػػؿ  اثنػػػػػاء اقامتيػػػػػا بالمستشػػػػػفى كخاصػػػػػة عنػػػػػد القيػػػػػاـ بػػػػػالعالج الطبيعػػػػػي؛لممريضػػػػػة 

طكلػػػػػو الػػػػػػى رسػػػػػغ القػػػػػػدـ، بكمػػػػػر عػػػػػػريض مػػػػػدكؾ بشػػػػػػريط مطػػػػػاط، بخػػػػػػط حجرعميػػػػػػؽ، 
ا بػػػػػيف االمػػػػػاـ كالخمػػػػػؼ بدايػػػػػة مػػػػػف الكمػػػػػر حتػػػػػى مسػػػػػتكل يفػػػػػتح الخطػػػػػيف الفاصػػػػػميف مػػػػػ

الركبػػػػػػة بكاسػػػػػػطة سػػػػػػحاب كذلػػػػػػؾ لتيسػػػػػػير اعطػػػػػػاء األدكيػػػػػػة الالزمػػػػػػة مثػػػػػػؿ) حقنػػػػػػة منػػػػػػع 
الػػػػتجمط بالفخػػػػذ، تحاميػػػػؿ خفػػػػض درجػػػػة الحػػػػرارة كالمسػػػػكنة لػػػػألالـ( فضػػػػال عػػػػف تمريػػػػر 
أنبػػػػػػػكب القسػػػػػػػطرة البكليػػػػػػػة، بقصػػػػػػػتيف أفقيتػػػػػػػيف بمسػػػػػػػتكل الركبػػػػػػػة، كجيػػػػػػػب خػػػػػػػارجي ذك 

ر أسػػػػفؿ الركبػػػػة اليسػػػػرل يسػػػػاعد فػػػػي حمػػػػؿ القسػػػػطرة البكليػػػػة كاخفائيػػػػا عػػػػف حجػػػػـ كبيػػػػ
األعػػػػػيف، تتسػػػػػع نيايػػػػػة رجػػػػػؿ البنطمػػػػػكف بمػػػػػا يتناسػػػػػب مػػػػػع تػػػػػدليؾ السػػػػػاقيف بالكريمػػػػػات 

  الطبية في حالة األالـ كارتداء الجكرب الطبي الذم يصؿ طكلو الى الركبة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اياو انتصًيى انسابع

أ ( -16شكم )  

انسابعخهف انتصًيى   

ب ( - 16شكم )  
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 أ ، ب (: -17" شكل)قميص" ثامنوصف التصميم ال -
اثنػػػػػػاء اقامتيػػػػػػا بالمستشػػػػػػفى كاسػػػػػػع عمػػػػػػى الجسػػػػػػـ لتػػػػػػكفير الراحػػػػػػة الممبسػػػػػػية لممريضػػػػػػة 

، يأخػػػػذ فػػػػي شػػػػكمو الظمػػػػي الشػػػػكؿ المخركطػػػػي، كخاصػػػػة عنػػػػد القيػػػػاـ بػػػػالعالج الطبيعػػػػي
يسػػػػػر طكلػػػػػو مػػػػػف تػػػػػدليؾ السػػػػػاقيف يصػػػػػؿ طكلػػػػػو اسػػػػػفؿ منتصػػػػػؼ السػػػػػاقيف بقميػػػػػؿ كقػػػػػد 

بالكريمػػػػػات الطبيػػػػػة فػػػػػي حالػػػػػة األالـ باإلضػػػػػافة الػػػػػى سػػػػػيكلة ارتػػػػػداء الجػػػػػكرب الطبػػػػػي 
الػػػػذم يصػػػػؿ طكلػػػػو الػػػػى الركبػػػػة، بكػػػػكؿ اكفيسػػػػيو بمنتصػػػػفو فتحػػػػو تأخػػػػذ شػػػػكؿ سػػػػبعة؛ 
ينسػػػػػػػػدؿ منيػػػػػػػػا المػػػػػػػػرد بتصػػػػػػػػميـ كركازيػػػػػػػػو ذك خػػػػػػػػط منحنػػػػػػػػي حتػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتكل الصػػػػػػػػدر 

ذيؿ كقػػػػػد تػػػػػـ انيائػػػػػو بشػػػػػريط بييػػػػػو متكسػػػػػط لينسػػػػػدؿ متخػػػػػذا خطػػػػػا رأسػػػػػيا حتػػػػػى خػػػػػط الػػػػػ
العػػػػػػرض يغمػػػػػػػؽ بكاسػػػػػػػطة كباسػػػػػػػيف مثبتػػػػػػػو عمػػػػػػػى ابعػػػػػػػاد متسػػػػػػػاكية يمكػػػػػػػف مػػػػػػػف خاللػػػػػػػو 
فحػػػػػػص العالمػػػػػػات الحيكيػػػػػػة لممريضػػػػػػة كاعطائيػػػػػػا األدكيػػػػػػة الالزمػػػػػػة مثػػػػػػؿ) حقنػػػػػػة منػػػػػػع 
الػػػػػػتجمط بالفخػػػػػػذ، تحاميػػػػػػؿ خفػػػػػػض درجػػػػػػة الحػػػػػػرارة كالمسػػػػػػكنة لػػػػػػألالـ( باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى 

الطبػػػػي لتثبيػػػػت كمنػػػػع حركػػػػة العمػػػػكد الفقػػػػرم كتيسػػػػير عمميػػػػة  سػػػػيكلة ارتػػػػداء الككرسػػػػيو
االرتػػػػداء كالخمػػػػع لممريضػػػػة، بخطػػػػي كتػػػػؼ ليمػػػػا طػػػػكؿ طبيعػػػػي؛ اسػػػػفؿ منيمػػػػا قصػػػػتيف 
مػػػػػػػائمتيف تػػػػػػػـ زخرفتيمػػػػػػػا بشػػػػػػػريط بييػػػػػػػو متكسػػػػػػػط العػػػػػػػرض، بجيبػػػػػػػيف داخميػػػػػػػيف كبيػػػػػػػريف 
الحجػػػػػـ أسػػػػػفؿ مسػػػػػتكل الركبػػػػػة لحفػػػػػظ القسػػػػػطرة البكليػػػػػة كاخفائيػػػػػا عػػػػػف األعػػػػػيف فضػػػػػال 

حفػػػػظ األغػػػػراض الشخصػػػػية اف لػػػػـز األمػػػػر، ككمػػػػيف تركيػػػػب بكشػػػػكة ناعمػػػػة مػػػػف عػػػػف 
أسػػػػػفؿ تػػػػػـ انيائيمػػػػػا بشػػػػػريط بييػػػػػو متكسػػػػػط العػػػػػرض يصػػػػػؿ طكليمػػػػػا الػػػػػى الثمػػػػػث األكؿ 
مػػػػػف العضػػػػػد سػػػػػاىـ طكليمػػػػػا فػػػػػي تركيػػػػػب جيػػػػػاز الضػػػػػغط بمسػػػػػتكل العضػػػػػد باإلضػػػػػافة 

ا بػػػػػيف الػػػػػى تركيػػػػػب الكػػػػػانيكال بالكريػػػػػد بسػػػػػيكلة، بػػػػػالقميص فتحتػػػػػيف بػػػػػالخط الفاصػػػػػؿ مػػػػػ
األمػػػػػػاـ كالخمػػػػػػؼ بدايػػػػػػة مػػػػػػف مسػػػػػػتكل الػػػػػػبطف حتػػػػػػى منتصػػػػػػؽ الفخػػػػػػذيف كذلػػػػػػؾ لمػػػػػػركر 
أنبػػػػػكب القسػػػػػطرة بػػػػػأل منيمػػػػػا، يغمػػػػػؽ خطػػػػػي نصػػػػػؼ الخمػػػػػؼ بدايػػػػػة مػػػػػف الككلػػػػػة حتػػػػػى 
خػػػػػػط الػػػػػػذيؿ بكباسػػػػػػيف مثبتػػػػػػة عمػػػػػػى ابعػػػػػػاد متسػػػػػػاكية ممػػػػػػا يسػػػػػػر مػػػػػػف  فحػػػػػػص جػػػػػػرح 

كالظيػػػػػػر إذا العمميػػػػػػو كتعقيمػػػػػػو، كتغييػػػػػػر الضػػػػػػمادات، باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى  تػػػػػػدليؾ الرقبػػػػػػة 
لػػػػػـز األمػػػػػر كاخػػػػػذ التحاميػػػػػؿ المسػػػػػكنة بفتحػػػػػة الشػػػػػرج، باإلضػػػػػافة الػػػػػى سػػػػػيكلة التعامػػػػػؿ 

 بالمرحاض أك ارتداء الحفاظ اذا تطمبت الحالة المرضية.
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 (: أ ، ب -18" شكل)قميص"تاسعوصف التصميم ال -
اثناء اقامتيا بالمستشفى كخاصة عند كاسع عمى الجسـ لتكفير الراحة الممبسية لممريضة 

، يأخذ في شكمو الظمي الشكؿ المخركطي، يصؿ طكلو اسفؿ القياـ بالعالج الطبيعي
منتصؼ الساقيف بقميؿ كقد يسر طكلو مف تدليؾ الساقيف بالكريمات الطبية في حالة 

ة ارتداء الجكرب الطبي الذم يصؿ طكلو الى الركبة، بفتحة األالـ باإلضافة الى سيكل
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 

ة يمكف مف خاللو فحص حتى خط الذيؿ يغمؽ بكاسطة كباسيف مثبتو عمى ابعاد متساكي
             العالمات الحيكية لممريضة كاعطائيا األدكية

لالزمة مثؿ) حقنة منع التجمط بالفخذ، تحاميؿ خفض درجة الحرارة كالمسكنة لألالـ( ا
باإلضافة الى سيكلة ارتداء الككرسيو الطبي لتثبيت كمنع حركة العمكد الفقرم كتيسير 

ريضة، بخطي كتؼ ليما طكؿ طبيعي؛ ينسدؿ مف الثمث عممية االرتداء كالخمع لمم
األكؿ ليما قصتيف برنسيس مركرا 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 

 اياو انتصًيى انثايٍ

أ ( -17شكم )  

 خهف انتصًيى انثايٍ

ب ( -17شكم )  
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أعمى مستكل المرفؽ بقميؿ يتـ فصميا مف خالؿ كباسيف مثبو بيا كذلؾ لتركيب جياز 
لى تركيب الكانيكال بالكريد بسيكلة، يغمؽ خطي الضغط بمستكل العضد باإلضافة ا

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 

، باإلضافة الى سيكلة الرقبة كالظير إذا لـز األمر كاخذ التحاميؿ المسكنة بفتحة الشرج
 التعامؿ بالمرحاض أك ارتداء الحفاظ اذا تطمبت الحالة المرضية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ ، ب (: - 19" شكل)بدلة"العاشروصف التصميم  -
ــــــت : اثنػػػػػػاء اقامتيػػػػػػا كاسػػػػػػع عمػػػػػػى الجػػػػػػذع لتػػػػػػكفير الراحػػػػػػة الممبسػػػػػػية لممريضػػػػػػة  الجاكي

، يأخػػػػذ فػػػػي شػػػػكمو الظمػػػػي الشػػػػكؿ  بالمستشػػػػفى كخاصػػػػة عنػػػػد القيػػػػاـ بػػػػالعالج الطبيعػػػػي
مسػػػػػتكل الجنػػػػػب كقػػػػػد مكػػػػػف ىػػػػػذا الطػػػػػكؿ مػػػػػف فحػػػػػص  الػػػػػى المسػػػػػتطيؿ، يصػػػػػؿ طكلػػػػػو

العالمػػػػات الحيكيػػػػة لممريضػػػػة باإلضػػػػافة الػػػػى سػػػػيكلة ارتػػػػداء الككرسػػػػيو الطبػػػػي لتثبيػػػػت 
كمنػػػػع حركػػػػة العمػػػػكد الفقػػػػرم كتيسػػػػير عمميػػػػة تغييػػػػر مالبػػػػس المريضػػػػة عنػػػػد الحاجػػػػة ، 
بفتحػػػػػػة رقبػػػػػػػة مثمثػػػػػػة التصػػػػػػػميـ تػػػػػػػـ انيائيػػػػػػا ببنػػػػػػػدة متكسػػػػػػػطة العػػػػػػرض كشػػػػػػػريط بييػػػػػػػو، 

ليمػػػػػا طػػػػػكؿ طبيعػػػػػي يػػػػػتـ غمقيمػػػػػا بكاسػػػػػطة كباسػػػػػيف،  ككمػػػػػيف رجػػػػػالف  كخطػػػػػي كتػػػػػؼ
يصػػػػؿ طكليمػػػػا قبػػػػؿ مسػػػػتكل المرفػػػػؽ بقميػػػػؿ ينتييػػػػاف ببنػػػػدة متكسػػػػطة العػػػػرض كشػػػػريط 
بييػػػػػو، بػػػػػالكميف فتحتػػػػػيف رأسػػػػػيتيف بمنتصػػػػػؼ الكػػػػػـ حتػػػػػى نيايتػػػػػو يػػػػػتـ غمقيمػػػػػا بكاسػػػػػطة 

غط كباسػػػػيف مثبتػػػػو عمػػػػى ابعػػػػاد متسػػػػاكية العطػػػػاء السػػػػماحية فػػػػي تركيػػػػب جيػػػػاز الضػػػػ
بمسػػػػػػتكل العضػػػػػػد باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى تركيػػػػػػب الكػػػػػػانيكال بالكريػػػػػػد بسػػػػػػيكلة كدىػػػػػػاف الظيػػػػػػر 
بػػػػػػػالكريـ المسػػػػػػػكف فػػػػػػػي حالػػػػػػػة فػػػػػػػتح خطػػػػػػػي الكتػػػػػػػؼ، بقصػػػػػػػتيف برنسػػػػػػػيس يبػػػػػػػدأف مػػػػػػػف 

 اياو انتصًيى انتاسع

أ ( -18شكم )  
 خهف انتصًيى انتاسع

ب ( - 18شكم )  

 تقُيت غهق و فتح االياو بانتصًيى
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منتصػػػػؼ حػػػػردة االبػػػػط حتػػػػى خػػػػط الػػػػذيؿ، مثبػػػػت بخػػػػط نصػػػػؼ األمػػػػاـ ثالثػػػػة فيكنكػػػػات 
حردتػػػػي االبػػػػط  عمػػػػى ابعػػػػاد متسػػػػاكية ، بػػػػالخمؼ قصػػػػة أفقيػػػػة التصػػػػميـ مػػػػا بػػػػيف نيػػػػايتي

سػػػػاعدات عنػػػػد فػػػػتح خطػػػػػى الكتػػػػؼ مػػػػف تػػػػدليؾ الرقبػػػػػة كالظيػػػػر إذا لػػػػـز األمػػػػر، يغمػػػػػؽ 
أسػػػػفميا خطػػػػي نصػػػػؼ الخمػػػػؼ بشػػػػرائط فميكػػػػرك مثبتػػػػة عمػػػػى ابعػػػػاد متسػػػػاكية حتػػػػى خػػػػط 

 الذيؿ مما يسر مف  فحص جرح العمميو كتعقيمو، كتغيير الضمادات.
الراحػػػػػػػػة الممبسػػػػػػػػية كاسػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى الجػػػػػػػػزء السػػػػػػػػفمي مػػػػػػػػف الجسػػػػػػػػـ لتػػػػػػػػكفير البنطمــــــــون : 

يصػػػػػؿ  ،اثنػػػػػاء اقامتيػػػػػا بالمستشػػػػػفى كخاصػػػػػة عنػػػػػد القيػػػػػاـ بػػػػػالعالج الطبيعػػػػػيلممريضػػػػػة 
طكلػػػػػو الػػػػػى رسػػػػػغ القػػػػػدـ، بكمػػػػػر عػػػػػريض مػػػػػدكؾ بشػػػػػريط مطػػػػػاط مػػػػػف الخمػػػػػؼ، بخػػػػػط 
حجرعميػػػػؽ، بقصػػػػتيف رأسػػػػيتيف بمنتصػػػػؼ االمػػػػاـ يمتػػػػداف مػػػػف الكمػػػػر حتػػػػى الػػػػذيؿ يػػػػتـ 

دكيػػػػػة الالزمػػػػػة مثػػػػػؿ )حقنػػػػػة منػػػػػع غمقيمػػػػػا بكاسػػػػػطة كباسػػػػػيف كذلػػػػػؾ لتيسػػػػػير اعطػػػػػاء األ
الػػػػػػتجمط بالفخػػػػػػذ، تحاميػػػػػػؿ خفػػػػػػض درجػػػػػػة الحػػػػػػرارة كالمسػػػػػػكنة لػػػػػػألالـ(، باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى 
تػػػػػدليؾ السػػػػػاقيف بالكريمػػػػػات الطبيػػػػػة فػػػػػػي حالػػػػػة األالـ كارتػػػػػداء الجػػػػػكرب الطبػػػػػي الػػػػػػذم 
يصػػػػػؿ طكلػػػػػو الػػػػػى الركبػػػػػة، ككػػػػػذلؾ تمريػػػػػر أنبػػػػػكب القسػػػػػطرة بمػػػػػا يػػػػػتالئـ مػػػػػع مسػػػػػتكل 

ف ذك حجػػػػػػـ كبيػػػػػػر تػػػػػػـ انيائيمػػػػػػا ببنػػػػػػدة متكسػػػػػػطة العػػػػػػرض الجيػػػػػػب، بجيبػػػػػػيف خػػػػػػارجيي
 بمستكل الركبة يساعد في حمؿ القسطرة البكلية كاخفائيا عف األعيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 خهف انتصًيى انعاشر

ب ( - 19شكم )  

تقُيت غهق وفتح انجاكيت 

 وانبُطهوٌ بانتصًيى 

 اياو انتصًيى انعاشر

أ ( - 19شكم )  
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 أ ، ب (: - 20" شكل)عشر "قميصالحادى وصف التصميم  -
اثنػػػػػاء اقامتيػػػػا بالمستشػػػػػفى كاسػػػػع عمػػػػػى الجسػػػػـ لتػػػػػكفير الراحػػػػة الممبسػػػػػية لممريضػػػػة 

، يأخػػػػػػػػذ فػػػػػػػػي شػػػػػػػػكمو الظمػػػػػػػػي الشػػػػػػػػكؿ كخاصػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد القيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػالعالج الطبيعػػػػػػػػي
المخركطػػػػػي، يصػػػػػؿ طكلػػػػػو اسػػػػػفؿ منتصػػػػػؼ السػػػػػاقيف بقميػػػػػؿ كقػػػػػد تػػػػػـ انيائػػػػػو ببنػػػػػدة 

بالكريمػػػػػات الطبيػػػػػة فػػػػػي حالػػػػػة األالـ عريضػػػػػة كيسػػػػػر طكلػػػػػو مػػػػػف تػػػػػدليؾ السػػػػػاقيف 
باإلضػػػػػافة الػػػػػى سػػػػػيكلة ارتػػػػػداء الجػػػػػكرب الطبػػػػػي الػػػػػذم يصػػػػػؿ طكلػػػػػو الػػػػػى الركبػػػػػة، 
بفتحػػػػػػة رقبػػػػػػة منحنيػػػػػػة التصػػػػػػميـ مثبػػػػػػت بيػػػػػػا كػػػػػػكؿ بيبيػػػػػػو مػػػػػػف األمػػػػػػاـ تػػػػػػـ انيائػػػػػػو 

بقصػػػػة أفقيػػػػة التصػػػػميـ أسػػػػفؿ مسػػػػتكل الصػػػػدر بقميػػػػؿ يتعامػػػػد عمييػػػػا  ،بشػػػػريط بييػػػػو
الثمػػػػػث األكؿ ليػػػػػا ناحيػػػػػة اليسػػػػػار ليمتػػػػػد طكليػػػػػا قصػػػػػة رأسػػػػػية التصػػػػػميـ بدايػػػػػة مػػػػػف 

الػػػػػػى مسػػػػػػػتكل الػػػػػػذيؿ مثبػػػػػػػت بيػػػػػػػا كباسػػػػػػيف عمػػػػػػػى ابعػػػػػػػاد متسػػػػػػاكية لتفػػػػػػػتح كتغمػػػػػػػؽ 
بسػػػػيكلة ممػػػػا ييسػػػػػر مػػػػف فحػػػػػص العالمػػػػات الحيكيػػػػة لممريضػػػػػة كاعطائيػػػػا األدكيػػػػػة 
الالزمػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ) حقنػػػػػػػػة منػػػػػػػػع الػػػػػػػػتجمط بالفخػػػػػػػػذ، تحاميػػػػػػػػؿ خفػػػػػػػػض درجػػػػػػػػة الحػػػػػػػػرارة 

لػػػػى سػػػػيكلة ارتػػػػداء الككرسػػػػيو الطبػػػػي لتثبيػػػػت كمنػػػػع كالمسػػػػكنة لػػػػألالـ( باإلضػػػػافة ا
حركػػػػػة العمػػػػػكد الفقػػػػػرم كتيسػػػػػير عمميػػػػػة االرتػػػػػداء كالخمػػػػػع لممريضػػػػػة، بخطػػػػػي كتػػػػػؼ 
ليمػػػػا طػػػػكؿ طبيعػػػػي، بجيػػػػب شػػػػؽ بضػػػػمع كاحػػػػد متكسػػػػط الحجػػػػـ بمسػػػػتكل الصػػػػدر 
ناحيػػػػػة اليسػػػػػار، كجيبػػػػػيف خػػػػػارجييف كبيػػػػػريف الحجػػػػػـ تػػػػػـ انيائيمػػػػػا ببنػػػػػدة متكسػػػػػطة 

بػػػػػػة لحمػػػػػػؿ القسػػػػػػطرة البكليػػػػػػة كاخفائيػػػػػػا عػػػػػػف األعػػػػػػيف العػػػػػػرض أعمػػػػػػى مسػػػػػػتكل الرك
باإلضػػػػافة الػػػػى حمػػػػؿ األغػػػػراض الشخصػػػػية، ككمػػػػيف تركيػػػػب يصػػػػؿ طكليمػػػػا الػػػػى 
منتصػػػػػػػؼ العضػػػػػػػد بفتحتػػػػػػػيف رأسػػػػػػػيتيف بخػػػػػػػط النصػػػػػػػؼ يػػػػػػػتـ غمقيمػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

و بيمػػػػػا كقػػػػػد سػػػػػاىما فػػػػػي تركيػػػػػب جيػػػػػاز الضػػػػػغط بمسػػػػػتكل العضػػػػػد تػػػػػكباسػػػػػيف مثب
يػػػػػد بسػػػػػيكلة، يغمػػػػػؽ خطػػػػػي نصػػػػػؼ الخمػػػػػؼ باإلضػػػػػافة الػػػػػى تركيػػػػػب الكػػػػػانيكال بالكر 

بدايػػػػػة مػػػػػف فتحػػػػػة الرقبػػػػػة حتػػػػػى خػػػػػط الػػػػػذيؿ بكباسػػػػػيف مثبتػػػػػة عمػػػػػى ابعػػػػػاد متسػػػػػاكية 
ممػػػػا ييسػػػػر مػػػػف  فحػػػػص جػػػػرح العمميػػػػو كتعقيمػػػػو، كتغييػػػػر الضػػػػمادات، باإلضػػػػافة 
الػػػػػػػى  تػػػػػػػدليؾ الرقبػػػػػػػة كالظيػػػػػػػر إذا لػػػػػػػـز األمػػػػػػػر كاخػػػػػػػذ التحاميػػػػػػػؿ المسػػػػػػػكنة بفتحػػػػػػػة 

عامػػػػػػػػؿ بالمرحػػػػػػػػاض أك ارتػػػػػػػػداء الحفػػػػػػػػاظ اذا الشػػػػػػػػرج، باإلضػػػػػػػػافة الػػػػػػػػى سػػػػػػػػيكلة الت
 تطمبت الحالة المرضية.
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 أ ، ب (: - 21" شكل)الثانى عشر " بدلة وصف التصميم -
لتكفير الراحة الممبسية لممريضة اثناء اقامتيا بالمستشفى : كاسع عمى الجذع الجاكيت  

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 

فة الى سيكلة جانب طكؿ الجاكيت مف فحص العالمات الحيكية لممريضة باإلضا
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 

تيف بمنتصؼ الكـ حتى ما بعد المرفؽ بقميؿ يتـ غمقيما بكاسطة اليد بيما فتحتيف رأسي
كباسيف مثبتو عمى ابعاد متساكية العطاء السماحية في تركيب جياز الضغط بمستكل 
العضد باإلضافة الى تركيب الكانيكال بالكريد بسيكلة كدىاف الظير بالكريـ المسكف 

كطية التصميـ تبدأ مف بسيكلة في حالة فتح خطي الكتؼ، بقصة سفرة شبو مخر 
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 

ا لـز األمر؛ باإلضافة الى فحص جرح العمميو كالكميف مف تدليؾ الرقبة كالظير إذ
 كتعقيمو، كتغيير الضمادات.

 اياو انتصًيى انحادى عشر

أ ( - 20شكم )  

 خهف انتصًيى انحادى عشر

ب ( - 20شكم )  

 تقُيت فتح وغهق األياو

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

يف، بخط حجرعميؽ، يفتح الخطيف بكمرعريض مدكؾ بشريط مطاط مف الجانب
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 الحرارة كالمسكنة لألالـ( فضال عف )

حجـ كبير بمستكل الركبة اليمنى  تمرير أنبكب القسطرة البكلية، كجيب خارجي ذك
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 

طكلو الى الساقيف بالكريمات الطبية في حالة األالـ كارتداء الجكرب الطبي الذم يصؿ 
 .الركبة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 أ ، ب (: -22" شكل)الثالث عشر " قميص وصف التصميم -

اثنػػػػػػاء اقامتيػػػػػػا بالمستشػػػػػػفى كاسػػػػػػع عمػػػػػػى الجسػػػػػػـ لتػػػػػػكفير الراحػػػػػػة الممبسػػػػػػية لممريضػػػػػػة 
، يأخػػػػذ فػػػػي شػػػػكمو الظمػػػػي الشػػػػكؿ المخركطػػػػي، بػػػػالعالج الطبيعػػػػيكخاصػػػػة عنػػػػد القيػػػػاـ 

يصػػػػػػػؿ طكلػػػػػػػو اسػػػػػػػفؿ منتصػػػػػػػؼ السػػػػػػػاقيف بقميػػػػػػػؿ كيسػػػػػػػر طكلػػػػػػػو مػػػػػػػف تػػػػػػػدليؾ السػػػػػػػاقيف 

 اياو انتصًيى انثاَي عشر

أ ( - 21شكم )  

 خهف انتصًيى انثاَي عشر

ب ( - 21شكم )  



 

 254 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

بالكريمػػػػػات الطبيػػػػػة فػػػػػي حالػػػػػة األالـ باإلضػػػػػافة الػػػػػى سػػػػػيكلة ارتػػػػػداء الجػػػػػكرب الطبػػػػػي 
الػػػػػػذم يصػػػػػػؿ طكلػػػػػػو الػػػػػػى الركبػػػػػػة، بفتحػػػػػػة رقبػػػػػػة دائريػػػػػػة التصػػػػػػميـ مثبػػػػػػت بيػػػػػػا بنػػػػػػػدة 

بخطػػػػػي كتػػػػػؼ ليمػػػػػا طػػػػػكؿ طبيعػػػػػي، ككمػػػػػيف تركيػػػػػب  ،العػػػػػرض مػػػػػف األمػػػػػاـ متكسػػػػػطة
يصػػػػػػػؿ طكليمػػػػػػػا الػػػػػػػى رسػػػػػػػغ اليػػػػػػػد بقصػػػػػػػتيف مسػػػػػػػتطيمتيف بخػػػػػػػط النصػػػػػػػؼ بدايػػػػػػػة مػػػػػػػف 
منتصػػػػػػؼ العضػػػػػػد كحتػػػػػػى منتصػػػػػػؼ السػػػػػػاعد يػػػػػػتـ غمقيمػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ كباسػػػػػػيف مثبػػػػػػو 
بيمػػػػػػػا كقػػػػػػػد سػػػػػػػاىما فػػػػػػػي تركيػػػػػػػب جيػػػػػػػاز الضػػػػػػػغط بمسػػػػػػػتكل العضػػػػػػػد باإلضػػػػػػػافة الػػػػػػػى 

كريػػػػػػد بسػػػػػػيكلة، بجيػػػػػػب خػػػػػػارجي كبيػػػػػػر الحجػػػػػػـ تػػػػػػـ انيائػػػػػػو ببنػػػػػػدة تركيػػػػػػب الكػػػػػػانيكال بال
اليسػػػػػرل لحمػػػػػػؿ القسػػػػػطرة البكليػػػػػػة كاخفائيػػػػػػا  متكسػػػػػطة العػػػػػػرض أعمػػػػػى مسػػػػػػتكل الركبػػػػػػة

عػػػػػف األعػػػػػيف باإلضػػػػػافة الػػػػػى حمػػػػػؿ األغػػػػػراض الشخصػػػػػية اذا لػػػػػـز األمػػػػػر، يػػػػػتـ فػػػػػتح 
كغمػػػػػؽ الخطػػػػػيف الفاصػػػػػميف بػػػػػيف االمػػػػػاـ كالخمػػػػػؼ بكاسػػػػػطة كباسػػػػػيف مثبػػػػػت بيمػػػػػا عمػػػػػى 

د متسػػػػػػػاكية ممػػػػػػػا ييسػػػػػػػر مػػػػػػػف فحػػػػػػػص العالمػػػػػػػات الحيكيػػػػػػػة لممريضػػػػػػػة كاعطائيػػػػػػػا ابعػػػػػػػا
حقنػػػػػة منػػػػػع الػػػػػتجمط بالفخػػػػػذ، تحاميػػػػػؿ خفػػػػػض درجػػػػػة الحػػػػػرارة ) األدكيػػػػػة الالزمػػػػػة مثػػػػػؿ

كالمسػػػػػػكنة لػػػػػػألالـ( باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى سػػػػػػيكلة ارتػػػػػػداء الككرسػػػػػػيو الطبػػػػػػي لتثبيػػػػػػت كمنػػػػػػع 
يغمػػػػػػػؽ خطػػػػػػػي حركػػػػػػػة العمػػػػػػػكد الفقػػػػػػػرم كتيسػػػػػػػير عمميػػػػػػػة االرتػػػػػػػداء كالخمػػػػػػػع لممريضػػػػػػػة، 

نصػػػػؼ الخمػػػػؼ بدايػػػػة مػػػػف فتحػػػػة الرقبػػػػة حتػػػػى خػػػػط الػػػػذيؿ بكباسػػػػيف مثبتػػػػة عمػػػػى ابعػػػػاد 
متسػػػػػػػاكية ممػػػػػػػا ييسػػػػػػػر مػػػػػػػف  فحػػػػػػػص جػػػػػػػرح العمميػػػػػػػو كتعقيمػػػػػػػو، كتغييػػػػػػػر الضػػػػػػػمادات، 
باإلضػػػػػػػافة الػػػػػػػى  تػػػػػػػدليؾ الرقبػػػػػػػة كالظيػػػػػػػر إذا لػػػػػػػـز األمػػػػػػػر كاخػػػػػػػذ التحاميػػػػػػػؿ المسػػػػػػػكنة 

اض أك ارتػػػػػػداء الحفػػػػػػاظ اذا بفتحػػػػػػة الشػػػػػػرج، باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى سػػػػػػيكلة التعامػػػػػػؿ بالمرحػػػػػػ
 تطمبت الحالة المرضية.
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 أ ، ب (: -23" شكل)الرابع عشر " بدلة وصف التصميم -
ــــــت اثنػػػػػػاء اقامتيػػػػػػا : كاسػػػػػػع عمػػػػػػى الجػػػػػػذع لتػػػػػػكفير الراحػػػػػػة الممبسػػػػػػية لممريضػػػػػػة  الجاكي

، يأخػػػػذ فػػػػي شػػػػكمو الظمػػػػي الشػػػػكؿ بالمستشػػػػفى كخاصػػػػة عنػػػػد القيػػػػاـ بػػػػالعالج الطبيعػػػػي
شػػػػػػبو المخركطػػػػػػي، يصػػػػػػؿ طكلػػػػػػو اسػػػػػػفؿ مسػػػػػػتكل الجنػػػػػػب بقميػػػػػػؿ، بمػػػػػػرد بسػػػػػػيط يغمػػػػػػؽ 
بكاسػػػػػػػطة كباسػػػػػػػيف كعػػػػػػػراكل ممػػػػػػػا يسػػػػػػػر الػػػػػػػى جانػػػػػػػب طػػػػػػػكؿ الجاكيػػػػػػػت مػػػػػػػف فحػػػػػػػص 

ثبيػػػػت العالمػػػػات الحيكيػػػػة لممريضػػػػة باإلضػػػػافة الػػػػى سػػػػيكلة ارتػػػػداء الككرسػػػػيو الطبػػػػي لت
كمنػػػػع حركػػػػة العمػػػػكد الفقػػػػرم كتيسػػػػير عمميػػػػة تغييػػػػر مالبػػػػس المريضػػػػة عنػػػػد الحاجػػػػة، 
بكػػػػػكؿ شػػػػػيميزيو مضػػػػػبكطة االتسػػػػػاع، كخطػػػػػي كتػػػػػؼ ليمػػػػػا طػػػػػكؿ طبيعػػػػػي يػػػػػتـ غمقيمػػػػػا 
بكاسػػػػػػػطة كباسػػػػػػػػيف،  ككمػػػػػػػػيف جػػػػػػػػابكنيز كاسػػػػػػػػعيف ينتييػػػػػػػػاف ببنػػػػػػػػدة متكسػػػػػػػػطة العػػػػػػػػرض 

بمنتصػػػػؼ الكػػػػـ يصػػػػؿ طكليمػػػػا اسػػػػفؿ منتصػػػػؼ العضػػػػد بقميػػػػؿ بيمػػػػا فتحتػػػػيف رأسػػػػيتيف 
يػػػػػتـ غمقيمػػػػػا بكاسػػػػػطة كباسػػػػػيف مثبتػػػػػو عمػػػػػى ابعػػػػػاد متسػػػػػاكية العطػػػػػاء السػػػػػماحية فػػػػػي 
تركيػػػػػػب جيػػػػػػاز الضػػػػػػغط بمسػػػػػػتكل العضػػػػػػد باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى تركيػػػػػػب الكػػػػػػانيكال بالكريػػػػػػد 
بسػػػػيكلة كدىػػػػاف الظيػػػػر بػػػػالكريـ المسػػػػكف فػػػػي حالػػػػة فػػػػتح خطػػػػي الكتػػػػؼ، بقصػػػػة أسػػػػفؿ 

شػػػػؽ بضػػػػمع كاحػػػػد، بػػػػالخمؼ قصػػػػة مسػػػػتكل الخصػػػػر بقميػػػػؿ افقيػػػػة التصػػػػميـ بيػػػػا جيبػػػػيف 
رأسػػػػػػية بخػػػػػػط النصػػػػػػؼ تغمػػػػػػؽ بكاسػػػػػػطة كباسػػػػػػيف عمػػػػػػى ابعػػػػػػاد متسػػػػػػاكية سػػػػػػاعدت الػػػػػػى 
 ،جانػػػػػػػػػب فتحتػػػػػػػػػي الكتفػػػػػػػػػيف كالكمػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػدليؾ الرقبػػػػػػػػػة كالظيػػػػػػػػػر إذا لػػػػػػػػػـز األمػػػػػػػػػر

  باإلضافة الى فحص جرح العمميو كتعقيمو، كتغيير الضمادات.
كاسػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى الجػػػػػػػػزء السػػػػػػػػفمي مػػػػػػػػف الجسػػػػػػػػـ لتػػػػػػػػكفير الراحػػػػػػػػة الممبسػػػػػػػػية  البنطمــــــــون :
يصػػػػػػؿ  اثنػػػػػاء اقامتيػػػػػػا بالمستشػػػػػفى كخاصػػػػػػة عنػػػػػد القيػػػػػاـ بػػػػػػالعالج الطبيعػػػػػيلممريضػػػػػة 

طكلػػػػػو الػػػػػى رسػػػػػغ القػػػػػدـ، بكمرعػػػػػريض مػػػػػدكؾ بشػػػػػريط مطػػػػػاط مػػػػػف الجػػػػػانبيف، كبتمتػػػػػة 
زخرفيػػػػػة التصػػػػػميـ، بجيبػػػػػيف داخميػػػػػيف ذك تصػػػػػميـ منحنػػػػػي، بخػػػػػط حجرعميػػػػػؽ، بقصػػػػػة 

يػػػػػة التصػػػػػميـ بمسػػػػػتكل الركبػػػػػة اليسػػػػػرل تفػػػػػتح كتغمػػػػػؽ بكاسػػػػػطة سػػػػػحاب يمػػػػػرر مػػػػػف افق
خالليػػػػػػا أنبػػػػػػكب القسػػػػػػطرة البكليػػػػػػة باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى اخػػػػػػذ حقنػػػػػػة منػػػػػػع الػػػػػػتجمط بالفخػػػػػػذ، 
أسػػػػػفميا جيػػػػػب خػػػػػارجي ذك حجػػػػػـ كبيػػػػػر يسػػػػػاعد فػػػػػي حمػػػػػؿ القسػػػػػطرة البكليػػػػػة كاخفائيػػػػػا 

يػػػػػة مػػػػػف مسػػػػػتكل عػػػػػف األعػػػػػيف، يفػػػػػتح الخطػػػػػيف الفاصػػػػػميف مػػػػػا بػػػػػيف االمػػػػػاـ كالخمػػػػػؼ بدا
الركبػػػػػة حتػػػػػى رسػػػػػغ القػػػػػدـ بكاسػػػػػطة سػػػػػحاب لتػػػػػدليؾ السػػػػػاقيف بالكريمػػػػػات الطبيػػػػػة فػػػػػي 



 

 256 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

حالػػػػػػػػة األالـ كارتػػػػػػػػداء الجػػػػػػػػكرب الطبػػػػػػػػي الػػػػػػػػذم يصػػػػػػػػؿ طكلػػػػػػػػو الػػػػػػػػى الركبػػػػػػػػة، بقصػػػػػػػػة 
بيضػػػػػاكية التصػػػػػميـ أعمػػػػػى األرداؼ تفػػػػػتح كتغمػػػػػؽ بكاسػػػػػطة كباسػػػػػيف مثبتػػػػػو بيػػػػػا كذلػػػػػؾ 

سػػػػػػػكنة، تحاميػػػػػػػؿ خفػػػػػػػض درجػػػػػػػة لتيسػػػػػػػير اعطػػػػػػػاء األدكيػػػػػػػة الالزمػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ) الحقػػػػػػػف الم
 الحرارة كالمسكنة لألالـ(. 

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

ــــــت : اثنػػػػػػاء اقامتيػػػػػػا كاسػػػػػػع عمػػػػػػى الجػػػػػػذع لتػػػػػػكفير الراحػػػػػػة الممبسػػػػػػية لممريضػػػػػػة  الجاكي
، يأخػػػػذ فػػػػي شػػػػكمو الظمػػػػي الشػػػػكؿ  بالمستشػػػػفى كخاصػػػػة عنػػػػد القيػػػػاـ بػػػػالعالج الطبيعػػػػي

شػػػػػػػبو المخركطػػػػػػػي، يصػػػػػػػؿ طكلػػػػػػػو اسػػػػػػػفؿ مسػػػػػػػتكل الجنػػػػػػػب، بحػػػػػػػردة رقبػػػػػػػة دائريػػػػػػػة تػػػػػػػـ 
انيائيػػػػػػػا بشػػػػػػػريط بييػػػػػػػو، كخطػػػػػػػي كتػػػػػػػؼ ليمػػػػػػػا طػػػػػػػكؿ طبيعػػػػػػػي يػػػػػػػتـ غمقيمػػػػػػػا بكاسػػػػػػػطة 

بكاسػػػػػطة فميكػػػػػرك مثبػػػػػت  كباسػػػػػيف، بقصػػػػػة افقيػػػػػة أسػػػػػفؿ الصػػػػػدر، بمػػػػػرد كركازيػػػػػو يغمػػػػػؽ
عمػػػػػػى ابعػػػػػػاد متسػػػػػػاكية، كقصػػػػػػتيف رأسػػػػػػيتيف يمتػػػػػػداف مػػػػػػف القصػػػػػػة االفقيػػػػػػة حتػػػػػػى خػػػػػػط 
الػػػػذيؿ يػػػػتـ مػػػػف خالليمػػػػا فحػػػػص العالمػػػػات الحيكيػػػػة لممريضػػػػة باإلضػػػػافة الػػػػى سػػػػيكلة 
ارتػػػػداء الككرسػػػػػيو الطبػػػػػي لتثبيػػػػػت كمنػػػػػع حركػػػػػة العمػػػػػكد الفقػػػػػرم كتيسػػػػػير عمميػػػػػة تغييػػػػػر 

يف خػػػػػارجييف متكسػػػػػطي الحجػػػػػـ أعمػػػػػى مسػػػػػتكل مالبػػػػػس المريضػػػػػة عنػػػػػد الحاجػػػػػة، بجيبػػػػػ
الجنػػػػػب لحفػػػػػظ األغػػػػػراض الشخصػػػػػية، ككمػػػػػيف جػػػػػابكنيز يصػػػػػؿ طكليمػػػػػا الػػػػػى المرفػػػػػؽ 
ينتييػػػػػاف ببنػػػػػدة متكسػػػػػطة العػػػػػرض، بػػػػػالكميف فتحتػػػػػيف رأسػػػػػيتيف بمنتصػػػػػؼ الكػػػػػـ حتػػػػػػى 

 اياو انتصًيى انرابع عشر

أ ( -  23شكم )  
 خهف انتصًيى انرابع عشر

ب ( -  23شكم )  
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نيايتػػػػو يػػػػتـ غمقيمػػػػا بكاسػػػػطة كباسػػػػيف مثبتػػػػو عمػػػػى ابعػػػػاد متسػػػػاكية العطػػػػاء السػػػػماحية 
ط بمسػػػػتكل العضػػػػد باإلضػػػػافة الػػػػى تركيػػػػب الكػػػػانيكال بالكريػػػػد فػػػػي تركيػػػػب جيػػػػاز الضػػػػغ

بسػػػػيكلة كدىػػػػاف الظيػػػػر بػػػػالكريـ المسػػػػكف فػػػػي حالػػػػة فػػػػتح خطػػػػي الكتػػػػؼ، يغمػػػػؽ خطػػػػي 
نصػػػػؼ الخمػػػػؼ بدايػػػػة مػػػػف فتحػػػػة الرقبػػػػة حتػػػػى خػػػػط الػػػػذيؿ بشػػػػرائط فميكػػػػرك مثبتػػػػة عمػػػػى 
ابعػػػػاد متسػػػػاكية ممػػػػا يسػػػػر مػػػػف  فحػػػػص جػػػػرح العمميػػػػو كتعقيمػػػػو، كتغييػػػػر الضػػػػمادات، 

 .إلضافة الى  تدليؾ الرقبة كالظير إذا لـز األمربا
كاسػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى الجػػػػػػػػزء السػػػػػػػػفمي مػػػػػػػػف الجسػػػػػػػػـ لتػػػػػػػػكفير الراحػػػػػػػػة الممبسػػػػػػػػية  البنطمــــــــون :
يصػػػػػؿ  اثنػػػػػاء اقامتيػػػػػا بالمستشػػػػػفى كخاصػػػػػة عنػػػػػد القيػػػػػاـ بػػػػػالعالج الطبيعػػػػػي؛لممريضػػػػػة 

طكلػػػػو الػػػػى رسػػػػغ القػػػػدـ ينتيػػػػي بكػػػػكت متكسػػػػط العػػػػرض عػػػػالي المطاطيػػػػة ممػػػػا يسػػػػاعد 
السػػػػػػاقيف بالكريمػػػػػػات الطبيػػػػػػة فػػػػػػي حالػػػػػػة األالـ كارتػػػػػػداء الجػػػػػػكرب الطبػػػػػػي  فػػػػػػي تػػػػػػدليؾ

الػػػػػػذم يصػػػػػػؿ طكلػػػػػػو الػػػػػػى الركبػػػػػػة، بكمػػػػػػر عػػػػػػريض مػػػػػػدكؾ بشػػػػػػريط مطػػػػػػاط بمنتصػػػػػػؼ 
الخمػػػػػػؼ، بخػػػػػػط حجرعميػػػػػػؽ، بقصػػػػػػتيف رأسػػػػػػيتيف بجانػػػػػػب الخطػػػػػػيف الفاصػػػػػػميف مػػػػػػا بػػػػػػيف 
االمػػػػاـ كالخمػػػػؼ بدايػػػػة مػػػػف الكمػػػػر حتػػػػى مسػػػػتكل الركبػػػػة يػػػػتـ غمقيمػػػػا بكاسػػػػطة كباسػػػػيف 
كذلػػػػػؾ لتيسػػػػػير اعطػػػػػاء األدكيػػػػػة الالزمػػػػػة مثػػػػػؿ) حقنػػػػػة منػػػػػع الػػػػػتجمط بالفخػػػػػذ، تحاميػػػػػؿ 
خفػػػػػػػض درجػػػػػػػة الحػػػػػػػرارة كالمسػػػػػػػكنة لػػػػػػػألالـ(، بجيػػػػػػػب خػػػػػػػارجي ذك حجػػػػػػػـ كبيػػػػػػػر أسػػػػػػػفؿ 

  .الركبة اليمنى يساعد في حمؿ القسطرة البكلية كاخفائيا عف األعيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اياو انتصًيى انخايس عشر 

أ ( - 24شكم )  

يس عشرخهف انتصًيى انخا  

ب ( -  24شكم )  
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 التساؤل الثالث : ما آراء المتخصصين  فى التصميمات المقترحة ؟
 :أوال : أعضاء هيئة التدريس بمجال "المالبس والنسيج"

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كمعامالت الجكدة 
 كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ : أعضاء ىيئة التدريس كالمتكسط الكزنى ألراء

هيئة  (   التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء أعضاء12جدول)
 التدريس في المحور األول "الجانب الوظيفي" لمتصميمات المقترحة

 الجانب الكظيفي

معامالت  النسبة %  
الجكدة 
كالمتكسط 
 الكزنى

 مكافؽ
مكافؽ 
إلى حد 

 ما

غير 
 مكافؽ مكافؽ

مكافؽ 
إلى حد 

 ما

غير 
 مكافؽ

 %89.29 %5 %15 %80 1 3 16 التصميـ األكؿ
 %97.33 %0 %5 %95 0 1 19 التصميـ الثاني
 %94.93 %0 %10 %90 0 2 18 التصميـ الثالث
 %92.41 %0 %15 %85 0 3 17 التصميـ الرابع
 %92.41 %5 %10 %85 1 2 17 التصميـ الخامس

 %85.88 %5 %20 %75 1 4 15 السادسالتصميـ 
 %89.29 %5 %15 %80 1 3 16 التصميـ السابع
 %94.93 %0 %10 %90 0 2 18 التصميـ الثامف
 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميـ التاسع
 %89.29 %5 %15 %80 1 3 16 التصميـ العاشر

 %97.33 %0 %5 %95 0 1 19 التصميـ الحادم عشر
 %85.88 %5 %20 %75 1 4 15 عشرالتصميـ الثاني 

 %92.41 %0 %15 %85 0 3 17 التصميـ الثالث عشر
 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميـ الرابع عشر
 %89.29 %0 %20 %80 0 4 16 التصميـ الخامس عشر
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كال مف التصميـ التاسع  ( أن : 1( والشكل البيانى )12يتضح من الجدول ) 
كالتصميـ الرابع عشر ىما األفضؿ بالنسبة لباقي التصميمات في تحقيؽ الجانب 

% ، ثـ كال مف التصميـ الثاني كالتصميـ الحادم 100الكظيفي كذلؾ بمعامؿ جكدة 
% ، ثـ كال مف التصميـ الثالث كالتصميـ الثامف 97.33عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 

% ، ثـ كال مف التصميـ الرابع كالتصميـ الخامس 94.93كذلؾ بمعامؿ جكدة 
% ، ثـ كال مف التصميـ األكؿ 92.41كالتصميـ الثالث عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 

كالتصميـ السابع كالتصميـ العاشر كالتصميـ الخامس عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 
ؿ % ، كأخيرا كال مف التصميـ السادس كالتصميـ الثاني عشر كذلؾ بمعام89.29
 % .85.88جكدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محكرفي   معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء أعضاء ىيئة التدريس( 1بيانى ) شكؿ  
" لمتصميمات المقترحةالكظيفى"الجانب    
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(  التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء أعضاء هيئة 13جدول )
 التدريس في المحور الثاني "الجانب الجمالي" لمتصميمات المقترحة

 الجانب الجمالي

معامالت  النسبة % العدد
الجكدة 
كالمتكسط 
 الكزنى

 مكافؽ
مكافؽ 
إلى حد 

 ما

غير 
 مكافؽ مكافؽ

مكافؽ 
إلى حد 

 ما

غير 
 مكافؽ

 %97.33 %0 %5 %95 0 1 19 التصميـ األكؿ
 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميـ الثاني
 %89.29 %5 %15 %80 1 3 16 التصميـ الثالث
 %97.33 %0 %5 %95 0 1 19 التصميـ الرابع
 %94.93 %0 %10 %90 0 2 18 التصميـ الخامس
 %94.93 %5 %5 %90 1 1 18 التصميـ السادس
 %92.41 %0 %15 %85 0 3 17 التصميـ السابع
 %89.29 %0 %20 %80 0 4 16 التصميـ الثامف
 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميـ التاسع
 %89.29 %5 %15 %80 1 3 16 التصميـ العاشر

 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميـ الحادم عشر
 %92.41 %0 %15 %85 0 3 17 التصميـ الثاني عشر
 %94.93 %0 %10 %90 0 2 18 التصميـ الثالث عشر
 %97.33 %0 %5 %95 0 1 19 التصميـ الرابع عشر
 %92.41 %5 %10 %85 1 2 17 التصميـ الخامس عشر
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أعضاء ىيئة التدريس معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء( 2بيانى ) شكؿ  
"الجانب الجمالي" لمتصميمات المقترحة محكرفي    
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إف كال مف التصميـ الثاني كالتصميـ ( أن : 2والشكل ) (13يتضح من الجدول )

التاسع كالتصميـ الحادم عشر ىـ األفضؿ بالنسبة لباقي التصميمات في تحقيؽ 
% ، ثـ كال مف التصميـ األكؿ كالتصميـ 100الجانب الجمالي كذلؾ بمعامؿ جكدة 

% ، ثـ كال مف التصميـ 97.33الرابع كالتصميـ الرابع عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 
% ، ثـ 94.93الخامس كالتصميـ السادس كالتصميـ الثالث عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 

كال مف التصميـ السابع كالتصميـ الثاني عشر كالتصميـ الخامس عشر كذلؾ بمعامؿ 
الث كالتصميـ الثامف كالتصميـ العاشر % ، كأخيرا كال مف التصميـ الث92.41جكدة 

 % .89.29كذلؾ بمعامؿ جكدة 
(  معامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء أعضاء هيئة التدريس في المجموع الكمي 14جدول  )

 لمتصميمات المقترحة
جانبى التقييـ 
   كالترتيب

 التصميمات
1 2 3 4 5 6 7 8 

الجانب 
 الكظيفي

89.29
% 

97.3
3% 

94.9
3% 

92.41
% 

92.41
% 

85.88
% 

89.29
% 

94.93
% 

الجانب 
 الجمالي

97.33
% 

100
% 

89.2
9% 

97.33
% 

94.93
% 

94.93
% 

92.41
% 

89.29
% 

93.31 المتكسط العاـ
% 

98.6
6% 

92.1
1% 

94.87
% 

93.67
% 

90.40
% 

90.85
% 

92.11
% 

 6 7 8 4 3 6 2 5 الترتيب
أعضاء هيئة التدريس في المجموع  (  معامالت الجودة والمتوسط الوزنى ألراء14جدول  )تابع  

 الكمي لمتصميمات المقترحة
جانبى التقييـ 
   كالترتيب

 التصميمات
9 10 11 12 13 14 15 

الجانب 
 %89.29 %100 %92.41 %85.88 %97.33 %89.29 %100 الكظيفي

الجانب 
97.33 %94.93 %92.41 %100 %89.29 %100 الجمالي

% 92.41% 

المتكسط 
98.66 %93.67 %89.14 %98.66 %89.29 %100 العاـ

% 90.85% 

 7 2 4 10 2 9 1 الترتيب
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 :  أن مما سبق يتضح
% ، يميو كال مف التصميـ 100( حقؽ اعمي معامؿ جكدة بنسبة 9رقـ )التصميـ  -

% ، كىي تمثؿ نسب جكدة متميزة ، بينما تراكح 98.66( بنسبة 14،  11،  2رقـ )
% كىي تمثؿ نسب جكدة 89.14% إلي 94.87معامؿ الجكدة لباقي التصميمات مف 

 متكسطة .
 :ي"ثانيا : الكادر الطبي تخصص "جراحات العمود الفقر 

لألجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التكرارات 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 
 كضح ذلؾ :الشككية" ، كالجداكؿ التالية ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في المجمكع الكمي  اعضاء ىيئة التدريس( معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء 3شكؿ بيانى )
 لمتصميمات المقترحة
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 المجمكع الكمي ألعضاء ىيئة التدريس                       
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 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

(  التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزنى  ألراء الكادر الطبي في 15جدول )
 المحور األول "الجانب الوظيفي" لمتصميمات المقترحة

 الجانب الكظيفي

معامالت  النسبة % العدد
الجكدة 
 كالمتكسط
 الكزنى

 مكافؽ
مكافؽ 
إلى حد 

 ما

غير 
 مكافؽ مكافؽ

 مكافؽ
إلى حد 

 ما

غير 
 مكافؽ

 %93.62 %0 %13.3 %86.7 0 2 13 التصميـ األكؿ
 %100 %0 %0 %100 0 0 15 التصميـ الثاني
 %96.88 %0 %6.7 %93.3 0 1 14 التصميـ الثالث
 %90.21 %0 %20 %80 0 3 12 التصميـ الرابع
 %93.62 %0 %13.3 %86.7 0 2 13 التصميـ الخامس
 %86.54 %6.7 %20 %73.3 1 3 11 التصميـ السادس
 %90.21 %6.7 %13.3 %80 1 2 12 التصميـ السابع
 %93.62 %0 %13.3 %86.7 0 2 13 التصميـ الثامف
 %100 %0 %0 %100 0 0 15 التصميـ التاسع
 %90.21 %0 %20 %80 0 3 12 التصميـ العاشر

 %96.88 %0 %6.7 %93.3 0 1 14 شرع الحادم التصميـ
 %93.62 %0 %13.3 %86.7 0 2 13 الثاني عشرالتصميـ 

 %86.54 %0 %26.7 %73.3 0 4 11 التصميـ الثالث عشر
 %96.88 %0 %6.7 %93.3 0 1 14 التصميـ الرابع عشر
 %100 %0 %0 %100 0 0 15 التصميـ الخامس عشر
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فى محكر  الطبىالكادر ( معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء  4شكؿ بيانى )   
لمتصميمات المقترحة " الجانب الكظيفى "   
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 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

كال مف التصميـ الثاني  ( يتضح أن : 4البيانى )ل والشك (15يتضح من الجدول ) 
كالتصميـ التاسع كالتصميـ الخامس عشر ىـ األفضؿ بالنسبة لباقي التصميمات في 

% ، ثـ كال مف التصميـ الثالث 100تحقيؽ الجانب الكظيفي كذلؾ بمعامؿ جكدة 
% ، ثـ كال 96.88كالتصميـ الحادم عشر كالتصميـ الرابع عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 

كالتصميـ الخامس كالتصميـ الثامف كالتصميـ الثاني عشر كذلؾ مف التصميـ األكؿ 
% ، ثـ كال مف التصميـ الرابع كالتصميـ السابع كالتصميـ 93.62بمعامؿ جكدة 

% ، كأخيرا كال مف التصميـ السادس كالتصميـ 90.21العاشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 
 % .86.54الثالث عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 

والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزنى  ألراء الكادر الطبي في  ( التكرارات16جدول  )
 المحور الثاني "الجانب الجمالي" لمتصميمات المقترحة

 الجانب الجمالي

معامالت  النسبة % العدد
الجكدة 
كالمتكسط 
 الكزنى

 مكافؽ
مكافؽ 
إلى حد 

 ما

غير 
 مكافؽ مكافؽ

مكافؽ 
إلى حد 

 ما

غير 
 مكافؽ

 %86.54 %0 %26.7 %73.3 0 4 11 التصميـ األكؿ
 %96.88 %0 %6.7 %93.3 0 1 14 التصميـ الثاني
 %90.21 %0 %20 %80 0 3 12 التصميـ الثالث
 %82.24 %6.7 %26.7 %66.7 1 4 10 التصميـ الرابع
 %93.62 %0 %13.3 %86.7 0 2 13 التصميـ الخامس
 %96.88 %0 %6.7 %93.3 0 1 14 التصميـ السادس
 %93.62 %0 %13.3 %86.7 0 2 13 التصميـ السابع
 %82.24 %13.3 %20 %66.7 2 3 10 التصميـ الثامف
 %100 %0 %0 %100 0 0 15 التصميـ التاسع
 %90.21 %6.7 %13.3 %80 1 2 12 التصميـ العاشر
التصميـ الحادم 

 %96.88 %0 %6.7 %93.3 0 1 14 عشر

 %93.62 %0 %13.3 %86.7 0 2 13 التصميـ الثاني عشر
 %93.62 %6.7 %6.7 %86.7 1 1 13 التصميـ الثالث عشر
 %96.88 %0 %6.7 %93.3 0 1 14 التصميـ الرابع عشر
التصميـ الخامس 

 %90.21 %0 %20 %80 0 3 12 عشر
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إف التصميـ التاسع ىك األفضؿ  ( أن :5( والشكل البيانى )16الجدول ) يتضح من

ثـ  % ،100بالنسبة لباقي التصميمات في تحقيؽ الجانب الجمالي كذلؾ بمعامؿ جكدة 
كالتصميـ الرابع كال مف التصميـ الثاني كالتصميـ السادس كالتصميـ الحادم عشر 

ثـ كال مف التصميـ الخامس كالتصميـ السابع  ، %96.88عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 
، ثـ كال  %93.62كالتصميـ الثاني عشر كالتصميـ الثالث عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 

مف التصميـ الثالث كالتصميـ العاشر كالتصميـ الخامس عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 
، كأخيرا كال مف  %86.54كذلؾ بمعامؿ جكدة  ، ثـ التصميـ األكؿ 90.21%

 .% 82.24التصميـ الرابع كالتصميـ الثامف كذلؾ بمعامؿ جكدة 
( ومعامالت الجودة والمتوسط  الوزنى ألراء الكادر الطبي في المجموع الكمي 17جدول )

  لمتصميمات المقترحة

جانبى التقييـ 
   كالترتيب

 التصميمات
1 2 3 4 5 6 7 8 

الجانب 
 الكظيفي

93.62
% 

100
% 

96.8
8% 

90.21
% 

93.62
% 

86.54
% 

90.21
% 

93.62
% 

الجانب 
 الجمالي

86.54
% 

96.8
8% 

90.2
1% 

82.24
% 

93.62
% 

96.88
% 

93.62
% 

82.24
% 

المتكسط 
 العاـ

90.08
% 

98.4
4% 

93.5
4% 

86.22
% 

93.62
% 

91.71
% 

91.91
% 

87.93
% 

 11 7 8 5 12 6 2 10 الترتيب
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فى الكادر الطبى( معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء 5شكؿ بيانى )  
  محكر " الجانب الجمالى "  

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

جانبى التقييـ 
   كالترتيب

 التصميمات
9 10 11 12 13 14 15 

الجانب 
96.88 %86.54 %93.62 %96.88 %90.21 %100 الكظيفي

% 100% 

الجانب 
96.88 %93.62 %93.62 %96.88 %90.21 %100 الجمالي

% 
90.21
% 

المتكسط 
96.88 %90.08 %93.62 %96.88 %90.21 %100 العاـ

% 
95.10
% 

 4 3 10 5 3 9 1 الترتيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مما سبق يتضح أن :
( 2% ، يميػػو التصػػميـ رقػػـ )100اعمػػي معامػػؿ جػػكدة بنسػػبة  ( حقػػؽ9التصػػميـ رقػػـ ) -

% ، كىػػي تمثػػؿ 96.88( بنسػػبة 14،  11% ، ثػػـ كػػال مػػف التصػػميـ )98.44بنسػػبة 
% إلػػي 95.10نسػػب جػػكدة متميػػزة ، بينمػػا تػػراكح معامػػؿ الجػػكدة لبػػاقي التصػػميمات مػػف 

 % كىي تمثؿ نسب جكدة متكسطة .86.22
 المستهمكات في التصميمات المقترحة ؟ ما اراءالتساؤل الرابع : 

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كمعامالت الجكدة 
في التصميمات المقترحة لمالبس المريضات  المستيمكاتكالمتكسط الكزنى ألراء 
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في المجمكع الكمي الكادر الطبى( معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء 6شكؿ بيانى )  
لمتصميمات المقترحة   
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 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

ح تكسيع ضيؽ القناة الشككية" ، كالجدكؿ التالي يكض"المقيمات بالمستشفى بعد جراحة 
 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة 18جدول  )            ذلؾ :

 والمتوسط الوزنى ألراء المستهمكات في التصميمات المقترحة

 المستيمكات

معامالت  النسبة % العدد
الجكدة 
كالمتكسط 
 الكزنى

 مكافؽ
مكافؽ 
إلى حد 

 ما

غير 
 مكافؽ مكافؽ

مكافؽ 
إلى حد 

 ما

غير 
 مكافؽ

 %92.41 %0 %15 %85 0 3 17 التصميـ األكؿ
 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميـ الثاني
 %81.34 %10 %20 %70 2 4 14 التصميـ الثالث
 %89.29 %5 %15 %80 1 3 16 التصميـ الرابع
 %97.33 %0 %5 %95 0 1 19 التصميـ الخامس
 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميـ السادس
 %97.33 %0 %5 %95 0 1 19 التصميـ السابع
 %97.33 %0 %5 %95 0 1 19 التصميـ الثامف
 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميـ التاسع
 %85.88 %5 %20 %75 1 4 15 التصميـ العاشر

 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميـ الحادم عشر
 %92.41 %5 %10 %85 1 2 17 التصميـ الثاني عشر
 %89.29 %5 %15 %80 1 3 16 التصميـ الثالث عشر
 %100 %0 %0 %100 0 0 20 التصميـ الرابع عشر
 %81.34 %10 %20 %70 2 4 14 التصميـ الخامس عشر
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كال مف التصميـ الثاني كالتصميـ ( أف: 7( كالشكؿ البيانى )18يتضح مف الجدكؿ )
السادس كالتصميـ التاسع كالتصميـ الحادم عشر كالتصميـ الرابع عشر ىـ األفضؿ 

% ، ثـ كال مف التصميـ الخامس 100بالنسبة لباقي التصميمات كذلؾ بمعامؿ جكدة 
يـ % ، ثـ كال مف التصم97.33كالتصميـ السابع كالتصميـ الثامف كذلؾ بمعامؿ جكدة 
% ، ثـ كال مف التصميـ 92.41األكؿ كالتصميـ الثاني عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 
% ، ثـ التصميـ العاشر 89.29الرابع كالتصميـ الثالث عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 

% ، كأخيرا كال مف التصميـ الثالث كالتصميـ الخامس 85.88كذلؾ بمعامؿ جكدة 
 % .81.34عشر كذلؾ بمعامؿ جكدة 

ما إمكانية تنفيذ مختارات من التصميمات المقترحة والتي حصمت  امس:التساؤل الخ
 البحث ؟ ةعمى أعمى النتائج من قبل عين

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 

الباتركف مكضحا عمييا البيانات كاتجاىات االساسية كالمساعدة المستخدمة ، كمفرادات 
النسيج ، كصكر المنتج المنفذ مف زكايا مختمفة مكضحا بيا الفتحات الكظيفية كاساليب 

 فتحيا كغمقيا ، كفيما يمى تكضيح لذلؾ : 
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في لمتصميمات المقترحة المستيمكات( معامالت الجكدة كالمتكسط الكزنى ألراء 7شكؿ بيانى )  
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 (:20المنتج المنفذ االول : التصميم الحادي عشر، شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامات االساسية والمساعدة اسكتش التصميم

 

 

 

 

 

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

 كاركه" بالمكف األخضر الفاتح.
 الخامات المساعدة :

 خامات التقكية : فازليف خفيؼ. -
 كسائؿ الغمؽ : فمكرك ابيض المكف. -
 خيكط حياكة: قطنية ذات لكف أخضر  -

(25شكؿ )  
مفرادات  باتركف  المنتج االكؿ 

النسيجمكضحا بيا البيانات كاتجاه   

د(        -18ج (         صكرة )-18ب(           صكرة )  - 18صكرة )       أ( - 18صكرة )                  
تقنية فتح كغمؽ قصة االماـ بالتصميـ المنفذ   الجيب الخارجى لحمؿ القسطرة         التصميـ المنفذ مف االماـ        
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 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 والمساعدةالخامات االساسية  اسكتش التصميم

 

 

 

% 65قماش لينكه مخمكط الخامات االساسية: 
بكليستر "مقمـ، بكليستر" بالمكف  35قطف %
 السماكم. 

 الخامات المساعدة :
 خامات التقكية : فازليف خفيؼ.  -
 كسائؿ الغمؽ : فمكرك سماكل المكف. -
 أستيؾ مطاط متكسط العرض. -
 خيكط الحياكة : بكليتسر ذات لكف سماكل. -

ك(        -18صكرة )     ق(        -18صكرة )          
تقنية فتح كغمؽ الكـ       تقنية غمؽ كفتح مرد الخمؼ         

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

 المنتج المنفذ االكؿ
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 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أ ،ب ،ج ،د ،ق ،ك( -19صكر )  
الثانى المنفذالمنتج    

د(  -19صكرة )        (ج -19صكرة )        
       

تقنية فتح كغمؽ الكـ         الجيب الخارجى       

ق(       -19صكرة )             (د -19صكرة )          
تقنية فتح كغمؽ مرد الخمؼ    تقنية فتح كغمؽ قصة الخمؼ      

   

ب(        -19صكرة )        (أ -19صكرة )          
التصميـ المنفذ مف االماـ   تقنية فتح كغمؽ مرد االماـ     

(26شكؿ )  
  الثانىمفرادات  باتركف  المنتج 

 مكضحا بيا البيانات كاتجاه النسيج
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 (:14المنتج المنفذ الثالث : التصميم الخامس، شكل ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامات االساسية والمساعدة اسكتش التصميم

 

 

 

 

 

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

 الخامات المساعدة :
 خامات التقكية : فازليف خفيؼ. -
بالمكف كسائؿ الغمؽ: فمكرك، كباسيف بالستيؾ، -

 أبيض.
 أستيؾ مطاط متكسط العرض. -
 خيكط الحياكة : قطنية ذات لكف بيج. -

د(       -20ج (       صكرة )-20ب(      صكرة ) -20صكرة )        أ( -20صكرة )                          
تقنية فتح كغمؽ الجانب      تقنية فتح كغمؽ الكـ    البنطمكف المنفذ مف الجانب   لتصميـ المنفذ مف االماـا          

(27شكؿ )  
 الثالث مفرادات  باتركف  المنتج

 مكضحا بيا البيانات كاتجاه النسيج
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 (:22المنتج المنفذ الرابع: التصميم الثالث عشر، شكل ) 

 
 
 
 
 
 
 

 الخامات االساسية والمساعدة اسكتش التصميم

 

 

 

 

 

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

 الكردم. 

 الخامات المساعدة :

 خامات التقكية : فازليف خفيؼ، -

 كسائؿ الغمؽ : فمكرك كردل المكف.  -

 خيكط الحياكة : قطنية ذات لكف كردم.-

ك(        -20صكرة )             (ق -20صكرة )          
فذ مف الخمؼ   مرد الخمؼ، كتقنية ازالة القصة عنو  التصميـ المن   

                      

أ ،ب ،ج ،د ،ق ،ك( -20صكر )  
الثالث المنفذالمنتج   
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"أعضاء هيئة التدريس، الكادر  المتخصصين كال من التساؤل السادس : ما آراء
 المنفذة ؟والمستهمكات في التصميمات  الطبي"

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب تحميؿ التبايف لمتكسط درجات التصميمات األربعة 
ضيؽ القناة  تكسيع"جراحة لمالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد المنفذة 

أ ،ب ،ج ،د ،ق ،ك( - 21صكر )  
الرابع المنفذالمنتج   

(د - 21صكرة )  
 تقنية فتح كغمؽ

الجانب   

(ج - 21صكرة )  
 تقنية فتح كغمؽ 
 قصة الكـ

   (ق - 21صكرة )
التصميـ المنفذ مف 

     الخمؼ
 

   (ك - 21صكرة )
تقنية فتح كغمؽ مرد 

الخمؼ              
          

ب(        -21صكرة )          (أ - 21صكرة )          
التصميـ المنفذ مف االماـ     تقنية فتح كغمؽ مرد االماـ     

( 28شكؿ )   
  الرابع مفرادات  باتركف  المنتج

 مكضحا بيا البيانات كاتجاه النسيج
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 "الكادر الطبيالمتخصصيف"أعضاء ىيئة التدريس،الشككية" كفقا ألراء 
 ذلؾ:كضح تالتالية  كالجداكؿكالمستيمكات،

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

أعضاء ىيئة 
درجات  متكسط المربعات مجمكع المربعات التدريس

 الداللة قيمة ) ؼ( الحرية

  0.01 46.955 3 880.967 2642.900 المجمكعات بيف
 76 18.762 1425.898 داخؿ المجمكعات داؿ

   79  4068.798 المجمكع
( كىى قيمة دالة إحصائيا عند 46.955( إف قيمة ) ؼ( كانت )20ضح مف جدكؿ )يت

لمالبس ( ، مما يدؿ عمى كجكد فركؽ بيف التصميمات األربعة المنفذة 0.01مستكل )
تكسيع ضيؽ القناة الشككية" كفقا ألراء "جراحة المريضات المقيمات بالمستشفى بعد 

لممقارنات  LSD، كلمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار أعضاء ىيئة التدريس
 المتعددة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار    21جدول )

 الثانيالتصميـ  أعضاء ىيئة التدريس
 34.493ـ = 

 التاسعـ يالتصم
 21.385ـ = 

الحادم التصميـ 
 عشر

 30.471ـ = 

الرابع التصميـ 
 عشر

 26.377ـ = 
    - الثانيالتصميـ 
   - **13.108 التاسعالتصميـ 

  - **9.086 **4.022 الحادم عشرالتصميـ 
 - **4.094 **4.992 **8.116 الرابع عشرالتصميـ 

 بدكف نجـك غير داؿ                0.05* داؿ عند                  0.01** داؿ عند        
 
 
 
 
 
 

كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف  ( 8انى )يــ( والشــكل الب21يتضــح مــن الجــدول )    
جراحػة تكسػيع لمالبس المريضات المقيمات بالمستشفى بعد التصميمات األربعة المنفذة 
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( متكسط درجات 8بيانى  )شكؿ 
التصميمات األربعة المنفذة 

فقا ألراء ك لمالبس المريضات   
أعضاء ىيئة التدريس        
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كػاف أفضػؿ  الثػاني، فنجػد أف التصػميـ  0.01"ضيؽ القناة الشككية" عند مستكم داللة 
، ثػػػػـ الحػػػػادم عشػػػػر ، يميػػػػو التصػػػػميـ أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريسالتصػػػػميمات كفقػػػػا ألراء 

 .      التاسع ، كأخيرا التصميـ  الرابع عشرـ التصمي
لمالبس المريضات ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات األربعة المنفذة 22جدول )

 جراحة توسيع "ضيق القناة الشوكية" وفقا ألراء الكادر الطبيالمقيمات بالمستشفى بعد 

درجات  متكسط المربعات مجمكع المربعات الكادر الطبي
 الداللة قيمة ) ؼ( الحرية

  0.01 24.508 3 434.091 1302.273 بيف المجمكعات
 56 17.712 991.878 داخؿ المجمكعات داؿ

   59  2294.151 المجمكع
( كىى قيمة دالة إحصائيا عند 24.508( إف قيمة ) ؼ( كانت )22يتضح مف جدكؿ )

لمالبس (، مما يدؿ عمى كجكد فركؽ بيف التصميمات األربعة المنفذة 0.01مستكل )
 LSDكفقا ألراء الكادر الطبي ، كلمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار المريضات 

  :لممقارنات المتعددة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 23جدول )

 الثانيالتصميـ  الكادر الطبي
 21.233ـ = 

 التاسعالتصميـ 
 18.833ـ = 

التصميـ 
 الحادم عشر

 26.986ـ = 

الرابع التصميـ 
 عشر

 31.466ـ = 
    - الثانيالتصميـ 
   - 2.400 التاسعالتصميـ 

  - **8.152 **5.752 الحادم عشرالتصميـ 
 - **4.480 **12.633 **10.233 الرابع عشرالتصميـ 
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( متكسط درجات 9شكؿ بيانى  )
لمالبس التصميمات األربعة المنفذة 

كفقا ألراء الكادر الطبى المريضات   
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  :(9( كالشكؿ البيانى )23يتضح مف الجدكؿ )
" لمالبس المريضات كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات األربعة المنفذة  -1

كاف أفضؿ التصميمات كفقا الرابع عشر ، فنجد أف التصميـ  0.01عند مستكم داللة 
، كأخيرا الثاني ، ثـ التصميـ الحادم عشر ألراء الكادر الطبي ، يميو التصميـ 

 .      التاسع التصميـ 
 بينما ال تكجد فركؽ بيف التصميـ الثاني كالتصميـ التاسع . -2 

 لمالبس المريضات ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات األربعة المنفذة 24جدول )
 جراحة توسيع "ضيق القناة الشوكية" وفقا ألراء المستهمكات المقيمات بالمستشفى بعد 

متكسط  مربعاتلمجمكع ا المستيمكات
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة ) ؼ( الحرية

 3 816.551 2449.654 بيف المجمكعات
39.479 0.01  

داخؿ  داؿ
 المجمكعات

1571.935 20.683 76 

   79  4021.589 المجمكع
( كىى قيمة دالة إحصائيا 39.479إف قيمة ) ؼ( كانت ) (24يتضح مف جدكؿ ) 

( ، مما يدؿ عمى كجكد فركؽ بيف التصميمات األربعة المنفذة 0.01عند مستكل )
" كفقا ألراء المستيمكات ، كلمعرفة اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار لمالبس المريضات 

LSD : لممقارنات المتعددة كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ 
 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 25جدول )

 الثانيالتصميـ  المستيمكات
 26.105ـ = 

 التاسعالتصميـ 
 33.910ـ = 

الحادم التصميـ 
 عشر

 29.330ـ = 

الرابع التصميـ 
 عشر

 18.133ـ = 
    - الثانيالتصميـ 
   - **7.805 التاسعالتصميـ 

  - **4.580 *3.225 الحادم عشرالتصميـ 
 - **11.196 **15.776 **7.971 الرابع عشرالتصميـ 
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 ( :10( والشكل البيانى )25يتضح من الجدول )
لمالبس المريضات كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف التصميمات األربعة المنفذة  -1

 0.01جراحة تكسيع "ضيؽ القناة الشككية" عند مستكم داللة المقيمات بالمستشفى بعد 
كاف أفضؿ التصميمات كفقا ألراء المستيمكات ، يميو التاسع ، فنجد أف التصميـ 

 . الرابع عشر ، كأخيرا التصميـ الثاني ، ثـ التصميـ الحادم عشر التصميـ 
الحادم عشر كالتصميـ  الثانيبيف التصميـ  0.05فركؽ عند مستكم داللة  كجكد -2

 الحادم عشر .لصالح التصميـ 
  التوصيات :

إجراء المزيد مف الدراسات بمجاؿ تصميـ مالبس المرضى المقيميف بالمستشفيات  - 1
يجاد حمكؿ تصميمية ليا تفي بالمتطمبات  كذلؾ مف خالؿ تشخيص الحاالت المرضية كا 

 . كالمرضىالكظيفية كالجمالية التي يتطمع إلييا كال مف الكادر الطبي 
مف خالؿ حث مصانع المالبس  تطبيؽ المخرجات التطبيقية لمدراسة الحالية -2

الجاىزة بتخصيص خطكط إنتاج بيا إلنتاج  مالبس كظيفية لممريضات المقيمات 
 تكسيع تضيؽ القناة الشككية" ."بالمستشفى بعد جراحة 
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( متكسط درجات 10شكؿ بيانى  )
لمالبس التصميمات األربعة المنفذة 

المستيمكاتكفقا ألراء المريضات    
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 مستخمص البحث

 بعد جراحة المقيمات بالمستشفى تصميم مالبس وظيفية لممريضات
 توسيع ضيق القناة الشوكية""

 رانيا سعد محمد احمدأ.م.د/ 
 كمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان - استاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج

كضع المتطمبات الفنية لتصميـ مالبس كظيفية لممريضات المقيمات ىدؼ البحث إلى  
تكسيع ضيؽ القناة الشككية" كفقا الراء كال مف "المريضات ، "بالمستشفى بعد جراحة 

تصميـ مالبس ليف في ضكء تمؾ المتطمبات ، كالتعرؼ عمى آراء كؿ ك  الكادر الطبي" 
في  " أعضاء ىيئة التدريس ، الكادر الطبى " ، ككذلؾ المستيمكات المتخصصيفمف 

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

ضيؽ القناة الشككية" تكسيع مقابمة شخصية لمتعرؼ عمى اراء مريضات اجركا جراحة "
كالكادر  عمى اراء المريضاتلمتعرؼ  افاستبيان، ك فيما يخص مالبس اإلقامة بالمستشفى

باإلضافة إلى آستبياناف بيذه المالبس، نحك المتطمبات الفنية الكاجب تكافرىا  الطبى 
لمتعرؼ عمى آراء المتخصصيف كالمستيمكات فى التصميمات المقترحة، كآستبياف آخر 

ؽ، لمتعرؼ عمى آرائيـ فى التصميمات المنفذة ، كأتبع البحث المنيج الكصفى مع التطبي
 كتكصمت نتائجو إلى تحديد مجمكعة مف المتطمبات الكظيفية الكاجب تكافرىا فى مالبس

كفقا الراء  "تكسيع ضيؽ القناة الشككية" مريضات المقيمات بالمستشفى بعد جراحةال
يجابية أراء كؿ مف المتخصصيف كالمستيمكات تجاه  المرضى كالكادر الطبى، كا 

معدالت جكدة مرتفعة كخاصة التصميمات أرقاـ التصميمات المقترحة كحصكليا عمى 
(  كالتى تـ تنفيذىا كاظيرت نتائج تطبيؽ استبياف المتخصصيف 13، 5، 14، 11)

 ( . 0.1كالمستيمكات  عمييا كجكد فركؽ دالة احصائيا بينيا عند مستكل )
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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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