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 بسیة للمرأةمنھج مقترح في الصحة المل :العنوان
 تقییمي –تقویمي (منھج :  أسلوب وقائى مقترح ویتمثل فى - ١ -:یھدف البحث إلى دراسة محورین ھما :ملخص

سلوك ) تقویم (المنھج المقترح من قبل األساتذة المحكمین ثم استخدامھ كوسیلة ل ) تقییم(یقوم على ) 
 أسلوب عالجي مقترح لمرضى - ٢. لسلیمالطالب و تصحیح مفاھیمھم نحو عملیة االختیار الملبسى ا

التھابات الحكة المھبلیة باستخدام أسلوب عالج مزدوج یقوم على استخدام مالبس مجھزة بمضادات 
 مطھر مصنوع من مواد طبیعیة أو حیویة وقد Organic< للبكتیریا والفطریات مع است خدام غسول

الدراسات السابقة : الفصل األول :  الباب األول :تم تقسیم البحث إلى ثالثة أبواب على النحو التالي 
 – تعرفھ –ویتلخص ھذا الفصل في التعرف على المنھج : الفصل الثاني . المرتبطة بموضوع البحث 

وخطوات اختیار المحتوى وتنظیمھ كما أن یشمل مفھوم التربیة الصحیة ، أھدافھا ودور مناھج االقتصاد 
ویتلخص ھذا الفضل في التعرف على مفھوم : الفصل الثالث <  .المنزلي فى رفع الوعي الصحي

المالبس وأنواعھا وطرق تصبغھا، وأھم الدوافع المرتبطة المالبس والتعرف على دور الفرد في اختبار 
ویتلخص ھذا الفصل فى التعرف على مفھوم الصحة والعوامل التي تقرر : الفصل الرابع >. مالبسھ 

  مستویات الوقایة في(وأھم وسائل تحقیق الصحة ) .  األمراض مسببات(مستویات الصحة 
– التصمیم الملبس –الصحة العامة و التعرف على أھم األمراض والمشاكل الصحیة التي قد تشأ الخامة 

  .التخزین –طرق العنایة 
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  مخلص البحث
٣  

  ویتخلص ھذا الفصل فى التعرف على التجھیز لألغراض الطبیة وأھم أنواعھ: خامس الفصل ال
  وطرق معالجة األقمشة بمضادات البكتیریا والفطریات ، والتعرف على مادة المسك ودورھا

  .كمضاد حیوي طبیعي في عالج بعض األمراض الجلدیة
  )التطبیقات العلمیة: (الباب الثاني

  :ئیة لكل من محوري الدراسة الحالیة كالتاليتم تحدید الخطوات اإلجرا
  طالب ) ٧٠(  وضع اإلطار العام للمنھج المقترح وتحدید عینة البحث والتي كان قوامھا - ١

   كلیة االقتصاد المنزلي جامعة المنوفیة–من طالب الفرقة الرابعة فسم مالبس ونسیج 
  بعدى وتم/ تبار قبلي ،ثم قامت بتصمیم استمارة تحكیم لل منھج المقترح وعمل اخ

  .عرضھما على األساتذة المتخصصین إلبداء الرأى وتم تعدیلھما طبقًا للتوجیھات
  : تحدید أسلو بالعالج المقترح من خالل دراسة كل من- ٢
  على الخواص الوظیفیة)  مادة التجھیز - الوزن –التركیب البنائي ( دراسة تأثیر عوامل -أ

  لألقمشة محل الدراسة
  سة تاثیر اسلوب العالج المقترح باستخدام األقمشة المجھزة في مضادات البكتیریا درا-ب 

   نسبة الشفاء وبلغ عدد– مدة العالج –والفطریات على درجة االلتھاب قبل وبعد 
  ٢٠ حالة من مرضى التھابات الحكة المھبلیة في الفئة العمریة من ٤٥الحاالت المصابة 

  . عام٣٥إلى 
  )لنتائج والتوصیات ا: (الباب الثالث 

  :نتائج المحور األول
  تم إعداد استمارة تحكیم للمنھج في صورتھا النھائیة لتحكمیھا من المتخصصین في مجال الطب
  والمالبس والنسیج ، وتحلیل النتائج إحصائیًا لتحدید مدى نجاح المنھج باإلضافة إلى تحلیل نتائج

  أكد من مدى نجاح وفاعلیة المنھج وقد توصلت نتاجلعینة البحث للت) القبلي البعدى / (االختبار
 البحث إلى نجاح المنھج في تحقیق أھدافة
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