يھدف البحث إلى دراسة محورين ھما-:
 - ١أسلوب وقائى مقترح ويتمثل فى  :منھج )تقويمي – تقييمي ( يقوم على )تقييم( المنھج
المقترح من قبل األساتذة المحكمين ثم استخدامه كوسيلة ل )تقويم ( سلوك الطالب و تصحيح
مفاھيمھم نحو عملية االختيار الملبسى السليم.
 - ٢أسلوب عالجي مقترح لمرضى التھابات الحكة المھبلية باستخدام أسلوب عالج مزدوج
يقوم على استخدام مالبس مجھزة بمضادات للبكتيريا والفطريات مع است خدام غسول>
 Organicمطھر مصنوع من مواد طبيعية أو حيوية وقد تم تقسيم البحث إلى ثالثة أبواب على
النحو التالي  :الباب األول  :الفصل األول  :الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث .
الفصل الثاني  :ويتلخص ھذا الفصل في التعرف على المنھج – تعرفه – وخطوات اختيار
المحتوى وتنظيمه كما أن يشمل مفھوم التربية الصحية  ،أھدافھا ودور مناھج االقتصاد المنزلي
فى رفع الوعي الصحي  >.الفصل الثالث  :ويتلخص ھذا الفضل في التعرف على مفھوم
المالبس وأنواعھا وطرق تصبغھا ،وأھم الدوافع المرتبطة المالبس والتعرف على دور الفرد
في اختبار مالبسه < .الفصل الرابع  :ويتلخص ھذا الفصل فى التعرف على مفھوم الصحة
والعوامل التي تقرر مستويات الصحة )مسببات األمراض (  .وأھم وسائل تحقيق الصحة
)مستويات الوقاية في
الصحة العامة و التعرف على أھم األمراض والمشاكل الصحية التي قد تشأ الخامة – التصميم
الملبس –طرق العناية –التخزين .
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مخلص البحث
٣
الفصل الخامس  :ويتخلص ھذا الفصل فى التعرف على التجھيز لألغراض الطبية وأھم أنواعه
وطرق معالجة األقمشة بمضادات البكتيريا والفطريات  ،والتعرف على مادة المسك ودورھا
كمضاد حيوي طبيعي في عالج بعض األمراض الجلدية.
الباب الثاني) :التطبيقات العلمية(
تم تحديد الخطوات اإلجرائية لكل من محوري الدراسة الحالية كالتالي:
 - ١وضع اإلطار العام للمنھج المقترح وتحديد عينة البحث والتي كان قوامھا )  ( ٧٠طالب
من طالب الفرقة الرابعة فسم مالبس ونسيج – كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية
،ثم قامت بتصميم استمارة تحكيم لل منھج المقترح وعمل اختبار قبلي  /بعدى وتم
عرضھما على األساتذة المتخصصين إلبداء الرأى وتم تعديلھما طبقا ً للتوجيھات.
 - ٢تحديد أسلو بالعالج المقترح من خالل دراسة كل من:
أ -دراسة تأثير عوامل )التركيب البنائي – الوزن  -مادة التجھيز ( على الخواص الوظيفية
لألقمشة محل الدراسة
ب  -دراسة تاثير اسلوب العالج المقترح باستخدام األقمشة المجھزة في مضادات البكتيريا
والفطريات على درجة االلتھاب قبل وبعد – مدة العالج – نسبة الشفاء وبلغ عدد
الحاالت المصابة  ٤٥حالة من مرضى التھابات الحكة المھبلية في الفئة العمرية من ٢٠
إلى  ٣٥عام.

