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 المستخلص
Abstract 

 ع

َالمنومين للمرضى النفسي األمن على يُفِيةالتَكََ المالبس تأثير على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 االجتماعي التفاعل و الثقة ,الحماية ,النفسي التوافق :وهي الدراسة محاور وفق السعودية بالمستشفيات

 النفسي واألمن التََكيُفِية المالبس بين أالرتباطيه العالقة معرفة إلى أيضا وهدفت ,"اآلخرين معَالتكيف"

 بعض على اإلستبانة أداة باستخدام البيانات جمع تم كما الوصفي، المنهج استخدم وقد ,للمرضىَالملبسي

 مريض(200َ)مَعدده والبالغ واألهلي الحكومي بقطاعيها السعودية بالمستشفياتَالمنومينَالمرضى

 المنومين والذكور اإلناث الجنسين من المرضى آراء أتفاق إلى الدراسة وتوصلتَ.واإلناث الذكور من

 كان فقد العمرية للمرحلة وبالنسبة .ىواألهل الحكومي قطاعيها باختالفَالسعودية ستشفياتبالم

 .ةسن 40 إلى 31 سن من المرضى من التكيفية بالمالبس تأثرا ََأكثر سنة 50 إلى 41 سن من المرضى

 يميالتعل المؤهل ذو المنومين المرضى كان فقد التعليميَالمؤهل حيث من أما .سنة 30 إلى 21 ومن

 إقامة مدة زادت كلما أنه تبين كما .والعالي المتوسطَالتعليمي المؤهل ذوي من تأثرا األكثر هم المنخفض

 من أكثر عليهم التََكيُفِية المالبس تأثيرَكان المستشفي في أسبوعين من ألكثر المنومين المرضى

 المالبس تأثير على بوع،أسَلمدة المنومين والمرضى أسبوعين لمدة المستشفى في المنومين المرضى

 ،"اآلخرين مع التكيف"َاآلخري مع االجتماعي والتفاعل الحماية، ثقة،ال ،النفس التوافق في التََكيُفِية

 من التََكيُفِية المالبسَتأثير أن يرون الحكومية بالمستشفيات المنومين المرضى أن النتائج أسفرت أيضا َ

 .األهلية بالمستشفيات لمنومينا المرضى من أكثر عليهم كان الحماية حيث
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This study aims at investigating the impact of the adaptive clothing upon the 

psychological security of the patient’s clinical in the Saudi hospitals according to 

the study fields which are: Psychological adjustment, protection, confidence and 

social interaction "coping with others". It also aimed to find the correlation 

between the adaptive clothing and the patients' psychological clothing security 

.The Descriptive approach has been used the data were collected using the 

questionnaire tool on some 200 intensive care patients (male and female) in Saudi 

hospital, the governmental and the private(civil) ones. The study found a 

Consensus of patients' opinions, of both sexes, male and female of the patient’s 

clinical in the Saudi, governmental and private(civil) sector hospitals.  

As for age phases, the patients from 41 to 50 years were more vulnerable to the 

adaptive clothing than those between 31 and 40, and from 21 to 30 years old. In 

terms of educational qualification, the patient’s clinical of low educational 

qualifications were more affected than those of the medium and high educational 

ones. It shows also that the more the patient’s clinical are confined to the hospital 

for more than fortnights, the more are affected with the adaptive clothing, than 

those staying in hospitals for 2 weeks and those for one week. Upon the influence 

of the adaptive clothing on the psychological compatibility, confidence, 

protection, Social interaction with others "coping with others", the results also 

showed that the patient’s clinical considered the affect of the adaptive clothing, as 

for protection, was more than those staying in the private (civil) hospitals. 

 الناشر 
Publisher 

 سعد العمريسميرة  –فاطمة حسن يوسف حلواني  ع

E Fatma Hassan Halawani –Samira Saad AL Amarai 

 اسم المؤتمر
Conference 

Name 

 علوم اإلنسان التطبيقية والتكنولوجيا في األلفية الثالثة ع

E Applied Human Science &The Technology In The Third Millennium 

 الفترة
Duration 

 جماد األخر 25 :إلى 28                                 :  من : بالتاريخ الهجري

 مايو 5 :إلى  8 :من : بالتاريخ الميالدي

 سنة النشر
Publisher Year 

 هـ 1737 :هجري

 م 2613 :ميالدي

 عدد الصفحات
 No. of Pages 

 ة صفح 32

 الكلمات المفتاحية
Keywords 

 المنومين المرضى – النفسي األمن - التكيفية المالبس ع

E The Adaptive Clothing - The Psychological  Security - Inpatient patients  

 نوع المقالة
Article Type 

        مقالة علمية        مقالة مراجعة        مستخلص رسالة ماجستير مراجعة كتاب 

   تعليق             رد على تعليق        حوار وتعليقات        مقالة للنقاش    عجالة 
        تقرير فني        تقرير حالة االتصال الخاص 

 مكان االنعقاد
Conference 

Place 

 كلية االقتصاد المنزلى –جامعة حلوان   - القاهرة - العربية مصر جمهورية ع

E Egypt – Cairo - Helwan University - Faculty of Home Economics 

َ

َ

 



 
 

 

 املوقع اإللكرتوني

WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك عبد العزيز

 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005 :رقم النموذج

 ثانيال: اإلصـــــــدار

 3 من 3: ةـــــــصفح
 

9592596 

6952960 
 21991جدة           72864. ب.ص

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 جامعة الملك عبد العزيز: برقيا  

Cable: jameatabdulaziz 

 (62)9592669: فاكس

Fax: (02)6952006 

 الجهة المنظمة
Organizer 

 كلية االقتصاد المنزلى  ع

E Faculty of Home Economics 

 اسم الباحث ثالثيا
 حلواني فاطمة حسن  ع

E Fatma Hassan Halawani  

 شاركباحث م باحث رئيسي          باحث           نوع الباحث

 دكتوراه ماجستير        المرتبة العلمية

 FHHalawani@kau.edu.sa البريد اإللكتروني

 عنوانه
 كلية االقتصاد المنزلي –جامعة الملك عبد العزيز  -جدة  –المملكة العربية السعودية  ع

E Saudi Arabia - Jeddah - King Abdul Aziz University - Home Economics 

 ...لة وجود أكثر من باحث الرجاء تعبئة الجزء التالي في حا

 اسم الباحث ثالثيا
 سعد العمريسميرة  ع

E Samira Saad AL Amarai 

 باحث مشارك باحث رئيسي          باحث           نوع الباحث

 دكتوراه ماجستير        المرتبة العلمية

 .comSameerasaad1@gmail البريد اإللكتروني

 عنوانه
 كلية االقتصاد المنزلي –جامعة الملك عبد العزيز  -جدة  –المملكة العربية السعودية  ع

E Saudi Arabia - Jeddah - King Abdul Aziz University - Home Economics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


