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يهدف البحث إلى :
أنتاج زى لعامالت النظافة يتناسب مع المتطلبات الوظيفية لهن.
تحسين المظهر العام لعامالت النظافة .
تحقيق الجانب األقتصادى فى المنتجات المنفذة لزى عامالت النظافة.
تحقيق الجانب التقني فى المنتجات المنفذة لزى عامالت النظافة.
تطويععع ك ع مععن الخامععات تالتقنيععات تمفععردات الععزى لتحقيععق الحمايععة تاألمععان لعععامالت
المستخلص
Abstract

ع

النظافة.
تيعتمد البحعث علعى المعنهل الوصعفي التحليلعي معع التطبيعق تت تنونعل عينعة البحعث معن
 16عامالت نظافة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
تكانععل أداة البحععث عبععارة عععن اس عتمارة تقيععيم للمنتجععات المنفععذة تذلععك لىجابععة علععى
تساؤالت البحث تالتحقق من فرتضه.
تأسفرت نتائل البحث عن مناسبة المنتجات المقترحة لعامالت النظافة تتحقيقها لن معن
الجانب الجمالي ت تالوظيفي ت تالتقني ت األقتصادى معع تعوفير الحمايعة تاألمعان أثنعاي تاديعة العمع
تاختيععار إحععدى التصععميمات للتعمععيم علععى العععامالت بنليععة االقتصععاد المنزلععي بجامعععة الملععك عبععد
العزيز.
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The research aims to:
1 – producing uniforms for workers Cleanliness appropriate for their
functional requirements.
2 - improving the overall appearance for workers Cleanliness.
3 - to achieve the economic side products executing uniform for
Cleanliness workers.
4 - to achieve the technical side products executing uniform for
Cleanliness workers.
5 - to adapt each of the materials and techniques and Components to
achieve uniform protection and safety for workers Cleanliness
The research adopted the descriptive applied methodology with
application, and sample consisted of 10 cleaners at King Abdul Aziz
University in Jeddah.
The search tool is a product evaluation form executed to answer
research questions and verify the hypothesis.
The results of the search for suitable products proposed for domestic
hygiene and achieved all of the functional side, and The aesthetic side,
technical side, economic side, and providing protection and safety
during the performance of work, and choose one of the designs for the
generalize for Cleanliness workers at the Faculty of Home Economics
at King Abdul Aziz University

E
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