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  متطلبات تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران

Designing Requirements of Flight Attendants Uniform  
  

  د/ زینب محمد حسین مصطفى سویلم
  جامعة حلوان –كلیة التربیة  –مدرس المالبس الجاھزة بقسم التعلیم الصناعى 

 
  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

یعد زى مضیفات الطیران من األزیاء الموحدة ذات الطبیعة الوظیفیة التى تتطلب من القائمین على تصمیمھا 
مراعاة طبیعة العمل من حیث ما تقوم بھ مضیفات الطیران من اداء حركى متنوع ومتعدد على الطائرة لمساعدة 

لذا یجب أن یوفر لھن تصمیم الزى البساطة وسھولة الحركة والراحة  و  المسافرین وتقدیم الخدمات المختلفة لھم.
ھذا الى جانب ضرورة اإلنفراد والتمیزفى خطوط التصمیم حتى تظھر الشركة بصورة الئقة , األمان أثناء العمل

إلى  وجذابة وكذلك معبرة عن ھویة الشركة بین شركات خطوط الطیران الجویة المختلفة. ویھدف البحث الحالى
تحدید مدى توافر مواصفات قیاسیة لتصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران من خالل مراجعة المسئولین فى قسم 

بھیئة التوحید القیاسى والمواصفات  الضیافة بشركة مصر للطیران وكذلك مراجعة المواصفات القیاسیة المصریة
ً إلى ال"AATCC" ،"ASTM"األمریكیة  تعرف على مدى توافق الزى الموحد ، كما یھدف البحث أیضا

) 50رأى طرحت على عدد ( لمضیفات الطیران من الناحیة الوظیفیة والجمالیة وذلك من خالل إستمارة إستطالع
مضیفة طیران جوى بشركة مصر للطیران، ھذا باإلضافة إلى إستمارة إستبیان أخرى طرحت على نفس العینة 

  وظیفیة والجمالیة لتصمیم الزى الموحد لھن.السابقة للوقوف على أھم المتطلبات ال
وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أى مواصفات قیاسیة تخص تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران، ھذا 
باإلضافة إلى عدم رضا المضیفات عن الزى الموحد لھن لعدم مالءمتھ الوظیفیة والجمالیة لطبیعة عملھن، وتم 

  لجمالیة التى یرغبن توافرھا فى زیھن الموحد.تحدید المتطلبات الوظیفیة وا
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   Indroductionالمقدمة 
یعد التصمیم أحد أھم دعامات تطویر المنتج،لذا یجب أن یتوافق مع 
ً ھى التى  الغرض الذى صمم من أجلھ،فأكثر التصمیمات نجاحا

ًمناألداء الوظیفى واألداء الجمالى.   یتوافق فیھا كال
ولكل مھنة طبیعة خاصة بھا مما یقتضى توافر مجموعة من 

ھا، ویعد زى مضیفات الخصائص والمواصفات فى الزى الخاص ب
الطیران من األزیاء الموحدة ذات الطبیعة الوظیفیة التى تتطلب من 
القائمین على تصمیمھا مراعاة طبیعة العمل من حیث ما تقوم بھ 
مضیفات الطیران من اداء حركى متنوع ومتعدد على الطائرة 

  لمساعدة المسافرین وتقدیم الخدمات المختلفة لھم.
ھن تصمیم الذى البساطة وسھولة الحركة لذا یجب أن یوفر ل

والراحة واألمان أثناء العمل، ھذا إلى جانب ضرورة توافر اإلنفراد 
والتمیز فى خطوط التصمیم حتى تظھر الشركة بصورة الئقة 
وجذابة ومعبرة عن ھویة الشركة بین شركات خطوط الطیران 

لوقوف على وھذا ما دعا الباحثة إلى القیام بھذه الدراسة ل الجویة.
مدى مالءمة الزى الموحد لمضیفات الطیران لطبیعة ادائھن 

  الوظیفى ومحاولة إستنتاج المتطلبات الخاصة بھن.
  -وتتلخص مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتیة:

ما مدى توافر مواصفات قیاسیة لتصمیم الزى الموحد  -1
 لمضیفات الطیران؟

یران من ما مدى توافق تصمیم الزى الموحد لمضیفات الط -2
 الناحیة الوظیفیة والجمالیة.

ما إمكانیة تحدید متطلبات تصمیم الزى الموحد لمضیفات  -3
 الطیران من الناحیة الوظیفیة والجمالیة؟

  Objectivesأھداف البحث 
تحدید مدى توافر مواصفات قیاسیة لتصمیم الزى الموحد  -1

 لمضیفات الطیران.
ران من الناحیة تحدید مدى توافق الزى الموحد لمضیفات الطی -2

 الوظیفیة والجمالیة.
تحدید متطلبات التصمیم للزى الموحد لمضیفات الطیران من  -3

 الناحیة الوظیفیة والجمالیة.

  Significanأھمیة البحث 
إلقاء الضوء على أھمیة تصمیم الزى الموحد لمضیفات  -1

 الطیران.
محاولة اإلرتقاء بمستوى جودة تصمیم الزى الموحد  -2

 ن.لمضیفات الطیرا
اإلستفادة من نتائج البحث فى إقامة مشروعات صغیرة  -3

 خاصة بإنتاج الزى الموحد لمضیفات الطیران.
  Hvpothesisفروض البحث 

عدم توافر مواصفات قیاسیة لتصمیم الزى الموحد لمضیفات  -1
 الطیران.

عدم توافق تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران مع  -2
 ن.متطلبات االداء الوظیفى والجمالى لھ

إمكانیةتحدید متطلبات تصمیم الزى الموحد لمضیفات  -3
 الطیران من الناحیة الوظیفیة والجمالي.

  Methodologyمنھج البحث 
یتبع ھذا البحث المنھج الوصفى التحلیلى وذلك لمالءمتھ لفروض 

  البحث واإلجابة على تساؤالتھ وتحقیق أھدافھ.
  Delimitationsحدود البحث 

لمضیفات الطیران الجوى بشركة الزى الصیفى الموحد 
  مصرللطیران .

  Samplesعینة البحث 
) مضیفة طیران جوى تابعین 50تكونت عینة البحث من عدد (

  لشركة الخطوط الجویة مصر للطیران.
  Terminologyمصطلحات البحث 

  Requirementsمتطلبات 
ھى مجموعة السمات والخواص التى تحدد مدى مالءمة المنتج  -

ض الذى انتج من أجلھ لیلبى رغبات المستھلك لتحقیق الغر
  المتوقعة، وتعتبر المتطلبات ھى المحدد االساسى للجودة.

  )379 – 1989 –(حسن خیر الدین 
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  Designتصمیم 
التصمیم ھو أحد مجاالت النشاط الفنى إذ أنھ ال یمكن ألى عمل  -

فنى أن یتم بدون تصمیم، بمعنى وضع العمل الفنى وتقدیر ما 
فى صیاغتھ من عناصر ونسب وإستخدامھا لتحقیق  یستخدم

 الھدف األمثل لھذا العمل المنشود .
 )12 – 2000(إسماعیل شوقى  

وتعتمد عملیة التصمیم على قدرة المصمم على اإلبتكار ألنھ  -
یستغل ثقافتھ وقدراتھ التخیلیة ومھاراتھ فى إبتكار عمل یتصف 

ق الغرض او فالتصمیم عمل مبتكر یؤدى إلى تحقی , بالجد
  الوظیفة التى وضع من أجلھا. 

 )9 – 1994(أحمد حافظ وآخرون 
  Uniformالزى الموحد 

كلمة زى تعنى الھیئة أو المنظر (معجم الدراسات االنسانیة  -
1991 – 364( 

الزى او الھیئة(ھیئةالمالبس)وجمعھا ازیاء، واألزیاء یقصد بھا  -
فى مختلف المالبس بأشكالھا كما یرتدیھا مختلف الشعوب 

 )105 – 1961(لویس مطوف   األماكن.
والزى كلمة تعنى اللباس،  , األزیاء فى المعجم تعنى الزى -

 )75 – 1961 –وجمعھا أزیاء.(ابراھیم مصطفى واخرون 
والزى الموحد: ھو الشكل الصارم للباس التقلیدى وھو الزى  -

الذى یبرزه األخرون ویكون ذات طابع رمزى بحیث یكون 
  یرتدیھ مع فئة معینة تمیزه عند الغیر. الشخص الذى

 )112 – 1997 –(لطفیة محمد مبارك    
  Flight attendantsمضیفات الطیران 

 ً ً، ویتم أختیارھن وفقا ً موحدا ھم المضیفات الجوبات ویرتدین زیا
لمعاییر دقیقة من حیث الطول والوزن والمظھر الجید وإجادة 

بلد الخر من حیث اللغة، ویختلف زى مضیفات الطیران من 
  )www.chinauniform.com( خطوط التصمیم واللون.

  Proceduresالخطوات اإلجرائیة للبحث 
تحدید مدى توافر مواصفات قیاسیة لتصمیم الزى الموحد  )1(

 لمضیفات الطیران
 - قامت الباحثة باإلجراءات التالیة:

قسم الضیافة بشركة مصر للطیران  مراجعة المسئولین فى )1- 1(
لمعرفة إذا ما كان ھناك أى قرارات بشأن تحدید مواصفات 
لتصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران أم ال؟ حیث إتضح 
أنھ ال توجد أى قرارات بھذا الشأن سواء من الناحیة 

 الوظیفیة أو الجمالة
اإلطالع على المواصفات القیاسیة المصریة لمعرفة إذا ما  )2- 1(

كان ھناك أى مواصفات بشأن تصمیم الزى الموحد 
لمضیفات الطیران أم ال؟ حیث اتضح اإلفتقار إلى وجود 
أى مواصفات خاصة بتصمیم الزى الموحد لمضیفات 
الطیران،سواء من الناحیة الوظیفیة أو الجمالیة ومن ثم 
ًباإلطالع على المواصفة القیاسیة  قامت الباحثة أیضا

 AATCC"(American Association of"األمریكیة 
Textile Chemists and Materials) 

 ASTM"(American"وكذلك المواصفات القیاسیة األمریكیة 
Society for testing and Materials) 

ً عدم توافر أى مواصفات تخص تصمیم الزى  ووجد أیضا
  الموحد لمضیفات الطیران.

مع تحدید مدى توافق الزى الموحد لمضیفات الطیران  )2(
  متطلبات االداء الوظیفى والجمالى لھن.

قامت الباحثة بإعداد إستمارةإستبیان إلستطالع أراء مضیفات 
الطیران بشركة مصر للطیران نحو تصمیم زى الضیافة واحتوى 
اإلستبیان على محورین، المحور األول "المتطلبات الوظیفة" 

مالیة" ) عبارات، والمحور الثانى "المتطلبات الج5ویتكون من (
) عبارات وبذلك یكون مجموع عبارات اإلستبیان 7ویتكون من (

موافق إلى حد  –) عبارة، وأستخدم میزان تقدیر ثالثى "موافق 12(
غیر موافق" فى بناء اإلستبیان، وعلى كل مضیفة وضع  –ما 

تحت المكان المعبر عن رأیھا أمام كل عبارة، وقد تم (√) عالمة 
)، موافق إلى حد ما 1العبارة موافق ( تصحیح االستبیان بإعطاء

 -) كالتالى:3)، غیر موافق (2(
  غیر موافق  موافق إلى حد ما  موافق  المیزان
  3  2  1  الوزن النسبى

  - صدق وثبات اإلستبیان: -)2-1(
  - تم التحقق من صدق وثبات اإلستبیان كاآلتى:

  - صدق اإلستبیان:
وعة تم وضع اإلستبیان وعرضھ على مجم-صدق المحتوى:  - أ

من المحكمین المتخصصین فى مجال المالبس والنسیج للتأكد 
دقة صیاغة العبارات،  , من شمولھ ألھداف ومحاورالبحث 

وعلى ضوء ما اسفرت عنھ المالحظات التى تم جمعھا قامت 
الباحثة بعمل التعدیالت المطلوبة وأصبح اإلستبیان قابل 

 للتطبیق فى صورتھ النھائیة.
تم التأكد من صدق اإلستبیان عن -لى:صدق اإلتساق الداخ  -ب

طریق اإلتساق الداخلى وذلك بحساب معامالتاإلرتباط بین 
كل محورمن محاوراإلستبیانوالمجموع الكلى للمحاور، 

 -والجدول التالى یبین نتائج إرتباط اإلتساق الداخلى:
  )1جدول رقم (

  معامالت اإلرتباط بین كل محور والمجموع الكلى للمحاور
  الداللة  االرتباط  رالمحاو

  0.01  0.896  المحور األول
  0.01  0.852  المحور الثانى

یتضح من الجدول السابق أن جمیع معامالت اإلرتباط دالة وموجبة 
  " مما یدل على وجود قدر كبیر من الصدق.0.01عند مستوى "

  - ثبات اإلستبیان:
 تم قیاس معامالت الثبات باستخدام كل من معامل الفاكر ونباخ
ومعامل ثبات التجزئة النصفیة، والجدول التالى یوضح نتائج ھذه 

  -المعامالت:
  )2جدول رقم (

  التجزئة النصفیة  معامل الفا  المحاور
  0.877 – 0.781  0.855  المحور األول
  0.908 – 0.831  0.891  المحور الثانى

  0.892 – 0.806  0.873  ثبات اإلستبیان ككل
عامالت الثبات تقترب من الوحد یتضح من الجدول السابق أن م

الصحیح مما یدل على وجود درجة عالیة من الثبات بحیث یمكن 
  الوثوق فى النتائج المترتبة على اإلستبیان.

  - ) تطبیق اإلستبیان:2-2(
) 50طبقت الباحثة اإلستبیان بعد التأكد من صدقة وثباتھ على عدد (

ع أرائھن مضیفة طیران جوى بشركة مصر للطیران بھدف إستطال
نحو مدى توافق تصمیم الزى الموحد لھن مع متطلبات ادائھن 
الوظیفى والجمالى، وبعد اإلجابة على اإلستبیان تم جمع العالمات 
وحساب التكرارات إلستخراج البیانات  واستخالص النسب المئویة 

  لكل إجابة وذلك بإستخدام المعادلة التالیة:
  )3×3) + (م2×2) + (م1×1(م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3× العدل الكلى لالسئلة 

إمكانیة تحدید المتطلبات الخاصة بتصمیم الزى الموحد  -3
 لمضیفات الطیران
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ً لمضیفات  قامت الباحثة بإعداد إستمارة إستبیان اخرى موجھ ایضا
الطیران بشركة مصر للطیران لمعرفة المتطلبات الوظیفیة 

یة التى یرغبن فى توافرھا بتصمیم زى الضیافة الموحد والجمال
لھن، وتكونت إستمارة اإلستبیان من محورین، المحور األول 

) عبارات، والمحور الثانى 5"المتطلبات الوظیفیة" ویتكون من (
) عبارات، وبذلك یكون 8"المتطلبات الجمالیة" ویتكون من (

دم میزان تقدیر ) عبارة، واستخ13مجموع عبارات اإلستبیان (
غیر موافق" فى بناء  –موافق إلى حد ما  –ثالثى "موافق 

تحت المكان المعبر (√) اإلستبیان، وعلى كل مضیفة وضع عالمة 
عن رأیھا أمام كل عبارة، وقد تم تصحیح اإلستبیان بإعطاء العبارة 

  -) كالتالى:3)، غیر موافق (2)، موافق إلى حد ما (1موافق (
  غیر موافق  موافق إلى حد ما  موافق  المیزان

  3  2  1  الوزن النسبى
  ) صدق وثبات اإلستبیان3-1(

  تم التحقق من صدق وثبات اإلستبیان كاآلتى:
  صدق االستبیان

تم وضع اإلستبیان وعرضة على مجموعة  -:صدق المحتوى  - أ
من المحكمین المتخصصین فى مجااللمالبس والنسیج للتأكد 

دقة صیاغة العبارات، ,  من شمولھ ألھداف ومحاور البحث
وعلى ضوء ما اسفرت عنھ المالحظات التى تم جمعھا قامت 
الباحثة بعمل التعدیالت المطلوبة وأصبح اإلستبیان قابل 

 للتطبیق فى صورتھ النھائیة.
: تم التأكد من صدق اإلستبیان عن صدق اإلتساق الداخلى  -ب

ن طریق اإلتساق الداخلى وذلك بحساب معامالت اإلرتباط بی
كل محور من محاور اإلستبیان والمجموع الكلى للمحاور 

 والجدول التالى یبین نتائج ارتباط اإلتساق الداخلى:
  )3جدول رقم (

 معامالت اإلرتباط بین كل محور والمجموع الكلى للمحاور
  الداللة  اإلرتباط  المحاور
  0.01  0.926  المحور األول
  0.01  0.831  المحور الثانى

ول السابق أن جمیع معامالت اإلرتباط دالة وموجبة یتضح من الجد
  ) مما یدل على وجود قدر كبیر من الصدق.0.1عند مستوى (

  ثبات اإلستبیان 
تم قیاس معامالت الثبات بإستخدام كل من معامل الفاكرونباخ 
ومعامل ثبات التجزئة النصفیة، والجدول التالى یوضح نتائج ھذه 

  المعامالت:
  )4جدول رقم (

معامل   محاورال
  الفا

  التجزئة النصفیة

  0.954 – 0.904  0.932  المحور األول
  0.973 – 0.872  0.909  المحور الثانى

  0.964 – 0.888  0.921  ثبات اإلستبیان ككل
یتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات تقترب من الواحد 
الصحیح مما یدل على وجود درجة عالیة من الثبات بحیث یمكن 

  وثوق فى النتائج المترتبة على اإلستبیان.ال
  )تطبیق اإلستبیان3-2(

) 50طبقت الباحثة اإلستبیان بعد التأكد من صدقھ وثباتھ على عدد(
مضیفة طیران جوى بشركة مصر للطیران بھدف تحدید متطلباتھن 
الالتى یرغبن توافرھا فى تصمیم زى الضیافة الموحد لھن بما یتفق 

حیث األداء الوظیفى واالداء الجمالى، وبعد مع طبیعة العمل من 
اإلجابة على اإلستبیان تم جمع العالمات إلستخراج البیانات 

لحساب , وتحویل العالمات المدونة بإستمارة االستبیان إلى درجات
  التكرارات واستخالص النسب المئویة.

  فى ضوء فروض البحث نتائج البحث ومناقشتھا
 الفرض األول: ینص على

توافر مواصفات قیاسیة لتصمیم الزى الموحد لمضیفات  عدم"
  الطیران"

قامت الباحثة بمراجعة المسئولین فى قسم الضیافة بشركة مصر 
للطیران لمعرفة إذا ما كان ھناك أى قرارات داخلیة من الشركة أو 
خارجیة من وزارة الطیران المدنى بشأن وجود مواصفات لتصمیم 

ان ووجد أنھ ال توجد أى قرارات أو الزى الموحد لمضیفات الطیر
  مواصفات تخص ھذا الشأن.

ثم قامت الباحثة باإلطالع على المواصفات القیاسیة المصریة 
مواصفة تخص  التابعة لھیئة التوحید القیاسى للتأكد من وجود اى

تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران سواء من حیث أنواع 
األلوان .... وغیره، واتضح اإلفتقار  –خطوط التصمیم  –الخامات 

  إلى وجود إلى مواصفة تخص ھذا النوع من المالبس.
ً على المواصفات  مما دعا الباحثة لإلطالع أیضا

  "ASTM"األمریكیة 
"American Society for Testing and Materials" 

  "AATCC"وكذلك المواصفة 
"American Association of textile chemists and 
Materials" 
وذلك للتأكد من وجود أى مواصفة تخص تصمیم الزى الموحد 
ً اإلفتقار إلى مواصفات تخص ھذا  لمضیفات الطیران، واتضح أیضا

  الشأن.
  - ومن ما سبق یتضح اآلتى:

ود أى مواصفات قیاسیة لتصمیم الزى الموحد اإلفتقار إلى وج
 –لمضیفات الطیران سواء كانت تابعة لـ (شركة مصر للطیران 

 –ھیئة التوحید القیاسى المصریة  –وزارة الطیران المدنى 
المواصفات القیاسیة األمریكیة) مما یجعل المجال مفتوح أمام 

ظیفیة المصانع لتصمیم مودیالت ال تتناسب مع اإلحتیاجات الو
  والجمالیة لھذه الفئة، وبذلك یكون قد تحقق الفرض األول.

  الفرض الثانى:وینص على
(عدم توافق تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران مع متطلبات 

  االداء الوظیفى والجمالى لھن)
للتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة بإعداد إستمارة إستبیان 

ان جوى تابعة لشركة مصر ) مضیفة طیر50وعرضھا على عدد (
للطیران إلستطالع أرائھن نحو تصمیم زى الضیافة الحالى، 

  وتكونت اإلستمارة من محوریین كاآلتى:
  المحور األول: المتطلبات الوظیفیة

) عبارات للتأكد من مدى 5قامت الباحثة فى ھذا المحور بإستخدام (
 تحقیق تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران لمتطلباتھن

  الوظیفیة، فجاءت النتائج كما فى الجدول التالى:
  

  مدى مالءمة تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران لمتطلباتھن الوظیفیة )5جدول رقم (

  غیر موافق  موافق إلى حد ما  موافق  العبارة  م
  %  ت  %  ت  %  ت

              تحقق مفردات تصمیم الزى الحالى الراحة أثناء أداء العمل من حیث:  1
 المردات -  

 األكمام -
4  
7  

8%  
14%  

6  
5  

12%  
10%  

40  
38  

80%  
76%  
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 األكوال -
  الجیوب -

6  
2  

12%  
4%  

5  
7  

10%  
14%  

39  
41  

78%  
82%  

یتماشى تصمیم الزى الحالى مع طبیعة األداء الحركى للجسم أثناء اداء   2
  العمل من حیث:

            

 الوقوف -  
 السیر -
 الجلوس -
  االنحناء -

8  
9  
7  
2  

16%  
18%  
14%  

4%  

8  
4  
6  
9  

16%  
8%  

12%  
18%  

34  
37  
37  
39  

68%  
74%  
74%  
78%  

  %80  40  %8  4  %12  6  یوفر تصمیم الزى الحالى االمان أثناء اداء العمل  3
  -  -  %26  13  %74  37  یوفر تصمیم الزى الحالى سھولة اإلستخدام أثناء االرتداء والخلع  4
ل من تحقق الخامات المصنوع منھا الزى الحالى الراحة أثناء اداء العم  5

  حیث:
            

 نوع الخامة -  
 ملمس الخامة -
 وزن الخامة -
  امتصاص العرق -

6  
7  
9  
5  

12%  
14%  
18%  
10%  

5  
7  
5  
3  

10%  
14%  
10%  

6%  

39  
36  
36  
42  

78%  
72%  
72%  
84%  

  
  یتضح من الجدول السابق ما یلى:

وجد ان مفردات تصمیم زى الضیافة الحالى ال تحقق الراحة اثناء 
 واالكمام بنسبة , %)80( ت بنسبةاداء العمل من حیث المردا

 كما , %)82( والجیوب بنسبة , %)78( واالكوال بنسبة , %)76(
وجد ان التصمیم الحالى ال یتوافق مع طبیعة االداء الحركى للجسم 

ومن حیث السیر  , %)68اثناء اداء العمل من حیث الوقوف بنسبة (
 سبةواالنحناء بن , %)74( والجلوس بنسبة , %)74بنسبة (

, %)80( اما عن توافر عنصر االمان فھو الیتوافر بنسبة , %)78(
وعن الخامات المصنوع منھا الزى فھى تسبب عدم الشعور بالراحة 

ومن حیث وزن الخامة بنسبة , %)78من حیث نوع الخامة بنسبة(
ومن حیث امتصاص , %)72( ومن حیث الملمس بنسبة, %)72(

عدم عدم توافق زى الضیافة  %).وبذلك نتستنتج84العرق بنسبة(
  الحالى مع متطلبات االداء الوظیفى لمضیفات الطیران.

  المحور الثانى: المتطلبات الجمالیة
) عبارات للتأكد من مدى 7قامت الباحثة فى ھذا المحور بإستخدام (

تحقیق تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران لمتطلباتھن الجمالیة، 
  دول التالى:فكانت النتائج كما فى الج

  
  مدى مالءمة تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران لمتطلباتھن الجمالیة )6جدول رقم (

  غیر موافق  موافق إلى حد ما  موافق  العبارة  م
  %  ت  %  ت  %  ت

یتماشى تصمیم الزى الحالى مع التفضیالت الشخصیة   1
  والذوق العام لمضیفات الطیران

6  12%  5  10%  39  78%  

میم الزى الحالى القبول لدى مضیفات الطیران من یلقى تص  2
  حیث:

            

 خطوط التصمیم (المودیل) -  
 اللون -
  المقاس -

7  
9  

14  

14%  
18%  
28%  

6  
8  
6  

12%  
16%  
12%  

37  
33  
30  

74%  
66%  
60%  

یتماشى تصمیم الزى الحالى مع إتجاھات الموضة السائدة   3
  من حیث:

            

 خطوط التصمیم (المودیل) -  
  اللون -

3  
5  

6%  
10%  

5  
7  

10%  
14%  

42  
38  

84%  
76%  

تتسم الخامات المصنوع منھا تصمیم الزى الحالى بمظھر   4
  جمالى الئق من حیث:

            

 شكل الخامة -  
 مقاومة التوبیر -
  االحتفاظ بالشكل -

4  
6  
8  

8%  
12%  
16%  

6  
11  
8  

12%  
22%  
16%  

40  
33  
34  

80%  
66%  
68%  

ین ازیاء یتسم تصمیم الزى الحالى باإلنفراد والتمیز ب  5
  الخطوط الجویة المختلفة

-  -  4  8%  46  92%  

  %86  43  %14  7  -  -  یعبر تصمیم الزى الحالى عن ھویة الشركة  6
  %90  45  %10  5  -  -  یعبر تصمیم الزى الحالى عن الھویة المصریة  7
  

  یتضح من الجدول السابق ما یلى:
وجد ان تصمیم زى الضیافة الحالىال یتوافق مع التفضیالت 

كما انھ لم , %)78خصیة والذوق العام لمضیفات الطیران بنسبة(الش

یكن مقبوال لدى مضیفات الطیران من حیث خطوط التصمیم 
ومن حیث المقاس , %)66ومن حیث اللون بنسبة(, %)74بنسبة(
كما انھ لم یتماشى مع اتجاھات الموضة السائدة من , %)60بنسبة(
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اللون ومن حیث , %)84حیث خطوط التصمیم بنسبة(
اماعن الخامات المستخدمة فلم تكن تتمتع بمظھر  , %)76بنسبة(

مقاومة التوبیر , %)80جمالى الئق من حیث شكل الخامة بنسبة(
ھذا الى جانب ان , %)68االحتفاظ بالشكل بنسبة(, %)66بنسبة(

تصمیم الزى الحالى ال یتسم باالنفراد والتمیز بین ازیاء الخطوط 
كما انھ الیعبر عن ھویة الشركة , %)92ة(الجویة المختلفة بنسب

 , %)90وكذلك الیعبر عن الھویھ المصریة بنسبة(, %)86بنسبة(
وبذلك یتضح لنا ان تصمیم زى الضیافة الحالى الیتوافق مع 

  متطلبات االداء الجمالى لمضیفات الطیران.
  -وفى ضوء ما سبق یتضح اآلتى:

ران مع متطلبات عدم توافق تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطی
  االداء الوظیفى والجمالى لھن، وبذلك یكون قد تحقق الفرض الثانى.

  الفرض الثالث: وینص على
(إمكانیة تحدید متطلبات تصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران 

  من الناحیة الوظیفیة و الجمالیة)
للتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة بإعداد إستمارة إستبیان 

) مضیفة طیران جوى تابعة لشركة مصر 50على عدد (وعرضھا 
للطیران للتعرف على المتطلبات الالتى یرغبن توافرھا فى تصمیم 
الزى الموحد لھن، وذلك من الناحیة الوظیفیة والجمالیة من خالل 

  محورین اإلستبیان كاآلتى:
  المحول األول: متطلبات التصمیم الوظیفیة

) عبارات حتى تستطیع 5محور عدد (إستخدمتالباحثة فى ھذا ال    
الوقوف على متطلبات التصمیم الوظیفیة للزى الموحد لمضیفات 

  الطیران تبعا الحتیاجتھن، وكانت النتائج كما فى الجدول التالى:
  

  المتطلبات الوظیفیة لتصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران )7جدول رقم (

  فقغیر موا  موافق إلى حد ما  موافق  العبارة  م
  %  ت  %  ت  %  ت

مفردات الزى التى تحقق الراحة واألمان أثناء اداء   1
  - العمل:

  األكوال -

            

   كول شال 
 كول تاییور 
 كول اوفیسیة  

42  
42  
15  

84%  
84%  
30%  

5  
2  

25  

10%  
4%  

50%  

3  
6  

10  

6%  
12%  
20%  

              لمرداتا -  
   مرد عادى 

 مرد مسحور  
44  
12  

88%  
24%  

4  
19  

8%  
38%  

2  
19  

4%  
38%  

              شكل األكمام -  
   كم عادى 

 كم تابیور  
39  
17  

78%  
34%  

8  
13  

16%  
26%  

3  
20  

6%  
40%  

              طول الكم -  
   كم طویل 

 كم ثالث أرباع 
 كم قصیر  

17  
11  
41  

34%  
22%  
82%  

17  
9  
7  

34%  
18%  
14%  

16  
30  

2  

32%  
60%  

4%  
              الجیوب -  
   جیب خارجى 

 جیب شق 
 جیب سیالة  

37  
14  

8  

74%  
28%  
16%  

10  
21  
11  

20%  
42%  
22%  

3  
15  
31  

6%  
30%  
62%  

              أشكال القصات  -  
   طولیة 

 عرضیة 
 مائلة  

43  
23  
45  

86%  
46%  
90%  

5  
14  

4  

10%  
28%  

8%  

2  
13  

1  

4%  
26%  

2%  
              -:تنوع شكل الزى مثل  2
   (جونلة + جاكیت) تاییور 

 (بنطلون + جاكیت) بدلة 
 صدیرى + جونلة 
 فستان  

26  
32  
45  
47  

52%  
64%  
90%  
94%  

13  
1  
2  
2  

26%  
2%  
4%  
4%  

11  
7  
3  
1  

22%  
14%  

6%  
2%  

              -درجة االتساع المفضلة للزى:  3
   مطابق للجسم 

 فضفاض إلى حد ما 
 فضفاض  

5  
46  

9  

10%  
92%  
18%  

3  
1  

12  

6%  
2%  

24%  

32  
3  

29  

64%  
6%  

58%  
              -الطول المفضل للزى:  4
   أعلى خط الركبة 

 على خط الركبة 
 أسفل خط الركبة  

13  
23  
48  

26%  
46%  
96%  

7  
25  

2  

14%  
50%  

4%  

30  
2  
-  

60%  
  
-  
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              - نوع خامة الزى المفضلة:  5
    100قطن% 

  100صناعى% 
 ) لولیستر)35 –% قطن 65مخلوط %  

7  
-  

39  

14%  
-  

78%  

13  
3  
5  

26%  
6%  

10%  

30  
47  

6  

60%  
94%  
12%  

  
  - یتضح من الجدول السابق ما یلى:

ق الراحة واالمان اثناء اداء بانسبة لمفردات تصمیم الزى التى تحق
العمل فكانت الكول شال والكول تاییور االكثر تفضیال بنسبة 

اماعن شكل الكم فكان الكم , %)88والمرد العادى بنسبة(, %)84(
وبالنسبة لطول الكم فكان , %)78العادى ھو االكثر تفضیال بنسبة(

ب وعن شكل الجیو, %)82الكم القصیر ھو االكثر مالئمة بنسبة(
وكان شكل , %)74فحصل الجیب الخارجى على اعلى نسبة توافق(

وعن شكل الزى , %)90القصات المائلة ھو االكثر توافقا بنسبة(
یلیة الصدیرى , %)94المفضل فكان الفستان االكثر تفضیال بنسبة (

%)من مضیفات الطیران 92وكانت نسبة (, %)90والجونلة بنسبة(
وان یكون , %)92حدما بنسبة( یفضلن ان یكون الزى فضفاض الى

وان یصنع من خامات , %)96طولھ اسفل خط الركبة بنسبة(
  %). 78خاوطة بنسبة(

  المتطلبات الجمالیة لتصمیم الزى الموحد لمضیفات الطیران )8جدول رقم (

  غیر موافق  موافق إلى حد ما  موافق  العبارة  م
  %  ت  %  ت  %  ت

  %4  2  %22  11  %74  37  شخصیة وذوقى العامیتوافق تصمیم الزى مع تفضیالتى ال  1
  -  -  %4  2  %96  48  یتبع تصمیم الزى أحدث خطوط الموضة  2
  -  -  %2  1  %98  49  یتماشى لون الزى مع اإلتجاھات اللونیة الحدیثة  3
              - لون الزى مكون من:  4
 لون واحد -  

 لونین -
  ثالث ألوان -

34  
41  
26  

68%  
82%  
52%  

9  
7  

21  

18%  
14%  
42%  

7  
2  
3  

14%  
4%  
6%  

              -المجموعات اللونیة المفضلة :  5
 الكحلى -  

 األسود -
 نبیتى -
 أوف وایت× الكحلى  -
 نبیتى× الكحلى  -
 فوشیا× الكحلى  -
 أوف وایت× األسود  -
 نبیتى× األسود  -
  فوشیا× األسود   -

13  
11  

9  
23  
43  
47  
46  
32  
29  

26%  
22%  
18%  
46%  
86%  
94%  
92%  
64%  
58%  

27  
21  
19  
23  

2  
2  
4  
3  

15  

54%  
42%  
38%  
46%  

4%  
4%  
8%  
6%  

30%  

20  
18  
22  

4  
5  
1  
-  
5  
6  

40%  
36%  
44%  

8%  
10%  

2%  
-  

10%  
12%  

              -األسالیب الزخرفیة المفضلة:  6
 الحیاكات الزخرفیة. -  

 التطریز. -
 تجاور الخامات. -
  شرائط البییة -

42  
29  

2  
42  

84%  
58%  
46%  
84%  

8  
11  
19  

2  

16%  
22%  
38%  

4%  

-  
10  

8  
6  

-  
20%  
16%  
12%  

  -  -  -  -  %100  50  یعبر تصمیم الزى عن ھویة الشركة  7
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  - یتضح من الجدول السابق ما یلى:
%) من مضیفات الطیران یفضلن أن یتوافق 74وجد ان نسبة (

%) منھن یفضلن أن یتبع 96الزى الموحد لھن مع ذوقھن العام، و(
تصمیم زیھن أحدث خطوط الموضة، أما عن اللون فجاءت نسبة 

%) یرغبن أن یتبع لون زیھن اإلتجاھات اللونیة الحدیثة، 98(
%) من المضیفات یفضلن أن یكون تصمیم الزى 82وكانت نسبة (

فوشیا) × %)، وحصل اللون (الكحلى 82مكون من لونین بنسبة(
اوف وایت) بنسبة ×  %)، یلیھ اللون (األسود94على أعلى نسبة (

%)وھى نسب الى حد 86نبیتى) بنسبة (× %)، یلیھ (الكحلى 92(
ً من  كبیر متقاربة، أما عن األسالیب الزخرفیة المفضلة فحصلت كال

%)، 84الحیاكات الزخرفیة وشرائط البیة على نسب متساویة (
وأجمعت جمیع المضیفات (عینة البحث) على رغبتھن فى أن یحمل 

% ) وان یعبر الھویة 100ھویة الشركة بنسبة (تصمیم الزى 
  %)100المصریة بنسبة (

  Recommendationsتوصیات 
اإلھتمام بعمل مواصفات قیاسیة مصریة للمالبس الخاصة  -1

بالمھن والوظائف المختلفة تشمل المواصفات الفنیة 
والتكنولوجیة الخاصة باإلنتاج، وكذلك المتطلبات الوظیفیة 

توافرھا فى تصمیم الزى بما یتوافق مع  والجمالیة التى یجب
 طبیعة كل مھنة.

ضرورة الربط بین مراكز البحث العلمى وشركات المالبس  -2
المصنعھ لألزیاء الوظیفیة الموحدة حتى یمكن تطبیق نتائج 

 البحث بما یتالئم و كل وظیفة.
إجراء المزید من األبحاث العلمیة الخاصة بتصمیم إنتاج  -3

 موحدة.األزیاء الوظیفیة ال
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