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 المستخلص

في  (Zero-Waste)هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام الممارسة المستدامة     

 المملكة العربية السعودية من خالل تطبيق ثالث استراتيجيات مختلفة صناعة المالبس الجاهزة

Tessellation  ,Jigsaw , Subtraction Cutting  الممارسة المستدامة باستخدام(Zero-Waste )

 .وبيئيا جودة عالية فنيابومحاولة الوصول إلى منتج ملبسي 

التجريبي حيث أستهدف دراسة مقارنة الوصفي وعلى المنهج  الدراسةولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت 

نموذج ومقارنتها بطريقة ال المحددة االستراتيجياتإحداها بتطبيق  النماذجبين أسلوبين من أساليب 

 محددةال االستراتيجياتقطع منفذه بطريقة  0,قطع  1الدراسة من  ةتكونت عين, يم مسطح إلنتاج التصمال

تحكيم من قبل المتخصصين استبيان للوتم استخدام , بالطريقة المسطحة للوصول للتصميم ذاته ةمنفذ 0و

, النماذج المنفذة  ضبط و مقياس تقدير لقياس( للموديالت المنفذة باستخدام االستراتيجيات الجديدة  )

 العيناتذات داللة إحصائية في نسب الفاقد للقماش بين  قد فروووجوأظهرت النتائج  .كأدوات للدراسة 

 ةالمنفذ العيناتوبين ( Zero-Waste)باستخدام الممارسة المستدامة المحددة  اتستراتيجيالبا ةالمنفذ

 تقييم متوسطي بين إحصائيًا فرق دال دكذلك وجو, اتمسطح لصالح االستراتيجينموذج البطريقة ال

 المسطحة والطريقة Jigsaw , Subtraction Cutting استراتيجية باستخدام  المنفذة للعينات الضبط

في حين انه ال . Jigsaw , Subtraction Cutting لصالح استراتيجية,  المحكمين آلراء وفقا لكالهما

  استراتيجية باستخدام المنفذة ةللعين الضبط تقييم متوسطي بينيوجد فرق دال احصائي 

Tessellationوباستخدام نتائج الدراسة تم تقديم .  المحكمين آلراء وفقا المسطحة الطريقةالعينة المنفذة بو

لمواجهة التطور الدائم  النسيجتطوير و تحديث المناهج التي تدرس لطالبات المالبس و : منها, عدة توصيات 

بالمشكالت البيئية والمساهمة في حلها عن طريق االهتمام كذلك  .في حلول مشكالت إنتاج و تنفيذ المالبس

, نسيج لطالبات قسم المالبس و ال Zero Wasteالمختلفة التي تخص اعداد نماذج  تاالستراتيجياتدريس 



ديثة في إنتاج المالبس للوصول للكفاءة المطلوبة في ح استراتيجياتالمالبس إلى استخدام  نعه مصايتوج

 .الملبسىالمنتج 

 صناعة المالبس,  الممارسة المستدامة,  Zero-Waste : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

   This study aimed to identify the effectiveness of the use of sustainable practice 

(Zero Waste) in the ready-made garments industry in the Kingdom of Saudi 

Arabia through the application of three different strategies they are: Jigsaw, 

Tessellation and Subtraction Cutting strategies using the sustainable practice 

(zero-waste) and the attempt to reach a high quality product technically and 

environmentally. With the aim to achieve the objectives of the study, the 

researcher utilized the experimental descriptive approach, where she aimed at 

conducting a comparative study between two methods of patterns. One method 

is implemented by applying the specified strategy and comparing it with the flat 

pattern method of producing the design. The sample of the study consisted of 6 

pieces, 3 pieces are implemented according to the specified strategies and the 

other 3 pieces are implemented according to the flat method to obtain the same 

design. An arbitration form was used by the specialists (for the patterns 

implemented using the new strategies) as well as an assessment scale for 

measuring the adjustment of the implemented patterns as tools of the study. The 

results showed statistically significant differences in fabrics loss ratios between 

the samples implemented according to the specified strategies using the 

sustainable practice (zero-waste) and the samples implemented using the flat 

pattern method, in favor of the strategies. There was also a statistically 

significant difference between the average assessment of the samples 

implemented using the Jigsaw strategy and Subtraction Cutting strategy, 

whereas there is no statistically significant difference between the average 

adjustment  assessment  for the sample implemented using the Tessellation 

strategy and the sample implemented using the flat method according to the 

opinions of the arbitrators. In light of the results of the study, several 

recommendations were presented, including the following: developing and 

updating the curricula that are taught to the students of clothing and textiles with 

the aim to meet the constant development in solving problems of production and 

implementation of clothing, paying attention to the environmental problems and 

contributing in solving them by teaching the different strategies related to the 

preparation of Zero Waste patterns for the students of the Department of 

Clothing and Textiles, as well as directing the ready-made garments factories to 



use modern technologies in the production of clothing to obtain the required 

efficiency in the garment product.  
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