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ومع ذلك، فإن معظم ھذه . تمت دراسة العبء البیئي لبقایا المالبس في العدید من الدراسات واألبحاث    

الدراسات تركز فقط على جوانب استھالك البقایا وإعادة استخدامھا واالھتمام قلیال بالفوائد المحتملة من تحویل 
لذلك ھدفت ھذه  .أي تكوین صفر من بقایا األقمشة أثناء التصنیع ZERO WASTE)(طریقة تنفیذ المالبس ل

في صناعة المالبس الجاھزة من )  zero waste(الدراسة إلى التعرف على فاعلیة استخدام الممارسة المستدامة 
ومحاولة الوصول إلى ) Zero-Waste(في ضوء الممارسة المستدامة  JIGSAWخالل تطبیق استراتیجیة ال 

ولتحقیق أھداف البحث اعتمدت الباحثتان على المنھج التجریبي حیث . منتج ملبسي ذات جودة عالیة فنیا وبیئیا
استھدفتا دراسة مقارنة بین أسلوبین من أسالیب الباترونات إحداھا بتطبیق االستراتیجیة المذكورة أعاله ومقارنتھا 

قطعة منفذه بطریقة االستراتیجیة ، تكونت عینت الدراسة من قطعتین ، تاج التصمیم بالطریقة التقلیدیة إلن
وتم استخدام استمارة تحكیم من قبل . المذكورة واخرى منفذ بالطریقة التقلیدیة للوصول للتصمیم ذاتھ 

نماذج المنفذة و مقیاس تقدیر لقیاس ال) من حیث الشكل والضبط حول تطبیق االستراتیجیات الجدیدة(المتخصصین 
وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في نسب الفاقد للنسیج بین نموذج البنطلون . كأدوات للدراسة 

وبین البنطلون المنفذ بالطریقة ) Zero-Waste(في ضوء الممارسة المستدامة  JIGSAWالمنفذ باستراتیجیة ال 
ً بین متوسطي تقییم الضبط للعینات المنفذة  باستخدام كذلك وجود فرق . التقلیدیة لصالح االستراتیجیة دال إحصائیا

وفي ضوء نتائج . JIGSAWلصالح طریقة  –والطریقة التقلیدیة وفقا آلراء المحكمین  JIGSAWطریقة 
تطویر و تحدیث المناھج التي تدرس لطالبات المالبس و النسیج لمواجھة : ومنھا، الدراسة تم تقدیم عدة توصیات 

االھتمام بالمشاكل البیئیة والمساھمة في حلھا عن طریق  .ر الدائم في حلول مشكالت إنتاج و تنفیذ المالبسالتطو
. لطالبات قسم المالبس و النسیج  Zero wasteتدریس االستراتیجیات المختلفة التي تخص اعداد باترونات 
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  : Introductionمقدمة 
إن قضایا البیئة وقوانین حمایتھا یعتبر اتجاه عالمي یحتم علینا 

  استخدام الطرق واألسالیب 
وثیق بحیاة البشریة وسالمة الصدیقة للبیئة ذلك ألنھا ترتبط ارتباط 

لقد أصبح الدفاع عن البیئة واجب لیس فقط للحفاظ على . بقائھا
سالمة األجیال الحاضرة بل الحترام حق األجیال القادمة في العیش 

  ).2004صعب، (بأمان 
ِّعون في الوقت الحالي إلى إدخال عدد من الممارسات  یتجھ المصن

ولعل صناعة المالبس من أبرز المستدامة إلى الكثیر من المجاالت 
الصناعات التي تحتاج إلى تسخیر مجموعة من الممارسات 

  .المستدامة للوصول ألفضل منتج تجاري بیئي 
تسعى الكثیر من الجھات المحلیة والعالمیة لالستفادة من بقایا 

األقمشة عن طریق ممارسة إعادة التدویر في مجال المالبس والتي 
قمشة المجمعة من المصانع ومن ثّم یُعمل تقتضي تدویر بقایا األ

على إعادة حیاكتھا في ألیاف قصیرة تّحول إلى غزل 
أما األغلبیة العظمى من المصانع فتواجھ . (Brown, 2010)جدید

مشكلة تراكم كمیات ضخمة من القصاصات والفضالت النسیجیة 
داخل مصانع المالبس الجاھزة دون وجود اسلوب علمي تكنلوجي 

فادة منھا بطریقة مرضیة بل ھي تمثل عبئا كبیرا على البیئة لالست
  .حتى یتم التخلص منھا

قد تمت دراسة العبء البیئي لبقایا المالبس في العدید من  
ومع ذلك، فإن معظم ھذه الدراسات تركز فقط على . الدراسات

جوانب استھالك البقایا وإعادة استخدامھا واالھتمام قلیال بالفوائد 
  ZERO WASTE)(لة من تحویل طریقة تنفیذ المالبس لالمحتم

ھناك العدید من  .أي تكوین صفر من بقایا األقمشة أثناء التصنیع
 zeroالطرق المختلفة للتالعب بالباترون والحصول على زي 

waste  من أكثر العملیات والمناھج المتبعة ھي ال  .مبتكر 
JIGSAWكمنھج اخر متبع في تصمیم الzero waste   وھو

عبارة عن تقنیة لرسم وقطع الباترون بطریقة أكثر احترافیة بحیث 
وبالتالي تنشئ قطع ) puzzle(یتم تعشیق الباترون بطریقة ال

تم ایجاد ھذه الطریقة . متراكبة ال یوجد بھا قماش مھدر اثناء انتاجھا
 .Hethorn and ulasewicz, 2008; Rissanen)بواسطة
2005) .  

اله تختلف في فاعلیتھا وجودة استخدامھا في صناعة ھذه التقنیة أع
المالبس الجاھزة  تبعا لشكل الباترون المطلوب ونوعیة المقاس 

ومن ھذا المنطلق فإن . المراد تنفیذه والخامة المستخدمة في التصمیم
ھذا البحث یسعى الى طرح األبعاد التطبیقیة في استخدام الممارسة 

عبر ، صناعة المالبس الجاھزة في ) Zero-Waste(المستدامة 
بصورة مبتكرة وجدیدة و ایجاد JIGSAW تطبیق ممارسة  ال 

  .العناصر المؤثرة فیھا
  :Statement of the problem  مشكلة البحث

في ) Zero-Waste(ما أھم العناصر التي تؤثر على استخدام  .1
 صناعة المالبس ؟

البس في صناعة الم JIGSAW ما امكانیة تطبیق منھجیة ال .2
 ؟)Zero-Waste(باستخدام الممارسة المستدامة 

   :Objectiveف البحث اهدأ
  :تھدف ھذه الدراسة إلى

 . )Zero-Waste(الممارسة المستدامة  وحاضر دراسة تاریخ .1
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تحدید العناصر المؤثرة على استخدام الممارسة المستدامة  .2
)Zero-Waste (في صناعة المالبس. 

في صناعة المالبس في   JIGSAWتطبیق استراتیجیة ال  .3
ومحاولة الوصول ) Zero-Waste(ضوء الممارسة المستدامة 

 .الى منتج ملبسي ذات جودة عالیة فنیا وبیئیا
  : Significance أهمية البحث 

المساھمة في زیادة الوعي للمتخصصین بثقافة استخدام  .1
)Zero-Waste (ھزة في صناعة المالبس الجا. 

اثراء المعرفة العلمیة والمھنیة من حیث التعرف على  .2
 zero wasteاالستراتیجیات والمخاطر لممارسة تصمیم ال

تسلیط الضوء على بعض األسالیب المتبعة للتعامل مع عوادم  .3
األقمشة بطرح رؤیة جدیدة من منظور جدید وتغییر الفكر 

 .یطبق حتى االنالذي مازال ) اعادة تدویر بقایا األقمشة(القدیم 
تشجیع اقامة مصانع جدیدة للمالبس الجاھزة مما یؤدي الى  .4

 .النھوض بالصناعة 
  : Hypothesis فروض البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في نسب الفاقد للنسیج بین  -1
في ضوء  JIGSAWنموذج البنطلون المنفذ باستراتیجیة ال 

لون المنفذ وبین البنط) Zero-Waste(الممارسة المستدامة 
 .بالطریقة التقلیدیة لصالح االستراتیجیة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط  نسب الضبط بین  -2
نموذج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي واالستراتیجیة 

 لصالح االستراتیجیة  JIGSAWال 
  :  Methodology منهج البحث

  ھ لتحقیق أھداف البحثیتبع ھذا البحث المنھج التجریبي لمناسبت
تجري الدراسة تجارب صنع باترونات باستخدام استراتیجیة ال 

JIGSAW  في صناعة المالبس في ضوء الممارسة المستدامة
)Zero-Waste ( ،ویتم تطبیق االستراتیجیة بالطریقة المسطحة ،

بعد اجراء الباترون یتم وضع القطع بعد ذلك على عرض القماش 
اعاة االستفادة من القماش بشكل كامل بعدة قدر اإلمكان مع مر

محاوالت اما یدویا باستخدام عالمات الخیاطة أو وآلیا باستخدام احد 
برامج الباترون ثم مناقشة النتائج في ضوء ما قدمتھ الدارسة من 
أعمال بعد عرضھا على مجموعة من المتخصصین واستطالع 

ما حققتھ  أراءھم من خالل استمارات استبیان تحكیم وقیاس
  .الدارسة

 : Delimitations حدود البحث
 :یقتصر البحث على

في صناعة المالبس في ضوء  JIGSAWتطبیق استراتیجیة ال 
تحدیدا البنطلون كأحد ) Waste-Zero(الممارسة المستدامة 

  .المنتجات الملبسیة الشائعة االستخدام والتصنیع
  : Terminology مصطلحات البحث

  Sustainable practiceامة الممارسة المستد .1
و . ھي طریقة للعمل أو طریقة یجب أن یتم بھا العمل : الممارسة 

الممارسات یمكن أن تشمل األنشطة ، و العملیات ، و الوظائف ، و 
  )2000اسحاق، ( المواصفات القیاسیة ، و اإلرشادات

ھي طریقة :  )الممارسة المستدامة( والتعریف اإلجرائي للبحث
االستخدام المسؤول للموارد الطبیعیة في اطار نظام اعي للعمل تر

  .حیوي مستمر 
2. )Zero-Waste( 

صفر من النفایات وھي الفلسفة التي تشجع على إعادة : تعریف عام
تصمیم مصادر دورات الحیاة بحیث یعاد استخدام جمیع منتجاتھا 

دون إرسال أیا من المھمالت إلى مكبات النفایات وغیرھا من طرق 
  )Davidson ،2011(.خلص من النفایاتالت

ھو ممارسة التصمیم الذي یھدف الى القضاء : تعریف تخصصي

تحقق نسبة ضئیلة أو على بقایا األقمشة في التنفیذ والقص أو التي 
   (Gwilt, 2011).معدومة من فضالت النسیج

إلى  ھذا البحثي تشیر المالبس الخالیة تماما من النفایات والھدر ف
المالبس التي تصمیمھا بتلك الطریقة بحیث یظل القماش كلھ داخل 

  .الملبس دون وجود أي بقایا منھ 
  :االستراتیجیات المطبقة في البحث 

  jigsawالممارسة المستدامة 
وھو عبارة عن تقنیة لرسم وقطع الباترون بطریقة أكثر احترافیة 

وبالتالي تنشئ قطع ) puzzle(لبحیث یتم تعشیق الباترون بطریقة ا
تصف ھذه الممارسة  .متراكبة ال یوجد بھا قماش مھدر اثناء انتاجھا

بأسلوب قص الباترونات التي تتشابك فیھ كل القطع مع بعضھا 
ان أحد عیوب اسلوب . لبعض مما ال یولد أي نفایات من إنتاجھا 

امیم ھو أنھ یمكن أن یؤدي إلى التص JIGSAWالتركیبات المعقدة 
التي تحتوي على وفرة من النسیج واإلنسدال ، وھو أمر غیر 

فكانت إحدى الحلول ھي تضمین باترونات . مرغوب دائما 
ً في نمط ال ینتج نفایات تماما ومعالجة  المالبس المصممة تقلیدیا

  المنطقة الثابتة والمتغیرة  المضمنة في الباترون 
أشكال المالبس التقلیدیة ویمكن لھذه العملیة من انتاج المزید من 

  .نوعا ما والمجھزة بنسبة منعدمة من النفایات والھدر
  :Practical Frameworkاإلطار التطبيقي 

  :  Sampleعینة الدراسة
قطعة منھا نفذت ، اشتملت ھذه الدراسة على قطعتین من المالبس 

وقطعة منھا مصنوعة بالطرق ، بدون نفایات أو ھدر في القماش
ویتطلب التخلص من نفایات القماش . یدیة لصنع الباترون التقل

وتم استخدام استراتیجیة ، والھدر خطة مدروسة قبل عملیة القص 
، من أجل تقلیص الفاقد في القماش في العینة األولى  JIGSAWال 

حیث تم توظیف أسلوب الباترون ، والذي كانت عبارة عن بنطلون 
قة التقلیدیة في رسم باترون وتم استخدام الطری. المسطح فیھا

       .البنطلون للعینة الثانیة 
 :بالطریقتین  )البنطلون ( تنفیذ مودیل 

  : JIGSAWتنفیذ باترون البنطلون باستخدام استراتیجیة ال /  أ
كانت العملیة العامة لھذه التجربة ھي صنع الباترون بطریقة 

وفي بعض التراكیب المعقدة على فرشة من الباترون   puzzleال
الحاالت یتم تعدیل قص الباترون من أجل تركیبھا مع بعضھا 

مما تسبب في بعض التغییرات الطفیفة من التصمیم ، البعض 
ثم وضع الباترون على القماش وقص طبقتي القماش . األولي للثیاب
  .والباترون معا

فإن المظھر ، ان الباترون ھو األساس في تصمیم المالبس لذلك 
وتم استخدام التصویر . ثیاب ال یمكن التنبؤ بھ بشكل كامل النھائي لل

الفوتوغرافي في كل مرحلة من أجل توثیق تطور الباترون 
  .ومناسبتھ للجسم 

تم استنتاج الباترون المنفذ للعینة األولى عن طریق االستعانة 
 Hollyالمنفذ من قبل المصمم ) 1(بالتصمیم الموضح بشكل رقم 

McQuillan  قیاس عرض الباترون المرفق بالكتاب  عن طریق
   بمسطرة مصغرة حیث وجد

  سم  14,6= عرض الباترون 
  سم   15= وطول الباترون وجد 

مع العلم بأن عرض القماش المعطاة في المرجع لھذا الباترون 
   144.5والطول  140للفرشة 

  :كالتالي ) 1(تم ایجاد نسبة وتناسب للباترون المرفق بالصورة رقم 
  سم   9,6=  140/14,6= الباترون عرض 

  سم  9,6=  15/  144,5= طول الباترون 
) 2(اذن نستنتج بأن كل قیاس یأخذ بالمسطرة من صورة رقم 

   9,6یضرب في 
  :وتوصلنا ألجزاء الباترون التالیة 
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  JIGSAW جدول المقاسات الذي تم استنتاجھ من االستراتیجیة) 1(جدول 
 مسمى القطعة  حسابیةالعملیة ال  الناتج النھائي

 Waist Band العرض السفلي  9.6 * 1 9.6
  Waist Bandطول   11.4*9.6 109.4
 Waist Band العرض العلوي  1.4*9.6 13.4
3.8 0.4 * 9.6 Gusset 

31.63 3.6 * 9.6 Gusset 
11.5 1.2 * 9.6 Gusset 
3.8 0.4 * 9.6 Belt Loops 
 PKTن عند الم Belt loopsعرض ال  9.6 * 4.7 45
 Belt loops منتصف ال  9.6 * 0.5 4.8

 PKTطول  9.6 * 2.7 25.9
  PKTعرض  9.6 * 3.3 45
  PKTعرض  9.6 * 2.6 25
25 2.5 * 9.6 Hem Front 

90.2 9.4 * 9.6 Side Front 
29.8 3.1* 9.6 Hip Front 
115.2 12 * 9.6 Side Front 
27.8 2.9 * 9.6 Waist Front 
64.2 6.7 * 9.6 Back PKT 
60.5 6.3 * 9.6 Back PKT 2 
22 2.3 * 9.6 Hem Back 

16.3 1.7 * 9.6 Hem Welt 
 B1عرض  9.6 * 2.4 23

 B1طول  9.6 * 1.9 18.2
 Weltعرض ال  9.6 * 1.5 14.4
 B3عرض  9.6 * 2.6 25
 Welt facingطول  9.6 * 2.2 21

  Welt facingعرض   9.6 * 1.2 11.4
 B5عرض  9.6 * 2.9 27.8
 Fly طول  9.6 * 2.7 25.8
 Fly عرض  9.6 * 0.8 7.6

 Back 7 عرض  9.6 * 3.2 30.8
 Back 7طول  9.6 * 2.7 25.8
  البنسة  Back pkt backابتعاد من  12.4 12.4
  عرضھا 9.6  * 0.5 4.8

  طولھا 9.6  1.5 14.5
6.7 6.7 FRONT  البنسة  
  عرضھا 1.8 1.8

  طولھا 9.6 * 0.7 12.5
  )3(باالستعانة بالجدول السابق تم التوصل للباترون المنفذ للعینة  في البحث الموضح بالشكل رقم 

  
  JIGSAW استراتیجیة ال  باترون البنطلون باستخدام ) 1(شكل 
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  )1(موضح علیھ التقسیمات المرفقة بجدول JIGSAW باترون البنطلون باستخدام استراتیجیة) 2(شكل 

  
  رسم باترون البنطلون باستخدام المقاسات على ورق بیاني) 3(شكل 

  :ریقة التقلیدیة  في صنع الباترونتنفیذ البنطلون باستخدام الط/ ب
بالنسبة للعینة الثانیة  المنفذة بالطریقة التقلیدیة فتم رسم الباترون 
باستخدام طریقة الرسم بروفیلي للبنطلون ثم وضعھ على عرض 

لتحدید ما إذا كان سینتج نفایات ، متالصقین بقدر اإلمكان، ماش الق
ویمكن اجراء ھذه . في القماش قبل القص بكمیة كبیرة أو بسیطة 

باستخدام الماركر أو الیا باستخدام ، الخطوة یدویا على القماش 
، وفي ھذه الدراسة . برامج صناعة تعشیق الباترون علي الكمبیوتر

الیدوي ألجزاء الباترون على القماش وقصھ  تم استخدام التخطیط
ومن ثم التخطیط االلي باستخدام برنامج جربر من أجل قیاس كفاءة 

  .التعشیق
  وطریقة الرسم كانت كالتالي 
  :تحدید القیاسات والمقاسات

تم قیاس نموذج صناعي أساسي للبنطلون ومعرفة المقاسات 
وكانت على النحو  التقریبیة لكل جزء في البنطلون و كیفیة أخذھا

  :التالي 
  الطول : وھو أخذ المقاسات العمودیة للنموذج: قیاس الطول

الكلي للبنطلون والذي یقاس من خط الوسط حتى نھایة 
البنطلون، والطول الداخلي للبنطلون والذي یقاس من نقطة من 

منفرج الرجلین إلى نھایة طول البنطلون، وطول الجنب، 
  .وطول الحجر 

 وھو أخذ المقاسات األفقیة ): الدوران ( ض قیاس العر
 ).أكبر حجم(محیط الوسط، ومحیط األرداف : للنموذج
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 تم أخد جمیع المقاسات السابقة من البنطلون المنفذ سابقا بطریقة ال 
JIGSAW  ثم تم الرسم بطریقة الباترون البروفیلي الموضح

  :باألشكال التالیة 

  
  )خطوة اولى (رسم الباترون االمام ) 2(شكل 

  
  )خطوة ثانیة : ( رسم باترون األمام ) 3(شكل 

  
  باترون الخلف) 4(شكل 

 

  
  رسم الجیب باألمام) 5(شكل 
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 رسم الجیب الخلفي) 6(شكل 

  

  
 وضع الباترون التقلیدي على النسیج باستخدام برنامج جربر) 7(شكل 

  
  :بناء أدوات البحث 

عناصر تطبیق  ( استمارة تحكیم من قبل المتخصصین .1
  :وتحتوي التالي )  االستراتیجیة من حیث مناسبتھا من عدمھا

یجیة والطریقة التقلیدیة البیانات الوصفیة لكال من االسترات
 :المنفذة
 وصف االستراتیجیة 

یتم تعشیق  تقنیة لرسم وقطع الباترون  بطریقة أكثر احترافیة بحیث:
 )puzzle(الباترون بطریقة  أحجیة الصور المقطوعة ال 

 وصف التصمیم 
 بنطلون كالسیكي

 التصمیم المقترح 

  
 التصمیم المقترح للتنفیذ بشكل مسطح) 8(شكل 

 تعشیق الباترون المنفذ للتصمیم 
  )7(و ) 3(الموضح بالشكلین  

 :مقیاس تقدیر لقیاس النماذج المنفذة تحتوي االتي  .2
صر الضبط لألمام والخلف والجنب للعینات المنفذة بطریقة عنا

وبالطریقة التقلیدیة ) 1(االستراتیجیة الموضحة بصورة 
  ) :2(الموضحة بصورة 

 مطابقة خط الوسط 
 مطابقة خط أكبر حجم 
 مطابقة خط فتحة الرجل 
 ضبط طول الحجر 
  ضبط اتجاھات النسیج 
  ضبط مقدار الراحة 
 االتزان 
 االنسدال 
 لعامالشكل ا 

  :الشكل العام 
 ضبط النسبة والتناسب في العینة كاملة 
 ضبط اتجاھات النسیج في العینة كاملة 
  ضبط مقدار الراحة في العینة كاملة 
  االتزان في العینة كاملة 
  االنسدال في العینة كاملة 
 الشكل العام للعینة كاملة 
  صدق وثبات أدوات البحث: 
  ًاستمارة تحكیم التصمیم المقترح تنفیذه باستخدام : أوال

  من قبل المتخصصین JIGSAWاستراتیجیة 
 حكمین قامت الباحثتان بحساب معامل اتفاق السادة الم

ِستبانة تحكیم التصمیم المقترح تنفیذه  علي  بنود تحكیم ا
من قبل المتخصصین  JIGSAWباستخدام استراتیجیة 

متخصصین كما ھو موضح في ) 10(والبالغ عددھم 
  .)2(رقم الجدول 
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  JIGSAWمنفذ االستراتیجیة العینة المنفذة باستخدام باترون البنطلون ال) 1(صورة 

  
  العینة المنفذة باستخدام باترون البنطلون المنفذ بطریقة البروفیلي) 2(صورة 

  JIGSAWیجیة معامل اتفاق السادة المتخصصین علي استمارة تحكیم التصمیم المقترح تنفیذه باستخدام استرات) 2(جدول 
 معامل االتفاق عدد مرات عدم االتفاق عدد مرات االتفاق بنود التحكیم

 JIGSAW   9 1 90%وصف االستراتیجیة

 %90 1 9 وصف التصمیم
 %100 0 10 التصمیم المقترح
 %90 1 9 تعشیق الباترون المنفذ للتصمیم

استخدمت الباحثتان طریقة اتفاق المتخصصین البالغ عددھم 
في حساب ثبات المالحظین لتحدید بنود التحكیم  التي یتم  ) 10(

تنفیذھا بشرط أن یسجل كل منھم مالحظاتھ مستقال عن األخر، 

وتم تحدید عدد مرات االتفاق بین المالحظین باستخدام معادلة 
   Cooperكوبر 

عدد + عدد مرات االتفاق / ( عدد مرات االتفاق = (نسبة االتفاق
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، وكانت نسبة االتفاق تراوحت بین 100× ) )مرات عدم االتفاق 
  .، وھي نسب اتفاق عالیة%)100،  90%(

 ً مقیاس تقدیر القطعة المنفذة باستخدام استراتیجیة : ثانیا
JIGSAW  

 –تم إعداد مقیاس موجھ للمتخصصین بمجال المالبس والنسیج 
،  واشتمل  JIGSAWلتقدیر القطعة المنفذة باستخدام استراتیجیة 

  :یان علي أربع محاوراالستب
  .عبارات) 9(األمام وتتضمن : المحور األول
  .عبارات) 9(الخلف وتتضمن : المحور الثاني
  .عبارات) 9(وتتضمن  الجنب : المحور الثالث
  .عبارات) 6(الشكل العام وتضمن : المحور الرابع

وقد استخدم میزان تقدیر خماسي المستویات بحیث تعطي االجابة 
 ً ، مضبوط )أربع درجات(ومضبوط ) خمس درجات(مضبوط جدا

، غیر مضبوط )درجتین(، غیر مضبوط )ثالث درجات(إلي حد ما 
) 45(وكانت درجة المحور األول )  درجة واحدة(علي اإلطالق 

،  )45(الثالث درجة، والمحور ) 45(درجة، والمحور الثاني 
) 165(درجة وكانت الدرجة الكلیة لالستبیان ) 30والمحور الرابع 

  .درجة
القطعة المنفذة باستخدام استراتیجیة  صدق محتوي مقیاس تقدیر

JIGSAW  
وللتحقق من صدق محتوي االستبیان تم عرضھ في صورتھ 

المبدئیة علي مجموعة من المتخصصین من أساتذة التخصص 
وذلك "  1ملحق رقم ) "10(والنسیج وبلغ عددھم  بمجال المالبس

للحكم علي مدي مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بھ، وكذلك 
صیاغة العبارات وتحدید وإضافة أي عبارات مقترحة، وقد تم 
التعدیل بناء علي أراء بعض المتخصصین وتعدیل الشكل العام 

  "2ملحق "لمقیاس التقدیر، لیصبح الشكل النھائي لھا 
لصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور ا

  :والدرجة الكلیة لمقیاس تقدیر
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل  

ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة لكل محور والدرجة الكلیة 
  :لمقیاس التقدیر، والجدول التالي یوضح ذلك

الت االرتباط بین درجة كل محور قیم معام: 3جدول 
  ودرجة مقیاس التقدیر

 االرتباط   المحور
 **0.863  األمام

 **0.845  الخلف

  **0.879  الجنب
  **0.843  الشكل العام

  0.01دالة عند مستوي  **
یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند 

تساق داخلیا بین ، ومن ثم یمكن القول أن ھناك ا)0.01(مستوي 
المحاور المكونة لمقیاس التقدیر، كما انھ یقیس بالفعل ما وضع 

لقیاسھ، مما یدل علي صدق وتجانس محاور مقیاس تقدیر القطعة 
  .JIGSAWالمنفذة باستخدام استراتیجیة 

ثبات  مقیاس تقدیر القطعة المنفذة باستخدام استراتیجیة 
JIGSAW  

 Alphaعامل ألفا كرونباخ م: وتم حساب الثبات عن طریق
Cronbach 

  قیم معامل الثبات لمحاور مقیاس التقدیر: 4جدول 
 معامل ألفا   المحور

 **0.841  األمام
 *0.833  الخلف
  **0.846  الجنب

  **0.844  الشكل العام
  **0.841  ككل

یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات لكل محور 
مما ) 0.01(دالة عند مستوي ) ككل(المحاور من محاور التقییم و

  .مقیاس التقدیر یدل علي ثبات االستبیان
 : Resultsالنتائج 

 JIGSAW ــنموذج البنطلون المنفذ باستراتیجیة النتائج   1-
وبین البنطلون ) Zero-Waste(في ضوء الممارسة المستدامة 

  المنفذ بالطریقة التقلیدیة
یم التصمیم المقترح تنفیذه باستخدام نتائج استمارة تحك: أوال

  :من قبل المتخصصین JIGSAWاستراتیجیة 
قامت الباحثتان بإعداد استمارة تحكیم التصمیم المقترح تنفیذه  

من قبل المتخصصین بمجال  JIGSAWباستخدام استراتیجیة 
واشتمل االستبیان علي  –) محكمین 10(المالبس والنسیج وعددھم 

ت الوصفیة، وقد استخدم میزان تقدیر ثالثي المستویات تقییم البیانا
ومناسب إلي حد ما ) ثالث درجات(بحیث تعطي االجابة مناسب 

، وتم حساب المتوسط )درجة واحدة(، غیر مناسب )درجتین(
كما ھو  JIGSAWوالوزن النسبي للبیانات الوصفیة الستراتیجیة 

  :موضح في الجدول التالي

  JIGSAWزن النسبي للبیانات الوصفیة الستراتیجیة المتوسط والو) 5(جدول 
مجموع تقییمات  میزان التقدیر البیانات الوصفیة

 المحكمین
متوسط تقییمات 

 المحكمین
الوزن 
 غیر مناسب إلى حد ما مناسب النسبي

JIGSAW  100.0 3 30 0 0 9   وصف االستراتیجیة 
 100.0 3 30 0 0 10 وصف التصمیم

 100.0 3 30 0 0 10 ترحالتصمیم المق
 100.0 3 30 0 0 8 تعشیق الباترون المنفذ للتصمیم

  
  JIGSAWوصف اإلستراتیجیة ) 9(شكل 
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  وصف التصمیم) 10(شكل 

 
 التصمیم المقترح) 11(شكل 

  
 تعشیق الباترون المنفذ للتصمیم) 12(شكل 

  
  JIGSAWاتیجیة الوزن النسبي للبیانات الوصفیة الستر) 13(شكل 

  :موضح في الجدول التالي التقلیدیة كما ھو  النسبي للبیانات الوصفیة للطریقةثم تم حساب المتوسط والوزن 
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  المتوسط والوزن النسبي للبیانات الوصفیة للطریقة التقلیدیة) 6(جدول 
مجموع تقییمات  میزان التقدیر البیانات الوصفیة

 المحكمین
ات متوسط تقییم
 المحكمین

 الوزن النسبي
 غیر مناسب إلى حد ما مناسب

 96.7 2.9 29 0 1 9 وصف طریقة الرسم
 100.0 3 30 0 0 10 وصف التصمیم
 96.7 2.9 29 0 1 9 التصمیم المقترح
 90.0 2.7 27 0 3 7 تعشیق الباترون المنفذ 

  
وصف طریقة الرسم) 13(شكل   

 
 یموصف التصم) 14(شكل 

 
التصمیم المقترح) 15(شكل   

  
تعشیق الباترون المنفذ للتصمیم) 16(شكل   
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الوزن النسبي للبیانات الوصفیة للطریقة التقلیدیة) 17(شكل   

  
  :مناقشة الفرض االول

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في نسب الفاقد للنسیج بین نموذج 
في ضوء الممارسة  JIGSAWالبنطلون المنفذ باستراتیجیة ال 

وبین البنطلون المنفذ بالطریقة التقلیدیة ) Waste-Zero(المستدامة 

 ." لصالح االستراتیجیة
  :للتحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث

 JIGSAWتم حساب الوزن النسبي لكل من طریقة    -1
 :والطریقة التقلیدیة كما ھو موضح بالجدول

 JIGSAWالمقترح تنفیذه باستخدام طریقة  للتصمیمالوزن النسبي )  7(جدول 
 والطریقة التقلیدیة  وفقا آلراء المحكمین

 الفرق بین الطریقتین التقلیدي JIGSAW البیانات الوصفیة
 3.3 96.7 100 وصف طریقة الرسم

 0 100 100 وصف التصمیم

 3.3 96.7 100 التصمیم المقترح
 10 90 100 تعشیق الباترون المنفذ للتصمیم

  

  
  والطریقة التقلیدیة وفقا آلراء المحكمین  JIGSAW الوزن النسبي للتصمیم المقترح تنفیذه باستخدام طریقة)  18(شكل 

  
علي متوسطي الرتب لبنود " مان ویتي" تم تطبیق اختبار -2

والطریقة التقلیدیة،  JIGSAWطریقة  تقییم
  .والجدول التالي یلخص ھذه النتائج

  والطریقة التقلیدیة JIGSAWوداللتھا اإلحصائیة للفرق بین متوسطي رتب لبنود تقییم طریقة  " z" قیمة )  8(جدول 

مجموع  متوسط الرتب الطریقة
 الرتب

Mann-
Whitney U   "z " مستوي الداللة 

JIGSAW 6.00 24.00 2.00 2.01  دالة عند مستوي
 12.00 3.00 التقلیدي 0.05

    
دالة "  z" الجدول السابق أن قیمة  نتبین من النتائج التي یلخصھا

؛ مما یدل علي وجود فرق دال إحصائیا بین )0.05(عند مستوي 
والطریقة  JIGSAWالتصمیم المقترح تنفیذه باستخدام طریقة 

، وبالتالي یمكن قبول الفرض األول " التقلیدیة وفقا آلراء المحكمین
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توجد فروق ذات داللة  :من فروض البحث الذي ینص على
حصائیة في نسب الفاقد للنسیج بین نموذج البنطلون المنفذ إ

Zero-(في ضوء الممارسة المستدامة  JIGSAWباستراتیجیة ال 
Waste ( وبین البنطلون المنفذ بالطریقة التقلیدیة لصالح

، ویمكن أن نعزي وجود التباین في بنود تقییم طریقة "االستراتیجیة 
JIGSAW محور التي تعتمد علیھ والطریقة التقلیدیة إلي ال

االستراتیجیة في التنفیذ وھو عرض النسیج قبل البدأ بتصمیم 
بأن   BOWLES  ،ALISONالباترون األمر الذي اكدتھ دراسة 

من النسیج أو بقایا  zero wasteاستخدام عرض النسیج یخلق 
أقمشة أقل من استخدام طریقة التدریج التقلیدیة بنسبة ال تقل عن 

لي فإن فاقد التعشیق في الطریقة التقلیدیة یعني أن وبالتا %.15
المصانع ستواجھ مشكلة تراكم كمیات ضخمة من القصاصات دون 

وجود اسلوب علمي تكنلوجي لالستفادة منھا بطریقة مرضیة بل 
ھي تمثل عبئا كبیرا على البیئة حتى یتم التخلص منھا حسب ما 

وحده  2015أن في عام )  mcquillan, 2016(ذكرتھ دراسة 
بلیون متر مربع من بقایا  400تشیر التقدیرات إلى أن حوالي 

ملیار من المالبس مھدرة  60األقمشة والمستخدمة في إنتاج حوالي 
ومن أكثر الحلول المطبقة لبقایا األقمشة ھي تخزینھا بكمیات ، 

كبیرة ثم بیعھا بأسعار زھیدة جدا ،أو تركھا وإھمالھا ثم رمیھا أو 
أو تنفیذ بعض القطع البسیطة والصغیرة في الحجم والتي ، حرقھا 

ال تلقى اھتمام أو إقبال علیھا من المستھلكین بسبب شكل المنتج 
الذي یدل على أنھا مصنوعة من بواقي األقمشة وال ترقى إلى 

المستوى المطلوب من حیث نوع المنتج ومظھره وخاماتھ 
  ، وتشطیبھ

     ً لقطعة المنفذة باستخدام استراتیجیة نتائج مقیاس تقدیر ا: ثانیا
JIGSAW  

قامت الباحثتان بإعداد مقیاس تقدیر القطعة المنفذة باستخدام 
لتحكیمھ من قبل المتخصصین بمجال   JIGSAWاستراتیجیة 

واشتمل االستبیان علي  –) محكمین 7(المالبس والنسیج وعددھم 
  :محاور رئیسیة تمثلت في) 4(

 .بنود) 9(األمام وتضمن  -1
 .بنود) 9(الخلف وتضمن  -2
 .بنود) 9(الجنب وتضمن  -3
 .بنود) 6(الشكل العام وتضمن  -4

وقد استخدم میزان تقدیر خماسي المستویات بحیث  
أربع (مضبوط ) خمس درجات(تعطي االجابة مضبوط جدا 

وغیر مضبوط ) ثالث درجات(، ومضبوط إلي حد ما )درجات
وتم حساب ). درجة واحدة(، غیر مضبوط علي االطالق )درجتین(

المتوسط والوزن النسبي مقیاس تقدیر القطعة المنفذة باستخدام 
  :كما ھو موضح في الجدول التالي JIGSAWاستراتیجیة 

   JIGSAWتقییم الضبط للعینات المنفذة بطریقة االستراتیجیة) 9(جدول 
مجموع   مقیاس التقدیر  

تقییمات 
 المحكمین

متوسط 
تقییمات 
 المحكمین

الوزن 
 1 2 3 4 5 التقییم النسبي

 األمام
 85.7 4.29 30   1 3 3 مطابقة خط الوسط  .1
 85.7 4.29 30    5 2 مطابقة خط أكبر حجم. 2
 85.7 4.29 30   1 3 3 مطابقة خط فتحة الرجل. 3
 82.9 4.14 29   1 4 2 ضبط طول الحجر. 4
 97.1 4.86 34    1 6 ضبط اتجاھات النسیج. 5
 85.7 4.29 30   1 3 3 ر الراحةضبط مقدا. 6
 85.7 4.29 30   1 3 3 االتزان  .7

 82.9 4.14 29   1 4 2 االنسدال  .8

 85.7 4.29 30   1 3 3 الشكل العام. 9

 الخلف
 88.6 4.43 31   1 2 4 مطابقة خط الوسط. 1
 91.4 4.57 32    3 4 مطابقة خط أكبر حجم    .2
 94.3 4.71 33    2 5 مطابقة خط فتحة الرجل  .3
 85.7 4.29 30   1 3 3 ضبط طول الحجر  .4
 97.1 4.86 34    1 6 ضبط اتجاھات النسیج  .5
 80.0 4.00 28   2 3 2 ضبط مقدار الراحة  .6
 91.4 4.57 32    3 4 االتزان    .7
 82.9 4.14 29   1 4 2 االنسدال  .8
 91.4 4.57 32    3 4 الشكل العام. 9

بالجن  
 80.0 4.00 28  1  4 2 مطابقة خط الوسط  .1
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 85.7 4.29 30   1 3 3 مطابقة خط أكبر حجم. 2
 97.1 4.86 34    1 6 مطابقة خط فتحة الرجل .3
 82.9 4.14 29   1 4 2 ضبط طول الحجر  .4
 94.3 4.71 33    2 5 ضبط اتجاھات النسیج  .5
 82.9 4.14 29   2 2 3 ضبط مقدار الراحة  .6
 91.4 4.57 32    3 4 االتزان  .7
 80.0 4.00 28   1 5 1 االنسدال  .8
 85.7 4.29 30    5 2 الشكل العام  .9

 الشكل العام
ضبط النسبة والتناسب في العینة . 1

 91.4 4.57 32    3 4 كاملة

ضبط اتجاھات النسیج في العینة . 2
 97.1 4.86 34    1 6 كاملة

 82.9 4.14 29   1 4 2 لراحة في العینة كاملةضبط مقدار ا. 3
 91.4 4.57 32    3 4 االتزان في العینة كاملة. 4
 80.0 4.00 28   1 5 1 االنسدال في العینة كاملة. 5
 82.9 4.14 29   1 4 2 الشكل العام للعینة كاملة   .6

          

  
األمام) 19(شكل   

  
الخلف) 20(شكل   



134 The effectiveness of using sustainable practice (Zero-Waste) in garment industry 
 

International Design Journal, Volume 9, Issue 1January 2019 
 

  
نبالج) 21(شكل   

  
الشكل العام) 22(شكل   
  :باستخدام الطریقة التقلیدیة كما ھو موضح في الجدول التاليوتم حساب المتوسط والوزن النسبي مقیاس تقدیر القطعة المنفذة 

  تقییم الضبط للعینات المنفذة بالطریقة التقلیدیة) 10(جدول 
مجموع   مقیاس التقدیر  

تقییمات 
 المحكمین

متوسط 
تقییمات 

حكمینالم  
 الوزن النسبي

 1 2 3 4 5 التقییم
 األمام

 85.7 4.29 30   1 3 3 مطابقة خط الوسط  .1
 80.0 4.00 28   2 3 2 مطابقة خط أكبر حجم. 2
 82.9 4.14 29   2 2 3 مطابقة خط فتحة الرجل. 3

 68.6 3.43 24  1 3 2 1 ضبط طول الحجر. 4
 88.6 4.43 31   1 2 4 ضبط اتجاھات النسیج. 5

 65.7 3.29 23  2 2 2 1 ضبط مقدار الراحة. 6
 77.1 3.86 27   2 4 1 االتزان  .7
 74.3 3.71 26   3 3 1 االنسدال  .8
 74.3 3.71 26   3 3 1 الشكل العام. 9

 الخلف
 77.1 3.86 27   3 2 2 مطابقة خط الوسط. 1

 77.1 3.86 27  1 1 3 2 مطابقة خط أكبر حجم    .2
 82.9 4.14 29   1 4 2 مطابقة خط فتحة الرجل  .3

 71.4 3.57 25  1 3 1 2 ضبط طول الحجر  .4
 85.7 4.29 30   1 3 3 ضبط اتجاھات النسیج  .5

 68.6 3.43 24 1  2 3 1 ضبط مقدار الراحة  .6
 74.3 3.71 26  1 1 4 1 االتزان    .7
 74.3 3.71 26  1 1 4 1 االنسدال  .8
 71.4 3.57 25  1 2 3 1 العامالشكل . 9

 الجنب
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 60.0 3.00 21  3 1 3  مطابقة خط الوسط  .1
 71.4 3.57 25   4 2 1 مطابقة خط أكبر حجم. 2
 77.1 3.86 27   3 2 2 مطابقة خط فتحة الرجل .3

 71.4 3.57 25  1 3 1 2 ضبط طول الحجر  .4
 71.4 3.57 25 1 1 1 1 3 ضبط اتجاھات النسیج  .5

 71.4 3.57 25  2 1 2 2 ضبط مقدار الراحة  .6
 74.3 3.71 26  1 1 4 1 االتزان  .7
 74.3 3.71 26  1 1 4 1 االنسدال  .8
 68.6 3.43 24  1 3 2 1 الشكل العام  .9

 الشكل العام

 71.4 3.57 25   4 2 1 ضبط النسبة والتناسب في العینة كاملة. 1
 85.7 4.29 30   2 1 4 ینة كاملةضبط اتجاھات النسیج في الع. 2

 65.7 3.29 23 1 1 2 1 2 ضبط مقدار الراحة في العینة كاملة. 3
 68.6 3.43 24  1 3 2 1 االتزان في العینة كاملة. 4
 71.4 3.57 25  1 2 3 1 االنسدال في العینة كاملة. 5
 68.6 3.43 24  1 3 2 1 الشكل العام للعینة كاملة   .6

  
االمام) 23(شكل   

  
الخلف) 24(شكل   
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الجنب) 25(شكل   

  
 

  :مناقشة الفرض الثاني
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط نسب الضبط بین 

نموذج البنطلون النسائي المنفذ باألسلوب الیدوي واالستراتیجیة ال 
JIGSAW  لصالح االستراتیجیة "  

متوسطین غیر ل t-test(والختبار صحة ھذا الفرض تم حساب 
للمقارنة بین متوسطي تقییم الضبط للعینات المنفذة  ) مرتبطین

والطریقة التقلیدیة  وفقا آلراء  JIGSAWباستخدام طریقة 
  المحكمین ، والجدول التالي یلخص ھذه النتائج 

والطریقة  JIGSAWطریقة  للمقارنة بین متوسطي تقییم الضبط للعینات المنفذة  باستخدام" ت"یوضح نتائج اختبار ) 11(جدول 
  التقلیدیة  وفقا آلراء المحكمین

االنحراف   المتوسط  الطریقة
  المعیاري

درجة 
  الحریة

قیمة 
 " ت"

مستوي 
 الداللة

مربع إیتا 
2  

حجم 
  التأثیر

قوة داللة 
  التأثیر

JIGSAW 30.60 1.92 64 8.82 كبیر 2.43 0.55 دالة 
 2.30 26.00 التقلیدي

  
دالة " ت"ائج التي یلخصھا الجدول السابق أن قیمة نتبین من النت
ً بین  0.05≤ عند مستوي  مما یشیر إلي وجود فرق دال إحصائیا

 JIGSAWمتوسطي تقییم الضبط للعینات المنفذة  باستخدام طریقة 
لصالح طریقة  –والطریقة التقلیدیة  وفقا آلراء المحكمین 

JIGSAW  
اني من فروض البحث  تم قبول الفرض الث ومن ذلك یتضح أنھ

یوجد فرق دال إحصائیا  بین متوسطي تقییم : والذي ینص علي 
والطریقة  JIGSAWالضبط للعینات المنفذة  باستخدام طریقة 

 JIGSAWطریقة  لصالح –التقلیدیة  وفقا آلراء المحكمین 
ویرجع ذلك إلي تأثیر العینة بالباترون المنفذ لھا المحتوي لقطعة 

Gusset قطعة مثلثة تحت الحجر تخاط بین منفرج  رة عنوھي عبا
 كما یعرف عن  الرجلین لتحسین التناسب والحركة للقطعة

Gussetمن القماش تخاط في الملبس أو العینة  عادة أنھا قطعة

ولھا مواقع مختلفة كتحت الذراعین  لتعزیز أو توسیع جزء منھ
التي  )م Rissanen  ،Timo )2013وھذا ما أكدتھ دراسة . أیضا

. تدعو الى النظر في الباترونات كجزء ال یتجزأ من عملیة التصمیم 
بأنھا قادرة  zero waste كذلك تصف األزیاء المعدة بطریقة  ال 

وھذا ما ینطبق .  على أن تكون مصدر جمالي والھامي للموضة
على العینة المنفذة باستخدام االستراتیجیة حیث انھا تحتوي على 

الحجر نالت على استحسان المحكمین جمالیا جزء مدعم لمنطقة 
  .وفنیا وجعلت العینة المنفذة أكثر ضبطا من العینة التقلیدیة  

بالرغم من أن نتیجة االختبار توضح أن االختالف بین طریقة 
JIGSAW  أي ال یرجع ،ً ً معنویا والطریقة التقلیدیة  اختالفا

ولذلك  JIGSAWللصدفة، فھو ال یخبرنا بالكثیر عن قوة طریقة 
نقوم بحساب إحصاء مربع ایتا لحساب حجم التأثیر، وقد بلغ مربع 

من الحاالت یمكن أن یعزي % 55وھذا یعني أن ) 0.55(إیتا 
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 JIGSAWالتباین في األداء إلي تأثیر المعالجة باستخدام طریقة 
ً في استخدام الممارسة  ً كبیرا والطریقة التقلیدیة؛ مما قد یكون لھ أثرا

  . في صناعة المالبس الجاھزة) zero-waste(مة المستدا

  
  والطریقة التقلیدیة  وفقا آلراء المحكمین JIGSAWباستخدام طریقة )  ككل(متوسطي تقییم الضبط للعینات المنفذة ) 27(شكل 

  
والطریقة التقلیدیة  وفقا  JIGSAWباستخدام طریقة )  في ضوء محاور مقیاس التقدیر(متوسطي تقییم الضبط للعینات المنفذة ) 28(شكل 

  آلراء المحكمین
 :  Recommendationsالتوصيات 

  :من خالل ھذا العرض لنتائج الدراسة توصي الباحثتان بالتالي 
  تطویر و تحدیث المناھج التي تدرس لطالبات المالبس و

النسیج لمواجھة التطور الدائم في حلول مشكالت إنتاج و تنفیذ 
  .المالبس

 مختلفة التي تخص اعداد باترونات تدریس االستراتیجیات ال
Zero waste  لطالبات قسم المالبس و النسیج.  

  االھتمام بالمشاكل البیئیة والمساھمة في حلھا عن طریق
  .المواد الدراسیة في قسم المالبس و النسیج 

 ھ مصانع المالبس إلى استخدام تقنیات حدیثة في إنتاج یتوج
 .المنتج الملبسيالمالبس للوصول للكفاءة المطلوبة في 

  تشجیع المصممین على التفكیر في تغییر عملیة التصمیم
الخاصة بھم والتي تركز على تقلیل وتقلیص نفایات القماش 

 .قبل وصول المالبس إلى المستھلك
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