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المالبس والنسيج نحو استخدام برنامج تعليمي باستخدام الوسائط اتجاهات طالبات تخصص 

 .المتعددة في تدريس تشغيل ماكينة الغرزه المخفية
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Attitudes of Students Specializing In Clothing and Textile towards 

using A Proposed Instructional Multi-Media in Studying operating 
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 المستخلص
Abstract 

 ع

يهدف البحث إلى بناء مقياس لالتجاهات إزاء استخدام برنامج تعليمي مقترح متعدد الوسائط عن 

 ونسيج نحو استخدام البرنامج، ماكينة الغرزه المخفية، وقياس اتجاهات طالبات تخصص مالبس

) إضافةً إلى الكشف عما إذا كان هناك فروق في اتجاهات الطالبات في المرحلة التعليمية 

، وتكونت العينة الوسائطنحو استخدام البرنامج التعليمي المقترح متعدد ( الماجستير -البكالوريوس

رحلة طالبة، وم( 23)طالبة متمثلة في طالبات المرحلة التعليمية البكالوريوس وعددهن ( 65)من 

طالبة تخصص مالبس ونسيج باالقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد ( 32)الماجستير وعددهن 

الطالبات الالتي درسن البرنامج التعليمي المقترح نحو  اتاتجاه صمم مقياسالعزيز بجدة، حيث تم ت

اإلرباعيات  إحصائياً باستخدام تم معالجة البيانات الناتجةمتعدد الوسائط، واستخدام الحاسب اآللي 

إيجابية االتجاهات نحو استخدام البرنامج ، وتوصل البحث إلى (  T. Test( )ت ) واختبار 

جود فروق دالة كذلك وو في تشغيل ماكينة الغرزه المخفية،التعليمي المقترح متعدد الوسائط 

عند مستوى  علمالماجستير قبل التوإحصائياً بين متوسطي درجات الطالبات في مرحلة البكالوريوس 

 0لصالح طالبات مرحلة الماجستير 0.6.عند مستوى داللة وبعد التعلم ،  0.0.داللة 

وقد أوصى البحث باالهتمام بتطوير طرق تدريس المقررات الدراسية بقسم المالبس والنسيج بما 

مكانات يتماشى مع تكنولوجيا التعليم من خالل االستفادة من برامج الوسائط المتعددة، ومن جميع اإل

الهائلة التي يمتلكها الحاسب اآللي، والتي أثبتت إيجابيتها في التعليم، وتعميم تدريسها لطالبات قسم 

 0المالبس والنسيج
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E 

This research aims to design a system that measures and gauges the attitudes 

and willingness of students towards using a proposed multi-media instructional 

computer program, which teaches the use of Blind stitch machine, and to 

actually measure the degree of their attitudes, in addition to detecting any 

differences between undergraduates and master degrees with regards to using 

the program. 

A sample of (65) students were used, (32) of them undergraduate students, and 

(24) master degree students, specializing in Clothing and Textile, at the Faculty 

of Home Economics, king Abdul Aziz University, Jeddah. Since a system was 

designed , that measures and gauges the attitudes and willingness of students 

towards using a proposed educational multi-media computer program, which 

teaches the use of Blind stitch machine,  and results were analyzed  

statistically, using the (T-Test) and percentiles. 

The research concluded that there was a positive attitude towards the using of 

the specially designed computer instructional program which teaches the use of 

operating Blind stitch machine, as well as finding a statistical significance level 

0.01 points difference of average marks between undergraduate and master 

degree students before learning the program, and significance level 0.05 

difference, in favor of master degree students. 

The research recommended the necessity of improving and upgrading teaching 

methods and materials used in instructing Clothing and Textile students, in 

order to keep up with the latest in Education technology through multi-media 

and to take advantage of the huge potential  in using computers for advanced 

learning in this specialty within the Faculty of Clothing and Textile. 
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