
معوقات استخدام معلمي المرحلة االبتدائية لتقنيات التعليم في مدارس محافظة األنبار 

 في العراق من وجهة نظر المعلمين

 إعداد 

 لؤي عبيد سويد الفهداوي 

 إشراف

 الدكتور محمد الجاغوب

 الملخص                                                

تعّرف معوقات استخدام معلمي المدارس االبتدائية لتكنولوجيا التعليم من  إلى هدفت هذه الدراسة

تّم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. قام ، وجهة نظر المعلمين في مدارس محافظة األنبار في العراق

ث ، وعند إطالع الباحاستبانة( 276) استردادوتم  على أفراد عينة الدراسة استبانة( 300الباحث بتوزيع )

( معلمًا 273غير مكتملة اإلجابة، وبذلك استقرت العينة على ) استبانات( 3عليها، الحظ أن هناك )

  للتحليل. استباناتهمومعلمة خضعت 

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن واقع معوقات استخدام معلمي المرحلة االبتدائية لتقنيات 

محافظة االنبار في العراق كانت بدرجة متوسطة، وأن ترتيب التعليم من وجهة نظر المعلمين في مدارس 

المجاالت المعتمدة في الدراسة بينت أن مجال الجوانب المادية في المرتبة األولى، تاله في المرتبة الثانية 

الجوانب اإلدارية، تاله في المرتبة الثالثة المجال المتعلق بالمدرس، بينما جاء مجال الطالب في المرتبة 

= 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وأظهرت نتائج السؤال الثاني أنه خيرة، األ

α )في متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة . 

بتوفير فنيين متخصص في تقنيات التعليم الدراسة أوصى الباحث  هذه وفي ضوء نتائج 

هم نحو استخدام تقنيات التعليم، واهتمام إدارة المدرسة بإثارة دافعية المعلمين نيساعدون المعلمين ويوجهو 



 نحو استخدام تقنيات التعليم، توفير اإلمكانات المادية المخصص لبرامج تقنيات التعليم.
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Abstract 

The purpose of this study was to identify the obstacles to the use of 

primary school teachers for educational technology from the point of view of 

teachers in Anbar governorate schools in Iraq. The researcher distributed 

(300) questionnaires and retrieved (276) questionnaire. When the researcher 

was informed, he noticed that there were (3) incomplete answers. The sample 

stabilized on (273) teachers whose questionnaires were analyzed. 

The results related to the first question that the reality of the obstacles to 

the use of teachers in the primary stage of education techniques from the point 

of view of teachers in the schools of Anbar province in Iraq was a medium, 

and that the order of the areas adopted in the study showed that the field of 

material aspects in the first place, followed by second administrative aspects, 

Followed by the field related to the teacher, while the field of the student 



ranked last, and the results of the second question that there are no significant 

differences at the level of significance (α = 0.05) in the variables of gender 

and scientific qualification and experience. 

 In light of the results of the study, the researcher recommended the 

provision of technicians specialized in educational techniques to help teachers 

and guide them to use the techniques of education, and the interest of the 

school administration to raise the motivation of teachers towards the use of 

education techniques. 

 


