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 :ملخص الدراسة

مدى تطبيق معايير الجودة في بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل فري  تعرف دفت الدراسةه

، كما  اتتماد اسرتدد  الباثرا الشرنا  الو رلي الش ر ي ، ومراكز التدبيا التربوي بشدينة الريرا 
 52أسروو  الش را المرامذ ك لرغ لحرمر ثجرن العينرة مرل الشردببيل الرديل بور   ردد ن الب حا  تىا  

يتلرق ، وتوصىت الدراسة إلا  نها  استبانة 52استبانة تن استرداد  52قا  الباثا بتوزيع مدبباً ثيا 

كذ مل  ينة الدباسة مل الشدببيل كالشتدببيل  وى فا وية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا 

 جشيع  ينة الدباسة مرل الشردببيل، الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا 

المرشادن  يوافقون  وى ك ي قيادات التدبيا التربوي بأ شية تطبيق معايير الجودة ببررام  تردبيا 
جشيع  ينة الدباسة مل الشدببيل يوافقون بدبجة متوسطة  ورى أن  نرا  ، الطالبنن  بدرجة متوسط

ينرة جشيرع  ، معوقات تقوذ مل جودة تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشراكرز التردبيا بشدينرة الريرا 

الدباسررة مررل الشترردببيل يوافقررون  وررى كجررود معوقررات تقوررذ مررل جررودة ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل 

 ررد  كجررود فررركد  ات دصلررة بثحررا ية برريل كررذ مررل الشرردببيل ، بشراكررز الترردبيا بشدينررة الريررا 

 ررد  ، كالشتردببيل ن رو مرردى فا ويرة تطبيرق معررايير الجرودة فرري بررام  تردبيا الشريررديل الطيبيريل

د فركد  ات دصلة بثحا ية بيل كذ مل الشدببيل كالشتدببيل ن رو أ رن معوقرات تطبيرق معرايير كجو

 .الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

 :مقدمة الدراسة
بن النرارر بلررى كاقررع ال راد فرري مدابسررنا يجرد ن رربة كبيرررة مرل الشريررديل الطيبيرريل  ا ررة 

ا  اإلبياد الطيبري  نتيجرة لفرعأ ترأ يوان كتردبيبان  كلردلغ الجدد منان غير موشيل بلشاماً تاماً بشا

كان صبد مل اص تشا  بإ داد الشريديل الطيبييل اإل داد الجيد لشا له مل نتا   بيجابية  ورى أدا ارن  

ك دا ما أكدته نترا   أغورا الدباسرات التري أجرير   ورى الشجتشرع ال رعودي  ثيرا تو رو  دباسرة 

لودكبات التدبيبية التي يوت ق باا الشريردكن الطيبيرون فري مجراد الشانرة بلى أن ( 5002)الشميقا 

أن لنو يرة ( 9111)أثراً بيجابياً في تعزيز الجانا الشاابي لديان  كأرارت نترا   دباسرة المراري 

اإل داد كالتدبيا الشاني الدي يتوقاه الشريد الطيبي أثراً كاض اً في م رتوى فا ويتره  كشرا أك ر  

 .بفركبة اص تشا  باإل داد العوشي كالشاني لوشريد الطيبي( 9111)بي ي دباسة الح

كقرررد ثر ررر  ثلومرررة الششولرررة العربيرررة ال رررعودية  ورررى بدبا  التررردبيا ضرررشل  ططارررا 

أن (: "6/2)فرري الشررادة ( 5002)التنشويررة  ثيررا جررال فرري الدطررة العمرررية لرروزابة التربيررة كالتعوررين 

 (.52ص" )ا العامويل في قطاع التعوين تربوياً كبدابياً تدبي: الادف اصستراتيجي الثالا  و

كللررل  رردا الترردبيا بن كرران برردكن تقرروين جرراد كمرردبكل ف رريعثر  لررغ بمررلذ كاضررا  وررى 

( 9192)كطالررا المررقاكي . نتا جرره  كيلررون  رردباً لووقرر  كالجاررد كالشرراد  دكن أي ثحرريوة ترجررى

في بنجاح أ داف التنشية  كتتحأ البرام  بفركبة التشييز بيل كجود برام  تدبيبية كبيل فا ويتاا 

التدبيبية في كثير مل البودان بلثافة الجوانا النظرية كقوة القيشة العشوية  فبعفاا يبقي  وى الوضع 

القا ن  كالبعض اآل ر مقتبس مل الدكد الشتقدمة دكن تلييأ لألكضراع الش ويرة  كبردلغ تحربا  رده 

 .وطنيةالبرام  غير مي شة ألغرا  التنشية ال

كمل األساليا ال ديثة لتقوين البرام  التدبيبيرة بنمرال بدابة الجرودة التري أثبتر  فا ويتارا فري 

أن بدابة الجودة مل األسراليا ( 5001)التأثير  وى العشوية التربوية كمناا اإلبيادية كا تبر معشاب 

ثيرا ت رعى . اصت أ ررىالتي د و  ثديثاً بلى مجاد التربية كالتعوين بعد أن أثبتر  نجاثارا فري مجر

توغ اإلدابة بلرى ب رداد العامرذ فري الشجراد التربروي  بشوا رلات معينرة تتوافرق مرع مجالره  كتواكرا 

 .التميير كالتقد  التلنولوجي الاا ذ

ك وى ضول ما تقد   كمل  يد  برة الباثا في مجراد اإلبيراد الطيبري فشرل الشتوقرع أن 

ل الطيبيرريل بالعشويررة اإلبيررادية فرري مدابسررنا لت قيررق تررناض جررودة برررام  ب ررداد كترردبيا الشريرردي
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كمل ثن ي تطيع الشريد الطيبي م ا دة الطالا  وى العيش . أ دافاا بأففذ كأي ر الطرد الششلنة

 .في بيئة تربوية سويشة  مشا ينت   نه ت قيق أ داف العشوية التربوية التعويشية بطريقة أكثر فا وية

 :مشكلة الدراسة
ع ال الي لوتدبيا كجود  وذ في ت قيرق البررام  التدبيبيرة أل ردافاا  ثيرا أثبتر  يعكد الواق

أن أثرر التردبيا  ورى الشتردببيل كران بشجشوره مرندلض جرداً  كشرا أراررت ( 5002)دباسة  يروني 

أن الرردكبات التري تقرردماا مراكررز الترردبيا التربروي تعرراني مررل ممررليت ( 5002)دباسرة الارراجري 

كقرد اتلقر  تو ريات . ا كقوور  مرل قردبتاا  ورى ت قيرق أ ردافاا الشنمرودةك عا  ثدت مل فا ويتار

كثيررر مررل الدباسررات الششاثوررة فرري  رردا الشجرراد  وررى أ شيررة العشررذ  وررى بفررع م ررتوى كلررالة البرررام  

 (.5090  الز راني 5001  لجار 5009الق طاني : )التدبيبية لت قق أ دافاا الشرجوة مثذ

ل كب رريح الترردبيا التربرروي  ك لررغ بتطبيررق معررايير كلرردلغ  نالررغ سررعي ثثيررا بلررى ت  رري

الجودة لشا لتوغ الشعايير مل دكب بابز في ت  ريل كتطروير األدال التردبيبي  كقرد أيراب لردلغ كنعران 

ثيا بيّل أن الجودة في الشجاد التدبيبي توفر أدكات كأساليا متلامورة ت را د الشعس رات ( 5002)

 وى أن تطبيق مبادئ الجودة ( 5001)شا أكدت دباسة معشاب ك. التعويشية  وى ت قيق نتا   مرضية

 .في التدبيا التربوي ي  ل بيئة التدبيا  كي ا د  وى ت قيق أ دافه في تطوير قدبات الشتدببيل

كمرل  ريد  بررة الباثرا فري مجراد اإلبيراد الطيبري  كبعرد بطي ره  ورى ص  رة البررام  

صثررق قوررة البرررام  الترري ت ررا د الشريررد الطيبرري  وررى التدبيبيررة فرري مراكررز الترردبيا التربرروي فقررد 

كشرا صثرق أيفراً أن تورغ البررام  . تطوير  اته كالرقي بش توى الددمات التي يقدماا دا ذ الشدبسة

التدبيبية ص تتواكا مع تطروبات العشرذ اإلبيرادي الشعا رر  ثيرا أن الشريرد الطيبري فري بعرض 

األساليا التقويدية الركتينية كغير العوشية  كاص تشاد  ورى الشدابل مازاد يعتشد في أدال  شوه  وى 

 .ال جيت الوبقية

بص أن ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل أثنررال الددمررة ي عررد الرافررد األسررال فرري تطرروير قرردباتان 

مبينراً أنره ( 9192)كتنشية مااباتان اليزمة لت قيق الادف مل  شوان  كقد أكرد  ورى  لرغ القريروتي 

ل م اكصت الشعس ات ا تيراب األيرداص الشناسربيل لمرمذ الوررا أ الشدتولرة  بص أن  وى الرغن م

 لغ ص يمني  ل ضركبة تزكيد ن بالشاابات كالللالات اليزمة لشواجاة الش رتجدات  ورى ال راثة 

لدا فشل األ شيرة ال ررص كالتأكيرد  ورى التردبيا  ورى بأل العشرذ  فبدكنره تتقراد  . العوشية كالعشوية

 .ت الشريد الطيبي كتقذ مااباته مشا يعثر سوباً  وى أدا همعووما

تأسي اً  وى ما تقد  صبد مرل اص تشرا  بتطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل 

الطيبييل كتطوير ا  ب يا تلون  وى قدب متشيز مل اللعالية ثتى تعدي الدكب الشرجو مناا بللالة 

اسرة بلرى مناقمرته  ك ويره يشلرل بوروبة ممرلوة الدباسرة فري الت را د  الية  ك دا مرا ت رعى  رده الدب

مررا مردى تطبيرق معررايير الجرودة فري برررام  تردبيا الشريرديل الطيبيرريل فري مراكررز : الرر يس الترالي

 التدبيا التربوي بشدينة الريا ؟

 :تجيا  ده الدباسة  وى الت ا صت التالية: تساؤالت الدراسة

ير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا ما مدى فا وية تطبيق معاي .9

 التربوي بشدينة الريا  مل كجاة نظر كذ مل الشدببيل كالشتدببيل؟

ما مدى ك ي قيادات مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا  بأ شية تطبيق معايير الجودة فري  .5

 ل؟برام  تدبيا الشريديل الطيبييل مل كجاة نظر الشدببي

مررا أ ررن معوقررات تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل فرري مراكررز  .2

 التدبيا التربوي بشدينة الريا  مل كجاة نظر كذ مل الشدببيل كالشتدببيل؟

 ذ توجد فركد  ات دصلة بثحا ية بيل كذ مل الشدببيل كالشتدببيل في فا وية تطبيق معرايير  .2

 لشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا ؟الجودة في برام  تدبيا ا
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 ررذ توجررد فررركد  ات دصلررة بثحررا ية برريل كررذ مررل الشرردببيل كالشترردببيل فرري معوقررات تطبيررق  .2

معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل فرري مراكررز الترردبيا التربرروي بشدينررة 

 الريا ؟

 :أهداف الدراسة
مدى تطبيق معايير الجودة في بررام  : "لاده الدباسة في التعرف  وى يتشثذ الادف الر يس

  كيتلررع  نره األ رداف "تدبيا الشريديل الطيبييل فري مراكرز التردبيا التربروي بشدينرة الريرا 

 : التالية

التعرررف  وررى مرردى فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل فرري  .1

 .وي بشدينة الريا  مل كجاة نظر الشدببيل كالشتدببيلمراكز التدبيا الترب

ت ديد مدى ك ي قيادات مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا  بأ شية تطبيرق معرايير الجرودة  .2

 .في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل مل كجاة نظر الشدببيل

بيرريل فري مراكررز ببرراز أ رن معوقررات تطبيرق معررايير الجرودة فرري بررام  ترردبيا الشريرديل الطي .3

 .التدبيا التربوي بشدينة الريا  مل كجاة نظر الشدببيل كالشتدببيل

التو ررذ لو وررود الشقترثررة لوتموررا  وررى معوقررات تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا  .4

الشريررديل الطيبيرريل فرري مراكررز الترردبيا التربرروي بشدينررة الريررا  مررل كجاررة نظررر الشرردببيل 

 .كالشتدببيل

 :تتشثذ أ شية  ده الدباسة في جانبيل نظري كتطبيقي  وى الن و التالي :ةأهمية الدراس

 :األهمية النظرية

 مرردى تطبيررق معررايير الجررودة فرري : ت ررتشد  ررده الدباسررة أ شيتاررا مررل أ شيررة موضررو اا أص ك ررو

برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل فرري مراكررز الترردبيا التربرروي بشدينررة الريررا   ك لررغ لشررا 

شوضوع مل أ شية يمو  الرأي العا  الشعا ر في الششولة العربية ال رعودية ثيرا يشثوه  دا ال

ي ررعى الشتدححررون األكرراديشيون بلررى بيجرراد أن ررا الوسررا ذ لرفررع كلررالة الشعس ررات التربويررة 

كم ررايرتاا لوعحررر ال ررديا  كقررد ص يت ررنى  لررغ بص مررل  رريد تطبيررق معررايير الجررودة فرري توررغ 

 .الشعس ات

 الدباسة في ا تشامارا بشعرفرة مردى تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا  تتجوى أ شية  ده

 .الشريديل الطيبييل  كمشا يعدي بلى تلادي استنزاف الجاود كاألمواد كالطاقات

  كشا تتجوى أ شية  ده الدباسة في كوناا بضافة  وشية جديدة في مجاد التدبيا التربروي بحرلة

بحرلة  ا رة  ثيرا أن مجراد الجرودة فري التردبيا   ورن    امة  كتدبيا الشريديل الطيبيريل

 .مازال  الشلتبة العربية في ثاجة بلى العديد مل الدباسات في مجاله

  كاألمذ في  ده الدباسة أن تلون م را شة فعالرة فيشرا سرتقدمه مرل معطيرات  وشيرة ك شويرة مرل

الشعوقات التي ت رود  يأناا تح يا اللثير مل التحوبات النظرية التي ت ا د في التموا  وى

 .دكن تطبيق معايير الجودة في مجاد التوجيه كاإلبياد الطيبي

 :األهمية التطبيقية

  ت رتشد الدباسرة أ شيتارا فرري كونارا تتقحرى معررايير الجرودة الشطبقرة باللعررذ فري مراكرز الترردبيا

جرودة التربوي بشدينة الريا   ك لغ بادف الوقوف  وى م توى مشابسرتاا  كت ديرد معرايير ال

 .التي يجا تطبيقاا في البرام  التي تقدماا توغ الشراكز

  قد ت ا ن  ده الدباسة فيشا أسلرت  نره مرل نترا   تلمرأ  رل كاقرع تطبيرق معرايير الجرودة فري

 .برام  تدبيا الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا 

  معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا تتفررا أ شيررة الدباسررة فرري كمررلاا أل ررن معوقررات تطبيررق

الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا   مشرا يشلرل القيرادات التدبيبيرة 
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مل كضع ال بذ الشناسبة لو د مل معوقات تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل 

 .الطيبييل

 :حدود الدراسة
الدباسة  وى ب را مردى تطبيرق معرايير الجرودة فري اقتحر موضوع  ده : ال دكد الشوضو ية .9

 .برام  تدبيا الشريديل الطيبييل الشقدمة في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا 

طبقرر   ررده الدباسررة  وررى  ينررة مررل الشريررديل الطيبيرريل فرري جشيررع مراثررذ : ال رردكد البمرررية .5

 .لطيبي  كمدببي  ده البرام التعوين العا  الشوت قيل ببرام  التدبيا في مجاد اإلبياد ا

اقتحرت  رده الدباسرة  ورى مراكرز التردبيا التربروي التابعرة إلدابة التردبيا : ال دكد الشلانية .2

 .بشدينة الريا ( بنيل)التربوي 

 .5090/5099طبق   ده الدباسة في اللحذ الدباسي الثاني لوعا  الجامعي : ال دكد الزمانية .2

 :مصطلحات الدراسة
كيقحررد (. 921  ص5002مجشررع الومررة العربيررة  " )الَشَ ررافَة  كالَمايَررة  : "الومررة  ررو الشرردى فرري :مدددى

الدبجررة الترري يررتن باررا تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا : الباثررا بالشرردى فرري  ررده الدباسررة

 .الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا 

" الش ررا ذو كالقفررايا لقا رردةة  وشيررةة أك قانونيررةة أك ن و رراب فرراع  : "التطبيررق فرري الومررة  ررو :تطبيددق

تنليد كمشابسرة : كيقحد الباثا بالتطبيق في  ده الدباسة(. 220  ص5002مجشع الومة العربية  )

 .معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا 

يَاب   كفي اللو لة: "الشعياب في الومة  و :معايير نشرو    مت قرق  أك متحروب  لشرا ينبمري أن يلرون : العو

( 5001)كي عرفارا معشراب (. 621  ص5002مجشرع الومرة العربيرة " ) ويه الميل  كالجشع َمَعرايير

ال الة الشثالية لألدال الشتوقع  كالتي  شش  لش ا دة الشعس ات التعويشية لتلرويل : "ا طيثاً بأناا

امذ إلدابة أدا اا التنظيشي لت قيق اللا وية كالللالة دا شة الت  ل  بشرا يتوافرق كتطوعرات منظوب متل

مقراييس كموا رلات : كيقحد الباثا بالشعرايير فري  رده الدباسرة(. 91ص" )الش تليديل مل  دماته

تحأ اإلجرالات التي ينبمي أن تلون  وياا برام  تدبيا الشريديل الطيبييل ثتى تحبا مطابقة 

 .وجودةل

أ رواا َجرّوَد  كالَجيّررد  نقريض  الررديلو  كَجراََد المريل َجرَوَده   كَجررَوَده  أي : "الجرودة فري الومرة :الجدودة

كيررى معشراب (. 250  ص9199ابرل منظروب  " ) ردا المريل  َجيّرد  بَريال  الَجروَدةو : كيقراد.  اب َجيَرداً 

مات لجشيررع التربرروييل بمررلذ أسرروو   شررذ أساسرري ي رران فرري تقرردين  ررد: "أن الجررودة  رري( 5001)

كيقحررد (. 50ص" )مرضرري يرفررع مررل م ررتوى األدال ا تشرراداً  وررى متطوبررات كاثتياجررات العشيررذ

مجشو ررة مررل الشوا ررلات كالدحررا ي كالشقرراييس الشطوررو  : الباثررا بررالجودة فرري  ررده الدباسررة

 .توافر ا في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل أثنال الددمة لورقي بش توى أدا ان

دََّب   : َدَب َ : "التدبيا في الومة  و :التدريب َجررَّ    كالتَردبيا  : الَدب    كالش  : أ روه مرل الد ببَرةو : الش 

 شويررة منظشررة : "بأنرره( 5002)كيعرفرره فويرره كالزكرري (. 9220  ص9199ابررل منظرروب " )التَجروبَررة  

يرة لتوبيرة اثتياجررات م رتشرة م وب را اللررد تاردف بلررى بثرداا تمييررات م رددة سررووكية كفنيرة ك  ن

م ددة ثالياً أك م تقبيً يتطوباا اللرد كالعشذ الدي يعديره كالشعس رة التري يعشرذ لارا كالشجتشرع الردي 

 شويرة منظشرة م رتشرة تقرو  بارا : كيقحد الباثرا بالتردبيا فري  رده الدباسرة(. 92ص" )ينتشي بليه

ديل الطيبيررريل الشعرررابف بدابة التررردبيا التربررروي بشدينرررة الريرررا   كتاررردف بلرررى بك رررا  الشريررر

 . كالشاابات اليزمة لرفع كلايتان الشانية كت  يل م توى أدا ان

مجشو ة  نا ر مدططة كمتلامورة كمتلا ورة : "بأناا( 5002) رفتاا المريأ  :البرامج التدريبية

(. 9ص" )مرع بعفرراا موجاررة لعرردد مرل الشترردببيل لت قيررق أ ررداف معينرة  رريد فترررة زمنيررة م ررددة

الردكبات التأ يويرة القحريرة التري تترراكح مردتاا : لباثا بالبرام  التدبيبية في  رده الدباسرةكيقحد ا

بيل يوميل بلى أببعة أيا   كالتي تعقد في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا   كتقد  لوشريرديل 
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لشناطة بارن الطيبييل بادف تزكيد ن بشا ي تاجونه مل معوومات كماابات تزيد مل أدا ان لشاامان ا

 .بللالة  الية

ق  : "الشريد في الومة: المرشد الطالبي ه   أك الَوا و َوجو (. 226  ص5002مجشع الومة العربية  " )الش 

المررردي الشع رررذ  وشيررراً لتقررردين الش رررا دة : "ا رررطيثاً بأنررره( 5009)ك رفررره أبو بررراة كنيرررازي 

شمررررليت النل رررررية الشتدححررررة لألفررررراد كالجشا ررررات الررررديل يواجاررررون بعررررض الحررررعوبات كال

كيتبنى الباثا التعريأ ال ابق ليلون تعريلاً بجرا يراً لوشريرد الطيبري فري (. 22ص" )كاصجتشا ية

 . ده الدباسة

مراكرز أ رردت : "مراكرز التردبيا التربرروي بأنارا( 9112) رررف موسرى  :مراكدز التددريب التربدوي

بيا كافررة العررامويل فرري الشجرراد لوشعوشرريل بارردف تطرروير ن مانيرراً  ك رري أثررد البرردا ذ الشطركثررة لتررد

كيقحد الباثرا بشراكرز (. 926ص" )التربوي  كتقو  بتدطيط كتنليد البرام  التدبيبية الدا ة بان

الجارات التنليديرة التري تقرو   ورى تنليرد الدطرة التدبيبيرة إلدابة : التردبيا التربروي فري  رده الدباسرة

  كالشتشثورة (بنريل)وتربية كالتعوين بشنطقرة الريرا  التدبيا التربوي كاصبتعاا التابع لإلدابة العامة ل

 .الشركز الر يس  كمركز المر   كمركز المشاد: في

 :الدراسات السابقة والتعليق عليها
مل كجاة نظرر  1000التي تعرف   وى كاقع تطبيق بدابة الجودة أيزك( 5002)دباسة ال  ين  .9

لاررا فرري الششولررة العربيررة ال ررعودية  مررل  الشررديريل كالشعوشرريل فرري مرردابل التعوررين العررا  الشطبقررة

كقرد طبرق الباثرا الدباسرة .  يد التعرف  وى فوا د ك وا ق كسبذ ت قيق النجاح فري تطبيقارا

 22ثلوميرة ك 2مدبسرة منارا  20مرديراً كمعوشراً فري  9299 وى جشيع مجتشرع الدباسرة البرال  

بسراا  بدابة الجرودة بدبجرة : سرةكمرل أ رن نترا   الدبا. ك لرغ باسرتددا  اصسرتبانة. مدبسرة أ ويرة

تطوير العشذ الشدبسي  كجد  الطي  بلى الشدابل  كزيادة بضا الطري  كأكليرال :  الية في

أموب ن  كت  يل دافعية الشعوشيل لوعشرذ  كتلعيرذ دكب الشعورن فري النارو  برالطي   كتطروير 

بدابة الجررودة فرري  العشررذ التربرروي فرري الشدبسررة  كمررل أبرررز الشعوقررات الترري ت ررود دكن تطبيررق

 د  اصقتناع بالنظا  كجدكاه  كمقاكمرة العرامويل لوتمييرر  كنقري بلشرا  العرامويل : مدابل التعوين

كتتلررق  ررده الدباسررة مررع الدباسررة ال اليررة فرري أن  رردفاشا التعرررف  وررى كاقررع تطبيررق . بالنظررا 

الشردابل األ ردة الجودة  كللناشا تدتولان فري ملران تطبيرق الجرودة  فارده الدباسرة طبقر   ورى 

 .بنظا  الجودة بينشا الدباسة ال الية تطبق  وى مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا 

التي ا تش  بإملانية تطبيق الجامعات ال عودية إلدابة الجودة الماموة  (5006)دباسة الركيمد  .5

لجشرع البيانرات  كاسرتدد  الباثرا اصسرتبانة كرأداة . كفق معايير جا زة الشوغ  بد العزيرز لوجرودة

 بررابة  كتررن التأكررد مررل  رردد كثبررات اصسررتبانة  ككانرر   ينررة  22م رراكب فرري  9تلونرر  مررل 

مورلاً في جامعتي الشوغ سعود كاإلما  م شرد برل سرعود اإلسريمية  مرل أ فرال  622الدباسة 

أن تقررديرات أ فررال  يئررة الترردبيس : كمررل أ ررن نتررا    ررده الدباسررة.  يئررة الترردبيس كاإلدابيرريل

إلدابييل في جامعة الشوغ سعود إلملانية تطبيق بدابة الجودة الماموة في الجامعات ال لوميرة كا

ال عودية كفق معايير جرا زة الشورغ  برد العزيرز لوجرودة  جرالت بدبجرة بريل متدنيرة كمتوسرطة  

بينشررا جررالت تقررديرات أ فررال  يئررة الترردبيس كاإلدابيرريل فرري جامعررة اإلمررا  م شررد بررل سررعود 

كتتلررق دباسررة الركيمررد مررع الدباسررة ال اليررة فرري كوناشررا تتنرراكصن . بدبجررة متوسررطةاإلسرريمية 

موضوع الجودة  كللل تدتوأ  ده الدباسة  ل الدباسة ال الية في أناا ا تش  بإملانيرة تطبيرق 

بدابة الجودة المراموة فري الجامعرات ال لوميرة ال رعودية كفرق معرايير جرا زة الشورغ  برد العزيرز 

تاتن الدباسة ال الية بشدى تطبيق معايير الجودة فري بررام  تردبيا الشريرديل  لوجودة  في ثيل

 .الطيبييل

الترري ا تشرر  بررالوقوف  وررى كاقررع الرردكبات التدبيبيررة الترري ي حررذ ( 5009)دباسررة الق طرراني  .2

 وياا معوشو تعوين اللباب في الششولة العربية ال عودية  ك لغ في ضول اثتياجاتان التدبيبية مرل 
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ظررر  ررعصل الشعوشرريل الشترردببيل الشوت قرريل بتوررغ الرردكبات فرري بدابة الترردبيا التربرروي كجاررة ن

 بررابة ككانرر   وررى دبجررة  21م رراكب فرري  2بشدينررة الريررا   كاسررتدد  الباثررا اسررتبانة  ات 

متدبباً مل معوشي تعوين اللباب الشوت قيل بردكبات  925 الية مل الحدد كالثبات  كطبق   وى 

وررين اللبرراب كطرا ررق ترردبيس كت ليررز اللبرراب فرري مراكررز الترردبيا التربرروي تدبيبيررة فرري مجرراد تع

أن غالبية  ينة الدباسة يوافقرون بدبجرة : بشدينة الريا   كقد تو و  الدباسة لنتا    دة مناا

كبيرررة  وررى أن الرردكبات التدبيبيررة ت  ررل أدال الشترردببيل كقرردباتان  كاتفررا أن  ينررة الدباسررة 

تروافر الدردمات الش راندة كقا رات التردبيا  كأسراليا التردبيا : ىيوافقون بدبجرة متوسرطة  ور

كتتلرق  رده الدباسرة مرع . الش تددمة في الدكبة التدبيبية  كالتقوين الشتبعرة فري الردكبة التدبيبيرة

الدباسررة ال اليررة فرري ا تشاماشررا بواقررع الترردبيا فرري مراكررز الترردبيا التربرروي بشدينررة الريررا   

 ررده الدباسررة بشعوشررري تعوررين اللبرراب  بينشرررا تاررتن الدباسررة ال اليرررة للناشررا تدتولرران فرري ا تشرررا  

 .بالشريديل الطيبييل كجودة برام  تدبيبان

الترري تعرفرر   وررى مرردى جررودة العشويررة التدبيبيررة الشقدمررة بشراكررز ( 5009)دباسررة المامرردي  .2

راكررز الترردبيا التربرروي فرري الرردما   كالتعرررف  وررى مرردى بسرراا  البرررام  التدبيبيررة الشقدمررة بش

التدبيا التربروي فري التنشيرة الشانيرة مرل كجارة نظرر معوشري الشرثورة الثانويرة فري الردما   كشرا 

 دف  الدباسة بلى التو ذ لبعض الشقترثات التي يشلل أن ت ان فري التنشيرة الشانيرة لوشعوشريل 

 25م راكب اثتروت  ورى  2كا تشد الباثا  وى اسرتبانة تلونر  مرل . مل  يد برام  التدبيا

ابة  ككان   الية الحدد كالثبات  كتن التطبيق  وى  ينة مل معوشي الشرثوة الثانويرة بومر   ب

اتفرراح أ شيررة جررودة العشويررة التدبيبيررة الشقدمررة بشراكررز : معوشرراً  كمررل أ ررن نتررا   الدباسررة 590

التدبيا التربوي في الدما  بن بة موافقة  الية في م ا دة الشدب  لوشتدب   ورى ت قيرق النشرو 

لشانرري اللعرراد  كأن البرررام  التدبيبيررة ت بنررى كفقرراً ليثتياجررات اللعويررة لوشترردببيل ك رري  ادفررة ا

كتتلق  رده الدباسرة مرع الدباسرة ال اليرة فري . كمليدة  كت تدد  فياا الوسا ذ التدبيبية الشتطوبة

معوشري  ا تشاماشا بجودة البرام  التدبيبيرة  كللناشرا تدتولران فري أن  رده الدباسرة تارتن بتردبيا

الشرثوررة الثانويررة فرري الرردما   بينشررا الدباسررة ال اليررة تاررتن بترردبيا الشريررديل الطيبيرريل بشدينررة 

 .الريا 

الترري دبسرر  مرردى تطبيررق معررايير بدابة الجررودة المرراموة فرري الترردبيا ( 5001)دباسررة معشرراب  .2

ا تلونر  التربوي مل كجاة نظر ممرفي التدبيا كالشمرفيل الشتعاكنيل بالشدينة الشنروبة  ثير

مردير مركرز التردبيا   9مدير بدابة التدبيا   9: )فرداً موز يل كالتالي 60 ينة الدباسة مل 

  كاستدد  الباثرا اسرتبانة (ممرف متعاكن مع مركز التدبيا التربوي 20ممرف تدبيا  99

:  برابة  كانر   اليرة الحردد كالثبرات  كبينر  الدباسرة 900م اكب اثتوت  وى  6ملونةً مل 

ادئ الجررودة المرراموة فرري الترردبيا التربرروي تطبررق كتشررابل بدبجررة ضررعيلة فرري الترردبيا أن مبرر

كتتلرق  رده الدباسرة مرع الدباسرة . التربوي  كيشلل أن تطبق بدبجة  الية في التدبيا التربروي

ال الية في كوناا تاتن بالتعرف  وى مدى تطبيق معايير الجودة في التردبيا التربروي  كتدتورأ 

شيررع البرررام  التدبيبيررة الشقدمررة فرري مراكررز الترردبيا التربرروي بشنطقررة الشدينررة فرري ا تشاماررا بج

 .الشنوبة  بينشا تاتن الدباسة ال الية فقط ببرام  تدبيا الشريديل الطيبييل في مدينة الريا 

التي دبس  مدى توفر معرايير جرودة أدكات قيرال ت حريذ الطري  ( 5001)دباسة الز راني  .6

مراموة  كالشوا رلات التري يشلرل ا تشاد را لتطروير أدكات قيرال ت حريذ كفق معرايير الجرودة ال

الطرري  كفررق معررايير الجررودة المرراموة  ككضررع تحرروب مقترررح لتطرروير أدكات قيررال ت حرريذ 

الطي  كفق معايير الجودة الماموة بوزابة التربية كالتعوين  كقرد اسرتدد  الباثرا اسرتبانة لجشرع 

كتلونر  .  برابة  كتشيرزت بحردد كثبرات  رالييل جرداً  900م اكب فري  2البيانات  تلون  مل 

ممرررفاً لوقيررال كالتقرروين بررالوزابة  29 ينررة الدباسررة مررل جشيررع أفررراد مجتشررع الدباسررة ك ررو 

معوشررراً لوقيرررال كالتقررروين مرررل بدابة التربيرررة كالتعورررين  29كبدابات التربيرررة كالتعورررين بالششولرررة  ك
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أن جررودة معررايير أدكات قيررال : النتررا   أ شارراكأرارررت الدباسررة  رردداً مررل . بش افظررة القنلرردة

ت حرريذ الطرري  كفررق معررايير الجررودة المرراموة  اليررة جررداً فرري معظررن توررغ الشعررايير  كأرارررت 

كتتلرق  رده الدباسرة . الدباسة أيفاً ال اجة لوتدبيا الش تشر لشعوشري كممررفي القيرال كالتقروين

كتدتولان فري  ردفاشا فارده الدباسرة تاردف  مع الدباسة ال الية في أناشا تاتشان بشعايير الجودة 

لوتعرف  وى مدى توفر معايير الجودة في أدكات قيال ت حريذ الطري   بينشرا تاردف الدباسرة 

 .ال الية بلى التعرف  وياا في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

يررة كا تشرر  بت ديررد اصثتياجررات التدبيبيررة الشعرفيررة كالشاابيررة  كنو ( 5001)دباسررة لجاررر  .2

اصتجا ات لتطوير األدال اإلدابي كاللنري لشرديرات مردابل البنرات الشتوسرطة كالثانويرة األ ويرة 

بشدينة الريا   ك تش  الباثثة الدباسة بإ داد برنام  تدبيبي مقترح بنال  وى نتا   الدباسة  

 ويرة مديرة مل مديرات مردابل البنرات الشتوسرطة كالثانويرة األ 999كتلون   ينة الدباسة مل 

 برابة  ك ات  ردد كثبرات  22م اكب مرل  2كاستددم  الباثثة استبانة  ات . بشدينة الريا 

: مرتلعيل  ككان مل أ ن النتا   كجود اثتياجات تدبيبية بدبجة متوسطة في جوانا كثيرة مناا

معرفرررة األسررراليا ال ديثرررة لتطررروير الشنرررا   الدباسرررية  كاإللشرررا  بتلنولوجيرررا التعورررين  كمعرفرررة 

تجا ررات ال ديثررة فرري التقرروين التربرروي  كاكت ررا  ماررابة بدابة الوقرر  أثنررال العشررذ اليررومي  اص

ك ي  جوانا الفعأ في الشقربات الدباسرية  كال ررص  ورى كضرع  طرط تطويريرة لوعشرذ 

كتتلق  ده الدباسة مرع الدباسرة ال اليرة فري ا تشاماشرا بالتردبيا التربروي  كتدتولران . الشدبسي

اسة تاتن بت ديد اصثتياجات التدبيبيرة لشرديرات الشردابل الشتوسرطة كالثانويرة في كون  ده الدب

 .األ وية  بينشا تاتن الدباسة ال الية بجودة برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

التي ا تش  بدكب الدكبات التدبيبية في تطوير الشارابات التدبي رية ( 5090)دباسة الز راني  .9

ديد مدى استلادتان مناا  كاللمأ  رل أبررز الشعوقرات التري ت رد مرل لشعوشي التربية اللنية  كت 

 25كاسررتدد  الباثرا اسرتبانة ملونرة مررل . اسرتلادة معوشري التربيرة اللنيررة مرل الردكبات التدبيبيرة

معوشاً  920م اكب  كتن التأكد مل  دقاا كثباتاا  كطبق   وى  ينة مل  2 بابة موز ة  وى 

معوشراً لوتربيرة اللنيرة  20وشا لوتربية اللنية مل مدينة ملة الشلرمرة ك مع 900لوتربية اللنية  منان 

ثبرات أ شيرة الردكبات التدبيبيرة لشعوشري التربيرة : كمل أ ن نتا    ده الدباسة. مل م افظة الويا

اللنيررة بدبجررة كبيرررة  كاسررتلادة معوشرري التربيررة اللنيررة مررل  ررده الرردكبات التدبيبيررة بدبجررة كبيرررة 

الشاررابات التدبي ررية  كأن  نررا  معوقررات ت ررد مررل اصسررتلادة مررل الرردكبات أيفرراً فرري أغوررا 

غيررا  ال رروافز الشاديررة كالشعنويررة  كقحررر الشرردة الزمنيررة لاررده : التدبيبيررة بدبجررة كبيرررة أبرز ررا

الدكبات  كاص تشاد  وى أسوو  اإللقال في معظرن تورغ الردكبات  كغوبرة الجانرا النظرري  ورى 

الدباسة مرع الدباسرة ال اليرة فري ا تشاماشرا ببررام  تردبيا من روبي  كتتلق  ده. الجانا العشوي

التربية كالتعوين  كللناشا تدتولران فري كرون  رده الدباسرة ا تشر  بتردبيا معوشري التربيرة اللنيرة  

 .بينشا تاتن الدباسة ال الية بالشريديل الطيبييل

 الجودة في البرامج التدريبية: اإلطار النظري

 (Quality)ودة مفهوم الج: أوالا 
ي عد ملاو  الجودة مل أكثر الشلا ين الللرية الرا دة التي است و ت  وى اص تشا  الواسع مرل 

قبذ اص تحا ييل كالباثثيل كاإلدابييل كاألكاديشييل الديل يعنون بملذ  اص في تطوير كت  يل 

 .األدال اإلنتاجي كالددمي في مدتوأ الشنظشات اإلن انية

 :ني منااكلوجودة  دة معا

أن يلون الشنت  م توياً  وى جشيع الشظا ر التي ت قق اثتياجات كتطوعات الش رتاوغ مرل  .أ 

 . دا الشنت 

 . د  كجود الدوذ في الشنت  .  

 (.5002الجفعي  )الشي شة في اصستددا   .  
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 :بعض الشيثظات  وى تعريلات الجودة مناا( 5090)كقد  ددت العشريطي 

 .أدال العشذ كمقاببة ثد اللشاد مشا يعدي بلى أففذ منت  مشلل الجودة ملاو  ياتن بالتشيز في .9

 .أن الجودة تركز  وى بيباع ثاجات الش تليديل .5

تعكد الجودة  وى أ شية أن يتن أدال العشذ في ضول مجشو رة مرل الحرلات الشرغرو  توافر را  .2

 .في الشنت 

 .ت تند الجودة بلى معايير كأسس ي عتشد  وياا أثنال العشذ .2

 .ودة بالليأ كاللن  كبن كان ا تشاماا بالليأ أكثرتاتن الج .2

 .ترتبط الجودة بشدى ت قيق األ داف .6

 :نشأة الجودة ومراحل تطورها
بأن المردي ( ثشوبابي)كان  بداية الجودة قبذ  ش ة آصف سنة  ندما أ ول الشوغ البابوي 

مي كنارى  رل المرش كأمرر الدي يبني بيتاً يَ ق ط كيقتذ سراكنيه سروف ي عرد   ثرن جرال التمرريع اإلسري

بإتقرران العشررذ  كاإلتقرران  نررا بشعنررى الجررودة  ككانرر  مراقبررة الشوا ررلات كالشقرراييس مررل أ ررن أ شرراد 

كشرا أن  شرذ اإلمرا  البدرابي كم رون (. 9111الدفير  )بجاد ال  بة في  حوب اإلسي  األكلى 

المرريلة بلرى الحر يا كاأل شة ال تة كغير ن مل  وشال ال ديا كالشحرطوا فري تحرنيأ األثاديرا 

كال  ل كالفرعيأ كالشوضروع كغير را مرل التحرنيلات  كت ديرد ن معرايير كاضر ة للرذ تحرنيأ 

 . يعتبر مل األ شاد اإلسيمية النشو جية في مجاد الجودة

كيعتبرررر  قرررد الت رررعينات فررري العحرررر ال رررديا  رررو  قرررد الجرررودة  بينشرررا كانررر  ال ررربعينيات 

ا  قدا الللاية كاللعالية  كيمير ملاو  الجودة بلى ثقافة جديدة فري كالثشانينيات مل القرن العمريل  ش

ك ردا  -التعامذ مع الشعس ات اإلنتاجية لتطبيق معايير م تشرة ليس فقرط لفرشان الشنرت   برذ أيفراً 

جودة العشوية التي يتن مل  يلاا الشنت   ك دا الشلاو  كبد أساساً بلرى مجراد التعورين مرل  - و األ ن 

 (.9116البييكي  )الحنا ة 

 :االتجاهات المفسرة لمفهوم الجودة
 نا  العديد مل الديل سا شوا في كضرع الركرا ز األساسرية لشبرادئ الجرودة التري تقرو   ورى  

فو لة ببضال العشيذ كادف أكلي لوشعس ات في أكا ر القرن العمريل  كتتشثذ نظريات  عصل فري 

 :اآلتي

أن الشررورليل  ررن الررديل  Deming( 1986)ب  ديشررن  أد( Edwards Deming)بدكابد ديشررن  

  ( طرط  نلرد  اف ري  تحررف(: )ديشرن )يت لشون في  شوية اإلنتا   كقد ابتلر ما يعرف بردا رة 

كأفلابه لن تيقي قبوصً فري بدايرة األمرر فري الوصيرات الشت ردة األمريليرة فاراجر بلرى اليابران  كطروب 

الجرودة فري بطراب بن راني  كالللررة األساسرية التري تقرو  أفلابه ككضع  دة مبادئ تقرو   ورى كضرع 

 ندما تحربا القروى العامورة فري الشعس رة موتزمرة بلامرذ ببادتارا فري :  ي أنه( ديشن ) وياا نظرية 

بتقان  شواا  وى أث ل كجه  كيلون لدياا  شوية بدابيرة سرويشة يرتن مرل  يلارا العشرذ  فرإن الجرودة 

ك ده العشويرة اإلدابيرة للري تحرذ بلرى الجرودة الشطووبرة (. Deming, 1986)ستلون نتيجة طبيعية 

كطبق  فري اليابران  را  ( ديشن )دا ذ أي معس ة صبد أن تعتشد  وى  مرة  وامذ أساسية أكبد ا 

  طبق   ده العوامذ في معظن معس رات دكد العرالن الشتقرد   كتتشثرذ 9191   كب وود  ا  9129

 : ده العوامذ في اآلتي

 .ضركبة كجود سياسة ت دد األ داف  كاإلجرالات لوشعس ة: ال ياسة .9

ضررركبة كجررود تنظررين كاضررا ي رردد الش ررئوليات  كيررنظن العشررذ  كي ررتدد  الشرردببيل : التنظررين .5

 .الجيديل

ضررركبة كجررود الترردبيا الجيررد مررل  رريد كضررع الدطررط الترري ت ررتجيا صثتياجررات : الترردبيا .2

 .األفراد

 .ت كالشعوومات دا ذ الشعس ةضركبة كجود قا دة لوبيانا: الشعوومات .2
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 .ضركبة كجود الت ويذ الجيد لوشمليت التي تواجه الشعس ة كسبذ التطوير: الت ويذ .2

 .ضركبة كجود معايير لوعشذ تعشذ في ضو اا الشعس ة: الشعايير .6

ضررركبة كجررود نظررا  لوفرربط دا ررذ الشعس ررة يعتشررد  وررى التمديررة الراجعررة كدكا ررر : الفرربط .2

 .الجودة

ضركبة كجود نظا  لتوكيد الجودة دا ذ الشعس ة يعتشد  وى الشراجعة الدا ويرة  :توكيد الجودة .9

 .لوجودة  كتقوين الشنت 

ضررركبة كجررود التررأثير لوشعس ررة ثيررا يلررون لاررا تأثير ررا الواضررا برريل الشعس ررات : اللعاليررة .1

 .األ رى  ل طريق جودة  دماتاا كتلولتاا

وي لوشعس ة  ب يا تلون  نا   يقة بيل ضركبة كجود التدطيط الش تقب: التدطيط الش تقبوي .90

 (.Deming, 1986)متطوبات الجودة كالدطط  وى الشدى القريا كالبعيد 

في الجودة ص يقتحر تطبيقاا  وى مجاد الحنا ة ف  ا ( ديشن )كاكتمأ فيشا بعد أن أفلاب 

 .بذ يشلل توريلاا في كذ مجاصت ال ياة  كمناا بي يغ مجاد التربية كالتعوين

 :تعشذ  وى ت  يل جودة التدبيا  ل طريق( ديشن )مل  نا يتفا أن أفلابك

 اص تشا  بالتدبيا الش تشر في جشيع الورا أ كمناا اإلبياد الطيبي. 

 توفر قيادات تدبيبية كا ية كديشقراطية. 

 القفال  وى الدوف لدى قيادات الشعس ات التدبيبية  ند اتدا  القرابات. 

 وى اإلنجازات كال قا ق منع المعابات كالتركيز . 

فو رلته إلدابة الجرودة مرل  ريد ( 5006)قد  كركسربي ( Philip Crosby)فيويا كركسبي 

 :أببعة معايير تتشثذ في

 .التليأ لشتطوبات الجودة .9

 .نظا  الجودة في الوقاية مل األ طال .5

 .ت قيق م تويات الجودة في ضشان منع األ طال .2

 (.5006كسبي  كر)قيال الجودة  ل طريق التلولة  .2

ك ويرره فررالجودة  رري الشطابقررة لوشتطوبررات كاصثتياجررات  برردكن أ طررال كبأقررذ تلولررة مشلنررة  

 .كصبد أن تلون في تطوب م تشر

أن الجودة تت قرق  نردما يلرون العشراد قرادبيل ( جوبان)يعتقد ( Joseph Juran: )جوزيأ جوبان

جروبان  فري البرييكي كطعيشره  )ش رتقبذ  وى بنتا  الشنتجات كالددمات التري ترتي ن مرع توقعرات ال

5002.) 

 :في بدابة الجودة األبعاد التالية( جوبان)كتتفشل فو لة 

بوضع  طة بستراتيجية سنوية لوجرودة تقرو   ورى األ رداف كاألكلويرات كتقيرين : تدطيط الجودة .9

 .النتا  

ال اللعوري لوجرودة باستعشاد طرد بثحرا ية فري  شويرة الرقابرة كت ديرد األد: الرقابة  وى الجودة .5

 .كمقابنة األدال  كتح يا األ طال كاصن رافات

بت  ررريل كتطررروير الايلرررذ التنظيشررري لوشعس رررة لت  ررريل اإلنتاجيرررة كبجررررال : ت  ررريل الجرررودة .2

جروبان  )اإل يثات  كالتدبيا الش تشر كتمديي مماكذ ضعأ الجودة كم اكلة معالجتاا 

 (.5002في كيويامز  

 (Quality Of Training)ريب مفهوم جودة التد: ثانياا 
بن ال حررود  وررى بنتاجيررة أ وررى كببضررال أكثررر لوشترردببيل  يررأتي كنتيجررة ثتشيررة لجررودة 

الترردبيا  كلرردلغ فررإن ترروفير الترردبيا الشتطرروب لوعررامويل سرريعدي بلررى بفررع القرردبة اإلنتاجيررة لاررعصل 

تردب  يرعدي بلررى كال رعي بلرى ت  رريل جرودة التردبيا كنواتجرره فري ضرول اثتياجررات الش. الشتردببيل
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التلا ذ الشتبادد بريل الشردب  كالشتردب   ثيرا يرتعون الشتردببون مرل الشردببيل كيليرة أدا ارن لعشوارن 

 .بطريقة أكثر فا وية

تحررشين برررام  : "ملاررو  جررودة الترردبيا بأنرره( 5090)كقررد ثرردد يرررقاكي ك بررد العظررين 

ودة اللثيرر مرل بررام  التردبيا  تدبيبية ت قق الشنتجات التدبيبية  كتتطوا تطبيقات جشيرع نظرن الجر

للي تحبا  شوية كاقعية كم تشرة  ثيا يشلل ت  يل األدال كاإلنتاجية كجود موابد بمرية مدببة 

ك ات ماابة كلدياا التزا  كامذ كبغبة في جعذ الشعس رة فري كضرع أففرذ  كالتعامرذ مرع العشريل 

" جشيرررع العرررامويل بالشعس رررةكببضرررا ان كتوبيرررة بغبررراتان مرررل الشارررابات التررري يجرررا أن يتعوشارررا 

 (.222ص)

ترجشرة اثتياجرات : "كيرى الباثا أن جودة تدبيا الشريديل الطيبييل يشلل تعريلاا بأناا

مرل العشويرة التدبيبيرة بلرى ( الشريرديل الطيبيريل كالطري )الش تليديل بمرلذ مبايرر ك غيرر مبايرر 

البررام  التدبيبيرة كطريقرة تنليرد ا مجشو ة مل الشوا لات الش ددة  التي تلون أساسراً فري تحرشين 

كمل ثن ي قق بضا ن  رل العشويرة التدبيبيرة كينرت  . كتقويشاا  بشا يوبي اثتياجات  عصل الش تليديل

فالاردف األسرال مرل بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل  دمرة ".  نه الناو  بالعشوية اإلبيرادية

لي تطيع تقدين الددمات اإلبيادية  وى أكشرذ  العشوية اإلبيادية كالناو  بش توى الشريد الطيبي

 .كجه مشلل

بن تقدين  دمة تدبيبية  ات جودة  الية مرل  ريد اص تشرا  بجرودة أدال كافرة  نا رر نظرا  

الددمررة التدبيبيررة مررل بدايررة  رردماتاا مررركباً بجشيررع  شوياتاررا ثتررى مدرجاتاررا الناا يررة  الترري ت ررا ن 

كتاردف جرودة التردبيا بلرى . بضا الش تليديل كت قيق بغبراتانبملذ فعاد في كلالة األدال كت قيق 

بثررداا نقوررة تطويريررة فرري مجرراد الترردبيا الشوجرره لوعررامويل  ك لررغ مررل  رريد ب ررادة بنررال البرررام  

التدبيبية لتت ود مل برام  تدبيبية مركبة بلى برام  القدبة الواثدة كالتركيز  ورى تطروير م رتوى 

بات قحرريرة ت ترروي  وررى  رردد مررل الشاررابات كالقرردبات اليزمررة الشترردببيل كبفررع كلررالتان فرري دك

 (.5002ال شودي  )كاللعوية لووريلة الواثدة 

 :عناصر جودة التدريب
 :يعتشد نظا  الجودة في التدبيا  وى أببعة  نا ر  ي

ثيرررا يرررتن ت ديرررد اصثتياجرررات التدبيبيرررة لوشتررردببيل بللرررالة  بطريقرررة توبررري ثاجرررة : الشرررد يت .9

 .يقيةالشتدب  ال ق

ثيرا يرتن اسرتددا  الشرد يت فري التعامررذ مرع  نا رر  شويرة التردبيا كالتري تمررشذ : العشويرات .5

العررامويل فرري الترردبيا  كم ترروى البرنررام  الترردبيبي  كأسرراليا كطرررد الترردبيا  كتلنولوجيررا 

 .التدبيا  كالبيئة الشادية كالشعنوية لوتدبيا

تررري تقرررد  لوشتررردب  كت قرررق توقعاتررره ك ررري الشنتجرررات التدبيبيرررة أك الدررردمات ال: الشدرجرررات .2

 .كمتطوباته

كيررتن بواسررطتاا ت ديررد م ررتوى الشنتجررات التدبيبيررة كمرردى ت قيقاررا لأل ررداف : التمديررة الراجعررة .2

التدبيبية الشوضو ة بشا ي قق بضا الشتدب  كينعلس  وى أدا ه  كيتن تعديذ الشرواد التدبيبيرة 

 (.5090لعظين  يرقاكي ك بدا)بنالاً  وى نتا   التمدية الراجعة 

 :مبادئ جودة التدريب
 نا  العديد مل الشبادئ التي ترتلز  وياا جودة التدبيا لعذ مرل أبرز را مرا  كرره الرد ال 

(5090:) 

تعتشد الجرودة  ورى فو رلة أن الش رتليد مرل الدردمات الشقدمرة  رو : مبدأ التركيز  وى الش تليديل .9

ثتياجاترره  فشررل متطوبررات الجررودة الت قررق مررل الشراقرا األكد لوجررودة  فورردلغ تاررتن بالش ررتليد كبا

 .مدى بضا الش تليد  ل الددمات كبيبا اا صثتياجاته كبغباته
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 شوية الت  يل كالتطوير في العشوية التدبيبية في ررذ الجرودة يجرا أص : مبدأ الت  يل الش تشر .5

الررزمل  تنتارري أبررداً  ألناررا يجررا أن تواكررا اثتياجررات كبغبررات الش ررتليديل الترري تتميررر مررع 

الش رررتليديل بمرررلذ مبايرررر ك رررن : كالشقحرررود بالش رررتليديل مرررل جرررودة التررردبيا نو ررران  شرررا

الشتدببون  كالش رتليدكن بمرلذ غيرر مبايرر ك رن الش رتليدكن النارا يون مرل بفرع م رتوى أدال 

 .الشتدببيل  أي الش تريديل الديل ستقد  لان  دمات التوجيه كاإلبياد الطيبي

ك لغ باص تشا  بأساليا العشذ ككيلية األدال كاستشراب تطروير  ردا : وياتمبدأ التركيز  وى العش .2

األدال مل أجذ تقدين  دمات  ات جودة  الية ت قق بغبات كاثتياجات الش تليديل مرل العشويرة 

التدبيبية  كمل فوا د التركيز  وى العشويات التدوي مل األ شاد الركتينية التري ص فا ردة منارا  

طريقة   ي ة مل أكد مرة كزيادة العا د مل التدبيا كتقويذ الادب  كالدقرة فري كتأدية العشذ ب

 .ت ديد نقاط الدوذ كالتقحير

كالشقحرود اسرتددا  أسراليا كقا يرة تشنرع كقروع (: النظرا  الوقرا ي)مبدأ الوقاية بدصً مل التلتريش  .2

لوقرر  كالجاررد األ طررال كالشمررليت قبررذ كقو اررا  كتبرررز أ شيررة النظررا  الوقررا ي فرري ترروفيره ا

 .كزيادة م توى اإلنتاجية  ك لغ يلون مل  يد  دة أموب أ شاا التدطيط الجيد كالشرن

ثيا يتن اتدا  القرابات بنالاً  وى ال قا ق كالبيانات اللعويرة كلريس  ورى : مبدأ اإلدابة بال قا ق .2

انرات الش دثرة التدشيل أك التحوبات اللردية  كيتطوا تطبيق  ردا الشبردأ تروفر الشعوومرات كالبي

بملذ م تشر  ب يا ت ا ن  ده الشعوومات كالبيانات في اتدا  القرابات بأسوو   وشي كبيجراد 

 .ال وود الشناسبة لوشمليت  كأدال الشاا  بملذ جيد

ك لررغ بإتاثررة اللر ررة لوجشيررع لوتعبيررر  ررل آبا اررن فيشررا يتعوررق : مبرردأ الشمررابكة اللاموررة لألفررراد .6

. ليت كت  يل جودة الددمات الش رتشر  كتجشيرع البيانرات كت ويواراباتدا  القرابات كثذ الشم

كفي ثذ الشمليت كتمديحاا  كفي تقدين الشقترثات كتقروين الدردمات الشقدمرة  كالعشرذ باردا 

الشبدأ يوفر جواً مل الثقة كالد ن لوجشيع كيزيد مل اصلتزا  باأل داف الش ددة ألنان يابكوا فري 

 .كضعاا

 :ي التدريبمتطلبات الجودة ف
 :كالتي تتودي فيشا يوي( 5090)لعذ أبرز  ده الشتطوبات ما  كره يرقاكي ك بد العظين 

الت ويررذ الجيررد ليثتياجررات التدبيبيررة كالتركيررز  وياررا فرري الشقررا  األكد  نررد تحررشين البرررام   .9

 .التدبيبية

ربط برريل التركيررز  وررى ال رراصت كالشواضرريع الشتعوقررة بواقررع  شررذ الشترردببيل  ثتررى ي رراذ الرر .5

 .الشعابف كالدبرات الشلت بة كبيل األدال الوريلي

أ شيررة متابعررة نتررا   الترردبيا كالتعرررف  وررى مرردى م ررا شته فرري تطرروير األدال اللعورري ك ررد   .2

 .اصقتحاب  وى تقيين بد فعذ الشتدببيل فقط

دابة ا تيرراب الشرردببيل الررديل يجشعررون برريل الشعرفررة األكاديشيررة كالدبرررة العشويررة كالقرردبة  وررى ب .2

 . شويات اصتحاد مع الشتدببيل

التنوع في موضو ات البرام  التدبيبية ب يا تمطي مدتورأ اصثتياجرات كت را د بالترالي فري  .2

 .تنشية كافة القدبات اليزمة لفشان األدال الجيد لووريلة

الت ديا كالتطوير في البرام  التدبيبية ثترى تتوافرق مرع م رتجدات بيئرة العشرذ  كترد ن جارود  .6

 .عس ة في ال لار  وى م تويات األدال الشتشيزةالش

ثداثررة كمي شررة أسرراليا الترردبيا  ككاقعيررة الشررادة التدبيبيررة  كالثقررة فرري الشعس ررة التدبيبيررة   .2

 .كمي شة أكقات تقدين البرنام  التدبيبي

 :معايير الجودة في التدريب
واع كيندب  ت ر  كرذ معايير الجودة في التدبيا كق شاا بلى ثيثة أن( 5006)ثدد العوشي 

 :نوع مجشو ة مل الشعايير نعرضاا  نا با تحاب



 1027عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                  مجلة البحث العلمى فى التربية

 

537 

 معايير الجودة المتوقعة من المدرب .أ 

الشرردب   ررو ال وقررة األ ررن فرري العشويررة التدبيبيررة كنجاثرره كتشيررزه يمطرري  وررى فمررذ الجوانررا 

 :األ رى بن بة كبيرة كلعذ أ ن الشعايير الشتوقعة مل الشدب 

 .لعوشية  كص تقذ دبجته العوشية  ل دبجة البلالوبيولأن يلون مع ي مل الناثية ا .9

أن يلون  بيراً في الشجاد الدي يدب  فيه  فشل يدب  في اإلبياد الطيبي صبد أن يلون  .5

 .قد مابل العشذ اإلبيادي في الشدابل للترة مل الزمل

دبباً معتشداً مل بثدى الجاات التري تعتشرد الشردببيل كرإدابة التردبيا  .2 التربروي  أن يلون م 

 .أك جاة أ رى لاا محداقيتاا

أن يلررون قررادباً  وررى تو رريذ الشعوومررة : أن تلررون يدحرريته يدحررية مرردب  كمررل  لررغ .2

كتب ريطاا  كأن يلررون  روته كاضرر اً كلمترره ملاومره  كأن يلررون ث رل الشظاررر  كقررادباً 

 . وى التمويق كالت ليز  مرثاً مبت شاً قادباً  وى استددا  لمة الج د بطريقة جيدة

أن تلون ثقافته كاسعة  كمعووماته العامة  ريفة كأن يثب   لغ مل  يد امت ان تفرعه  .2

 .جاة ا تشاد تدبيبي معركفة

أن يلون قرادباً  ورى ب رداد كترأليأ الشرواد كاألدلرة التدبيبيرة مرع اصلترزا  باألمانرة الللريرة  .6

 .كالعوشية

 .وجيا الشعووماتأن يلون موشاً بدبجة جيدة بأثدا كآ ر ما تو و  بليه تلنول .2

 .أن يلون  فواً في جشعية مانية مدتحة بالتدبيا .9

 .أن يتشتع بقدبة فا قة  وى بدابة القا ة كالوق  .1

تردببيل الشردببيل كمارابات اصتحراد كغير را  : أن يلون قرد يراب  كشتردب  فري دكبات .90

 .ككشدب  ثانوي مع أثد الشدببيل الشتشرسيل لشرتيل  وى األقذ

 قعة من المادة التدريبيةمعايير الجودة المتو .ب 

 :ك ي مرتلز العشوية التدبيبية كم توا ا كمعايير الجودة فياا كثيرة نوجز أ شاا  نا

أن تلون الشراجع التري ترن الرجروع بليارا  نرد ب رداد الشرادة التدبيبيرة مراجرع ثديثرة لرن يشرض  .9

 .سنوات 2 وى تأليلاا أكثر مل 

 .دي سوف تقد  فيهأن تلون معتشدة مل لجنة  برال في الشجاد ال .5

 .أن يلون ب داد ا قد تن كفقاً ألساليا كطرد الب ا العوشي .2

زة بأموب دا شة كأمثوة توضي ية كالتشابيل  كاألمثوة الواقعية .2  .أن تلون م عزَّ

 .أن تلون ملتوبة بومة سويشة ساوة  الية مل األ طال أك التعقيد .2

 .أن تلون مطبو ة  وى ال اسو  كممتق مناا  ر  تقديشي .6

 .أن يتن ت ديثاا باستشراب كفقاً لشا ي تجد مل أساليا تدبيبية ثديثة .2

 .أن ي ماب في  نواناا كفي  ل ة غيفاا  وى أناا مادة تدبيبية .9

 .أن توزع  وى الشتدببيل قبذ افتتاح الدكبة التدبيبية .1

أن يرررتن ثرررا الشتررردب   ورررى أن يحرررط ا الشرررادة التدبيبيرررة معررره  نرررد ثفررروبه للافرررة  .90

 .ة التدبيبيةم اضرات الدكب

 معايير الجودة المتوقعة من المركز التدريبي .ج 

الشركز التدبيبي  و الجاة الشنلدة لوبرنام  التدبيبي كيشلل بيجاز معايير الجودة الشتوقعرة منره 

 :فيشا يوي

دة باللتا كالشراجع ال ديثة .9  .أن توجد في الشركز التدبيبي قا ة ملتبة م زكَّ
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لشوجررودة فرري الشركررز  ررل قررا تيل بضررافة بلررى قا ررة الترردبيا أن ص يقررذ  رردد قا ررات الترردبيا ا .5

 .ال اسوبي

 .أن يلون موقع الشركز منطقة  اد ة بعيدة  ل الفوضال .2

 .أن يتفشل الشركز التدبيبي م اثة كافية صستراثة الماي كالقاوة كتناكد الطعا  كالمرا  .2

  ككسررا ذ التوضرريا أن تتفرشل قا ررات الشركرز الترردبيبي كررذ أجارزة األكديررو كالليررديو كالعرر .2

 .اليزمة لشراكز التدبيا

عول  ناا بالن بة لودكبات التدبيبية .6  .التزا  الشركز بالش افظة  وى األكقات الش 

 .أن يلون لوشركز  طة تدبيبية سنوية معونة .2

التزا  الشركز بعد  منا ياادة ممابكة في دكبة تدبيبية لشل يتميا أك يتأ ر  ل ثفوب أكثرر  .9

 .لدكبة التدبيبيةمل كق  ا% 50مل 

 .متدببيل 2ال د األدنى لعدد الشتدببيل في كذ دكبة يجا أن ص يقذ  ل  .1

 .متدبباً  50أن ص تزيد القدبة اصستيعابية لوقا ة التدبيبية الواثدة في الشركز  ل  .90

 .أن يدفع الشركز لشعايير جشعية أك مركز دكلي لوتدبيا متدحي في  دا الشجاد .99

 :ودة في التدريب التربويأهمية تطبيق معايير الج
يشلل بيجاز أ شيرة تطبيرق معرايير الجرودة فري التردبيا ( 5090)كفقاً لشا أكبدته العشريطي 

 :التربوي فيشا يوي

تطبيق مبادئ الجودة في التدبيا التربوي ي شلل مرل ت قيرق جرودة التعورين الردي  رو أداة التنشيرة  .9

 .ب الجيدة ث ا ثاجة سود العشذثن الوفال باثتياجات الشجتشع مل اللواد. كالتقد 

الجودة في التدبيا التربوي تعدي بلى اإلتقان كالتطوير كالت رديا فري الشجراد التربروي  ألنارا  .5

 .تلمأ  ل مواطل الفعأ في النظا  التعويشي

 .راوب ال اجة في الشجتشع التربوي بلى التلامذ كاصن جا  بيل م توياته الشدتولة .2

ربويررة كالتعويشيررة بمررلذ  رر يا كفرري أقررذ كقرر   كبأقررذ جاررد كأقررذ تررعدي بلررى أدال األ شرراد الت .2

 .تلولة

 .بيباع ثاجات الشتدببيل كزيادة اإلث ال بالرضا لدى جشيع من وبي الشعس ات التربوية .2

 .تطبيق معايير الجودة في مجاد التدبيا يعدي بلى زيادة بنتاجية الشتدببيل .6

 :إجراءات الدراسة
الشررنا  الو ررلي الش رر ي  ثيررا تررن جشررع البيانررات كالشعوومررات اسررتدد  الباثررا  :مددنهج الدراسددة

الشتعوقررة بالدباسررة فرري جانباررا النظررري مررل الشراجررع الشتدححررة كالدباسررات ال ررابقة  ات العيقررة 

كالرردكبيات العوشيررة  ثررن دباسررة الظررا رة ميرردانياً مررل  رريد جشررع البيانررات الشتعوقررة باررا مررل مجتشررع 

ثن التو ذ بلى معوومات بثحرا ية تعطرى أبقامراً توضرا مقرداب  الدباسة  ل طريق اصستبانة  كمل

 . ده الظا رة

 : يتلون مجتشع الدباسة مل فئتيل  وى الن و التالي :مجتمع الدراسة

الشدببيل   ن الشدببيل القا شيل بتقدين البرام  التدبيبية لوشريديل الطيبيريل  ك ردد ن : اللئة األكلى

كجشرريعان سررعودييل كص يقررذ م ررتوا ن العوشرري  ررل . 5090/5099 مرردبباً لارردا العررا  الدباسرري 52

 .دبجة البلالوبيول

ك ن جشيع الشريديل الطيبييل في الشدابل ال لومية ( الشتدببيل)الشريديل الطيبييل : اللئة الثانية

الشلررغيل لوعشرذ فري اإلبيراد الطيبري فري مردابل التربيرة كالتعورين بشدينرة الريرا  لوعرا  الدباسري 

مريداً جشيعان سعوديون  كموز يل  وى مراثذ التعوين ثيا  122كالبال   دد ن . 5090/5099

 502مريرداً فرري الشرثورة الشتوسررطة  ك  569مريررداً فري الشرثوررة اصبتدا يرة  ك  262: يوجرد مرنان

 مريداً في معا د النوب كاألمذ كالشعا د الللرية ك لوف التربية 99مريداً في الشرثوة الثانوية  ك
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بدابة يررعكن )كتتنرروع تدححررات  ررعصل الشريررديل ب  ررا . الدا ررة الشو قررة برربعض الشرردابل

 (:9)كفقاً لوجدكد ( 5099الشعوشيل بتعوين الريا   

 توزيع الشريديل في الشدابل ال لومية في الريا  كفق التدحي العوشي( 9)الجدكد 

 الن بة العدد التدحي العوشي

 9245 922  ون النلس

 9040 12 جتشا يةالددمة اص

 9940 902  ون اصجتشاع

 التربية اإلسيمية

 

 

220 2240 

 9242 959 الومة العربية

 642 69 اصجتشا يات

 245 20 العوو 

 246 22 تدححات أ رى متلرقة

 90040 122 الشجشوع

 :ا تشد الباثا  وى أسووبيل مل أساليا جشع البيانات ك ن كالتالي: عينة الدراسة

مردبباً ثيرا  52الش ا المامذ ك لغ لحمر ثجن العينة مل الشدببيل الديل بو   ردد ن أسوو   .9

 :استبانة  ككان   حا حان كالتالي 52استبانة تن استرداد  52قا  الباثا بتوزيع 

 كفق متمير العشر( الشدببيل)توزيع  ينة الدباسة ( 5)جدكد 

 الن بة التلراب العشر

 942 5 سنة 22بلى  29

 5649 6 سنة 20بلى  26

 6245 92 سنة فأكثر 29

 90040 52 الشجشوع 

مرل بجشرالي %  6245مرل  ينرة الدباسرة يشثورون مرا ن ربته 92يتفا مل الجدكد أ يه أن 

 26تترراكح أ شراب ن مرا بريل % 5649سرنة فرأكثر  يوريان  29 ينة الدباسة مل الشدببيل أ شراب ن 

بلرى  29باسة مل الشدببيل الرديل تترراكح أ شراب ن مرل سنة  بينشا لن تتجاكز ن بة  ينة الد 20بلى 

 %.942سنة  22

 كفق متمير الشع ذ العوشي( الشدببيل)توزيع  ينة الدباسة ( 2)جدكد 

 الن بة التلراب الشع ذ العوشي

 2149 1 بلالوبيول تربوي

 2242 90 ماج تير

 9242 2 دكتوباه

 90040 52 الشجشوع
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أن أغورررا الشرردببيل مرررل  ينرررة الدباسرررة ثا رررويل  ورررى يتفررا مرررل نترررا   الجررردكد أ ررريه 

ثا ويل  وى بلالوبيول تربوي  كبوم  ن ربة % 2149  يويان %2242الشاج تير كبوم  ن بتان 

 %.9242 ينة الدباسة مل الشدببيل ال ا ويل  وى الدكتوباه 

 كفق متمير سنوات الدبرة( الشدببيل)توزيع  ينة الدباسة ( 2)جدكد 

 الن بة لتلرابا سنوات الدبرة

 9240 2 سنوات فأقذ 2

 942 5 سنوات 90بلى  6مل 

 9240 2 سنة 92بلى  99مل 

 6245 92 سنة فأكثر 96مل 

 90040 52 الشجشوع

مررل  ينررة الدباسررة مررل الشرردببيل سررنوات  برررتان فرري  92يوضررا الجرردكد أ رريه أن  نررا  

سرنوات % 9240ة األ وى  ك نرا  ك ن الن ب% 6245سنة فأكثر كبوم  ن بتان  96مجاد اإلبياد 

سرنة  فري ثريل  92بلرى  99سنوات فأقذ  كنلس الن بة لشل تتراكح سرنوات  بررتان مرل  2 برتان 

 %.942سنوات  90بلى  6بوم  ن بة  ينة الدباسة مل الشدببيل الديل تتراكح سنوات  برتان مل 

 بيبية الشقدمةكفق متمير الدكبات التد( الشدببيل)توزيع  ينة الدباسة ( 2)جدكد 

 الن بة التلراب الدكبات التدبيبية

 942 5 دكبة كاثدة

 942 5 دكبتان

 942 5 ثيا دكبات

 2241 92 أببع دكبات فأكثر

 90040 52 الشجشوع

يوضا الجدكد أ يه توزيع  ينة الدباسة مل الشدببيل كفق الردكبات التدبيبيرة التري قراموا 

  بينشرا ت راكت %2241موا أببرع دكبات فرأكثر كبومر  ن ربتان بتقديشاا ثيا بن أغوا الشدببيل قرد

ن بة كذ مل الشدببيل الديل قدموا دكبة كاثردة  كالشردببيل الرديل قردموا دكبتران  كالشردببيل الرديل 

 %.942قدموا ثيا دكبات ثيا بوم  ن بتان 

ثيرا قرا   أسوو  العينة العمروا ية الشنتظشرة ك لرغ لحرعوبة اسرتددا  الش را المرامذ لوشتردببيل .5

متردبباً  ثيرا قرا   990متدبباً  تن أ د  ينة  موا ية منتظشة ملونة مل  122الباثا بتوزيع 

استبانات لعد   يثيتاا  2استبانة  تن استبعاد  992استبانة  استرد مناا  922الباثا بتوزيع 

 :لوتطبيق  ككان   حا حان كالتالي

 متمير العشركفق ( الشتدببيل)توزيع  ينة الدباسة ( 6)جدكد 

 الن بة التلراب العشر

 246 2 سنة فأقذ 52

 9949 92 سنة 20بلى  56
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 5945 29 سنة 22بلى  29

 5041 52 سنة 20بلى  26

 2242 21 سنة فأكثر 29

 90040 990 الشجشوع

توزيع  ينة الدباسة الشتدببيل ث را العشرر ثيرا أن أغورا الشتردببيل ( 6)يوضا الجدكد 

 29مل الشتدببيل تتراكح أ شاب ن ما بريل % 5945  يويان %2242أكثر بن بة سنة ف 29أ شاب ن 

سرنة   20بلرى  26مل الشتدببيل  ينة الدباسة تتراكح أ شاب ن مرل % 5041سنة  ك نا   22بلى 

  فري الشقابرذ %9949سرنة  20بلرى  52بينشا بوم  ن بة  ينة الدباسة الرديل تترراكح أ شراب ن مرل 

 %.246سنة  52سة مل الشتدببيل الديل تشثذ أ شاب ن بوم  ن بة  ينة الدبا

 كفق متمير الشع ذ العوشي( الشتدببيل)توزيع  ينة الدباسة ( 2)جدكد 

 الن بة التلراب الشع ذ العوشي

 949 5 دبوو  تربوي

 9949 10 بلالوبيول تربوي

 9041 95 بلالوبيول غير تربوي

 242 2 ماج تير

 041 9 دكتوباه

 90040 990 الشجشوع

يوضا الجدكد أ يه توزيع  ينة الدباسرة الشتردببيل كفرق الشع رذ العوشري ثيرا أن الن ربة 

  يوررريان %9949األ ورررى مرررل  ينرررة الدباسرررة ثا رررويل  ورررى بلرررالوبيول تربررروي كبومررر  ن ررربتان 

ثا ررويل  وررى بلررالوبيول غيررر تربرروي  بينشررا بومرر  ن رربة الشترردببيل ال ا ررويل  وررى % 9041

  في ثيل بن  نا  متدب  كاثد فقط مرل %949كال ا ويل  وى دبوو  تربوي   %242الشاج تير 

 . ينة الدباسة ثا ذ  وى دبجة الدكتوباه

 كفق متمير الشرثوة الدباسية( الشتدببيل)توزيع  ينة الدباسة ( 9)جدكد 

 الن بة التلراب الشرثوة الدباسية

 6041 62 اصبتدا ية

 5242 20 الشتوسطة

 9041 95 الثانوية

 041 9 لن ي دد

 90040 990 الشجشوع

يوضا الجدكد أ يه توزيع  ينرة الدباسرة مرل الشتردببيل كفرق الشرثورة الدباسرية ثيرا أن 

  فرري ثرريل أن  نررا  %6041الن رربة األكبررر مررنان يعشوررون فرري الشرثوررة اصبتدا يررة كبومرر  ن رربتان 

 .لثانويةيعشوون في الشرثوة ا% 9041في الشرثوة الشتوسطة  يويان % 5242
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 كفق متمير سنوات الدبرة( الشتدببيل)توزيع  ينة الدباسة ( 1)جدكد 

 الن بة التلراب سنوات الدبرة

 2642 29 سنوات فأقذ 2

 9542 92 سنوات 90بلى  6مل 

 9642 99 سنة 92بلى  99مل 

 5246 56 سنة فأكثر 96مل 

 041 9 لن ي دد

 90040 990 الشجشوع

أ يه أن الن بة األ وى مل  ينة الدباسة مل الشتدببيل تقرذ سرنوات  يتبيل مل نتا   الجدكد

مرل % 5246  يوريان %2642سنوات ثيا بوم  ن ربتان  2 برتان في مجاد اإلبياد الطيبي  ل 

سررنة فررأكثر  كبومرر  ن رربة  ينررة الدباسررة مررل الشترردببيل الررديل  96الشترردببيل سررنوات  برررتان مررل 

  فري ثريل كانر  الن ربة األقرذ لعينرة الدباسرة %9642سنة  92بلى  99تتراكح سنوات  برتان مل 

 %.9542سنوات كيشثوون  90بلى  6الديل تتراكح سنوات  برتان مل 

 كفق متمير الدكبات التدبيبية( الشتدببيل)توزيع  ينة الدباسة ( 90)جدكد 

 الن بة التلراب الدكبات التدبيبية

 5041 52 دكبة كاثدة

 9246 92 دكبتان

 9041 95 دكباتثيا 

 2246 21 أببع دكبات فأكثر

 041 9 لن ي دد

 90040 990 الشجشوع

يوضررا الجرردكد أ رريه توزيررع  ينررة الدباسررة مررل الشترردببيل كفررق ال حررود  وررى الرردكبات 

مررل  ينررة الدباسررة ثا ررويل  وررى أببررع دكبات فررأكثر  ك ررن الن رربة % 2246التدبيبيررة ثيررا بن 

ى دكبة كاثرردة  بينشررا بومرر  ن رربة الشترردببيل ال ا ررويل  وررى ثا ررويل  ورر% 5041األ وررى  يورريان 

ثا ررويل  وررى ثرريا % 9041  فرري ثرريل أن  نررا  %9246دكبترران فرري مجرراد اإلبيرراد الطيبرري 

 .دكبات

 :أداتا الدراسة
 :كقد تلون   ده اصستبانة مل جز ييل: استبانة الشدببيل .9

لدحرررا ي المدحرررية كالوريليرررة الجرررزل األكد يتعورررق برررالشتميرات الديشوغرافيرررة الشتعوقرررة با

 .ألفراد  ينة الدباسة

 :أما الجزل الثاني مل اصستبانة فيتلون مل ثيا م اكب

مدى فا وية تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبيريل فري مراكرز التردبيا  -أ 

 .التربوي بشدينة الريا 
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 شيرة تطبيرق معرايير الجرودة فري مدى ك ي قيادات مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا  بأ -  

 .برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

أ ن معوقات تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل في مراكرز التردبيا  -  

 .التربوي بشدينة الريا 

 :كقد تلون   ده اصستبانة أيفاً مل جز ييل: استبانة الشتدببيل .5

ديشوغرافيرررة الشتعوقرررة بالدحرررا ي المدحرررية كالوريليرررة الجرررزل األكد يتعورررق برررالشتميرات ال

 .ألفراد  ينة الدباسة

 :أما الجزل الثاني مل اصستبانة فيتلون مل م وبيل

مدى فا وية تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبيريل فري مراكرز التردبيا  -أ 

 .التربوي بشدينة الريا 

رام  تدبيا الشريديل الطيبييل في مراكرز التردبيا أ ن معوقات تطبيق معايير الجودة في ب -  

 .التربوي بشدينة الريا 

 :قا  الباثا بالتأكد مل  دد أداتا الدباسة مل  يد :صدق األداتين

كيعني التأكد مل أن اصستبانتيل سروف تقي ران مرا أ ردتا مرل أجرذ  Validityالحدد الش لشيل  .1

ة مرل الشتدححريل كالشاتشريل بشوضروع كلوت قق مرل  لرغ ترن  رضراشا  ورى مجشو ر. قياسه

الدباسة مرل األسراتدة الجرامعييل  كبعرض الدبررات فري مجراد التردبيا  كقرد أبردكا ميثظراتان 

كقرد ترن األ رد . ثود تعديذ بعض العبرابات سروال مرل ثيرا بضرافة  برابات  أك ثردف أ ررى

 (9أنظر الشو ق بقن. )بالشيثظات التي كان  نا  اتلاد كبير  وياا

أي استشراب ثبات كثدة القيرال  كمردى بملانيرة اص تشراد  ويارا  reliabilityداة الدباسة ثبات أ .2

كلدلغ فحرلة الثبرات يررط ضرركبي صبرد مرل . لو حود  وى بيانات تشثذ الواقع تشثييً مناسباً 

ب ا لرن تتميرر ثقيقرة -فبدلغ يشلل التو ذ بلى النتا   نل اا . توفره لتحبا كثدة القيال  ال ة

كوشرا أ يردت  شويرة القيرال ككوشرا تعردد األفرراد الرديل ي رتعشوون كثردة  -الشراد معرفتاا الحلة

ك نا  أنواع متعددة مل ا تبابات قيال ثبات اصستبانة كلوتأكرد مرل ات راقاا  كفري  رده . القيال

الدباسررة تررن الت قررق مررل ثبررات اصسررتبانة  ررل طريررق اسررتدرا  معامررذ أللررا كركنبررا  باسررتددا  

( 99)كيوضررا الجرردكد بقررن . SPSS ررز  اإلثحررا ية الدرراص بررالعوو  اصجتشا يررة برنررام  ال

 .معاميت ثبات أداة الدباسة

 (50=ن: العينة اصستطي ية)معاميت ثبات أللا كركنبا  لش اكب الدباسة ( 99)جدكد 

 معامذ ثبات أللا كركنبا   دد البنود الش وب

م  تدبيا مدى فا وية تطبيق معايير الجودة في برا

الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا التربوي 

 بشدينة الريا 

90 04155 

أ ن معوقات تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا 

الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا التربوي 

 بشدينة الريا 

90 04920 

 -04920ح بريل يتفا مل الجدكد أ يه أن معامذ الثبات لش اكب الدباسرة  راد ثيرا يترراك

 .ك دا يدد  وى أن اصستبانة تتشتع بدبجة  الية مل الثبات يشلل اص تشاد  وياا 04155

متردبباً كعينرة اسرتطي ية  50صسرتبانة  ورى ثبات اصت اد الدا وي كلوت قق مل  لغ تن تطبيق ا .3

تن ث ا  معاميت اصبتباط بيل دبجة كذ  بابة كالدبجة اللوية لوش وب الردي تنتشري بليره كترن 
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كتبرريل أن م رراكب الدباسررة دالررة بثحررا ياً  نررد ( pearson)اسررتددا  معامررذ اصبتبرراط بيرسررون 

ع الش راكب بابتلراع اصت راد الردا وي مشا يعكد تشتر( 95-2)كشا  و مبيل بالجدكد بقن .  0409

 .ليستبانة ك دقاا في قيال ما تن كضعاا مل أجوه

: العينة اصستطي ية)معاميت ابتباط البنود بالدبجة اللوية لوش وب الشنتشية بليه ( 95)جدكد 

 (50=ن

   الش وب
معامذ 

 اصبتباط
  

معامذ 

 اصبتباط
  

معامذ 

 اصبتباط

ر مدى فا وية تطبيق معايي

الجودة في برام  تدبيا 

الشريديل الطيبييل في 

مراكز التدبيا التربوي 

 بشدينة الريا 

9 04229** 2 04221** 1 04222** 

5 04255** 6 04922** 90

0 
04660** 

2 04215** 2 04229**   

2 04262** 9 04922**   

أ ن معوقات تطبيق معايير 

الجودة في برام  تدبيا 

ييل في الشريديل الطيب

مراكز التدبيا التربوي 

 بشدينة الريا 

9 04212** 2 04296** 1 04220** 

5 04229** 6 04620** 90

0 
04612** 

2 04662** 2 04265**   

2 04229** 9 04625**   

 0409دالة  ند م توى ** 

 :إجراءات التطبيق

اسررتبانة  52ثرا بتوزيرع قرا  البا( اصسرتبانتيل)بعرد التأكرد مرل  ردد كثبرات أدكات الدباسررة 

 وررى الشترردببيل بشراكرررز الترردبيا التربرروي بشنطقررة الريررا  مرررل  922 وررى الشرردببيل  كتوزيررع 

الشريديل الطيبييل الديل تن ا تياب ن  موا ياً  ك لرغ بمرلذ يدحري كباصسرتعانة بربعض الرزميل 

يوماً  كقد  50ثوالي كقد استمرد توزيع اصستبانات كمل ثن جشعاا . ك ل طريق البريد اصللتركني

 992اسررتبانة مررل اسررتبانات الشرردببيل جشيعاررا اسررتبانة  ررال ة لوت ويررذ  ك 52ثحررذ الباثررا  وررى 

اسرتبانة  رال ة لوت ويرذ  كترن  لرغ  ريد اللحرذ الدباسري الثراني مررل  990اسرتبانة لوشتردببيل منارا 

 اسرا اآللري  رل طريرق   كبعد  لغ تن بد اد البيانات  كمعالجتارا بثحرا ياً بال5090/5099العا  

 .كمل ثن قا  الباثا بت ويذ البيانات كاستدرا  النتا   SPSSبرنام  

 :األساليب اإلحصائية

فررري ت ويوررري  SPSSتررن اسرررتددا  برنررام  ال رررز  اإلثحرررا ية الدرراص برررالعوو  اصجتشا يررة 

تشرراد  وررى البيانررات اللشيررة الدا ررة باصسررتبانة الترري تررن تطبيقاررا  وررى  ينررة الدباسررة  ثيررا تررن اص 

اإلثحررالات الو ررلية كالت ويويررة ك لررغ باصسررتناد  وررى األدكات اإلثحررا ية الشناسرربة لطبيعررة كنرروع 

البيانررات الشتاثررة  فررتن اص تشرراد  وررى الن ررا الشئويررة كالجررداكد التلرابيررة الب رريطة  لوتعرررف  وررى 

 تبرابات اإلثحرا ية البيانات الديشوغرافية الدا ة بأفراد  ينة الدباسة  كشرا ترن اسرتددا  بعرض اص

ص تبررراب العيقرررة بررريل الشتميررررات  كتنو ررر  تورررغ اص تبرررابات نظرررراً ص رررتيف طبيعرررة الشتميررررات 

 :كم تويات قياساا  ثيا تن استددا 

 .لوت قق مل ثبات اصستبانة( Alpha Cronbach)معامذ أللا كركنبا   .9

 .الدا ويلوتأكد مل ات اد بنود اصستبانة ( Person)معامذ ابتباط بيرسون  .5
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لطرود الدييرا الش رتدد  فري ( ال ردكد الردنيا كالعويرا)الدشاسي لت ديرد ( Likert)مقيال ليلرت  .2

  كتررن تق رريشه  وررى  رردد مررل  ييررا الشقيررال (2=9-2)م رراكب الدباسررة  فررتن ث ررا  الشرردى 

بعد  لغ تن بضافة  ده القيشرة بلرى أقرذ ( 0490= 2/2)لو حود  وى طود الدوية الح يا أي 

ك لررغ لت ديررد ال ررد األ وررى لاررده ( أك بدايررة الشقيررال ك ررو الواثررد الحرر يا)الشقيررال  قيشررة فرري

 :الدوية  ك لدا أ با طود الدييا كشا يأتي

 توزيع اللئات كفق التدب  الش تدد  في أداة الدباسة( 92)جدكد 

 مدى الشتوسطات الو أ

 2400 – 2459 أكافق تشاماً 

 2450 – 2429 أكافق

 2420 – 5469 م ايد

 5460 – 9499 غير موافق

 9490 – 9400 غير موافق بطيقاً 

ك لررغ لشعرفررة مرردى ابتلرراع أك ( weighted mean( )الشرررجا)الشتوسررط ال  ررابي الشرروزكن  .2

اندلررا  اسرررتجابات أفرررراد  ينرررة الدباسرررة  ورررى كررذ  برررابة مرررل  برررابات متميررررات الدباسرررة 

 .ا أ وى متوسط ث ابي موزكناألساسية  مع العون بأنه يليد في ترتيا العبابات ث 

لوتعررررف  ورررى مررردى ان رررراف ( standard deviation)ترررن اسرررتددا  اصن رررراف الشعيرررابي  .2

اسررتجابات أفررراد  ينررة الدباسررة للررذ  بررابة مررل  بررابات متميرررات الدباسررة  كللررذ م رروب مررل 

الش اكب الر ي ية  ل متوسطاا ال  ابي  كييثق أن اصن راف الشعيابي يوضرا التمرت  فري 

استجابات أفراد  ينة الدباسة للذ  برابة مرل  برابات متميررات الدباسرة  بلرى جانرا الش راكب 

 .الر ي ية  فلوشا اقترب  قيشته مل الحلر تركزت اصستجابات كاندلض تمتتاا بيل الشقيال

إليجاد اللركد بيل كذ مل الشدببيل كالشتدببيل ثرود مردى فا ويرة تطبيرق ( T)استددا  ا تباب  .6

 .لجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييلمعايير ا

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
ما مدى فاعلية تطبيق معدايير الجدودة فدي بدرامج تددريب المرشددين الطالبيدين فدي : التساؤل األول

 مراكز التدريب التربوي بمدينة الرياض من وجهة نظر كل من المدربين والمتدربين؟

 : ل اإلجابة  وى الت ا ليل التالييللإلجابة  ل  دا الت ا د صبد م

ما مدى فا وية تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا  .9

 التربوي بشدينة الريا  مل كجاة الشدببيل؟

لوتعرف  ورى مردى فا ويرة تطبيرق بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل فري مراكرز التردبيا 

  مرررل كجارررة نظرررر الشررردببيل  ترررن ث رررا  التلررررابات كالن رررا الشئويرررة التربررروي بشدينرررة الريرررا

كالشتوسطات ال  ابية كاصن رافات الشعيابيرة صسرتجابات  ينرة الدباسرة  ورى  برابات قيرال مردى 

فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  الترردبيا التربرروي فرري مراكررز الترردبيا التربرروي كجررالت 

 (:92)النتا   كشا يوض اا الجدكد 
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 وى  بابات م وب مدى فا وية تطبيق معايير ( الشدببيل)استجابات  ينة الدباسة ( 92)جدكد 

 الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

 العبابة  

الشتو دبجة الشوافقة

سط 

ال  ا

بي 

الشوز

 كن

اصن ر

اف 

الشعيا

 بي

ا
تي
ر
الت

 

أكافق 

 تشاما
 م ايد أكافق

غير 

مواف

 د

غير 

موافق 

 بطيقاً 

9 
ت  يل العشوية اإلبيادية في 

 الشدابل

 0 0 0 2 96 ت
2420 0422 9 

% 614

6 

204

2 
040 040 040 

5 
أدال العشذ الجشا ي بركح 

 اللريق الواثد

 0 0 2 1 90 ت
2456 0422 1 

% 224

2 

214

9 

924

2 
040 040 

2 
توجيه الشدببيل ليبتقال 

 بالعشذ

 0 0 9 9 92 ت
2422 0421 2 

% 604

1 

224

9 
242 040 040 

 ت  يل بيئة التدبيا 2
 9 0 9 1 95 ت

2422 0412 2 
% 254

5 

214

9 
242 040 242 

2 
توريأ التللير العوشي في 

 ثذ الشمليت

 0 0 0 1 92 ت
2421 0420 2 

% 214

9 

204

1 
040 040 040 

6 
ت قيق اثتياجات الشريديل 

 في الشيدان التربوي

 0 0 2 99 9 ت
2492 0496 90 

% 224

9 

224

9 

924

0 
040 040 

2 
ببط األنمطة التدبيبية 

 بأ داف الدكبة التدبيبية

 0 0 9 95 90 ت
2421 0429 6 

% 224

2 

254

5 
242 040 040 

9 

ت قيق أففذ م تويات 

توا ذ لوشريديل مع 

 الطي 

 0 0 5 99 1 ت
2425 0462 9 

% 204

1 

204

0 
149 040 040 

1 
  الشريديل ماابات بك ا

  شوية

 0 0 0 1 92 ت
2469 0420 5 

% 604

1 

214

9 
040 040 040 

9

0 

بثرال الدبرات المدحية 

 لوشريديل

 0 0 9 90 95 ت
2429 0421 2 

% 254

5 

224

2 
242 040 040 

 2422 العا  لوش وب* الشتوسط

 دبجات 2الشتوسط مل *  
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موافقون تشامراً  ورى ( الشدببيل)أن  ينة الدباسة  يتفا( 92)مل  يد النتا   في الجدكد 

فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل فرري مراكررز الترردبيا بشدينررة 

ك و متوسط يقع في اللئة األكلى مل فئات الشقيال  2مل  2422الريا  ثيا بو  متوسط موافقتان 

 . وافق تشاماً الدشاسي ك ي اللئة التي تمير بلى  ياب م

( الشردببيل)كاتفا مل نترا   الدباسرة أنره يوجرد تقراب  فري دبجرة الشوافقرة لعينرة الدباسرة 

 . وى فا وية تطبيق معايير الجودة في برام  التدبيا

 ورى فا ويرة تطبيرق معرايير الجرودة فري ( الشردببيل)كمل أبرز ميما موافقة  ينرة الدباسرة 

  5  9  2  2  90  2  2  1  9) موافقتان  وى البنود بقن  برام  تدبيا الشريديل الطيبييل في

 :مرتبة تنازلياً ث ا دبجة الشوافقة كالتالي( 6

الشرتبررة األكلررى برريل ( ت  رريل العشويررة اإلبيررادية فرري الشرردابل)ك رري ( 9)اثتورر  العبررابة بقررن  .1

الطيبيريل العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل 

( الشردببيل)  ك دا يدد  وى أن  نرا  موافقرة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة 2420بشتوسط ث ابي 

 وى أن تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل يعدي بلرى ت  ريل العشويرة 

 .اإلبيادية في الشدابل

رتبرة الثانيرة بريل العبرابات الش( بك ا  الشريديل مارابات  شويرة)ك ي ( 1)اثتو  العبابة بقن  .2

التي تقيس مدى فا وية تطبيق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشتوسرط 

 ورى أن ( الشردببيل)  ك دا يدد  وى أن  نرا  موافقرة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة 2469ث ابي 

 .تطبيق معايير الجودة في التدبيا يعشذ  وى بك ا  الشريديل ماابات  شوية

الشرتبرة الثالثرة بريل ( توريرأ التلليرر العوشري فري ثرذ الشمرليت)ك ي ( 2)اثتو  العبابة بقن  .3

العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل 

( الشردببيل)  ك دا يدد  وى أن  نرا  موافقرة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة 2421بشتوسط ث ابي 

ن تطبيررق معررايير الجررودة فرري الترردبيا ي ررا د  وررى توريررأ التلليررر العوشرري فرري ثررذ  وررى أ

 .الشمليت

الشرتبرة الرابعرة بريل العبرابات ( توجيه الشدببيل ليبتقال بالعشرذ)ك ي ( 2)اثتو  العبابة بقن  .4

التي تقيس مدى فا وية تطبيق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشتوسرط 

 ورى أن ( الشردببيل)  ك دا يدد  وى أن  نرا  موافقرة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة 2422ث ابي 

 .تطبيق معايير الجودة في التدبيا يوجه الشدببيل ليبتقال بالعشذ

الشرتبررة الدام ررة برريل ( بثرررال الدبرررات المدحررية لوشريررديل)ك رري ( 90)اثتورر  العبررابة بقررن  .5

يير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معا

( الشردببيل)  ك دا يدد  وى أن  نرا  موافقرة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة 2429بشتوسط ث ابي 

 . وى أن تطبيق معايير الجودة يعشذ  وى بثرال الدبرات المدحية لوشريديل الطيبييل

الشرتبررة ( داف الرردكبة التدبيبيررةببررط األنمررطة التدبيبيررة بأ رر)ك رري ( 2)اثتورر  العبررابة بقررن  .6

ال ادسررة برريل العبررابات الترري تقرريس مرردى فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا 

  ك دا يدد  ورى أن  نرا  موافقرة يرديدة بريل  ينرة 2421الشريديل الطيبييل بشتوسط ث ابي 

بيريل يرعدي بلرى  وى أن تطبيق معايير الجرودة فري تردبيا الشريرديل الطي( الشدببيل)الدباسة 

 .ببط األنمطة التدبيبية بأ داف الدكبة التدبيبية

الشرتبرة ال رابعة بريل العبرابات التري تقريس ( ت  يل بيئة التدبيا)ك ي ( 2)اثتو  العبابة بقن  .7

مرردى فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل بشتوسررط ث ررابي 

 ورى أن تطبيرق ( الشردببيل)فقرة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة   ك دا يدد  ورى أن  نرا  موا2422

 .معايير الجودة في التدبيا يعدي بلى ت  يل بيئة التدبيا
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الشرتبرة ( ت قيق أففذ م تويات توا رذ لوشريرديل مرع الطري )ك ي ( 9)اثتو  العبابة بقن  .8

تردبيا الشريرديل الثامنة بيل العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معايير الجودة في بررام  

  ك ردا يردد  ورى أن  نرا  موافقرة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة 2425الطيبييل بشتوسرط ث رابي 

 وى أن تطبيق معايير الجودة في برام  التدبيا تعدي بلى ت قيق أففذ م تويات ( الشدببيل)

 .توا ذ لوشريديل مع الطي 

الشرتبرة التاسرعة بريل ( للريرق الواثردأدال العشذ الجشا ي برركح ا)ك ي ( 5)اثتو  العبابة بقن  .9

العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل 

( الشردببيل)  ك دا يدد  وى أن  نرا  موافقرة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة 2456بشتوسط ث ابي 

العشذ الجشرا ي برركح اللريرق   وى أن تطبيق معايير الجودة في التدبيا يعدي بلى تعزيز أدال

 .الواثد

الشرتبررة ( ت قيررق اثتياجررات الشريررديل فرري الشيرردان التربرروي)ك رري ( 6)اثتورر  العبررابة بقررن  .11

العايرررة برريل العبرررابات الترري تقرريس مررردى فا ويررة تطبيرررق معررايير الجررودة فررري برررام  تررردبيا 

بيل  ينة الدباسرة    ك دا يدد  وى أن  نا  موافقة2492الشريديل الطيبييل بشتوسط ث ابي 

 وى أن تطبيق معايير الجودة في التدبيا ي ا د  وى ت قيرق اثتياجرات الشريرديل ( الشدببيل)

 .الطيبييل في الشيدان التربوي

ك ي ررة اإلجابررة  وررى الت ررا د الشطررركح ثررود فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  

بشدينة الريرا  مرل كجارة نظرر الشردببيل  تدبيا الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا التربوي 

ن جشيرع  ينرة الدباسرة مرل الشردببيل يوافقرون بالت ويذ جالت بيجابيرة جرداً  ثيرا يتبيل لنا أن نتا   

تشاماً  وى فا وية تطبيق معايير الجودة في برام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل فري مراكرز التردبيا 

 .التربوي بشدينة الريا 

يددق معددايير الجددودة فددي بددرامج تدددريب المرشدددين الطالبيددين فددي مراكددز مددا مدددى فاعليددة تطب .5

 التدريب التربوي بمدينة الرياض من وجهة نظر المتدربين؟

لوتعرف  ورى مردى فا ويرة تطبيرق بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل فري مراكرز التردبيا 

 رررا الشئويرررة التربررروي بشدينرررة الريرررا  مرررل كجارررة نظرررر الشتررردببيل  ترررن ث رررا  التلررررابات كالن

كالشتوسطات ال  ابية كاصن رافات الشعيابيرة صسرتجابات  ينرة الدباسرة  ورى  برابات قيرال مردى 

فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  الترردبيا التربرروي فرري مراكررز الترردبيا التربرروي كجررالت 

 (:92)النتا   كشا يوض اا الجدكد 

وى  بابات م وب مدى فا وية تطبيق معايير  ( الشتدببيل)استجابات  ينة الدباسة ( 92)جدكد 

 الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

 العبابة  

الشتو دبجة الشوافقة

سط 

ال  ا

بي 

الشوز

 كن

اصن ر

اف 

الشعيا

 بي

ا
تي
ر
الت

 

أكا

فق 

 تشاما

أكا

 فق

م ا

 يد

غير 

موا

 فق

غير 

موافق 

 بطيقاً 

9 
ت  يل العشوية اإلبيادية في 

 الشدابل

242 9 9 5 22 62 ت

9 

046

9 
9 

% 224

2 

214

9 
949 041 041 

5 
أدال العشذ الجشا ي بركح 

 اللريق الواثد

249 9 2 90 29 25 ت

2 

049

2 
2 

% 294

2 

264

9 
145 246 .1 

 2420425 9 5 2 22 29 تم ا دة الشتدببيل  وى  2
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 العبابة  

الشتو دبجة الشوافقة

سط 

ال  ا

بي 

الشوز

 كن

اصن ر

اف 

الشعيا

 بي

ا
تي
ر
الت

 

أكا

فق 

 تشاما

أكا

 فق

م ا

 يد

غير 

موا

 فق

غير 

موافق 

 بطيقاً 

254 % اصبتقال بالعشذ

2 

204

1 
246 949 041 2 2 

 التدبيا ت  يل بيئة 2
245 0 2 92 29 29 ت

2 

049

2 
2 

% 264

2 

224

2 

994

9 
242 040 

2 
توريأ التللير العوشي في ثذ 

 الشمليت

245 0 2 90 25 25 ت

0 

042

1 
6 

% 294

2 

224

2 
145 246 040 

6 
ت قيق اثتياجات الشريديل 

 في الشيدان التربوي

240 6 2 92 26 29 ت

6 

949

5 
90 

% 224

0 

224

0 

954

9 
246 242 

2 
ببط األنمطة التدبيبية 

 بأ داف الدكبة التدبيبية

249 9 2 92 22 29 ت

2 

049

6 
1 

% 294

0 

224

2 

924

1 
242 041 

9 
ت قيق أففذ م تويات 

 توا ذ لوشريديل مع الطي 

249 0 2 92 29 22 ت

2 

049

1 
9 

% 224

9 

224

6 

954

9 
642 040 

1 
بك ا  الشريديل ماابات 

  شوية

242 0 2 9 22 22 ت

2 

042

2 
2 

% 204

0 

214

9 
242 246 040 

9

0 

بثرال الدبرات المدحية 

 لوشريديل

 0 2 2 22 26 ت
242

1 

042

2 
2 

% 204

1 

204

0 
642 542 040 

 2452 العا  لوش وب* الشتوسط

 دبجات 2الشتوسط مل * 

موافقون تشاماً  وى ( يلالشتدبب)يتفا أن  ينة الدباسة ( 92)مل  يد النتا   في الجدكد 

فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل فرري مراكررز الترردبيا بشدينررة 

ك و متوسط يقع في اللئة األكلى مل فئات الشقيال  2مل  2452الريا  ثيا بو  متوسط موافقتان 

 .الدشاسي ك ي اللئة التي تمير بلى  ياب موافق تشاماً 

( الشتردببيل)ا   الدباسة أنره يوجرد تقراب  فري دبجرة الشوافقرة لعينرة الدباسرة كاتفا مل نت

 . وى فا وية تطبيق معايير الجودة في برام  التدبيا

 ورى فا ويرة تطبيرق معرايير الجرودة فري ( الشتردببيل)كمل أبرز ميما موافقة  ينة الدباسة 

  2  9  5  2  2  1  90  2  9) ن برام  تدبيا الشريديل الطيبييل في موافقتان  وى البنود بق

 :مرتبة تنازلياً ث ا دبجة الشوافقة كالتالي( 6

الشرتبررة األكلررى برريل ( ت  رريل العشويررة اإلبيررادية فرري الشرردابل)ك رري ( 9)اثتورر  العبررابة بقررن  .9

العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل 
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( الشتردببيل)  ك دا يدد  وى أن  نا  موافقة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة 2429بشتوسط ث ابي 

 . وى أن تطبيق معايير الجودة في التدبيا يعشذ  وى ت  يل العشوية اإلبيادية في الشدابل

الشرتبررة الثانيررة برريل ( م ررا دة الشترردببيل  وررى اصبتقررال بالعشررذ)ك رري ( 2)اثتورر  العبررابة بقررن  .5

مدى فا وية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل العبابات التي تقيس 

( الشتردببيل)  ك دا يدد  وى أن  نا  موافقة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة 2422بشتوسط ث ابي 

 . وى أن تطبيق معايير الجودة في التدبيا ي ا د الشتدببيل  وى اصبتقال بالعشذ

الشرتبررة الثالثررة برريل ( الدبرررات المدحررية لوشريررديلبثرررال )ك رري ( 90)اثتورر  العبررابة بقررن  .2

العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل 

( الشتردببيل)  ك دا يدد  وى أن  نا  موافقة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة 2421بشتوسط ث ابي 

 .لدبرات المدحية لوشريديل الطيبييل وى أن تطبيق معايير الجودة في التدبيا يثري ا

الشرتبة الرابعرة بريل العبرابات ( بك ا  الشريديل ماابات  شوية)ك ي ( 1)اثتو  العبابة بقن  .2

التي تقيس مدى فا وية تطبيق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشتوسرط 

 ورى أن ( الشتردببيل)الدباسرة    ك دا يدد  وى أن  نا  موافقة يرديدة بريل  ينرة2422ث ابي 

 .تطبيق معايير الجودة في التدبيا يل ا الشريديل ماابات  شوية

الشرتبة الدام ة بريل العبرابات التري تقريس ( ت  يل بيئة التدبيا)ك ي ( 2)اثتو  العبابة بقن  .2

مرردى فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل بشتوسررط ث ررابي 

 ورى أن تطبيرق ( الشتردببيل)ك دا يدد  وى أن  نا  موافقرة يرديدة بريل  ينرة الدباسرة   2452

 .معايير الجودة في التدبيا ي  ل مل بيئة التدبيا

الشرتبرة ال ادسرة بريل ( توريأ التللير العوشي في ثذ الشمليت)ك ي ( 2)اثتو  العبابة بقن  .6

ة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معايير الجرود

 ورى أن ( الشتدببيل)  ك دا يدد  وى أن  نا  موافقة بيل  ينة الدباسة 2450بشتوسط ث ابي 

 .تطبيق معايير الجودة في التدبيا ي ا د  وى توريأ التللير العوشي في ثذ الشمليت

الشرتبرة ال رابعة بريل ( لواثردأدال العشذ الجشا ي برركح اللريرق ا)ك ي ( 5)اثتو  العبابة بقن  .2

العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل 

 ورى أن ( الشتدببيل)  ك دا يدد  وى أن  نا  موافقة بيل  ينة الدباسة 2492بشتوسط ث ابي 

 .ذ الجشا يتطبيق معايير الجودة في التدبيا يعدي بلى ت ييد بكح اللريق كالعش

الشرتبرة ( ت قيق أففذ م تويات توا رذ لوشريرديل مرع الطري )ك ي ( 9)اثتو  العبابة بقن  .9

الثامنة بيل العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معايير الجودة في بررام  تردبيا الشريرديل 

  ك ررردا يررردد  ورررى أن  نرررا  موافقرررة بررريل  ينرررة الدباسرررة 2492الطيبيررريل بشتوسرررط ث رررابي 

 وررى أن تطبيررق معررايير الجررودة ي قررق أففررذ م ررتويات توا ررذ لوشريررديل مررع ( دببيلالشترر)

 .الطي 

الشرتبررة ( ببررط األنمررطة التدبيبيررة بأ ررداف الرردكبة التدبيبيررة)ك رري ( 2)اثتورر  العبررابة بقررن  .1

التاسعة بيل العبابات التي تقيس مدى فا وية تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريرديل 

  ك ررردا يررردد  ورررى أن  نرررا  موافقرررة بررريل  ينرررة الدباسرررة 2492بشتوسرررط ث رررابي الطيبيررريل 

 وررى أن تطبيررق معررايير الجررودة فرري الترردبيا ي ررا ن فرري ببررط األنمررطة التدبيبيررة ( الشترردببيل)

 .بأ داف الدكبة التدبيبية

الشرتبررة ( ت قيررق اثتياجررات الشريررديل فرري الشيرردان التربرروي)ك رري ( 6)اثتورر  العبررابة بقررن  .90

برريل العبرررابات الترري تقرريس مررردى فا ويررة تطبيرررق معررايير الجررودة فررري برررام  تررردبيا  العايرررة

  ك دا يدد  وى أن  نا  موافقة بيل  ينة الدباسرة 2406الشريديل الطيبييل بشتوسط ث ابي 

 وى أن تطبيق معايير الجودة في التردبيا يرعدي بلرى ت قيرق اثتياجرات الشريرديل ( الشتدببيل)

 .التربوي الطيبييل في الشيدان
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ك ي ررة اإلجابررة  وررى الت ررا د الشطررركح ثررود فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  

تدبيا الشريديل الطيبييل في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا  مل كجارة نظرر الشتردببيل  

يوافقرون ن جشيرع  ينرة الدباسرة مرل الشتردببيل بيتبيل لنا أن نتا   الت ويذ جالت بيجابية جداً  ثيرا 

بدبجة  الية  وى العبابات التي تن  رضاا في الش وب ال ابق  كبدلغ يتلق كرذ مرل  ينرة الدباسرة 

مل الشدببيل كالشتدببيل  وى فا وية تطبيق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل 

 .في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا 

مراكز التدريب التربوي بمدينة الرياض بأهمية  ما مدى وعي قيادات: التساؤل الثاني

تطبيدددق معدددايير الجدددودة فدددي بدددرامج تددددريب المرشددددين الطالبيدددين مدددن وجهدددة نظدددر 

 المدربين؟
لوتعررف  ورى مرردى ك ري قيررادات مراكرز التردبيا التربرروي بشدينرة الريررا  بأ شيرة تطبيررق 

لشررردببيل  ترررن ث رررا  معررايير الجرررودة فررري بررررام  تررردبيا الشريرررديل الطيبيررريل مرررل كجارررة نظرررر ا

التلرابات كالن ا الشئوية كالشتوسطات ال  ابية كاصن رافات الشعيابية صسرتجابات  ينرة الدباسرة 

 وى  بابات مدى ك ي قيادات مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريرا  بأ شيرة تطبيرق ( الشدببيل)

 (:96)شا يوض اا الجدكد معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل كجالت النتا   ك

 وى  بابات م وب مدى ك ي قيادات مراكز ( الشدببيل)استجابات  ينة الدباسة ( 96)جدكد 

التدبيا التربوي بشدينة الريا  بأ شية تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل 

 الطيبييل

 العبابة  

الشتو دبجة الشوافقة

سط 

ال  ا

بي 

الشوز

 كن

اصن ر

اف 

االشعي

 بي

ا
تي
ر
الت

 

أكافق 

 تشاما
 م ايد أكافق

غير 

مواف

 د

غير 

موافق 

 بطيقاً 

9 
التطوير الش تشر لبرام  

 تدبيا الشريديل الطيبييل

 9 6 9 9 2 ت
2469 9429 2 

% 204

2 

224

9 
242 564

9 
242 

5 
الد ن الش تشر لشدببي 

 الشريديل الطيبييل

 0 2 2 2 6 ت
2425 9450 2 

% 564

9 

204

2 

924

0 

204

2 
040 

2 
اص تشا  برفع كلالة مدببي 

 الشريديل الطيبييل

 0 9 2 2 2 ت
2429 9459 6 

% 204

2 

594

2 

924

0 

224

9 
040 

2 
التدطيط لعشويات الجودة في 

 برام  تدبيا الشريديل

 9 6 5 90 2 ت
2422 9450 9 

% 924

2 

224

2 
942 564

9 
242 

2 
يل تايئة منا  تنظيشي لوشدبب

 لتمجيع بكح اإلبداع

 9 6 5 1 2 ت
2429 9452 2 

% 594

2 

214

9 
942 564

9 
242 

6 
تعزيز قدبات الشدببيل  وى 

 العشذ الجشا ي

 0 2 6 99 9 ت
2422 0491 1 

% 242 224

9 

564

9 

594

2 
040 
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 العبابة  

الشتو دبجة الشوافقة

سط 

ال  ا

بي 

الشوز

 كن

اصن ر

اف 

االشعي

 بي

ا
تي
ر
الت

 

أكافق 

 تشاما
 م ايد أكافق

غير 

مواف

 د

غير 

موافق 

 بطيقاً 

2 
ت ليز الشدببيل كبفع بكثان 

 الشعنوية

 0 2 6 2 2 ت
2422 9492 90 

% 594

2 

594

2 

564

9 

204

2 
040 

9 
تلعيذ دكب التقنية في برام  

 تدبيا الشريديل الطيبييل

 0 2 5 90 2 ت
2492 9406 9 

% 204

2 

224

2 
942 924

2 
040 

1 
سر ة اصستجابة لوملاكى 

 كالشقترثات

 0 2 1 2 2 ت
2425 0412 2 

% 924

2 

204

2 

214

9 

924

0 
040 

9

0 

ثا الشدببيل  وى ت قيق 

 التدبياأ داف برام  

 0 2 2 99 2 ت
2422 9409 5 

% 594

2 

224

9 

924

0 

924

2 
040 

 2422 العا  لوش وب* الشتوسط

 دبجات 2الشتوسط مل * 

موافقون  وى ك ري ( الشدببيل)يتفا أن  ينة الدباسة ( 96)مل  يد النتا   في الجدكد 

الشريررديل الطيبيرريل فرري  قيررادات مراكررز الترردبيا بأ شيررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا

ك رو متوسرط يقرع فري اللئرة  2مرل  2422مراكز التدبيا بشدينة الريا  ثيا بو  متوسط موافقتان 

 .الثانية مل فئات الشقيال الدشاسي ك ي اللئة التي تمير بلى  ياب أكافق

( الشردببيل)كاتفا مل نترا   الدباسرة أنره يوجرد تقراب  فري دبجرة الشوافقرة لعينرة الدباسرة 

 .وى مدى ك ي القيادات بأ شية تطبيق معايير الجودة في برام  التدبيا 

 وى ك ي القيادات بأ شية تطبيق معايير ( الشدببيل)كمل أبرز ميما موافقة  ينة الدباسة 

  2  2  2  1  5  9  90  9) الجودة في برام  تردبيا الشريرديل فري مروافقتان  ورى البنرود بقرن 

 :ا دبجة الشوافقة كالتاليمرتبة تنازلياً ث ( 2  6

( تلعيررذ دكب التقنيررة فرري برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل)ك رري ( 9)اثتورر  العبررابة بقررن  .9

الشرتبة األكلى بيل العبابات التي تقريس مردى ك ري القيرادات بشراكرز التردبيا التربروي بشدينرة 

ل بشتوسرط ث رابي الريا  بأ شية تطبيق معايير الجودة في بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيري

 ورى أن القيرادات تعشرذ ( الشردببيل)  ك دا يدد  وى أن  نا  موافقرة بريل  ينرة الدباسرة 2492

 . وى تلعيذ دكب التقنية في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

الشرتبررة ( ثرا الشردببيل  ورى ت قيررق أ رداف بررام  التردبيا)ك رري ( 90)اثتور  العبرابة بقرن  .5

لتي تقيس مدى ك ري القيرادات بشراكرز التردبيا التربروي بشدينرة الريرا  الثانية بيل العبابات ا

  2422بأ شية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشتوسرط ث رابي 

 وى أن القيادات بشراكز التردبيا ( الشدببيل)ك دا يدد  وى أن  نا  موافقة بيل  ينة الدباسة 

 . قيق أ داف برام  التدبياتعشذ  وى ثا الشدببيل  وى ت

الشرتبرة ( التطروير الش رتشر لبررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل)ك ي ( 9)اثتو  العبابة بقن  .2

الثالثة بيل العبابات التي تقيس مردى ك ري القيرادات بشراكرز التردبيا التربروي بشدينرة الريرا  

  2469بشتوسرط ث رابي بأ شية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل 
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 وررى أن القيررادات تعشررذ  وررى ( الشرردببيل)ك رردا يرردد  وررى أن  نررا  موافقررة برريل  ينررة الدباسررة 

 .تطوير برام  تدبيا الشريديل باستشراب

الشرتبة الرابعة بيل ( الد ن الش تشر لشدببي الشريديل الطيبييل)ك ي ( 5)اثتو  العبابة بقن  .2

ادات بشراكررز الترردبيا التربرروي بشدينررة الريررا  بأ شيررة العبررابات الترري تقرريس مرردى ك رري القيرر

  ك دا يردد 2425تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل بشتوسط ث ابي 

 وررى أن القيررادات تررد ن الشرردببيل بمررلذ ( الشرردببيل) وررى أن  نررا  موافقررة برريل  ينررة الدباسررة 

 .م تشر

الشرتبرة الدام رة بريل ( تجابة لومرلاكى كالشقترثراتسرر ة اصسر)ك ري ( 1)اثتو  العبابة بقن  .2

العبررابات الترري تقرريس مرردى ك رري القيررادات بشراكررز الترردبيا التربرروي بشدينررة الريررا  بأ شيررة 

  ك دا يردد 2425تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل بشتوسط ث ابي 

وررى أن  نررا  سررر ة فرري اصسررتجابة  ( الشرردببيل) وررى أن  نررا  موافقررة برريل  ينررة الدباسررة 

 .لوملاكي كالشقترثات مل قبذ القيادات

الشرتبررة ( اص تشررا  برفررع كلررالة مرردببي الشريررديل الطيبيرريل)ك رري ( 2)اثتورر  العبررابة بقررن  .6

ال ادسة بيل العبابات التي تقيس مدى ك ي القيادات بشراكز التدبيا التربوي بشدينرة الريرا  

  2429ة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشتوسرط ث رابي بأ شية تطبيق معايير الجرود

 وى اص تشا  برفع كلرالة مردببيل ( الشدببيل)ك دا يدد  وى أن  نا  موافقة بيل  ينة الدباسة 

 .الشريديل الطيبييل مل قبذ القيادات

تبررة الشر( تايئررة منررا  تنظيشرري لوشرردببيل لتمررجيع بكح اإلبررداع)ك رري ( 2)اثتورر  العبررابة بقررن  .2

ال ابعة بيل العبابات التي تقيس مدى ك ي القيادات بشراكز التردبيا التربروي بشدينرة الريرا  

  2429بأ شية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشتوسرط ث رابي 

 ورى أن القيرادات تايرل الشنرا  ( الشردببيل)ك دا يردد  ورى أن  نرا  موافقرة بريل  ينرة الدباسرة 

 .نظيشي الشناسا لوشدببيل لتمجيع بكح اإلبداع لديانالت

الشرتبرة ( التدطيط لعشويات الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل)ك ي ( 2)اثتو  العبابة بقن  .9

الثامنة بيل العبابات التي تقيس مدى ك ي القيرادات بشراكرز التردبيا التربروي بشدينرة الريرا  

  2422يا الشريرديل الطيبيريل بشتوسرط ث رابي بأ شية تطبيق معايير الجرودة فري بررام  تردب

 وررى قيررا  القيررادات بررالتدطيط ( الشرردببيل)ك رردا يرردد  وررى أن  نررا  موافقررة برريل  ينررة الدباسررة 

 .لعشويات الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

 الشرتبرة التاسرعة( تعزيرز قردبات الشردببيل  ورى العشرذ الجشرا ي)ك ي ( 6)اثتو  العبابة بقن  .1

بيل العبابات التي تقيس مدى ك ي القيادات بشراكرز التردبيا التربروي بشدينرة الريرا  بأ شيرة 

  ك دا يردد 2422تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل بشتوسط ث ابي 

م ايردكن تجراه قيرا  القيرادات بتعزيرز قردبات الشردببيل  ورى ( الشردببيل) وى أن  ينة الدباسرة 

 .الجشا ي العشذ

الشرتبرة العايررة بريل ( ت ليرز الشردببيل كبفرع بكثارن الشعنويرة)ك ري ( 2)اثتو  العبابة بقرن  .90

العبررابات الترري تقرريس مرردى ك رري القيررادات بشراكررز الترردبيا التربرروي بشدينررة الريررا  بأ شيررة 

  ك دا يردد 2422تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل بشتوسط ث ابي 

م ايدكن ن رو قيرا  القيرادات بت ليرز الشردببيل كبفرع بكثارن ( الشدببيل)وى أن  ينة الدباسة  

 .الشعنوية

ك ي ة اإلجابة  وى الت ا د الشطركح ثود مدى ك ي القيادات بشراكز التردبيا التربروي 

ظرر بشدينة الريا  بأ شية تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبيريل مرل كجارة ن

ن جشيرع  ينرة الدباسرة بالشدببيل  يتبيل لنا أن نتا   الت ويذ جالت بيجابيرة بدبجرة متوسرطة  ثيرا 
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مررل الشرردببيل يوافقررون  وررى ك رري قيررادات الترردبيا التربرروي بأ شيررة تطبيررق معررايير الجررودة ببرررام  

 .تدبيا الشريديل الطيبييل بدبجة متوسطة

ر الجدودة فدي بدرامج تددريب المرشددين مدا أهدم معوقدات تطبيدق معدايي:التساؤل الثالث

 الطالبيين بمدينة الرياض من وجهة نظر كل من المدربين والمتدربين؟

 : لإلجابة  ل  دا الت ا د صبد مل اإلجابة  وى الت ا ليل التالييل

ما أ ن معوقات تطبيق معايير الجودة في بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشراكرز التردبيا  .9

 مل كجاة نظر الشدببيل ؟ بشدينة الريا 

لوتعرف  وى أ ن معوقات تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريرديل الطيبيريل مرل 

كجاة نظر الشدببيل فري مراكرز التردبيا التربروي بشدينرة الريرا   ترن ث را  التلررابات كالن را 

سرة  ورى  برابات أ رن الشئوية كالشتوسطات ال  ابية كاصن رافات الشعيابيرة صسرتجابات  ينرة الدبا

 (:92)معوقات تطبيق معايير الجودة كجالت النتا   كشا يوض اا الجدكد 

 وى  بابات م وب أ ن معوقات تطبيق معايير ( الشدببيل)ستجابات  ينة الدباسة ( 92)جدكد 

 الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

 العبابة  

الشتو دبجة الشوافقة

سط 

ال  ا

بي 

الشوز

 كن

ن اص

باف 

الشعيا

 بي

ا
تي
ر
الت

 

أكاف

د 

 تشاما

أكاف

 د

م ا

 يد

غير 

موا

 فق

غير 

موافق 

 بطيقاً 

9 
 د  مي شة كق  البرنام  

 أل داف التدبيا

242 5 2 2 95 5 ت

2 

949

25 
2 

% 942 254

5 

924

0 

924

2 

942 

5 
قوة البرام  التدبيبية 

الشتدححة في اإلبياد 

 الطيبي

242 0 2 2 2 2 ت

6 

949

22 
6 

% 554

2 

554

2 

554

2 

294

9 

040 

2 
 د  مي شة قا ة تدبيا 

 الشريديل لشعايير الجودة

240 0 1 6 2 9 ت

0 

041

22 
1 

% 242 204

2 

564

9 

214

9 

040 

2 
ضعأ استددا  التقنية في 

 برام  تدبيا الشريديل

240 0 99 5 1 9 ت

0 

940

22 
90 

% 242 214

9 

942 224

9 

040 

2 
رام  تدبيا  د  ببط ب

 الشريديل بشبادئ الجودة

249 0 5 2 92 2 ت

2 

049

22 
5 

% 924

2 

264

2 

924

2 

942 040 

6 
تلراب الشواضيع في برام  

 تدبيا الشريديل

242 0 9 2 2 2 ت

0 

949

26 
9 

% 924

2 

204

2 

924

2 

224

9 

040 

2 
ضعأ كسا ذ اصتحاد بيل 

 الشدببيل كقيادات التدبيا

242 0 9 9 90 2 ت

2 

949

69 
2 

% 924

2 

224

2 

242 224

9 

040 
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 العبابة  

الشتو دبجة الشوافقة

سط 

ال  ا

بي 

الشوز

 كن

ن اص

باف 

الشعيا

 بي

ا
تي
ر
الت

 

أكاف

د 

 تشاما

أكاف

 د

م ا

 يد

غير 

موا

 فق

غير 

موافق 

 بطيقاً 

 ضعأ نظن ت ليز الشدببيل 9
240 0 2 9 9 90 ت

2 

949

02 
9 

% 224

2 

224

9 

242 924

2 

040 

1 
غيا  التدطيط اصستراتيجي 

 لبرام  تدبيا الشريديل

242 0 2 2 92 2 ت

9 

041

05 
2 

% 924

2 

264

2 

924

0 

924

0 

040 

9

0 
 الشتاثةقوة الشوابد الشالية 

242 9 5 9 2 2 ت

2 

940

90 
2 

% 594

2 

204

2 

224

9 

942 242 

 2426 العا  لوش وب* الشتوسط

 دبجات 2الشتوسط مل *  

موافقرون كمتلقرون ( الشردببيل)يتفرا أن  ينرة الدباسرة ( 92)مل  يد النتا   في الجدكد 

ريرديل الطيبيريل بشراكرز ثود الشعوقات التري تواجره تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الش

ك رو متوسرط يقرع فري اللئرة الثانيرة  2مرل  2426التدبيا بشدينة الريا  ثيا بو  متوسط مروافقتان 

كاتفرا مرل نترا   الدباسرة أنره . مل فئات الشقيال الدشاسي ك ي اللئرة التري تمرير بلرى  يراب أكافرق

لشعوقررات الترري تواجرره تطبيررق يوجررد تقرراب  فرري دبجررة الشوافقررة لعينررة الدباسررة الشرردببيل  وررى أ ررن ا

 .معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

 وى أ ن معوقات تطبيرق معرايير الجرودة ( الشدببيل)كمل أبرز ميما موافقة  ينة الدباسة 

  9  5  2  90    1  2  9) في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل في مروافقتان  ورى البنرود بقرن 

 :تنازلياً ث ا دبجة الشوافقة كالتالي مرتبة( 2  2  6

الشرتبرة األكلرى بريل العبرابات التري ( ضعأ نظن ت ليز الشدببيل)ك ي ( 9)اثتو  العبابة بقن  .9

تقيس أ ن الشعوقات في تطبيق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشراكرز 

أن  نررا  موافقررة برريل  ينررة    ك رردا يرردد  وررى2402التردبيا بشدينررة الريررا  بشتوسررط ث ررابي 

 وى أن مل أكثر الشعوقات التي تواجه تطبيق معرايير الجرودة فري التردبيا ( الشدببيل)الدباسة 

 . و ضعأ نظن ت ليز الشدببيل

الشرتبررة (  ررد  ببررط برررام  ترردبيا الشريررديل بشبررادئ الجررودة)ك رري ( 2)اثتورر  العبررابة بقررن  .5

قررات فرري تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الثانيررة برريل العبررابات الترري تقرريس أ ررن الشعو

  ك ردا يردد  ورى 2492الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

 وررى أن  ررد  ببررط برررام  ترردبيا الشريررديل ( الشرردببيل)أن  نررا  موافقررة برريل  ينررة الدباسررة 

 .بشبادئ الجودة مل معوقات تطبيق معايير الجودة في التدبيا

الشرتبرة ( غيا  التدطيط اصستراتيجي لبررام  تردبيا الشريرديل)ك ي ( 1)اثتو  العبابة بقن  .2

الثالثررة برريل العبررابات الترري تقرريس أ ررن الشعوقررات فرري تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا 

  ك ردا يردد  ورى 2429الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 
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 ورى أن غيرا  التدطريط اصسرتراتيجي لبرررام  ( الشردببيل)افقرة بريل  ينرة الدباسرة أن  نرا  مو

 .تدبيا الشريديل الطيبييل يوعا دكب ماشاً في ب اقة تطبيق معايير الجودة في توغ البرام 

الشرتبة الرابعة بريل العبرابات التري ( قوة الشوابد الشالية الشتاثة)ك ي ( 90)اثتو  العبابة بقن  .2

الشعوقات في تطبيق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشراكرز  تقيس أ ن

  ك رردا يردد  وررى أن  نررا  موافقررة برريل  ينررة 2422التردبيا بشدينررة الريررا  بشتوسررط ث ررابي 

 . وى أن قوة الشوابد الشتاثة يعيق تطبيق معايير الجودة في التدبيا( الشدببيل)الدباسة 

الشرتبرة ( ضعأ كسا ذ اصتحاد بيل الشدببيل كقيادات التردبيا)ك ي  (2)اثتو  العبابة بقن  .2

الدام ة بيل العبابات التي تقريس أ رن الشعوقرات فري تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا 

  ك ردا يردد  ورى 2422الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

 ورى أن ضرعأ كسرا ذ اصتحراد بريل الشردببيل ( الشردببيل)أن  نا  موافقة بيل  ينة الدباسرة 

كقيرررادات التررردبيا مرررل أسررربا  ب اقرررة تطبيرررق معرررايير الجرررودة فررري بررررام  تررردبيا الشريرررديل 

 .الطيبييل

الشرتبرة ( قوة البرام  التدبيبية الشتدححة في اإلبيراد الطيبري)ك ي ( 5)اثتو  العبابة بقن  .6

الشعوقرات فري تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا ال ادسة بيل العبابات التري تقريس أ رن 

  ك ردا يردد  ورى 2426الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

م ايدكن تجاه أن قورة البررام  التدبيبيرة الشتدححرة فري اإلبيراد ( الشدببيل)أن  ينة الدباسة 

 .ياالطيبي تفعأ مل تطبيق معايير الجودة في التدب

الشرتبرة ال رابعة (  رد  مي شرة كقر  البرنرام  أل رداف التردبيا)ك ري ( 9)اثتو  العبابة بقرن  .2

بيل العبابات التي تقيس أ ن الشعوقات في تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل 

  ك ردا يردد  ورى أن  ينرة 2422الطيبييل بشراكرز التردبيا بشدينرة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

م ايردكن ن رو أن  رد  مي شرة كقر  البرنرام  أل رداف التردبيا يقورذ مررل ( الشردببيل) الدباسرة

 .جودة التدبيا

الشرتبرة الثامنرة ( تلرراب الشواضريع فري بررام  تردبيا الشريرديل)ك ي ( 6)اثتو  العبابة بقن  .9

بيل العبابات التي تقيس أ ن الشعوقات في تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل 

  ك ردا يردد  ورى أن  ينرة 2420طيبييل بشراكرز التردبيا بشدينرة الريرا  بشتوسرط ث رابي ال

م ايرردكن تجرراه دكب تلررراب الشواضرريع فرري برررام  ترردبيا الشريررديل فرري ( الشرردببيل)الدباسررة 

 .بضعاف جودة برام  التدبيا

لشرتبررة ا(  رد  مي شررة قا ررة ترردبيا الشريرديل لشعررايير الجررودة)ك رري ( 2)اثتور  العبررابة بقررن  .1

التاسعة بريل العبرابات التري تقريس أ رن الشعوقرات فري تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا 

  ك ردا يردد  ورى 2400الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

 .م ايدكن ن و أن مي شة قا ات التدبيا تزيد مل جودة التدبيا( الشدببيل)أن  ينة الدباسة 

الشرتبررة ( ضرعأ اسرتددا  التقنيرة فرري بررام  تردبيا الشريرديل)ك رري ( 2)تور  العبرابة بقرن اث .90

العايرة بيل العبرابات التري تقريس أ رن الشعوقرات فري تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا 

  ك ردا يردد  ورى 2400الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

 .ايدكن  وى أن  نا   يقة طردية بيل استددا  التقنية كجودة التدبيام ( الشدببيل)أن 

ك ي ررة اإلجابررة  وررى الت ررا د الشطررركح ثررود الشعوقررات الترري تقوررذ مررل جررودة ترردبيا 

الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  مرل كجارة نظرر الشردببيل  يتبريل لنرا أن نترا   
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شيع  ينة الدباسة مل الشدببيل يوافقون بدبجة متوسرطة  ورى أن ن جبالت ويذ جالت بيجابية  ثيا 

 . نا  معوقات تقوذ مل جودة تدبيا الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريا 

ما أهم معوقات تطبيق معايير الجودة في برامج تدريب المرشدين الطالبيدين بمراكدز التددريب  .5

 ؟بمدينة الرياض من وجهة نظر المتدربين 

لوتعرف  وى أ ن معوقات تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريرديل الطيبيريل مرل 

كجاة نظر الشتدببيل في مراكز التردبيا التربروي بشدينرة الريرا   ترن ث را  التلررابات كالن را 

الشئوية كالشتوسطات ال  ابية كاصن رافات الشعيابيرة صسرتجابات  ينرة الدباسرة  ورى  برابات أ رن 

 (:99)عوقات تطبيق معايير الجودة كجالت النتا   كشا يوض اا الجدكد الش

 وى  بابات م وب أ ن معوقات تطبيق معايير ( الشتدببيل)استجابات  ينة الدباسة ( 99)جدكد 

 الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

 العبابة  

الشتو دبجة الشوافقة

سط 

ال  ا

بي 

الشوز

 كن

اصن ر

اف 

الشعيا

 بي

ا
ا
تي
ر
لت

 

أكافق 

 تشاما
 م ايد أكافق

غير 

مواف

 د

غير 

موافق 

 بطيقاً 

9 
 د  مي شة كق  البرنام  

 أل داف التدبيا

 6 26 59 56 92 ت
2402 9492 1 

% 954

2 

524

6 

524

2 

254

2 
242 

5 

قوة البرام  التدبيبية 

الشتدححة في اإلبياد 

 الطيبي

 9 92 99 21 22 ت
2419 9405 5 

% 204

1 

224

2 

904

0 

924

6 
.1 

2 
 د  مي شة قا ة تدبيا 

 لشعايير الجودة الشريديل 

 2 22 52 59 92 ت
2490 9496 9 

% 924

6 

524

2 

524

2 

204

0 
642 

2 
ضعأ استددا  التقنية في 

 برام  تدبيا الشريديل

 2 22 91 26 92 ت
2491 9496 2 

% 924

6 

254

2 

924

2 

294

9 
242 

2 
تدبيا   د  ببط برام 

 الشريديل بشبادئ الجودة

242 2 96 51 22 96 ت

9 

940

2 
2 

% 924

2 

204

1 

564

2 

924

2 
246 

6 
تلراب الشواضيع في برام  

 تدبيا الشريديل

246 5 99 55 20 52 ت

6 

940

9 
2 

% 524

9 

264

2 

504

5 

964

2 
949 

2 
ضعأ كسا ذ اصتحاد بيل 

 الشدببيل كالشتدببيل

242 2 20 99 22 52 ت

2 

949

9 
2 

% 594

9 

294

9 

964

2 

524

2 
542 

 ضعأ نظن ت ليز الشتدببيل 9
241 5 99 50 22 25 ت

2 

940

6 
9 

% 294

5 

294

9 

994

5 

904

0 
949 
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 العبابة  

الشتو دبجة الشوافقة

سط 

ال  ا

بي 

الشوز

 كن

اصن ر

اف 

الشعيا

 بي

ا
ا
تي
ر
لت

 

أكافق 

 تشاما
 م ايد أكافق

غير 

مواف

 د

غير 

موافق 

 بطيقاً 

1 
 د  بلشا  مدببي الشريديل 

 الطيبييل بشعايير الجودة

242 2 52 25 52 52 ت

5 

949

2 
6 

% 554

0 

524

9 

514

2 

594

9 
549 

9

0 

شدببيل  وى ضعأ قدبة ال

 ال واب مع الشتدببيل

549 92 26 20 55 1 ت

0 

949

2 
90 

% 945 504

0 

524

2 

254

2 
9949 

 2420 العا  لوش وب* الشتوسط

 دبجات 2الشتوسط مل *  

م ايرردكن ثررود ( الشترردببيل)يتفرا أن  ينررة الدباسررة ( 99)مرل  رريد النتررا   فرري الجرردكد 

دة في برام  تدبيا الشريديل الطيبيريل بشراكرز التردبيا الشعوقات التي تواجه تطبيق معايير الجو

ك و متوسط يقرع فري اللئرة الثانيرة مرل فئرات  2مل  2420بشدينة الريا  ثيا بو  متوسط موافقتان 

 .الشقيال الدشاسي ك ي اللئة التي تمير بلى  ياب م ايد

سة الشتدببيل  ورى كاتفا مل نتا   الدباسة أنه يوجد تقاب  في دبجة الشوافقة لعينة الدبا

 .أ ن الشعوقات التي تواجه تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

 وى أ ن الشعوقات في تطبيرق معرايير ( الشتدببيل)كمل أبرز ميما موافقة مجتشع الدباسة 

  5  2  90    1  2  9)الجودة ببرام  تدبيا الشريديل الطيبييل في مروافقتان  ورى البنرود بقرن 

 :مرتبة تنازلياً ث ا دبجة الشوافقة كالتالي( 2  2  6  9

الشرتبة األكلى بريل العبرابات التري ( ضعأ نظن ت ليز الشتدببيل)ك ي ( 9)اثتو  العبابة بقن  .9

تقيس أ ن الشعوقات في تطبيق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل بشراكرز 

  ك رردا يرردد  وررى أن  نررا  موافقررة برريل  ينررة 2412سررط ث ررابي التردبيا بشدينررة الريررا  بشتو

 وى أن مل أكثر الشعوقات التي تواجه تطبيق معايير الجودة فري التردبيا ( الشتدببيل)الدباسة 

 . و ضعأ نظن ت ليز الشتدببيل

الشرتبرة ( قوة البرام  التدبيبية الشتدححة في اإلبيراد الطيبري)ك ي ( 5)اثتو  العبابة بقن  .5

نيررة برريل العبررابات الترري تقرريس أ ررن الشعوقررات فرري تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الثا

  ك ردا يردد  ورى 2419الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

 ورى أن مرل معوقرات جرودة تردبيا الشريرديل ( الشتردببيل)أن  نا  موافقة بيل  ينرة الدباسرة 

 .رام  التدبيبية الشتدححة في اإلبياد الطيبيالطيبييل نقي الب

الشرتبرة الثالثرة ( تلرراب الشواضريع فري بررام  تردبيا الشريرديل)ك ري ( 6)اثتو  العبابة بقرن  .2

بيل العبابات التي تقيس أ ن الشعوقات في تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل 

  ك ردا يردد  ورى أن  نرا  2466ث رابي الطيبييل بشراكز التردبيا بشدينرة الريرا  بشتوسرط 

 ورى أن تلرراب الشواضريع فري بررام  تردبيا الشريرديل ( الشتردببيل)موافقة بيل  ينة الدباسة 

 .يفعأ مل جودتاا
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الشرتبررة (  ررد  ببررط برررام  ترردبيا الشريررديل بشبررادئ الجررودة)ك رري ( 2)اثتورر  العبررابة بقررن  .2

تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  ترردبيا  الرابعرة بريل العبرابات التري تقريس أ رن الشعوقرات فري

  ك رردا يرردد أن 2429الشريرديل الطيبيرريل بشراكررز الترردبيا بشدينررة الريرا  بشتوسررط ث ررابي 

 وررى أن  ررد  ببررط برررام  ترردبيا الشريررديل ( الشترردببيل) نررا  موافقررة برريل  ينررة الدباسررة 

 .االطيبييل بشبادئ الجودة يعيق  شوية تطبيق معايير الجودة في التدبي

الشرتبررة ( ضررعأ كسررا ذ اصتحرراد برريل الشرردببيل كالشترردببيل)ك رري ( 2)اثتورر  العبررابة بقررن  .2

الدام ة بيل العبابات التري تقريس أ رن الشعوقرات فري تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا 

  ك ردا يردد  ورى 2422الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

 وى أن ضعأ كسا ذ اصتحاد بيل الشدببيل كالشتدببيل مل ( الشتدببيل)لدباسة موافقة  ينة ا

 .معوقات تطبيق معايير الجودة في التدبيا

الشرتبرة (  د  بلشا  مدببي الشريرديل الطيبيريل بشعرايير الجرودة)ك ي ( 1)اثتو  العبابة بقن  .6

الجرودة فري بررام  تردبيا ال ادسة بيل العبابات التري تقريس أ رن الشعوقرات فري تطبيرق معرايير 

  ك ردا يردد  ورى 2425الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

 وررى أن  رد  بلشررا  الشردببيل بشعررايير الجررودة ( الشترردببيل)أن  نرا  موافقررة بريل  ينررة الدباسرة 

 .يعيق تطبيق  ده الشعايير

الشرتبررة ( يرة فرري بررام  تردبيا الشريرديلضرعأ اسرتددا  التقن)ك رري ( 2)اثتور  العبرابة بقرن  .2

ال ابعة بريل العبرابات التري تقريس أ رن الشعوقرات فري تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا 

  ك ردا يردد  ورى 2491الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

يرررة فررري بررررام  تررردبيا م ايررردكن تجررراه ضرررعأ اسرررتددا  التقن( الشتررردببيل)أن  ينرررة الدباسرررة 

 .الشريديل الطيبييل كتأثير  لغ  وى جودة التدبيا

الشرتبررة (  رد  مي شررة قا ررة ترردبيا الشريرديل لشعررايير الجررودة)ك رري ( 2)اثتور  العبررابة بقررن  .9

الثامنررة برريل العبررابات الترري تقرريس أ ررن الشعوقررات فرري تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا 

  ك ردا يردد  ورى 2490التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي الشريديل الطيبييل بشراكز 

م ايرردكن تجرراه  ررد  مي شررة قا ررة الترردبيا فرري برررام  ترردبيا ( الشترردببيل)أن  ينررة الدباسررة 

 .الشريديل الطيبييل كأن  لغ يقوذ مل جودة التدبيا

ة التاسرعة الشرتبر(  رد  مي شرة كقر  البرنرام  أل رداف التردبيا)ك ري ( 9)اثتو  العبابة بقرن  .1

بيل العبابات التي تقيس أ ن الشعوقات في تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل 

  ك ردا يردد  ورى أن  ينرة 2402الطيبييل بشراكرز التردبيا بشدينرة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

م ايردكن تجرراه أن  رد  مي شررة كقرر  البررام  يعيررق ت قيرق جررودة برررام  ( الشترردببيل)الدباسرة 

 .يا الشريديل الطيبييلتدب

الشرتبررة ( ضررعأ قرردبة الشرردببيل  وررى ال ررواب مررع الشترردببيل)ك رري ( 90)اثتورر  العبررابة بقررن  .90

العايرة بيل العبرابات التري تقريس أ رن الشعوقرات فري تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا 

يردد  ورى   ك ردا 5490الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريرا  بشتوسرط ث رابي 

 .م ايدكن تجاه ضعأ قدبة الشدببيل  وى ال واب مع الشتدببيل( الشتدببيل)أن  ينة الدباسة 

ك ي ررة اإلجابررة  وررى الت ررا د الشطررركح ثررود الشعوقررات الترري تقوررذ مررل جررودة ترردبيا 

الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريا  مل كجارة نظرر الشتردببيل  يتبريل لنرا أن نترا   

ن جشيرع  ينرة الدباسرة مرل الشتردببيل يوافقرون  ورى كجرود معوقرات بت ويذ جالت بيجابيرة  ثيرا ال

 .تقوذ مل جودة تدبيا الشريديل الطيبييل بشراكز التدبيا بشدينة الريا 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كل من المدربين والمتدربين : التساؤل الرابع

لجدودة فدي بدرامج تددريب المرشددين الطالبيدين فدي نحو مددى فاعليدة تطبيدق معدايير ا

 مراكز التدريب التربوي بمدينة الرياض؟

لوتعرف  وى ما ب ا كان   نرا  فرركد  ات دصلرة بثحرا ية بريل بجابرات  ينرة الدباسرة مرل 

الشدببيل كالشتدببيل ن و مدى فا وية تطبيق معايير الجودة في بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل 

لتوضيا دصلة اللركد بريل ( T)التدبيا التربوي بشدينة الريا   استدد  الباثا ا تباب في مراكز 

 :بجابات  ينة الدباسة كجالت النتا   كشا يوض اا الجدكد التالي

لولركد في بجابات الدباسة الشدببيل كالشتدببيل ن و مدى  (T)نتا   ا تباب ت ويذ ( 91)جدكد 

 برام  تدبيا الشريديل الطيبييلفا وية تطبيق معايير الجودة في 

 الشتوسط العدد اللئة الش وب
اصن راف 

 الشعيابي
 قيشة ت

م توى 

 الدصلة
 الدصلة

مدى فا وية تطبيق 

معايير الجودة في 

برام  تدبيا 

 الشريديل

 0420 2422 52 الشدببيل

 غير دالة 04069 94222

 0462 2452 990 الشتدببيل

كجررود فررركد  ات دصلررة بثحررا ية برريل كررذ مررل الشرردببيل  كيوضررا الجرردكد أ رريه  ررد 

كالشترردببيل ن ررو مرردى فا ويررة تطبيررق معررايير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل  نررد 

  ك ررو أ وررى مررل 2422  ثيررا بورر  متوسررط موافقررة الشرردببيل  وررى الشعوقررات 0402م ررتوى دصلررة 

باثررا  لررغ بلررى  برررة الشرردببيل فرري مجرراد   كيعررزك ال2452متوسررط موافقررة الشترردببيل ثيررا بورر  

 .اإلبياد الطيبي

هدددل توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين كدددل مدددن المددددربين : التسددداؤل السدددامس

والمتدددربين نحددو أهددم معوقددات تطبيددق معددايير الجددودة فددي بددرامج تدددريب المرشدددين 

 الطالبيين في مراكز التدريب التربوي بمدينة الرياض؟

كان   نرا  فرركد  ات دصلرة بثحرا ية بريل بجابرات  ينرة الدباسرة مرل لوتعرف  وى ما ب ا 

الشدببيل كالشتدببيل ن و أ ن معوقات تطبيق معايير الجودة في برام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل 

لتوضيا دصلة اللركد بريل ( T)في مراكز التدبيا التربوي بشدينة الريا   استدد  الباثا ا تباب 

 :ة كجالت النتا   كشا يوض اا الجدكد التاليبجابات  ينة الدباس

لولركد في بجابات  ينة الدباسة الشدببيل كالشتدببيل  (T)نتا   ا تباب ت ويذ ا تباب ( 50)جدكد 

 ن و أ ن معوقات تطبيق معايير الجودة في برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

 الشتوسط العدد اللئة الش وب
اصن راف 

 الشعيابي
 قيشة ت

م توى 

 الدصلة
 الدصلة

أ ن معوقات تطبيق 

معايير الجودة في 

برام  تدبيا 

 الشريديل

 0465 2426 52 الشدببيل

 غير دالة 04522 04202

 0425 2420 990 الشتدببيل
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كيوضررا الجرردكد أ رريه  ررد  كجررود فررركد  ات دصلررة بثحررا ية برريل كررذ مررل الشرردببيل 

يير الجررودة فرري برررام  ترردبيا الشريررديل الطيبيرريل  نررد كالشترردببيل ن ررو أ ررن معوقررات تطبيررق معررا

  ك ررو أ وررى مررل 2426  ثيررا بورر  متوسررط موافقررة الشرردببيل  وررى الشعوقررات 0402م ررتوى دصلررة 

  كيعررزك الباثررا  لررغ بلررى  برررة الشرردببيل فرري مجرراد 2420متوسررط موافقررة الشترردببيل ثيررا بورر  

 .اإلبياد الطيبي

 :الدباسة تن التو ذ بلى التو يات التاليةبنال  وى نتا    :توصيات الدراسة

  اص تشا  بت  يل م رتوى تطبيرق معرايير الجرودة فري بررام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل ثيرا

تبرريل أناررا تطبررق بدبجررة متوسررطة  لشررا لرردلغ مررل نتررا   بيجابيررة كمناررا ت قيررق جررودة العشويررة 

 .اإلبيادية

 ل الشارابات كالشعرابف  بضرافة بلرى تنظرين  قد دكبات تدبيبيرة ترزكد الشردببيل باثتياجراتان مر

التعرراكن فيشررا بيررنان سررعياً لوتلامررذ فرري مجرراد العشررذ ك قررد الوقررالات ككب  العشررذ مررع القيررادات 

 .التدبيبية مل أجذ تبادد الدبرات اليزمة

  أن يمتر  في تقدين البرنام  التدبيبي الواثد أكثر مل مدب. 

 لطيبي في بدابة التدبيا التربويبيجاد ممرف متدحي في التوجيه كاإلبياد ا. 

 العشذ  وى كضع معايير م ددة لجودة التدبيا التربوي كتقويشاا الش تشر. 

 تقنيل جودة العشوية اإلبيادية ككضع معايير م ددة لاا. 

  اصنتقاد مل ال قا ا التدبيبية العامة بلى ثقا ا تدبيبية تاتن بشاابات م ددة يلترر  بالشريرد

 .االطيبي أن يتقنا

   لورفع مل م توى الجودة في برام  تردبيا الشريرديل الطيبيريل صبرد مرل ثحرر  رده البررام

 . وى الشريديل الطيبييل فقط كص يلون الت جيذ فياا ملتوثاً لوجشيع

 قد دكبات تدبيبية  ا ة لوشريديل الطيبييل غير الشتدححيل . 

 ابكته فري برنرام  تردبيبي لوتأكرد مرل الشتابعة الش رتشرة لش رتوى أدال الشريرد الطيبري بعرد ممر

 .ت  ل م توى أدا ه

  متردبباً  ثتررى يشلرل ت قيررق  92العشرذ  ورى أص يزيررد  ردد الشتردببيل فرري البرنرام  الواثررد  رل

 .اصستلادة القحوى مل البرنام 

  تطوير ال قا ا التدبيبية ال الية كالعشذ  وى بيجاد ثقا ا أ رى مواكبة صثتياجات الشريديل

 .يل ال ديثة كمطابقة لشعايير الجودةالطيبي

  العشرذ الجراد مررل قيرادات التردبيا التربرروي  ورى تيفرري معوقرات جرودة الترردبيا  حو راً فرري

 .برام  تدبيا الشريديل الطيبييل

  ًبيجاد منظومة كاض ة كم ددة لت ليز كذ مل الشدببيل كالشتدببيل مادياً كمعنويا. 

 :يا  بالدباسات التاليةيقترح الباثا الق :الدراسات المقترحة

 ت ديد معايير جودة التدبيا التربوي. 

 دباسة معايير الجودة الششلل تطبيقاا في العشوية اإلبيادية. 

 بجرال دباسات مماباة في برام  تدبيبية أ رى غير برام  اإلبياد الطيبي. 

 بجرال دباسات مماباة في الشناطق التعويشية األ رى. 
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