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The Difficulties Facing the Certified Trainers in the 
Kingdom of Saudi Arabia to Attain the Certified Trainer 
License: Exploratory Study 

 
Kholoud Mohammed Naïf Al Suheimy Al Qahtani*, Remsh 

Nasser Saad Al Qahtani 
Technical and Vocational Training Corporation, Riyadh, Saudi 
Arabia. 
*E-mail: kholoud.m.2007@gmail.com 
Abstract: 
This study comes to identify some of difficulties that was facing to 
they have certified trainers and their suggestion to improving the 
practices to get certified trainer license. It used descriptive approach, 
and a questionnaire was prepared for certified trainers in the Kingdom 
of Saudi Arabia, its validity and reliability were verified. The sample 
study is (330) of certified trainers. The study results: the most 
difficulties that the certified trainers are faced the lack of specialized 
centers for training, and that the certified trainer license compels the 
trainers to do more in the pursuit of developing skills and performance, 
and they agree to the suggestion to improving the certified trainer 
license, there were no differences between the study sample about the 
difficulties by (gender, region, training experience), but there were 
differences by (qualification), and there were no differences between 
the study sample of  suggestion to improve the certified trainer license 
by (region, qualification), but there are differences by (gender, training 
experience). The study recommended to implementation of the 
suggestions that were approved by the certified trainers to improving 
the certified trainer license. 
Keywords: Standards, professional licenses, training, trainers, 
certified trainer. 



الصعوبات التي واجھت المدربین المعتمدین في المملكة العربیة 
  .... على رخصة المدرب المعتمدالسعودیة في الحصول

، خلود محمد نایف السحیمي القحطاني
 رمش ناصر سعد القحطاني

 

 

416 

:المقدمة  
           

           


   
   

          
        

            

2010 

  
          




2019 

2019   


           
         

 2015 2019 
          

  
 

The American Psychologist, 2018







         

2015 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

یةمجلة الترب  
 م2020، یولیو لسنة )الثالث(، الجزء )187: (العدد

 

 

417 

          




          

2014 

      International Board of 
Certified TrainersIBCT   1988    

 
         

IBCT, N.D. 

        

2030
          

           

2030 
         


        


          



2016 

 

          

          


 



الصعوبات التي واجھت المدربین المعتمدین في المملكة العربیة 
  .... على رخصة المدرب المعتمدالسعودیة في الحصول

، خلود محمد نایف السحیمي القحطاني
 رمش ناصر سعد القحطاني

 

 

418 

            

27111439  09082018      


          


         1425  83.5  
          

    2015        
          

    2017      
         

 

 

 

1.           
 

2.          
 

3.           
         


–  

 
 

 

 

           
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

یةمجلة الترب  
 م2020، یولیو لسنة )الثالث(، الجزء )187: (العدد

 

 

419 

  


 
   

 

  

    
 

   

 

 

1.           
 

2. 
 

3.           



   

 
 

1. 
          

 
2. 1441 
3.  



الصعوبات التي واجھت المدربین المعتمدین في المملكة العربیة 
  .... على رخصة المدرب المعتمدالسعودیة في الحصول

، خلود محمد نایف السحیمي القحطاني
 رمش ناصر سعد القحطاني

 

 

420 

4.         


 

 

1.          
          

 
2.           

 
3.  


 

 

 



)2019 

  

. 

  . 

     
 

. 

  


        

. 

  
            

. 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

یةمجلة الترب  
 م2020، یولیو لسنة )الثالث(، الجزء )187: (العدد

 

 

421 

  
 

 2012   
         

          2018 

          

 

           
             
           




2016 

           
  

          

2001 

 

           
  
          

             

2020
          
          

2091404 
           
              

          



الصعوبات التي واجھت المدربین المعتمدین في المملكة العربیة 
  .... على رخصة المدرب المعتمدالسعودیة في الحصول

، خلود محمد نایف السحیمي القحطاني
 رمش ناصر سعد القحطاني

 

 

422 

    1419  
 


 
   
   
   
   
   

        

2020
            

          
           

 

 

          
  

: 

  . 

  


. 

  . 

  

. 

  

. 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

یةمجلة الترب  
 م2020، یولیو لسنة )الثالث(، الجزء )187: (العدد

 

 

423 

  




. 

  . 

   
         

          
 



2019 

 

  2006        
           
           

 

2017: 

  

. 

             

. 

   

. 

         

. 

           

. 

   



الصعوبات التي واجھت المدربین المعتمدین في المملكة العربیة 
  .... على رخصة المدرب المعتمدالسعودیة في الحصول

، خلود محمد نایف السحیمي القحطاني
 رمش ناصر سعد القحطاني

 

 

424 

    2011      
    
          


          

 

   2010       
 

          


 

Stotsky, 2015 
           
         

 

   2017        
          
           

            
  . 

    Ellili-Cherif, Romanowski, & 
Nasser, 2012

           
        

 

   Holley, 2008       
          

         
             
  





 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

یةمجلة الترب  
 م2020، یولیو لسنة )الثالث(، الجزء )187: (العدد

 

 

425 

           
 

          

2010 
            

 
  

 
   
  

 
           

        
 

           
 

 

         
           


           

   

2017 

 

  

     1607     
           



الصعوبات التي واجھت المدربین المعتمدین في المملكة العربیة 
  .... على رخصة المدرب المعتمدالسعودیة في الحصول

، خلود محمد نایف السحیمي القحطاني
 رمش ناصر سعد القحطاني

 

 

426 

   1441      

1 

11441 

    
 251 144 395 

 413 162 575 
 45 6 51 
 146 44 190 

 27 17 44 
 75 27 102 

 14 1 15 
 19 7 26 
 26 17 43 
 40 15 55 
 25 3 28 
 52 15 67 
 12 4 16 

 1145 462 1607 

  330


Krejcie, & Morgan, 1970 

   

2 70    

30 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

یةمجلة الترب  
 م2020، یولیو لسنة )الثالث(، الجزء )187: (العدد

 

 

427 

2 

    
 231 70 
 99 30 

 330 100 

   
   3       

33.6

1.5 
3 

    
 79 23.9 

 11 3.3 
 12 3.6 

 5 1.5 
 8 2.4 
 7 2.1 
 5 1.5 
 111 33.6 
 42 12.7 

 17 5.2 
 8 2.4 
 11 3.3 
 14 4.2 

 330 100 



الصعوبات التي واجھت المدربین المعتمدین في المملكة العربیة 
  .... على رخصة المدرب المعتمدالسعودیة في الحصول

، خلود محمد نایف السحیمي القحطاني
 رمش ناصر سعد القحطاني

 

 

428 

   
   4  50.6      

  31.5      12.4 

5.5 
4 

    
 18 5.5 

 167 50.6 
 104 31.5 
 41 12.4 
 330 100 

   
564.5

1019.45

16.15–10 
5 

    
5  64 19.4 

5–10  53 16.1 
10  213 64.5 

 330 100 

 


 

           

14 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

یةمجلة الترب  
 م2020، یولیو لسنة )الثالث(، الجزء )187: (العدد

 

 

429 

          

15 
 


           

6 

6
 

 
 

  
1 0.566  0.359  
2 0.539  0.590  
3 0.531  0.399  
4 0.203  0.491  
5 0.572  0.548  
6 0.557  0.629  
7 0.692  0.621  
8 0.660  0.740  
9 0.592  0.751  
10 0.692  0.578  
11 0.639  0.528  
12 0.637  0.580  
13 0.716  0.641  
14 0.666  0.695  
15  0.674  

0.01 

   6        

0.01 
 



الصعوبات التي واجھت المدربین المعتمدین في المملكة العربیة 
  .... على رخصة المدرب المعتمدالسعودیة في الحصول

، خلود محمد نایف السحیمي القحطاني
 رمش ناصر سعد القحطاني

 

 

430 

 

Alpha Cronbach’s

7 

7 

  
 0.855 

0.866 
 0.867 

7
 

 

  

  
 

           
         

           
         

. 

  . 
   

 

           SPSS
 

1 - Pearson Correlation Coefficient

. 

2 - Alpha Cronbach’s. 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

یةمجلة الترب  
 م2020، یولیو لسنة )الثالث(، الجزء )187: (العدد

 

 

431 

3 - . 

4 -         

. 

5 - T- Test
 

6 - Kruskal - Wallis
  

7 -  (Mann-Whitney)  

8 -       One Way ANOVA  


 
9 - Scheffe 

10- 8 

–14 
450.80 0.8011.80  

1.800.802.60 2.600.803.40  

3.400.804.20 4.200.805 

8 
   

4.21–5   
3.41–4.20   
2.61–3.40   
1.81–2.60   

1–1.80   
 

 

 



الصعوبات التي واجھت المدربین المعتمدین في المملكة العربیة 
  .... على رخصة المدرب المعتمدالسعودیة في الحصول

، خلود محمد نایف السحیمي القحطاني
 رمش ناصر سعد القحطاني

 

 

432 

 


 

  9       
 

9
 

 درجة الموافقة
 م

 
ال أوافق بشدة ال أوافق محاید أوافقأوافق بشدة العبارة

االنحراف  المتوسط
 الرتبة المعیاري

 35 101 71 82 41 ك
درب  1 صة الم داف رخ أھ

 10.6 30.6 21.5 24.8 12.4 % .المعتمد غیر واضحة
2.97 1.21 11 

 25 61 95 112 37 ك
2 

ة  رة العلمی عف الخب ض
درب  صة الم ة رخ بأھمی

 7.6 18.5 28.8 33.9 11.2 % .لمعتمدا
3.22 1.10 5 

 63 154 61 32 20 ك
3 

ى  دیم عل روط التق ش
د  درب المعتم صة الم رخ

 19.1 46.7 18.5 9.7 6.1 % .صعبة
2.37 1.08 14 

 22 43 72 131 62 ك

4 

د  درب المعتم صة الم رخ
ذل  ى ب دربین عل ر الم تجب
ي  د ف ن الجھ د م المزی

ویر ا سعي لتط ارات ال لمھ
 .واألداء

% 18.8 39.7 21.8 13 6.7 
3.50 1.13 2 

 25 61 115 82 47 ك
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ودة أو  ة الج ار لثقاف االفتق
ي  ویر المھن ة التط ثقاف
ریح  ل الم ضیل العم وتف
والكسب السریع بأقل جھد 

 .ووقت
% 14.2 24.8 34.8 18.5 7.6 

3.19 1.12 8 

 16 65 124 84 41 ك
اض الموضوعی 6 ي انخف ة ف

 4.8 19.7 37.6 25.5 12.4 % .عملیات التقییم
3.20 1.04 6 

 16 67 116 98 33 ك
7 

ات  د الكفای عوبة تحدی ص
ب  ي یج بة الت المناس
توفرھا لدى المدربین لنیل 
رخصة المدرب المعتمد أو 

 .تجدیدھا
% 10 29.7 35.2 20.3 4.8 

3.19 1.02 7 

 19 57 77 100 77 ك

8 

ود ال ة وج رص قل ف
دربین  ة الم ة لتنمی الحقیقی
ق  ن تحقی نھم م ي تمك الت
درب  صة الم ات رخ متطلب
ات  د ومتطلب المعتم

 .تجدیدھا
% 23.3 30.3 23.3 17.3 5.8 

3.48 1.18 3 
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 درجة الموافقة
 م

 
ال أوافق بشدة ال أوافق محاید أوافقأوافق بشدة العبارة

االنحراف  المتوسط
 الرتبة المعیاري

 21 48 63 114 84 ك
9 

ز  ود مراك ة وج قل
دریب  صة للت متخص

 6.4 14.5 19.1 34.5 25.5 % .والتنمیة المھنیة
3.58 1.19 1 

 47 111 93 48 31 ك
10 

ارات  ارف والمھ المع
ا  المطلوبة ال یمكن تطبیقھ

 14.2 33.6 28.2 14.5 9.4 % .في المیدان العملي
2.71 1.16 13 

 23 75 114 82 36 ك
11 

دربین  الع الم درة إط ن
ات  ى تعلیم دین عل المعتم
ة  سة وأنظم المؤس

 7 22.7 34.5 24.8 10.9 % .التدریب
3.10 1.08 9 

 39 99 90 74 28 ك
تعلیمات المؤسسة وأنظمة  12

 11.8 30 27.3 22.4 8.5 % . التدریب غیر واضحة
2.85 1.14 12 

 26 100 94 73 37 ك
13 

ضعف إمكانیة تطویر أداء 
ة  ي البیئ المدرب المعتمد ف

 7.9 30.3 28.5 22.1 11.2 % .التدریبیة
2.98 1.13 10 

 18 74 86 106 46 ك
14 

ى ا ة إل فتقار البیئة التدریبی
ل  ائل والمعام الوس
ات  رات والتقنی والمختب

 5.5 22.4 26.1 32.1 13.9 % .الالزمة للتدریب
3.26 1.11 4 

 0.665=  ، االنحراف المعیاري العام 3.11= المتوسط الحسابي العام 
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  أوافق
  بشدة

االنحراف توسطالم
 الرتبة المعیاري

 6 8 20 73 223 ك
1 

ات  دة بیان وفیر قاع ت
ات  ح احتیاج ِّتوض
ة  دریب األھلی منشآت الت
دربین  ن الم م

 .والتخصصات المطلوبة
% 67.6 22.1 6.1 2.4 1.8 

4.51 0.858 5 

 2 6 26 102 194 ك
ة 2 اییر مھنی ع مع  وض

 0.6 1.8 7.9 30.9 58.8 % .للمدربین المعتمدین
4.45 0.767 8 

 1 1 16 54 258 ك
3 

أن تكون رخصة المدرب 
ة  د دولی سمح (المعتم ت

للمدرب المعتمد بمزاولة 
 0.3 0.3 4.8 16.4 78.2 % ).التدریب في أي دولة

4.71 0.595 2 

 1 9 27 54 239 ك
4 

صة  ى رخ صول عل الح
درب الم ل الم د قب عتم

درب  سماح ألي م ال
ة  اق بمھن بااللتح

 .التدریب
% 72.4 16.4 8.2 2.7 0.3 

4.57 0.780 4 

 0 3 11 62 254 ك
ي  5 اق أخالق ع میث وض

 0 0.9 3.3 18.8 77 % .لمھنة التدریب
4.71 0.569 1 

 2 9 28 87 204 ك
6 

سبق  داد الم اإلع
نحھم  ل م دربین قب للم

 0.6 2.7 8.5 26.4 61.8 % .رخصة المدرب المعتمد
4.46 0.810 7 
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دربین  صنیف الم ت
ب  ى مرات دین عل المعتم
سب  نھم بح ز بی والتمیی

 4.2 5.2 8.5 20.9 61.2 % .المؤھالت والخبرات
4.29 1.09 11 

 19 41 60 84 126 ك
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دربین  ارات للم عقد اختب
ا  رورة اجتیازھ وض
صة  ى رخ صول عل للح

 5.8 12.4 18.2 25.5 38.2 % .لمدرب المعتمدا
3.77 1.23 14 
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دربین  ارات للم عقد اختب
رورة  دین وض المعتم
ي  درج ف ا للت اجتیازھ

 6.4 12.4 16.1 29.1 36.1 % .المراتب
3.76 1.24 15 

 6 18 47 108 151 ك
1
0 

شآت  ساھمة من م
ي  ة ف دریب األھلی الت

وفیر الب ة ت رامج التأھیلی
دربین  ة للم والتدریبی
درب  صة الم ل رخ لنی

 .المعتمد
% 45.8 32.7 14.2 5.5 1.8 

4.15 0.980 12 

 0 2 18 92 218 ك
11 

دربین  راك الم إش
ة  ي عملی دین ف المعتم
رامج  یط للب التخط

 0 0.6 5.5 27.9 66.1 % .التأھیلیة والتدریبیة
4.59 0.622 3 

 0 9 22 91 208 ك
1
2 

ل  د ورش عم عق
للمدربین المعتمدین عند 
ى الرخصة  حصولھم عل
د  یح قواع لتوض
ي  دریب ف راءات الت وإج

 .منشآت التدریب األھلیة
% 63 27.6 6.7 2.7 0 

4.50 0.740 6 

 3 11 41 94 181 ك
1
3 

شآت  زام من رورة الت ض
ة  ة بمتابع التدریب األھلی
دربین  یم أداء الم وتقی
شكل  دین ب المعتم

 .رمستم
% 54.8 28.5 12.4 3.3 0.9 

4.33 0.883 10 

1 7 12 22 104 185 ك
4 

دربین  ضرورة تقییم المت
 2.1 3.6 6.7 31.5 56.1 % .للمدربین المعتمدین

4.35 0.915 9 

1 13 19 46 86 166 ك
5 

یم  ة تقی ون درج أن تك
اھرة  د ظ درب المعتم الم
في صفحة االستعالم عن 

 3.9 5.8 13.9 26.1 50.3 % .مدرب
4.13 1.10 13 

0.533=  ، االنحراف المعیاري العام 4.35= المتوسط الحسابي العام   
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 120.25 2164.50 
 90.06 15040.50 

1012.50 0.023  
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569 0.008  
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 132.18 13746.50 
 101.62 16970 
 116.24 4766 

2942 0.163 

 68.67 7141.50 
 83.99 3443.50 

1681.50 0.048  
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   15        One Way 

ANOVA   
 

لبیان الفروق ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحلیل التباین ): 15(جدول 
  اإلحصائیة بین استجابات أفراد عینة الدراسة بحسب متغیر عدد سنوات الخبرة في التدریب

مجموع  مصدر التباین المحاور
 المربعات

درجات 
ةالحری  

متوسط 
مستوى  Fقیمة  المربعات

 الداللة
 بین

 0.995 2 1.98  المجموعات
الصعوبات التي 

واجھت المدربین 
المعتمدین في 
الحصول على 
رخصة المدرب 

 المعتمد
داخل 

 0.439 327 143.65 المجموعات
2.26 0.106 

 بین
مقترحات المدربین  2.08 2 4.17  المجموعات

المعتمدین لتحسین 
ممارسات الحصول 
على رخصة المدرب 

عتمدالم  
 داخل 

 0.274 327 89.48 المجموعات
7.62 0.001*  

0.05 
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Scheffe16 

16Scheffe
 

 الخبرة ومتوسطاتھا

  سنوات5أقل من  
4.16 

  سنوات10 – 5
4.25 

 10أكثر من 
 سنوات
4.43 

  سنوات5أقل من 
4.16 

  
 

  سنوات10 – 5
4.25 

0.671   

  سنوات10أكثر من  الخبرة ومتوسطاتھا
4.43 

0.002*  0.080  

0.05 
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