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 المستخلص:

هدفت الدراسة الحالية للتعرف على معوقات بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
( فقرة توزعت على جميع 31المنهج الوصفي عن طريق تطبيق استبانة مكونة من ) انالباحثمديريها، ومن أجل تحقيق ذلك اتبع 

( مديرًا ومديرة. وأظهرت نتائج الدراسة اتفاق جميع مدراء مراكز 91الموهوبين، والبالغ عددهم ) مجتمع الدراسة من مدراء مراكز
الموهوبين على المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين بدرجة كبيرة، وأن أكبر المعوقات التي تحول دون 

جتمع المحلي بأهمية الشراكة مع المركز، وأتت درجة مساهمة مدراء مراكز بناء الشراكة المجتمعية هي قلة وعي مؤسسات الم
الموهوبين في بناء الشراكة المجتمعية بدرجة كبيرة. كما يتفق مدراء مراكز الموهوبين بدرجة كبيرة جًدا على سبل تطوير بناء الشراكة 

( في درجة α= 0.05ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة )المجتمعية بمراكز الموهوبين المقترحة في الدراسة. كذلك توجد فروق ذا
المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين تعزى الى متغير الوظيفة والخبرة لصالح مديري المراكز وذوي 

 الخبرة عشرين سنة فأقل.
 مدراء مراكز الموهوبين. معوقات، الشراكة المجتمعية، مراكز الموهوبين،الكلمات المفتاحية: 

 
 المقدمة:

تعد عملية تطوير وتحسين جودة التعليم من أكثر التطلعات الوطنية ألي مجتمع، فالعديد من الدول تسعى وتخطط لتطوير أنظمتها 
وير الالزمة ألي التطوسياساتها التعليمية، على اعتبار أن التعليم المميز هو أداة ووسيلة لتنمية المجتمع وصناعة نهضته. ومن أمثلة 

تعليم هو مفهوم الشراكة المجتمعية، حيث أصبح مفهوم الشراكة ما بين المدرسة والمجتمع المحلي مفهومًا عالميًا، ووجد اهتمامًا واسع 
ل هذه (. نتج عن هذا االهتمام وجود عدد من التجارب واإلجراءات التي تهدف لتفعي2014في العديد من الدول المتقدمة )الجعافرة، 

 Abramالشراكة، ومثال ذلك التجربة األمريكية لتأسيس المجالس االستشارية وذلك لتعزيز التواصل بين المدارس والمجتمع المحلي )
&Gibbs, 2000.) 

ق يفي ذات السياق تقوم العديد من المنظومات التعليمية على إيجاد خطط استراتيجية تعمل على توجيه جهود العاملين فيها وذلك لتحق
أهداف استراتيجية للمدرسة، معظم هذه األهداف تركز على إيجاد وإبراز الشخصية ذات الصفة المتميزة للطلبة، وتلجأ المدارس في 
العادة إلى مجموعة من االستراتيجيات التي تقوم على تحقيق وإنجاز هذه األهداف، لعل من أهمها وأبرزها في وقتنا الحالي وهو ما 

ركة المجتمعية، الذي يشير إلى الجهود المنظمة والمخططة التي تمتاز بالتعاون بين المدرسة واألسرة، يعرف بمصطلح المشا
ومؤسسات المجتمع المحلي؛ بهدف تكوين عالقات تفاعلية باتجاهين، بحيث تؤدي هذه العالقة إلى استثمار الموارد في البيئة 

تركة، من أهمها دعم وتحسين تعلم الطلبة في مختلف جوانب التعلم المدرسية، وبيئات تلك المؤسسات وذلك لتحقيق منافع مش
(2006,Parry.) 

بناًء على ذلك تبنت العديد من المؤسسات الرسمية، والمنظمات العالمية إقامة الشراكات المجتمعية بين المؤسسات التربوية والمؤسسات 
ة بشؤون التعليم في الساحة العالمية، وهي صاحبة الجهود الكبيرة المجتمعية المختلفة. حيث تعد اليونسكو المنظمة الدولية المعني

الموجهة نحو إقامة الشراكات التعليمية المجتمعية. كما ساهمت منظمة اليونسكو في توفير المعلومات التي تشمل على اآلليات 
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وط مع. هذا إلى جانب اقتراحها للعديد من الشر واإلجراءات التي يمكن القيام بها من أجل إنجاح الشراكة المجتمعية بين التعليم والمجت
 (2004، 1994لتعزيز هذه اآلليات واإلجراءات للوصول إلى األهداف التي يتوخاها كل طرف من أطراف الشراكة )شليدون، 

ة، ضرورة فكما أظهرت العديد من الدراسات الحديثة والتي تؤمن بمبدأ الشراكة بين المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المختل
 العناية بالتربية والتنمية المستدامة والتي تعمل على تحقيق األهداف المشتركة بين المؤسسات التربوية والمجتمعية، ويعد نجاح المدرسة

(. لذلك معظم التربويون يجمعون بأن 2005في تأدية رسالتها أساسًا على مدى عالقتها مع المجتمع الذي تتواجد فيه )العجمي، 
م قضية مجتمعية، ويجب على جميع األطراف المشاركة فيها. وذلك ألن التربية الشاملة تحتاج لمزيد من التعاون بين المدرسة التعلي

(. في ذات السياق تم خالل اللقاء السنوي لإلشراف التربوي بالمملكة العربية 2010والمؤسسات المجتمعية المختلفة )جوهر وجمعه، 
ع الشراكة المجتمعية بين المدارس ومؤسسات المجتمع، وأوضحت مداوالت اللقاء والورشة التدريبية السعودية التركيز على موضو 

المقامة في سياق اللقاء أن هذه الشراكة أضحت ضرورة تربوية لدفع العمل التعليمي قدمًا وتغيير الصور النمطية التي تسود في 
 (.1435المجتمع حول عالقة هذه المدارس بالمجتمع )الخطيب، 

وتعتبر مراكز الموهوبين بالمملكة العربية السعودية الجهة الرسمية المسؤولة عن رعاية الطالب الموهوبين، وتتطلب عملية تطويرها الى 
عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وذلك لصناعة برامج نوعية ذات جودة عالية، أو تقديم الدعم المادي. كما أكد على ذلك 

( في تعريفه للشراكة المجتمعية بأنها طريقة مهمه لالستفادة من إمكانيات وخبرات أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي 2002أبو غريب )
في تحقيق غايات المؤسسات التربوية وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها، كما تسهم في توفير المصادر المالية للمدارس، باإلضافة 

 .الى إحساس المجتمع بالمسؤولية

كعامل رئيسي للتنمية االقتصادية  2030وتأتي أهمية الشراكة المجتمعية أنها تدخل ضمن إطار رؤية المملكة العربية السعودية 
تعزيز المشاركة المجتمعية من خالل " عقد الشراكات  2030والمجتمعية والتعليمية والتربوية، وكان من أبرز التزامات رؤية المملكة 

ر فرص التدريب للخريجين محليَا ودوليَا" و " زيادة الشراكة بين القطاع العام والخاص" إضافة الى " العمل على مع الجهات التي توف
 (.2016، 2030غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع" )رؤية المملكة 

 مشكلة الدراسة:
المجتمعية مع الجامعات أو القطاع الخاص، بحكم مراكز رعاية الموهوبين هي من بين مؤسسات التعليم األكثر احتياجًا للشراكة 

طبيعة عملها، وارتباطها بالعديد من أجهزة المجتمع وبالتنمية، وبالرؤى الوطنية. كما أن الطالب الموهوب بحاجة الى برامج نوعية ذات 
سات الحاجة الى عقد شراكات مع مؤس جودة عالية، والتي قد ال تتوافر في البرامج المتاحة حاليًا في مراكز الموهوبين. ولذلك أصبحت

المجتمع المختلفة ضرورة قصوى وذلك لتوفير هذه البرامج، أو المساهمة في تقديم تلك البرامج عبر تقديم الدعم المادي لرعايتها 
 وتنفيذها.

بين مراكز  عقد الشراكة الميدانية في أحد مراكز رعاية الموهوبين، يتضح له بأن هناك شح كبير في قضية انالباحثومن خالل خبرة 
ن مسبباتها، بالبحث ع انالباحثالموهوبين وبين المؤسسات المجتمعية المختلفة. وقد تكون هناك معوقات عده لهذه القضية وسيقوم 

ومحاولة إيجاد حلول ومقترحات تحد من تلك المعوقات. أظهرت دراسة فجال حول معوقات الشراكة المجتمعية في التعليم المصري 
يات تفعيلها أن من أهم هذه المعوقات ضعف األوضاع المؤسسية، والمركزية الشديدة النظام، وعدم كفاية الحوافز للمعلمين، وضعف وآل

( في نتائج دراسته 2018(. وفي ذات السياق أشار الحميد )2014مستوى االستقالل الذاتي للمدرسة، ونقص المقدرة التقنية )فجال، 
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دير مدرسة حكومية وأهلية الى أن هناك معوقات لدور قيادات المدرسة حيال تفعيل الشراكة المجتمعية، ( م206والتي طبقت على )
 تمثلت في كثرة األعباء اإلدارية ونقص تدريب القيادات.

وجهة  نوأتت هذه الدراسة للوقوف على معوقات بناء الشراكة المجتمعية في مراكز الموهوبين مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وذلك م
نظر مديرو مراكز الموهوبين بالمملكة العربية السعودية. وفي ضوء ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل التالي: ما 

 معوقات بناء الشراكة المجتمعية في مراكز الموهوبين بالمملكة العربية السعودية؟

 :أسئلة الدراسة
 ء الشراكة المجتمعية من وجهة نظر مديريها؟ما درجة مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بنا -1
 ما أهم المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين من وجهة نظر مديريها؟ -2
 ما أهم الحلول والمقترحات لتطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين من وجهة نظر مديريها؟ -3

 أهداف الدراسة:
 مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بناء الشراكة المجتمعية. التعرف على درجة  -1
 الكشف عن أهم المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين. -2
 اقتراح حلول وسبل لتطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين. -3

 أهمية الدراسة
 األهمية النظرية: - أولا 

تعزيز المشاركة ، والتي أكدت على 2030ية للدراسة الحالية في تماشيها مع رؤية المملكة العربية السعودية تكمن األهمية النظر 
المجتمعية من خالل عقد الشراكات المختلفة، حيث ستدعم نتائج الدراسة الحالية هذا التوجه، وذلك من خالل معرفة المعوقات التي 

قلة الدراسات واألبحاث حول الشراكة  الباحثانموهوبين ومؤسسات المجتمع. كما الحظ تحول دون عقد الشراكات فيما بين مراكز ال
المجتمعية بين مراكز الموهوبين والمؤسسات، حيث ان أغلب الدراسات ناقشت الشراكات بين المدارس ومؤسسات المجتمع. باإلضافة 

 بأن تشكل هذه الدراسة إضافة للعلم بشكل عام، ولمجال تربية الموهوبين بشكل خاص.  الباحثانإلى ذلك يسعى 
 األهمية التطبيقية: - ثانياا 

ي ف أما من الناحية التطبيقية فإنه من المتوقع أن تساعد نتائج الدراسة الحالية مدراء مراكز رعاية الموهوبين بالمملكة العربية السعودية
بناء الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع من خالل المقترحات والحلول التي تقدمها نتائج الدراسة. كما التغلب على معوقات 

 اً يتوقع أن تسهم الدراسة في نشر ثقافة الشراكة المجتمعية بين أوساط العاملين بمراكز رعاية الموهوبين بالمملكة العربية السعودية. أيض
 إلجراء المزيد من الدراسات والبحوث في هذا المجال.ات الباحثين و ثالباحعديد من ربما تحفز نتائج هذه الدراسة ال
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 مصطلحات الدراسة
 الشراكة المجتمعية:

هي عبارة عن عالقة بين طرفين أو أكثر، ولديهم أهداف مشتركة متفقون على إنجازها، لذا فهي تعتمد على التعاون وتبادل المنفعة  
 (.2005خصوصَا إذا لم يكن بمقدور أحد منهما تحقيق هذه األهداف )وفيق، 

 مراكز الموهوبين:
ت المتخصصة للطالب الموهوبين، وذلك من خالل البرامج التي تقدم في هي عبارة عن مؤسسات تربوية تعليمية تعنى بتقديم الخدما 

 (.2017المراكز مباشرة أو بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات األهلية )اإلدارة العامة للموهوبين، 
 مدير مركز الموهوبين:

ت، وتحديد مستلزمات المركز، وإعداد التقارير هو أحد معلمي المركز، ويقوم بإدارة المركز، وإعداد خطة المركز، وعقد الشراكا 
 (.2017السنوية، وذلك بناًء على قرار إداري من صاحب الصالحية بإدارة التعليم )اإلدارة العامة للموهوبين، 

 حدود الدراسة
 الحدود الموضوعية:

 كز الموهوبين.التعرف على معوقات عقد الشراكة المجتمعية في مراكز الموهوبين من وجهة نظر مديري مرا 
 الحدود البشرية:

 ستقتصر الدراسة على مديري مراكز الموهوبين بالمملكة العربية السعودية. 
 الحدود المكانية:

 مراكز الموهوبين بالمملكة العربية السعودية.
 الحدود الزمانية: 

 م. 2020 -2019خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
 اإلطار النظري:

 الشراكة المجتمعية:أولا: 
أصبح التعليم في الوقت الحالي ال يعتمد بشكل كلي على المدرسة فقط، بل تطور ليشمل بجانب المدرسة األسرة والمجتمع بكافة 
فئاته. وبدخول هذه العوامل الجديدة للعملية التعليمية في المدارس ظهر مصطلح الشراكة المجتمعية في التعليم. كما يقاس ذلك على 

 كز الموهوبين باعتبارها مراكز تقدم خدمات رعاية وتعليم للطالب الموهوبين وتحتاج بكل تأكيد للشراكة المجتمعية بشكل كبير.مرا
 تعريف الشراكة المجتمعية:

ظهر مصطلح الشراكة المجتمعية للمرة األولى من ضمن مفاهيم التنمية أواخر الخمسينيات من خالل عمل المسؤولين في مختلف 
مجاالت التنمية، والشراكة المجتمعية من المبادئ الهامة لجميع وسائل الخدمة االجتماعية، وأحد المداخل الرئيسية للتنمية وتعمل على 

 (.۲۰14ركة في خدمة مجتمعهم، سواء كانت مشاركة فرديه أو جماعيه )بدوی، تشجيع المواطنين للمشا
( الشراكة المجتمعية أنها التطوير الحقيقي المبني على مجتمع األمل ال األماني، وهو المجتمع القائم على 2004ويعرف سيرجوفاني )

إلى  رام حقوق األخرين واحتياجاتهم، ذلك ألن التمني ال يؤديالتعلم التعاوني والتفاعل فيما بين الطالب وبين اآلخرين، ويقوم على احت
 نتائج، بينما يرتكز مجتمع األمل على أفكار تحتاج إلى طرائق وأفعال تحدث التغيير اإليجابي.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد السادس والعشرون

 م 2020 –كانون األول  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

640 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

كما  .( الشراكة المجتمعية بأنها مصطلح شامل من الميادين المختلفة المتعلقة بتحسين المجتمع والتعليم2003كما يعرف درايفوس )
م( أن الشراكة المجتمعية عبارة عن إدارة وتجميع وتشغيل الكوادر والقيام بتحريك الكفاءات وااللتزامات ۲۰۰۹يؤكد على ذلك العويلي )

 لدى شركاء المجتمع ورجال األعمال والجمهور وذلك للمساهمة في تحسين جودة ونوعية التعليم.

المجتمعية في مجال التعليم نجد أن تحسين وتطوير التعليم هو المحور الرئيسي  من خالل ما سبق ذكره من تعريفات حول الشراكة
 لبناء وتفعيل الشراكة المجتمعية، لذلك يجب على أي منظومة تعليمية توفير هذه الشراكة حتى ترتقي بأنظمتها ومخرجاتها.

 أهمية الشراكة المجتمعية في التعليم:
البشرية المؤهلة القادرة على تحقيق أهدافها، وعلى تلك المؤسسات المساهمة بدورها في دعم يمد التعليم مؤسسات المجتمع بالموارد 

منظمات التعليم وتيسير دورها في تحقيق متطلبات المجتمع من قطاع التعليم. لذا يعد دور شراكة مؤسسات المجتمع لدعم التعليم 
 وتمويل أنشطته دورا تكامليا وأساسيا، ومسؤولية مشتركة.  

( الشراكة المجتمعية في التعليم بأنها عملية توافق بين الجهود التعليمية الرسمية وبين المجتمع، وعناصره 1999تعرف عبد المنعم )و 
كما توصلت دراسة راندولف .الفاعلة والمكلفة بشؤون التعليم، وذلك للتعاون المشترك من أجل تحقيق األهداف عبر مشروعات مشتركة

يجابية ذات داللة إحصائية بين مقدار المشاركة المجتمعية في دعم المدارس وزيادة مستوى التحصيل لدى ( إلى عالقة إ1996)
الطالب، كما بينت وجود ارتباط بين ما يصرف على كل طالب ومستوى الشراكة المجتمعية للمدارس وذلك بتوفير الدعم المادي الالزم 

من قبل مؤسسات المجتمع على خطط توظيف الدعم المالي في زيادة مستوى مدخالت لخدمة البرامج التعليمية، واإلشراف والمتابعة 
 البرامج التعليمية.

أن الشراكة المجتمعية في التعليم من المصطلحات التي يجب على اإلدارات المدرسية العمل بها وذلك ألهميتها ( ۲۰۱۱ويرى حسن )
إقامة البرامج التدريبية للطالب لتلبية تلك االحتياجات من ناحية،  في الكشف عن احتياجات سوق العمل، وما ينتج عن ذلك من
كما تعتبر الشراكة المجتمعية إحدى المداخل لتطوير أداء المدرسة،  .والتصدي للمشكالت التي تواجه التعليم العام من ناحية أخرى 

الجهد، والوقت، والموارد على المدى الطويل، كذلك م( إلى أن الشراكة المجتمعية في التعليم تؤدي لتوفير ۲۰۰۷حيث ذكر حسين )
تسهم في تفعيل العالقات بين المدرسة والمجتمع، وتصبح المدارس في خدمة المجتمع والمجتمع في خدمة المدارس، ولهذا فإن الشراكة 

 المجتمعية أساس لنجاح كافة الفعاليات اإلدارية، واألكاديمية، والتنظيمية للمدرسة.

( إلى أهمية الشراكة المجتمعية في التعليم، حيث ان معظم الدول في العالم تسعى إلى الجودة في التعليم، 2006جت )كما يشير به
( أن الطلب المتزايد على التعليم تسبب في تعدي اإلمكانات 2005مما يتسبب في زيادة كلفة التعليم. كذلك بينت دراسة بدير )

ة ذات أهمية كبيرة في التخفيف من تكاليف التعليم الباهظة، باإلضافة الى المساهمة الكبيرة في المتوفرة، لذا أصبحت الشراكة المجتمعي
 تطوير وارتقاء التعليم.
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( أن المدرسة التقليدية تفتقر الى ميزات المدرسة المجتمعية لكونها غير مرتبطة بالمجتمعات 2005وفي ذات السياق ذكرت سنقر )
 المجتمعية أهمية خاصة مقارنة بأنماط المدارس األخرى، وقد حددتها فيما يأتي:المحلية مما أعطى المدرسة 

 تنوع الوسائل والطرق لتوفير فرص التعلم للجميع. -
 تربية الميول االجتماعية والفطرية لدى الفرد ورغبته في التفاعل والمشاركة مع اآلخرين. -
 دعم المدرسة بما تحتاجه من تجهيزات ومستلزمات. -
 شراك المعلمين في برامج تدريبية، مما يسهم في تحقيق النمو المهني لديهم.ا -
 تنمية اهتمامات الطالب المهنية وتحفيزهم للنجاح. -

 من خالل ما سبق ذكره يمكن أن نصل إلى أبرز النقاط التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في التعليم:
 واإلنسانية.غرس القيم والمبادئ االجتماعية  -1
 التأكيد على دور المؤسسات التعليمية والعمل على تقويته. -2
 زيادة الحس المجتمعي بالمسؤولية ومعرفته لألنشطة المدرسية المختلفة. -3
 المشاركة في الدعم المادي والمعنوي للتعليم.  -4
 (.2030أحد محاور رؤية المملكة العربية السعودية ) -5

أن للشراكة المجتمعية أهمية كبيرة جدًا، حيث انها تعتبر من أهم األسس في التطوير والتغيير في مجال التعليم. كما أن  الباحثانويرى 
العمل على توسيع نطاق الشراكة المجتمعية وتفعيلها في مراكز الموهوبين سوف يسهم في تحسين جودة البرامج اإلثرائية المقدمة 

مج نوعية تسهم في صقل مواهبهم. كما أن عملية إشراك المجتمع بشكل أكبر في شؤون مراكز الموهوبين للطالب الموهوبين، وتقديم برا
يتعدى تنمية الروابط اإليجابية بينهما فقط، بل يتجاوز إلى حث اهتمام المجتمع لالهتمام بتعليم أبنائه الموهوبين، لما لذلك من أثر 

رون مؤسسات المجتمع الحكومية أو الخاصة تتبادل المصالح والزيارات مع مراكز إيجابي ومفيد على الطلبة الموهوبين عندما ي
 الموهوبين.

 أهداف الشراكة المجتمعية في التعليم:
 ( عدد من أهداف الشراكة المجتمعية في المنظمات التعليمية ومنها:2003ذكر العجمي )

 ظمته.تدريب المعلمين، وبناء المناهج المتطورة، وتحسين إدارة التعليم وأنتوفير المصادر المالية لتجويد التعليم، وتأمين متطلباته من  -
 الدعم المتبادل والذي يضمن زيادة مجموع الموارد بشرية كانت أم مادية. -
 تحقيق التطور والتنمية بين المدرسة والمجتمع المحلي عن طريق تبادل الخبرات بينهما. -
 مشاركة األفراد والمؤسسات في رسم السياسات التربوية والتخطيط للعملية التعليمية.  -
 التخطيط للعملية التعليمية وتشكيل السياسات التربوية عبر مشاركة المؤسسات واألفراد. -
 ها.مجتمع المحلي المحيط باالستفادة من اإلمكانات البشرية والمادية المتوفرة عن طريق تشجيع المدرسة على االنفتاح على ال -
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 ( إلى أهداف الشراكة المجتمعية في التعليم:2015ويشير الوكيل )
 تشكيل شخصية الطالب من جميع جوانبها العقلية والوجدانية والمهارية. -
 المشاركة في حل بعض المشكالت التي يعاني منها الطالب والتي تؤثر بشكل سلبي على أدائهم األكاديمي. -
 ادة قيمة المشاركة االجتماعية واالنتماء للوطن، والنظرة اإليجابية تجاه المدرسة والتعليم.زي -
 تحقيق معايير الجودة الشاملة للتعليم عن طريق تحسين جودة المنتج التعليمي. -
 التكامل بين أفكار المؤسسات واألفراد في الممارسات الموضوعات التي يتم تنفيذها عن طريق التعليم. -

 مبادئ الشراكة المجتمعية في التعليم:
 ( الى أن المشاركة المجتمعية في التعليم ترتكز على ثالثة مبادئ رئيسية: 2006أشار بهجت )

 المشاركة المجتمعية تعني المشاركة األفقية والرأسية بين مختلف المنظمات والهيئات والمستويات. -1
 النطاق وان ال يتحكم في اتخاذ القرار من أجل التخطيط للمشاركة مجموعة بعينها.يجب أن تكون المشاركة المجتمعية واسعة  -2
 أن تتضمن عملية المشاركة المجتمعية المشاركة في اتخاذ القرار، وتبادل اآلراء، والضبط، والرقابة.  -3

 أهداف الشراكة المجتمعية:
 ( أن للشراكة المجتمعية أهداف تتمركز حول:2014ترى مهنا )

 المساهمة في تحسين تفاعل المدرسة ونوعية المخرجات. -1
 زيادة فعالية العملية التعليمية من خالل تكامل العمل التربوي بين المجتمع والمدرسة. -2
 نشر االبداع والتميز والجودة واالبتكار. -3
 تبادل األفكار واآلراء والخبرات والتواصل البناء. -4
 الت الصادرة من داخل المدرسة أو خارجها المؤثرة على عملية التعلم والتعليم.االبتعاد عن المعوقات والمشك -5

 مبادئ ومتطلبات الشراكة المجتمعية:
 ( أن هنالك مبادئ تعتمد عليها الشراكة المجتمعية تتمثل فيما يلي:2002يرى خاطر )

مجموعه من األفراد لهم نفس الطبيعة، ولكن  عدم اقتصار الشراكة المجتمعية على البعد األفقي فقط، بمعنى أن تنحصر بين -1
 تشمل البعد الرأسي، أي بين الهيئات والسكان والمنظمات والمؤسسات بمختلف مستوياتها اإلدارية.

 تحديد األولويات واتخاذ القرارات في عملية الشراكة المجتمعية. -2
 ات واقعية. أن يراعي التخطيط رغبات المجموعة المستهدفة، أي أن تكون العملي -3

 أما متطلبات الشراكة المجتمعية فتتمثل في عدة نقاط هي:
 تنمية ودعم اإلحساس بالمسؤولية. -
 مقابلة االحتياجات عن طريق توظيف الجهود الحكومية واألهلية بفاعلية. -
 المشاركة في عمليات تنمية المجتمع وذلك بتوفير العاملين المدربين ذوي المهارات. -
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 ( إلى أن هناك مجموعة متطلبات تسهم في نجاح الشراكة في التعليم، وهي:2017ر أسيرا وجابرينر )كما تشي
 تحديد األدوار والمهام لكل أطراف الشراكة. -
 االحترام المتبادل من الطرفين في التعامل. -
 وجود مساحة كافية من الوقت لتعرف الشركاء على بعضهم البعض. -
 تجتمع بشكل دوري استحداث هيئة مشتركة  -
 تشجيع أفراد المشاركة على التعبير عن أنفسهم بطالقة والتواصل معهم باستمرار.  -
 أن يشارك مدير المدرسة بفاعلية في عملية المشاركة المجتمعية. -

 معوقا الشراكة المجتمعية:
كذلك يشير  .حاجزًا أمام إشباع الحاجات( المعوقات بأنها معضلة أو أشياء ضارة بنائيًا أو وظيفيًا وتقف 1995) يعرف ماكس

( واصفًا المعوقات بأنها الشئ الصعب والذي يحول دون تحقيق األهداف، لذلك من الضروري مواجهتها والتغلب عليها 1993بدوي )
 (.1989للوصول للهدف بيسر وسهولة. كما أن كلمة أعاق مشتقة من فعل يعوق ويعني به الحيلولة دون تحقيق الهدف )سيد، 

 ( الى عدد من معوقات الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي ومنها:1994) بيري وسالوتركما أشار 
 اختالف القوة بين األطراف المشاركة. -
 غياب المعلومات حول كيفية بناء الشراكة. -
 قلة المبادرات المؤسسية. -
 ضعف التنظيم، والتنوع، والتعدد، وقبول االختالف. -

 ( الى بعض المعوقات وهي:2005سونة )كما أضاف ح
 اإلحجام عن المشاركة في األنشطة التعليمية بسبب الظروف االقتصادية ومتطلبات المعيشة. -
 توفر األقراد المتخصصين في بعض األنشطة. عدم -
 ضعف التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي.-

 كل ما يعرقل بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين وهي:وفي ضوء الدراسة الحالية يمكن تعريف المعوقات بانها 
 معوقات إدارية تعوق تحقيق مراكز رعاية الموهوبين للشراكة المجتمعية. -
 معوقات تمويلية تعوق تحقيق مراكز رعاية الموهوبين للشراكة المجتمعية. -
 تمعية.معوقات تنسيقية تعوق تحقيق مراكز رعاية الموهوبين للشراكة المج -
 معوقات متعلقة باالتصال تعوق تحقيق مراكز رعاية الموهوبين للشراكة المجتمعية.  -

 ثانياا: مراكز الموهوبين بالمملكة العربية السعودية:
اهتمت المملكة العربية السعودية برعاية المبدعين والموهوبين، وذلك انطالقًا من سياستها التي تعتني باإلنسان وتنميته في شتى 

لمجاالت، ليسهموا في نهضة وازدهار الوطن، وحيث أعطت وزارة التعليم جل اهتمامها بالموهوبين بإنشاء اإلدارة العامة للموهوبين ا
والتي تعني بوضع الخطط والسياسات المتعلقة بالخدمات التربوية وآلية تنفيذها، وتقوم مراكز الموهوبين بتحقيق هذه السياسات والعمل 

 .بها في الميدان
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 تعريف مركز الموهوبين:
عبارة عن مؤسسة تربوية تعليمية تقوم بتقديم الخدمات المتخصصة للطالب الموهوبين، وذلك من خالل البرامج المقدمة في المراكز  

 (.2017مباشرة أو بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات األهلية )اإلدارة العامة للموهوبين، 
 (:2017اإلدارة العامة للموهوبين، أهداف مركز الموهوبين )

 إعداد جيل مبدع من الموهوبين؛ ليكونوا علماء المستقبل المتميزين باالنتماء الديني والوطني وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك. -1
 إيجاد بيئة تربوية تعليمية مناسبة للطالب الموهوبين، إلبراز قدراتهم، وتنمية مواهبهم. -3
 علمية متخصصة وفق ميول الطالب الموهوبين واتجاهاتهم.تقديم برامج  -4
 تقديم خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي؛ لتحقيق التوازن في شخصية الطالب. -5
 (.7تأهيل وتطوير قدرات العاملين في المركز. )ص -6

ديم ان الشراكة المجتمعية تساهم في تقمعظم أهداف المركز التي وردت في الدليل اإلجرائي لها عالقة وثيقة بموضوع الدراسة، حيث 
برامج نوعية ومتقدمة للطالب الموهوبين. كذلك تساهم في تطوير قدرات العاملين بالمركز عن طريق توفير خبراء يقومون بتقديم دورات 

ره باالهتمام شعو احترافية في تخصصات معينه. باإلضافة الى ذلك الدعم النفسي االجتماعي الذي سيحظى به الطالب الموهوب عند 
 والرعاية من قبل مؤسسات المجتمع. 

 (:2017برامج مركز الموهوبين )اإلدارة العامة للموهوبين، 

 البحث العلمي(. -حل المشكالت  -التفكير اإلبداعي )خيال  -
 البرامج األكاديمية )كل برنامج ينطلق من المقررات المدرسية( -
 ى الطالب(.القيادة )تنمية القدرات القيادية لد -
 -ةالمهارات الفني -المواهب الخاصة )هي تنمية القدرات الخاصة لدى الطالب والتي تشمل المجاالت اآلتية: )المهارات اللغوية  -

 المهارات التقنية(. -المهارات الحركية 
 (.20برنامج التوعية )نشر ثقافة الموهبة(. )ص -

 الدراسات السابقة:

( في دراسته والتي هدفت الى تحديد وفهم دور القيادات المدرسية تجاه بناء شراكات فاعله بين المدرسة 2018أشار الحميد )
( مدير مدرسة حكومية 206المنهج الوصفي وأداة االستبانة، والتي تم تطبيقها على عينة بلغت ) الباحثانوالمجتمع المحلي. استخدم 
 الى أن أهم أدوار قيادات المدرسة هي تكوين لجنة الشراكة، ومجلس اآلباء والمعلمين. وأهلية. وقد توصلت الدراسة

( والتي هدفت إلى التعرف على متطلبات الشراكة المجتمعية ومعوقات ممارستها من وجهة نظر 2019أما دراسة السبيعي وسنبل )
د اشتملت عينة الدراسة على جميع المديرات والمعلمات بالمدارس المديرات والمعلمات بالمدارس الثانوية بمحافظة الخرمة وتوابعها، وق

معلمة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي عن طريق  140مديرات  10الثانوية في محافظة الخرمة وتوابعها والبالغ عددهن 
حافظة ديرات والمعلمات بالمدارس الثانوية بمتطبيق االستبانة. أظهرت نتائج الدراسة أن متطلبات الشراكة المجتمعية من وجهة نظر الم

الخرمة وتوابعها جاءت بدرجة موافقة )مرتفعة جًد( وأن معوقات الشراكة المجتمعية من وجهة نظر المديرات والمعلمات بالمدارس 
 الثانوية بمحافظة الخرمة وتوابعها جاءت بدرجة موافقة )مرتفعة جدًا(.
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( والتي تهدف الى التعرف على دور اإلدارة المدرسية في تفعيل الشراكة المجتمعية 2019ن )في المقابل جاءت دراسة طيب والعجال
ببريدة بالمملكة العربية السعودية مع قطاعات المجتمع المحلي وأولياء األمور وفقًا لمعايير الجودة الشاملة وذلك من وجهة نظر عينة 

الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة. ومن أبرز نتائج هذه الدراسة أن اإلدارة  ( مديرة مدرسة، وقد تم استخدام المنهج96مكونة من )
 المدرسية غالبًا ما يكون لها دور في تفعيل الشراكة.

( بدراسة هدفت الى التعرف على دور مدير المدرسة في تفعيل الشركة المجتمعية مع المجتمع المحلي، 2011كما قام عاشور )
( من 80( من العاملين في المدارس و )513الوصفي واالستبانة أداة للدراسة. تكون مجتمع الدراسة من )المنهج  الباحثانواستخدم 

 أفراد المجتمع المحلي، وتوصلت نتائج الدراسة الى ضعف دور مدير المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي.

منها معرفة دور مديري المدارس الثانوية، وذلك في تفعيل الشراكة  ( والتي كان الهدف2019في حين أشارت دراسة العتيبي )
( وكيل للمدارس الثانوية بتبوك، وبلغ عددهم 43( مدير و)33المجتمعية في مجال التخطيط المدرسي. وقد تكونت عينة الدراسة من )

راسة أدوات للدراسة. وكان من أبرز نتائج هذه الدالمنهج الوصفي، كما استخدم االستبانة والمقابلة الشخصية ك الباحثان(. استخدم 76)
 موافقة مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة على دور مديري المدارس الثانوية في تفعيل الشراكة المجتمعية.

 لباحثانا( دراسة هدفت للتعرف على أثر المشاركة المجتمعية في تطوير مفهوم المدرسة المجتمعية. استخدام 2011بريستون ) وأجرى 
( ناشطة في مجال الخدمة االجتماعية، وأظهرت النتائج 35المنهج الوصفي، واالستبانة لجمع البيانات، وقد تكونت عينة الدراسة من )

أن هناك نقصا واضحا في الدعم المقدم من قبل الناشطين المجتمعيين في تعزيز مفهوم المدرسة المجتمعية، وأن معظم الناشطين 
 ات بين المدرسة والمجتمع المحلي من أجل تحسين جودة التعليم.يفضلون خلق روابط وشراك

( دراسة هدفت إلى التعرف على دور إدارة المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي، 2015وأجرى النوح )
( مدير ومديرة للمدارس 555لدراسة من )المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، واالستبانة أداة للدراسة، وتكونت عينة ا الباحثانواستخدم 

الثانوية والمتوسطة بمدينة الرياض، وكانت أهم النتائج: إن دور إدارة المدرسة في تفعيل العالقة مع المجتمع المحلي جاء بدرجة 
 متوسطة وقريبة جدا للدرجة الضعيفة.

راكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تقديم التعليم، ( بدراسة هدفت لمعرفة اآلثار المترتبة على الش2008وقام جيبسون وديفز )
منهج دراسة الحالة، وتم استخدام المقابالت الشخصية كأداة للدراسة  الباحثانوالتحصيل الدراسي، واالتجاهات والسلوك والحضور، وقام 

إلى أن  اص في المملكة المتحدة. وتشير النتائجمع مسؤولي التعليم وجهة الشراكة، وتم تطبيقها على أول مدرسة في مبادرة التمويل الخ
 تأثير الشراكة إيجابي على التعليم، وعلى أداء التالميذ واالتجاهات والسلوك والحضور.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن دور مديري المدارس األمريكية في تطوير برامج الشراكة بين 2004كما أجرى فوريس وشيلدون )
مدير ومديرة يعملون في المدارس الحكومية ( ۳۲۰لتعزيز صحة الفرد والمجتمع، وتكونت عينة الدراسة من ) المدرسة المجتمع المحلي

ان باستخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتم التوصل الى وجود عالقة دالة بين الباحثمن مختلف أرجاء الواليات المتحدة األمريكية، وقام 
 مالي وقدرته على التخطيط لبرامج الشراكة مع المجتمع.حصول المدير على الدعم المجتمعي وال
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( بدراسة هدفت إلى الكشف عن مدى تفعيل القيادة المدرسية للشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي في مدارس 2017وقام الشمري )
المنهج الوصفي واالستبانة أداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة  الباحثانمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، استخدم 

الى أن تطبيق القيادة المدرسية للشراكة المجتمعية أتى  الباحثان( قائدا وقائدة، وتوصل 236( قائدا وقائدة، وعينتها من )484من )
ة تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة المؤهل بدرجة متوسطة، كما اتضح عدم وجود فروق دالة إحصائية في تطبيق الشراكة المجتمعي

 العلمي.

( دراسة هدفت إلى تحديد درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في تفعيل الشراكة مع المجتمع 2019فيما أجرت طحالوي وعلواني )
ارس جميع مدراء ووكالء مد المحلي في العملية التعليمية. وتم استخدام المنهج الوصفي، وأداة االستبانة، وتكون مجتمع الدراسة من

إلى أن درجة ممارسة  الباحثان من المدراء والوكالء. وتوصل( ۲۹۲التعليم العام بمحافظة الخبر، وتم تطبيق األداة على عينة بلغت )
ات قاإلدارة المدرسية لدورها في تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي جاءت بدرجة متوسطة. كما توصلت الى وجود معو 

 تحول دون تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي بدرجة متوسطة.     

( دراسة هدفت إلى التعرف دور اإلدارة المدرسية واآلليات التي تتبعها في تفعيل الشراكة 2014كما أجرت الجعيدي و السميح )
 ات التي تحول دون قيام اإلدارة المدرسية بدورها في تفعيلالمجتمعية بين المدرسة الثانوية والمجتمع المحلي، والكشف عن أهم المعوق

الشراكة بين المدرسة والمجتمع من وجهة نظر مديرات المدارس الثانوية الحكومية للبنات بمدينة الرياض، وبلغت عينة الدراسة من 
رة المدرسية في تفعيل الشراكة بين إلى ضعف دور اإلدا  انالباحث( مديرة، وتم استخدام االستبانة أداة للدراسة، وتوصلت 131)

 المدرسة والمجتمع المحلي، كما توصلت إلى وجود ضعف واضح في اآلليات التي تتبعها المدرسة في تفعيل الشراكة.

(. دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق مفهوم المدرسة المجتمعية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري 2014وأجرى عتوم )
المنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة. تكونت عينة الدراسة من  الباحثانمية في محافظة جرش في األردن، واستخدم المدارس الحكو 

الى أن درجة تطبيق مفهوم المدرسة المجتمعية كانت متوسطة، كما  الباحثان( مديرة ومديرة تم اختيارهم بشكل عشوائي، وتوصل 120)
تم الكشف عن وجود معوقات في تطبيق مفهوم المدرسة المجتمعية تتمثل في ضعف الحوافز المقدمة للعاملين، ونقص الكوادر اإلدارية 

 المدربة، وضغط العمل المدرسي على المدراء.

وير الشراكة المجتمعية الناجحة للمدارس التي تدعم تحسين التحصيل األكاديمي من دراسة هدفت الى تط (2012) وأجرى ريكورد
وجهة نظر مديري المدارس االبتدائية العامة، المعلمين، وأولياء األمور، و التعرفعلى المعوقات التي تعيق تطوير وتنفيذ الشراكة، 

( مدرسة ابتدائية عامة طبقت تفعيل 25اسة، وطبقت على عينة من )المقابالت كأداة للدر  الباحثانوالفوائد الناجمة عنها، واستخدم 
الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ارتفاع مستوى تحصيل الطالب، وإيجاد عالقة 

 .إيجابية وتعاونية، وتوفير المنافع المتبادلة

المشاركة المجتمعية بمدارس الهيئة الملكية بينبع، ومعوقاتها وآليات تفعيلها، واستخدم ( مجاالت 2015كما حددت دراسة الغامدي )
( مدراء ووكالء ومعلمين؛ وتوصلت نتائج الدراسة الى 108المنهج الوصفي وتم تطبيق االستبانة على عينة عشوائية بلغت ) الباحثان

الى أهمية التغلب على المعوقات المتعلقة  الباحثانا أوصى أن مشاركة المجتمع للمدرسة ضعيفة جدا في جميع المجاالت، كم
 بالمشاركة المجتمعية وإعطاء الصالحيات لمدراء المدارس بعقد شراكات مجتمعية فاعلة.
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( هدفت إلى التعرف على دور الجمعيات والمؤسسات األهلية في رعاية الموهوبين بالمملكة العربية 2019وفي دراسة أجراها تليدي )
فردا من العاملين في الجمعيات والمؤسسات األهلية يمثلون ( ۲۷۱دية من وجهة نظر العاملين فيها، وتكونت عينة الدراسة من )السعو 

المنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن دور  الباحثاناألعضاء والموظفين التنفيذين، وقد استخدم 
 ألهلية في رعاية الموهوبين بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر العاملين فيها بشكل عام منخفض.الجمعيات والمؤسسات ا

 التعقيب على الدراسات السابقة
 على الدراسات السابقة اآلتي: مامن خالل اطالعه انيتضح للباحث

تشابهت الدراسات السابقة  مع الدراسة الحالية، لكونها اهتمت بموضوع الشراكة المجتمعية بشكل عام، حيث تناولت موضوع 
(، النوح 2019(، العتيبي )2009(، طيب والعجالن )2018الشراكة المجتمعية من أكثر من جانب، ففي دراسة كاَل من الحميد)

(، 2019(، طحالوي وعلواني )2017(، الشمري )2014(، عتوم )2010(، فوريس وشيلدون )2013(، شيخه )1436)
(، جيبسون وديفز 2011( تم التطرق لدور اإلدارة المدرسية في تفعيل الشراكة المجتمعية، بينما كانت دراسة بريستون )2011وعاشور)

جاالت المشاركة المجتمعية، كذلك أتت ( لتحديد م2013( للتعرف على أثر المشاركة المجتمعية، كما أتت دراسة الغامدي )2008)
( للتعرف على دور الجمعيات والمؤسسات األهلية في رعاية الموهوبين، كما أتت دراسة السبيعي 2019دراسة وجاءت دراسة تليدي )

جتمعية، ( لتطوير الشراكة الم2012( للتعرف على متطلبات الشراكة المجتمعية، وفي المقابل جاءت دراسة ريكورد )2019وسنبل )
 أما الدراسة الحالية فقد أشارت لموضوع الشراكة المجتمعية من جانب المعوقات التي تحول دون تفعيلها. 

اما من جانب منهج الدراسة فقد اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في اتباع المنهج الوصفي، واختلفت مع دراسة 
ج دراسة الحالة. كما اختلفت الدراسة الحالية في اختيار مدراء مراكز الموهوبين كمجتمع ( والتي اتبعت منه2008جيبسون وديفز )

(، 2019(، وطيب وعجالن )2018للدراسة عن الدراسات السابقة، والتي اخذت بعضها رأي مدراء المدارس كما في دراسة الحميد )
(. أما دراسة العتيبي 2014(، وعتوم )2014والسميح ) (، والجعيدي2017(، والشمري )2010(، وفوريس وشليدون )1436والنوح )

( آراء 2019(، فقد أخذت برأي المدراء والوكالء، في حين تناولت دراسة السبيعي وسنبل )2019وعلواني ), (، وطحالوي 2019)
(، 2008يبسون وديفز )( برأي الناشطات االجتماعيات، بينما قام ج2011المديرات والمعلمات، وفي المقابل أخذت دراسة بريستون )

( فقد تناول آراء المدراء والمعلمين وأولياء 2012( بأخذ آراء مسؤولي التعليم وجهة الشراكة. أما دراسة ريكورد )2011و عاشور)
ء ( بأخذ آراء كاًل من المدرا2015( بأخذ آراء العاملين في الجمعيات والمؤسسات، في حين قام الغامدي )2019األمور، وقام تليدي )
 والوكالء والمعلمين.

( تم استخدام االستبانة والمقابلة الشخصية 2019واستخدمت أغلب الدراسات السابقة االستبانة كأداة للدراسة، أما في دراسة العتيبي ) 
ة ( تم استخدام المقابلة الشخصية وتحليل الوثائق، في حين استخدمت دراس2012كأدوات للدراسة، بينما دراسة ماش وكولينز )

 ( المقابلة الشخصية فقط.2012(، و ريكورد )2008جيبسون وديفز)
 الستفادة من الدراسات السابقة:

من عرض هذه الدراسات في بلورة مشكلة الدراسة الحالية وصياغة العديد من محاورها وعناصرها ومنهجيتها، وبناء  الباحثاناستفاد 
 مخطط الدراسة بشكل عام.
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 حالية:أوجه التميز للدراسة ال
بعد االطالع على الدراسات السابقة وخاصَة المحلية، فإن هذه الدراسة هي األولى التي تناقش موضوع معوقات بناء المشاركة 

 المجتمعية بمراكز الموهوبين بالمملكة العربية السعودية.
 منهج الدراسة:

في هذه الدراسة المنهج الوصفي في اإلجابة عن تساؤالتها، وذلك لمالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، بحيث أنه  الباحثان اتبع  
يسمح بوصف النتائج وصفَا دقيقَا، ويسعى لمعرفة األحداث، والعوامل الراهنة، والمعاصرة، ويقوم بتوفير بيانات مهمة وخاصًة أثناء 

(. وهذا يتفق مع أهداف الدراسة الحالية والمتمثلة في التعرف على معوقات بناء 2006ني وآخرون، إجراء البحث للمرة األولى )الحمدا
 الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين. والتعرف على حجم تأثير المتغيرات المستقلة )الوظيفة، سنوات الخبرة(.

 مجتمع وعينة الدراسة: 
( مدير 91يشمل مجتمع وعينة الدراسة على جميع مديري ومديرات مراكز الموهوبين بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددهم ) 

 ( استبيان.41بنشر رابط االستبانة بشكل الكتروني على مجتمع الدراسة، وتم استرداد ) الباحثانومديرة، وقام 
 أداة الدراسة:

باختيار االستبانة كأداة وذلك لمالئمته لطبيعة الدراسة، حيث انها تعتبر أداة مناسبة لتوفير معلومات، وبيانات،  الباحثانقام 
 وحقائق ذات عالقة بواقع معين.

 بناء األداة:
وضوع متم تصميم االستبانة في ضوء مشكلة الدراسة، وذلك بعد االستفادة من مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات المتعلقة ب

(. بعد ذلك 2019( & )طحالوي، وعلواني، 2018الدراسة، وقد اعتمد بناء هذا االستبانة على مصدرين أساسيين وهما: )الحميد، 
بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين، وتم إجراء بعض التعديالت من إعادة صياغة بعض الفقرات، وتصحيح  الباحثانقام 

ن بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية بلغ عددهم ثالثون م الباحثانالنهائية للتطبيق. كما قام  لغوي، إلى أن خرج في الصورة
ده مقياس ليكرت الخماسي )موافق بش الباحثانمعلمي ومشرفي الموهوبين، بهدف التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة. كما استخدم 

وقد بلغ عدد فقرات االستبانة واحد وثالثون فقرة، واشتملت على المحاور  غير موافق بشدة(، –غير موافق  –محايد  -موافق  –
 التالية:  

 المحور األول:
 ( عبارات.9درجة مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بناء الشراكة المجتمعية، وتكون من )

 المحور الثاني:
 ( عبارة.14كون من )المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين، وت

 المحور الثالث:
 ( عبارات.8سبل تطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين، وتكون من )
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 أساليب المعالجة اإلحصائية

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام 
 SPSSوالتي يرمز لها اختصارًا بالرمز ) Statistical Package for Social Sciencesالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

v.25.) 
 اإلحصائية التالية:تم حساب المقاييس 

 استخدام معامل ألفا كرونباخ لحساب قيم الثبات لمجاالت ومحاور االستبانة. -1
 استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة. -2
ة الدراسة   راد عينتحليل االستبانة باستخدام التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية ألف -3

 وتحديداستجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.
 الرسوم واألشكال البيانية للتوضيح. -4
 المتوسطات المرجحة لألوزان واالنحرافات المعيارية لمعرفة االتجاه العام لمحاور الدراسة. -5
ك الختبار معنوية الفروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة حول محاور الدراسة الثالثة اختبار )ت( للعينات المستقلة وذل -6

 تبًعا للوظيفة والخبرة.
 حساب الثبات والصدق ألداة الدراسة:

 التجزئة النصفية:ثبات الستبانة بطريقة  -1
اعتمدت هذه الطريقة إلى تجزئة االستبانة إلى نصفين، بحيث يشتمل الجزء األول على الفقرات الفردية والجزء الثاني على الفقرات   

 0.828)تم إيجاد معامل االرتباط بين النصفين فكـان معامـل االرتباط )بيرسـون  .( فقرة75الزوجية من فقرات االستبانة البالغ عددها )
أبو حطب وصادق  ( Spearman-Brown Coefficient تم تصحيح معامل االرتباط بواسطة معادلة سـبيرمان بـراون وبعد ذلك  =
 ،1980  :14 .) 

2 رث =  

ر+ 1
 

 وبعد تطبيق المعادلة السابقة: .حيث يمثل )ث( معامل ثبات الكلي، ويمثل )ر(معامل الرتباط بين النصفين
2  ∗0.828ث =  

1 +0.828 
    =1.656

1.828 
  =0.906 

وهذا يدل علىأن االستبانة تتمتع بدرجة مرتفعة جًدا  0.906)وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي لالستبيان بطريقة التجزئة النصفية )
 إلى تطبيق نتائجه على المجتمع. الباحثانمن الثبات تطمئن 

 ثبات الستبانة بطريقة كرونباخ ألفا: -2
(، وذلك للتأكد من Cronbach's Alpha (α))معادلة كرونباخ ألفا(  الباحثانلقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة( استخدم  

( مشارك من المجتمع المستهدف، وتم حساب ثبات أداة الدراسة العام والفرعي 41ثبات أداة الدراسة على عينة الدراسة البالغ عددها )
 ( لمقياس ليكرت الخماسي.31( محاور رئيسية تتبع جميع فقراته البالغ عددها )3راسة من عدد )حيث تتكون أداة الد
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 (: معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة1جدول رقم )

 قيمة معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المحاور الرئيسية

 0.864 9 الشراكة المجتمعيةالمحور األول: درجة مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بناء 

 0.784 14 المحور الثاني: المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين

 0.902 8 المحور الثالث: سبل تطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين

 0.844 31 الثبات العام لالستبيان ككل

 
( وذلك إلجمالي فقرات 0.844معامل الثبات العام لمحاور الدراسة مرتفع جًدا حيث بلغ قيمة )( أن 1يتضح من الجدول رقم )  

كحد أعلى، وهذا يدل على أن االستبانة يتمتع  0.902كحد أدنى وبين  0.784( فقرة، فيما تراوح ثبات المحاور ما بين 31االستبانة )
 .0.70جعل الحد األدنى المقبول للثبات  ( والذي1994بدرجة عالية جًدا من الثبات بحسب )نانلي، 

 :صدق التساق الداخلي -3
لتجانس في أداء الفرد من فقره ألخـرى، أي اشتراك جميع فقرات االختبار في قياس خاصية معينة  يعرف صدق االتساق الداخلي بأنها 

 . ) 72،1982في الفرد )أبو لبدة، 
( 31وقد جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبيان بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة ) 

كحد أدنى وبين  0.564معامالت االرتباط بين ، وتراوحت والمحور الذي تنتمي إليه وكانت جميع المعامالت ذات داللة إحصائية
 .0.01ية عند مستوى المعنوية كحد أعلى بداللة إحصائ 0.816

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:
 اإلجابة على سؤال الدراسة الول: ما درجة مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بناء الشراكة المجتمعية من وجهة نظر مديريها؟

مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بناء  في هذا القسم نتناول تحليل أراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات المحور األول )درجة
الشراكة المجتمعية( وذلك من خالل حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة المتوسطات 

 ي.لمعيار تبًعا لمقياس ليكرت الخماسي والترتيب التنازلي للفقرات تبًعا للمتوسطات الحسابية بأقل قيمة لالنحراف ا
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(: تحليل أراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات المحور األول )درجة مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بناء 5جدول رقم )
 الشراكة المجتمعية(

 الفقرات

غير 
موافق 
 بشدة

(1) 

غير 
 موافق

(2) 

 محايد
(3) 

 موافق
(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 
النحراف  المتوسط

 المعياري 
  الدرجة

 الترتيب

يحرص مدير المركز على تشكيل 
 لجنة للشراكة المجتمعية

 4.5122 27 11 1 1 1 ك
 

0.86954 
 

موافق 
 1 بشدة

% 2.4 2.4 2.4 26.8 65.9 

يقوم مدير المركز بتفعيل مجلس 
 اآلباء والمعلمين

 3.6829 7 20 9 4 1 ك
 

0.96018 
 9 موافق 

% 2.4 9.8 22.0 48.8 17.1 
إدارة المركز بالتعريف بمهام تقوم 

مركز الموهوبين لدى مؤسسات 
 المجتمع

 4.4634 23 15 2 1 - ك
 

0.71055 
 

موافق 
 2 بشدة

% - 2.4 4.9 36.6 56.1 

يحرص مدير المركز على ترسيخ 
الثقافة التنظيمية الداعمة للشراكة 
 المجتمعية بين منسوبي المركز

 4.3415 21 15 3 2 - ك
 

0.82492 
 

موافق 
 4 بشدة

% - 4.9 7.3 36.6 51.2 
يعمل مدير المركز على تنظيم 

 مبادرات ثقافية واجتماعية
 
 

 22 15 3 1 - ك
4.4146 

 
0.74080 

 
موافق 
 3 بشدة

% - 2.4 7.3 36.6 53.7 

توفر إدارة المركز قاعدة بيانات 
 وإحصاءات للمجتمع المحلي

 
 
 
 
 

 13 14 7 5 2 ك

3.7561 
 

1.17857 
 8 موافق 

% 4.9 12.2 17.1 34.1 31.7 

تستفيد إدارة المركز من المؤسسات 
المجتمعية في إثراء عمل المركز 

 وتحقيق أهدافه
 
 
 
 

 11 23 5 2 - ك

4.0488 
 

0.77302 
 

 6 موافق
% 

- 
 
 
 

4.9 12.2 56.1 26.8 
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( أن الدرجة الكلية للمحور األول )درجة مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بناء الشراكة المجتمعية( جاء 5يتضح من جدول )
( وهو ما يقابل درجة )موافق( تبًعا لمقياس ليكرت 0.61866)( درجات بانحراف معياري 5( من أصل )4.1599بمتوسط حسابي )

(، أي أن درجة مساهمة مدراء 4.20إلى أقل من  3.40( حيث يقع المتوسط الحسابي في الفترة )من5الخماسي الموضح في جدول )
ة في المرتبة األولى الفقر مراكز الموهوبين في بناء الشراكة المجتمعية درجة من وجهة نظر مديريها هي درجة كبيرة. حيث جاء 

( درجات وانحراف معياري 5( من أصل )4.5122)يحرص مدير المركز على تشكيل لجنة للشراكة المجتمعية( بمتوسط حسابي )
( وهو ما يقابل في مقياس ليكرت الخماسي )موافق بشدة(، بينما جاء في المرتبة التاسعة واألخيرة الفقرة )يقوم مدير 0.86954)

( وهو ما يقابل في 0.96018( وانحراف معياري )5( من أصل )3.6829فعيل مجلس اآلباء والمعلمين( بمتوسط حسابي )المركز بت
 مقياس ليكرت الخماسي درجة )موافق(.

ذلك ومن واقع خبرة العمل في مراكز الموهوبين لألدوار الكبيرة التي يقوم بها مدراء المراكز نحو المساهمة في بناء  الباحثانويفسر 
( والتي أشارت إلى أن اإلدارة المدرسية غالبًا ما 2019الشراكات المجتمعية. كما تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة طيب وعجالن )

(، ودراسة عاشور 2018كة المجتمعية. بينما تختلف نتيجة هذه الدراسة مع كل من دراسة الحميد )يكون لها دور في تفعيل الشرا
( والتي أشارت إلى ضعف األدوار التي يقوم بها مدراء المدارس في 2014(، والجعيدي، والسميح )1436( ودراسة النوح )2011)

 تفعيل الشراكة المجتمعية. 

 هم المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين من وجهة نظر مديريها؟اإلجابة على السؤال الثاني: ما أ

في هذا القسم نتناول تحليل أراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات المحور الثاني )المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية   
ب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة المتوسطات تبًعا بمراكز الموهوبين( من خالل حساب التكرارات والنس

 لمقياس ليكرت الخماسي والترتيب التنازلي للفقرات تبًعا للمتوسطات الحسابية بأقل قيمة لالنحراف المعياري.

 

 

تتيح إدارة المركز المرافق 
والتجهيزات لخدمة المجتمع 

 المحلي
 
 
 

 11 19 6 5 - ك

3.8780 
 

0.95381 
 

 7 موافق
% - 12.2 14.6 46.3 26.8 

تحرص إدارة المركز على 
االستفادة من الجهات المانحة 

 لرعاية برامج المركز

 23 12 4 1 1 ك
4.3415 0.93834 

موافق 
 5 بشدة

% 2.4 2.4 9.8 29.3 56.1 
 مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بناء الشراكة المجتمعية(الدرجة الكلية للمحور األول )درجة 

 موافق بشدة 0.61866 4.1599 
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التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية  (: تحليل أراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات المحور الثاني )ا المعوقات6جدول رقم )
 بمراكز الموهوبين(

 الفقرات

غير 
موافق 
 بشدة

(1) 

غير 
 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 موافق

(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 
النحراف  المتوسط

 الدرجة المعياري 
 

 الترتيب

كثرة المهام اإلدارية المنوطة 
 بمدراء المراكز

 3.9756 62 22 1 1 - ك

 

1.08369 

 
 8 موافق

% - 1.2 1.2 25.6 72.1 

المركزية التي تحكم عمل إدارة 
المركز وبعض مؤسسات 

 المجتمع

 4.1220 59 20 4 2 1 ك

 

0.97967 

 
 6 موافق

% 1.2 2.3 4.7 23.3 68.6 

عدم وضوح آلية التعاون بين 
 إدارة المركز ومؤسسات المجتمع

 4.1220 51 31 3 1 - ك

 

0.97967 

 
 6 موافق

% - 1.2 3.5 36.0 59.3 

قلة وعي مؤسسات المجتمع 
المحلي بأهمية الشراكة مع 

 المركز

 4.6098 56 26 2 2 - ك

 

0.58643 

 
موافق 
 1 بشدة

% - 2.3 2.3 30.2 65.1 

ضعف المناخ التنظيمي الالزم 
لبناء شراكة فاعلة بين إدارة 
 المركز ومؤسسات المجتمع

- 3 2 7 37 37 4.0976 

 

1.01992 

 
 7 موافق

- 3.5 2.3 8.1 43.0 43.0 

قلة وعي مؤسسات المجتمع 
بالخدمات التي يمكن أن يقدمها 

 المركز

 4.1463 39 41 2 3 1 ك

 

0.85326 

 
 4 موافق

% 1.2 3.5 2.3 47.7 45.3 

اعتقاد مؤسسات المجتمع بأن 
دورها في الشراكة مقتصر على 

 زتوفير الدعم المادي للمرك

 4.1707 38 38 7 3 - ك

 

0.94611 

 
 3 موافق

% - 3.5 8.1 44.2 44.2 

غموض أهداف المركز بالنسبة 
 لمؤسسات المجتمع

 3.5610 33 36 11 3 3 ك

 

1.04997 

 
 10 موافق

% 3.5 3.5 12.8 41.9 38.4 
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( أن الدرجة الكلية للمحور الثاني )المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين( جاء 6يتضح من جدول )
ليكرت ( وهو ما يقابل درجة )موافق( تبًعا لمقياس 0.49368( درجات بانحراف معياري )5( من أصل )3.7195بمتوسط حسابي )

(، أي أن متوسط أفراد العينة يوافقون على المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز 5الخماسي الموضح في جدول )
الموهوبين بدرجة كبيرة. حيث جاء في المرتبة األولى المعوق )قلة وعي مؤسسات المجتمع المحلي بأهمية الشراكة مع المركز( بمتوسط 

( وهو ما يقابل في مقياس ليكرت الخماسي )موافق بشدة(، 0.58643( درجات وانحراف معياري )5( من أصل )4.6098حسابي )
بينما جاء في المرتبة األخيرة المعوق )معارضة بعض أعضاء إدارة المركز لفكرة الشراكة مع مؤسسات المجتمع( بمتوسط حسابي 

 ما يقابل في مقياس ليكرت الخماسي درجة )غير موافق(. ( وهو0.87234( وانحراف معياري )5( من أصل )1.8049)

رؤية مؤسسات المجتمع غير 
واضحة فيما يتعلق بالتعاون مع 

 المراكز

 

 38 40 8 - - ك
4.2439 

 

0.79939 

 
موافق 
 2 بشدة

% - - 9.3 46.5 44.2 

معارضة بعض أعضاء إدارة 
المركز لفكرة الشراكة مع 

 مؤسسات المجتمع

 1.8049 44 39 3 - - ك

 

0.87234 

 
غير 
 13 موافق

% - - 3.5 45.3 51.2 

عزوف بعض مؤسسات المجتمع 
 عن الشراكة مع إدارة المركز

 4.1463 55 29 2 - - ك

 

0.90997 

 
 5 موافق

% - - 2.3 33.7 64.0 

ضيق الوقت لدى إدارة المركز 
يحول دون بناء الشراكة مع 

 مؤسسات المجتمع

 3.3171 42 41 2 1 - ك

 

1.08257 

 
 11 محايد

% - 1.2 2.3 47.7 48.8 

مصطلح الشراكة المجتمعية 
 غامض بالنسبة لي

 2.0000 45 41 - - - ك

 

0.97468 

 
غير 
 12 موافق

% - - - 47.7 52.3 

قلة تدريب مدراء المراكز على 
 بناء وإدارة الشراكات المجتمعية

 3.7561 50 34 2 - - ك

 

1.19959 

 
 9 موافق

% - - 2.3 39.5 58.1 

الدرجة الكلية للمحور الثاني )المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز 
 موافق 0.49368 3.7195 الموهوبين(
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(، ودراسة طحالوي وعلواني 2019(، ودراسة السبيعي وسنبل )2018تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من الحميد )
عوق حصول الم حثانالبا( في وجود معوقات تحول دون بناء الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المختلفة. كما يفسر 2019)

( والتي 2019ما تؤكده دراسة تليدي ) هو )قلة وعي مؤسسات المجتمع المحلي بأهمية الشراكة مع المركز( على المرتبة األولى
 أظهرت نتائجها انخفاض دور الجمعيات والمؤسسات األهلية في رعاية الموهوبين وذلك من وجهة نظر العاملين فيها.

 لث: ما أهم الحلول والمقترحات لتطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين من وجهة نظر مديريها؟اإلجابة على السؤال الثا

 في هذا القسم نتناول تحليل أراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات المحور الثالث )سبل تطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين(
المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة المتوسطات تبًعا لمقياس ليكرت من خالل حساب التكرارات والنسب 

 الخماسي والترتيب التنازلي للفقرات تبًعا للمتوسطات الحسابية بأقل قيمة لالنحراف المعياري.

 الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين( (: تحليل أراء أفراد عينة الدراسة حول فقرات المحور الثالث )سبل تطوير بناء7جدول رقم )

 الفقرات

غير 
موافق 
 بشدة

(1) 

غير 
 موافق

(2) 

 محايد
(3) 

 موافق
(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 
 المتوسط

النحراف 
 الترتيب الدرجة المعياري 

أن تتضمن رؤية المركز ورسالته توجهًا 
 واضحًا نحو تفعيل الشراكة المجتمعية

 4.4878 24 14 2 1 - ك
 

0.71141 
 

موافق 
 2 بشدة

% - 2.4 4.9 34.1 58.5 

االهتمام باالنعقاد الدوري للجمعية 
 العمومية لآلباء والمعلمين بالمركز

 4.0488 12 22 5 1 1 ك
 

0.86462 
 

 8 موافق
% 2.4 2.4 12.2 53.7 29.3 

إعداد خطة تشغيلية لتوظيف مرافق 
 المركز لخدمة المجتمع المحلي

 4.0732 14 19 5 3 - ك
 

0.87722 
 

 7 موافق
% - 7.3 12.2 46.3 34.1 

أن تتضمن الخطة االستراتيجية للمركز 
 برامج لخدمة المجتمع

 4.3415 17 22 1 1 - ك
 

0.65612 
 

موافق 
 5 بشدة

% - 2.4 2.4 53.7 41.5 

توفير فرص للتعاون مع المجتمع 
 المحلي لتبادل الخبرات

 4.4878 22 18 - 1 - ك
 

0.63726 
 

موافق 
 بشدة

1 
% - 2.4 - 43.9 53.7 

تقديم االستشارات التي يحتاجها 
 المجتمع المحلي

 

 4.3659 17 23 - 1 - ك
 

0.62274 
 

موافق 
 4 بشدة

% - 2.4 - 56.1 41.5 

إجراء دراسات حول بناء وتفعيل 
 الشراكة المجتمعية

 4.2439 16 21 2 2 - ك
 

0.76748 
 

موافق 
 بشدة

6 
% - 4.9 4.9 51.2 39.0 
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( أن الدرجة الكلية للمحور الثالث )سبل تطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين( جاء بمتوسط حسابي 7يتضح من جدول )
( وهو ما يقابل درجة )موافق بشدة( تبًعا لمقياس ليكرت الخماسي 0.55975( درجات بانحراف معياري )5( من أصل )4.3049)

ط أفراد العينة يوافقون بشدة على سبل تطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين المقترحة (، أي أن متوس5الموضح في جدول )
في الدراسة. حيث جاء في المرتبة األولى الفقرة )توفير فرص للتعاون مع المجتمع المحلي لتبادل الخبرات( بمتوسط حسابي 

( وهو ما يقابل في مقياس ليكرت الخماسي )موافق 0.63726)( درجات بأقل قيمة لالنحراف المعياري 5( من أصل )4.4878)
سط و بشدة(، بينما جاء في المرتبة الثامنة واألخيرة الفقرة )االهتمام باالنعقاد الدوري للجمعية العمومية لآلباء والمعلمين بالمركز( بمت

 يكرت الخماسي درجة )موافق(.( وهو ما يقابل في مقياس ل0.86462( وانحراف معياري )5( من أصل )4.0488حسابي )

( والتي أشارت الى وجود توجه كبير لتطوير أداء القيادات التربوية نحو بناء الشراكة 2018تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الحميد )
هذه النتيجة إلى زيادة الوعي لدى مدراء مراكز الموهوبين بأهمية التحسين والتطوير، وتنويع الطرق  الباحثانالمجتمعية. كما يعزو 

 والوسائل المؤدية للشراكة المجتمعية، والتي تساعد المراكز في تحقيق أهدافها.

 ملخص النتائج اإلحصائية:
من إجمالي أفراد عينة الدراسة، بينما  %73.2نسبة  ( مشارك ومشاركة حيث شكل مديري المراكز41تشكلت عينة الدراسة من ) -1

من إجمالي العينة لديهم خبرة عشرين سنة فأقل، بينما  %61من إجمالي أفراد العينة. وكان  %26.8مثلت مديرات المراكز ما نسبته 
 سنة خبرة.  20لديهم أكثر من  39%
 معية درجة كبيرة وذلك من وجهة نظر مديريها.درجة مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بناء الشراكة المجت -2
 يتفق مدراء مراكز الموهوبين على المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين بدرجة كبيرة. -3
 رحة في الدراسة. قتيتفق مدراء مراكز الموهوبين بدرجة كبيرة جًدا على سبل تطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين الم -4
( في درجة المعوقات التي تحول دون بناء الشراكة المجتمعية α= 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -5

 بمراكز الموهوبين تعزى الى متغير الوظيفة والخبرة لصالح مديري المراكز وذوي الخبرة عشرين سنة فأقل.
( في درجة مساهمة مدراء مراكز الموهوبين في بناء الشراكة 0.05إحصائية عند مستوى المعنوية )ال يوجد فروق ذات داللة  -6

 المجتمعية تعزى لمتغير الوظيفة والخبرة.
( في سبل تطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين تعزى 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ) -7

 فة والخبرة.لمتغير الوظي
 
 
 
 

إجراء دراسات حول مشكالت 
 واحتياجات المجتمع المحلي

 18 22 - 1 - ك
موافق  0.62762 4.3902

 بشدة
3 

% - 2.4 - 53.7 43.9 
 موافق بشدة 0.55975 4.3049 الدرجة الكلية للمحور الثالث )سبل تطوير بناء الشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين(
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 التوصيات:
 أن يعمل مدراء مراكز الموهوبين على تقليل الفجوة فيما بين مراكز الموهوبين ومؤسسات المجتمع المحلي. -
أن تقوم مراكز الموهوبين بعمل برنامج توعوي يستهدف مؤسسات المجتمع المحلي، وحثهم على تفعيل الشراكة المجتمعية وإيضاح  -

 إيجابية على الطالب الموهوبين والمجتمع بشكل عام.مالها من آثار 
 إقامة برامج تدريبية ولقاءات وورش عمل مع مؤسسات المجتمع المحلي، وذلك لنشر ثقافة وأهمية الشراكة المجتمعية. -
 تشجيع وزارة التعليم ألصحاب القطاعات والمؤسسات وحثهم على إقامة الشراكات المجتمعية. -
 مجتمع المحلي بنشرة دورية الطالعهم على البرامج التي تقدمها مراكز الموهوبين والتي يمكن تنفيذها بين الطرفين.تزويد مؤسسات ال -
 منح الصالحيات الالزمة لمديري مراكز الموهوبين لتفعيل الشراكة بين المراكز ومؤسسات المجتمع المحلي. -
هم لبناء الشراكة المجتمعية مع مراكز الموهوبين، وكذلك لضمان استمرارية إيجاد حوافز تشجيعية لمؤسسات المجتمع المحلي، لتحفيز  -

 هذه الشراكة.
 إشراك مؤسسات المجتمع المحلي في أنشطة مراكز الموهوبين وفعالياته وتشجيعهم على دعمها. -

 المقترحات:
 العربية السعودية.دراسة بحثية عبارة عن تصور مقترح للشراكة المجتمعية بمراكز الموهوبين بالمملكة  -
 دراسة بحثية لتفعيل وتطوير دور مؤسسات المجتمع المحلي في عقد الشراكة المجتمعية مع مراكز الموهوبين. -
 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية مع تغيير عينة الدراسة. -
 .الطالب الموهوبين والبرامج المقدمة لهمدراسة بحثية لبحث أثر التعليم عن في زيادة دافعية مؤسسات المجتمع المحلي لرعاية  -
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Abstract: 

    The current study aimed to identify the obstacles to building community partnership in gifted centers in the 

Kingdom of Saudi Arabia from the point of view of its managers, and in order to achieve this, the researcher followed the 

descriptive approach by applying a questionnaire consisting of (31) items that were distributed to all the study 

community from the directors of the gifted centers, who numbered (91) managers and directors.. The results of the study 

showed that all managers of gifted centers agree on the obstacles that prevent building community partnership in talented 

centers to a large extent, and that the biggest obstacles that prevent building community partnership are the lack of 
awareness of local community institutions of the importance of partnership with the center. The managers of gifted 

centers also agree to a very large extent on ways to develop building community partnership with the gifted centers 

proposed in the study. There are also statistically significant differences at the level of significance (α 0.05) in the degree 

of obstacles that prevent building community partnership in gifted centers due to the job and experience variable for the 

benefit of center managers and those with twenty years of experience or less.     
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