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سة الحالية إلى الكشف عن واقع تطبيق ُأطر الشراكة في الروضات السعودية، في ضوء هدفت الدرا 
نمووو أ أشيشوو،اين، جوون ور ووة نتوور جعةمووات الروضووة فووي جدي ووة روودا، واسوو،ودجت البا  ووة الموو    الو وو ي   
ال،حةيةي؛ لو ف واقع تطبيق ُأطر الشوراكة فوي الروضوات السوعودية فوي ضووء نموو أ أشيشو،اين، وتكونوت          

جعةمووة جوون جعةمووات الروضووات ( 11)جعةمووة جوون جعةمووات الروضووات الحكوجيووة، و( 14)الدراسووة جوون  عي ووة
األهةيووة فووي جدي ووة روودا، وقوود  وومةت أدوات الدراسووة اسوو،بيان ا لةكشووف عوون واقووع تطبيووق ُأطوور الشووراكة فووي        

-ي الم ول  الو،عة  فو  -ال،طوو  -ال،وا و  –الوالدية )الروضات السعودية في ضوء نمو أ أشيش،اين في ججاالته 
، وقد ت  تحةي  البيانوات كمي وا وو و ي ا شاسو،ودام الم،وسوطات الحسواشية،       (ال،عاون جع المج،مع-  اعة القرار

أن تطبيوق ُأطور الشوراكة    : وال سب المؤية، والرتب؛ لة، سير، وقد تو ةت البا  ة إلى عدد جن ال ،واج  أهم وا  
روة ج،وسوطة، و  و  ججوا  ال،وا و  عةوى       في الروضات السوعودية فوي ضووء نموو أ أشيشو،اين، رواء شدر      

ال،رتيب األو ، شي ما     ججا  ال،عاون جع المج،مع المحةي عةى ال،رتيب األخير، كموا أن الدراسوة أتب،وت    
عدم ورود فروق  ات داللة إ  واجية شوين ج،وسور درروة تطبيوق أطور الشوراكة فوي ضووء نموو أ أشيشو،اين            

، وقود طر وت   (أهةيوة - كوجيوة )؛ تعول  ل وو  الروضوة    -ضوات جن ور ة نتر جعةمات الرو-شمجاالته الس،ة 
ضووروراعقد الشووراكات الم موورا شووين جؤسسووات  : البا  ووة فووي ن ايووة هووسة الدراسووة عوودد ا جوون ال،و وويات ج  ووا 

المج،مع المحةي والروضات؛ إلعداد شراج  ترفي ية، وت قي ية، وار،ماعية شعود الروضوة، تعوود شال اجودا عةوى      
ت عي  شراج  إلك،رونية ل،س ي  ال،وا   شين األسرا والمدرسة والمج،مع المحةي؛  ضرورا. األط ا  وأسره 

ت توي  ار،ماعوات دوريوة شوين الروضوات فوي كو         .ت، اسوب جوع أوليواء األجوور جون  وت اال ،ياروات الوا وة       
ج طقووة تعةيميووة، تكووون جم ةووة جوون قاجوودات، وجعةمووات، وأسوور األط ووا ؛ ل،بوواد  األفكووار والوبوورات، وج اقشووة    

 .المشكالت
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 This study aims to determine the implementation of a partnership framework at Saudi 

kindergartens in accordance to the Epstein’s Model from the point of view of Kindergartens’ 

female teachers in Jeddah City, the researcher used the analytical descriptive methodology to 

describe the implementation of a partnership framework at Saudi kindergartens in accordance to 

The Epstein’s Model, the study sample included (48) Public Kindergartens’ female teachers, and 

(44) of Private Kindergartens’ female teachers in Jeddah city, the study tool includes a 

questionnaire to determine the implementation of a partnership framework at Saudi 

kindergartens in accordance to the Epstein’s Model in the (parenting, communicating , 

volunteering, learning at home, decision making, and collaboration with community) fields. The 

data was analyzed quantitatively and descriptively using means, percentages and ranks for 

description. The researcher has reached some of results, of which the most important were the 

implementation of a partnership framework at Saudi kindergartens in accordance to the Epstein’s 

Model which was average, the communicating field was first while the collaboration with 

community was last in order; also, the study proved that there were no statistically significant 

differences between the mean of implementing partnership’s frameworks in Saudi Arabian 

kindergartens in the light of the Epstein model with its six fields from the point of view of 

Kindergarten’s female teachers, which attribute to the type of Kindergarten (Public – Private), 

the researcher recommended including: make partnerships between community institutions and 

kindergartens to prepare recreational, educational and social programs after Kindergarten, which 

would be beneficial for children and their families, the necessity of activating E-Programs in 

order to facilitate the communication between the family, school and local community, keeping 

in mind that they should be suitable for special needs parents. Also, the researcher thinks that 

there is a necessity to hold periodical meetings between Kindergartens in every educational 

directorate, represented by educational leaders, teachers and children’s families, to exchange 

ideas, experiences, and to discuss problems. 
 

 


