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٤٨٧

  مقدمة
یعـــد الجانــــب الجمـــالي وتذوقــــه وتربیتـــه أمــــرًا ضـــروریًا لحیــــاة اإلنســـان علــــى هــــذه 
ـــه یســـمو باإلنســـان ویجعلـــه یعـــیش وســـط إنســـانیته فیكـــون مرهـــف الحس،رقیـــق  األرض ألن

،بل حســـن الـــذوق والتـــذ وق یمكـــن أن یضـــیف لمســـات الجمـــال الشـــعور،ال متبلـــدًا وال جامـــدًا
.   فیعطي لحیاته معنى ولحیاة المجتمع كله ذوقًا رقیقًا

 والبـرامج العلمیـة الدراسـات فـي للطفـل المبكـرة بالتربیـة المتزایـد االهتمـام ومـع
 جوانـب علـى المـدى بعیـدة أثـار مـن التربیـة هـذه تتركـه لمـا نظـراً  الوطنیة، التربویة والجهود

 مـا المبكـرة بالتربیـة االهتمام وعمق حجم على الهامة المؤشرات ومن،فلالمختلفة للط النمو
ا العـالم دول مـن كثیـر فـي الدولیـة بـه المنظمـات طالبـت  الرعایـة تقـدیم ضـرورة مـن مـؤخرً
 ریـاض مرحلة بجعل المطالبة وكذلك الثالثة، سن منذ لألطفال العالیة ذات الجودة التربویة
 مرحلة إلزامیة . األطفال

الطفولــة مــن أهــم المراحــل التــي یمــر بهــا اإلنســان فــي حیاتــه، ففیهــا تشــتد  فمرحلــة
ـــة  ـــًا مـــن المعرف ـــه، ویكتســـب ألوان ـــتح میولـــه واتجاهات قابلیتـــه للتـــأثر بالعوامـــل المحیطـــة، وتتف
والمفاهیم والقیم وأسالیب التفكیر ومبـادئ السـلوك، ممـا یجعـل السـنوات األولـى  حاسـمة فـي 

ن الخبـرات التـي یكتسـبها إیقـة فـي تكوینـه مـدى العمـر ومـن ثـم فـمستقبله، وتظـل أثارهـا العم
الطفــــل فــــي ســــنوات عمــــره األولــــى تــــؤثر فــــي تكــــوین شخصــــیته وأفكــــاره وقیمــــه واتجاهاتــــه 

  المستقبلیة بدرجة یصعب تغییرها فیما بعد .

ولذا فإن اسـتثمار مرحلـة الطفولـة المبكـرة فـي الـتعلم وتنمیـة مهـارات الطفـل العقلیـة 
شـباع حاجتـه الطبیعیـة ال یجب أن  یكون على حساب حق الطفل في االسـتمتاع بطفولتـه وإ

ة،فتلك المرحلـة هـي التـي تضـع ففي الحب والعطف واللعب وممارسة األنشطة الفنیة المختل
اللبنــة األولــى لخبراتــه التعلیمیــة،وتنمي رغبتــه فــي الــتعلم وتخلــق لدیــه إحساســًا حقیقیــًا بحــب 

  .المراحل التعلیمیة الالحقة المدرسة ینمو معه ویمتد عبر
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٤٨٨

هـــي الســـبیل إلـــى إتاحـــة الفرصـــة للطفـــل لممارســـة  والتربیــة الجمالیـــة فـــي الروضـــة
مختلــف األنشــطة والفنون،ممــا یرفــع مســتوى اإلحســاس بالجمــال عنــده، ویكســبه جانبــًا مهمــًا 
وأساسیًا من القیم الجمالیـة، ویتـیح لـه فرصـة تصـعید میولـه واتجاهاتـه عـن طریـق مسـاعدته 
ــر الفنــــي الجمیــــل عــــن الــــنفس،وعن األفكــــار باللغــــة أو بالتشــــكیل أو بالموســــیقى  فــــي التعبیــ

  .والغناء أو بالحركات اإلیقاعیة والتمثیل واللعب أو بإنتاج بعض األشیاء

وقــد عقــدت العدیــد مــن المــؤتمرات والنــدوات عــن الطفــل المصــري فــي الجامعــات 
بــداع والتــذوق الجمــالي لــدى الطفــل یــة اإلالمصــریة وفــى المراكــز البحثیــة والتــي اهتمــت بتنم

ـــالنواحي  ـــه بضـــرورة االهتمـــام ب فقـــد أوصـــى المركـــز القـــومي لثقافـــة الطفـــل فـــي إحـــدى ندوات
الجمالیة التي ترتقـي بـذوق الطفـل وتنمـي فیـه اإلحسـاس بجمـال الطبیعـة،وتخلق عنـده عـادة 

بـــل المدرســـة ق كمـــا أوصـــى المـــؤتمر العلمـــي الخـــامس لتربیـــة طفـــل مـــا الحفـــاظ علـــى البیئـــة
ـــة الســـلیمة فـــي  ـــیم الجمـــال والتربی ـــة الجمالیـــة والســـلوكیة لغـــرس ق بضـــرورة االهتمـــام بالناحی
نفوس األطفال مما یؤكد مسئولیة المؤسسات التربویة الخاصة بالطفـل فـي غـرس هـذه القـیم 
ومــــن ثــــم علــــى ریــــاض األطفــــال مســــئولیة كبیــــرة فــــي إعــــداد الناشــــئة لتقــــدیر كــــل مــــا هــــو 

قدرة على تذوقه، حیث أن كل ما یبذل مـن جهـود لغـرس القـیم الجمالیـة فـي جمیل،ولتنمیة ال
نفــوس الناشــئة،یمكن أن یــذهب هبــاء لــو أن الطفــل تربــى فــي بیئــة تربویــة یعمهــا الفوضــى 
ـــة فـــي مرافقهـــا، وفـــي تعـــامالت أفرادهـــا ،فالمســـتوى  واإلهمال،وعـــدم االكتـــراث بـــالقیم الجمالی

عمـل علـى ارتقـاء الرؤیـة الجمالیـة للطفـل أو یعمـل علـى الجمالي للبیئـة التربویـة، یمكـن أن ی
انخفاضــها،ولذا فــأن التربیــة الجمالیــة فــي مرحلــة ریــاض األطفــال هــي التــي تضــع الــدعائم 

  األولى واألكثر ثباتًا لإلطار القیمي والسلوكي للفرد .
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٤٨٩

  مشكلة الدراسة 
مرحلـة ریــاض  تهـتم الـدول النامیـة فــي برامجهـا التنمویـة بتربیـة الطفــل وخاصـة فـي

أهـم أضـالع العملیـة التعلیمیـة األطفال، ومما ال شك فیه أن بـرامج التعلـیم والتـي تمثـل أحـد 
النمــو الشــامل للطفــل،  بمــا ال یحقــقكــزت اهتمامهــا علــى الجوانــب المعرفیــة التقلیدیــة قــد ر 

وهو الخطأ الـذي أكدتـه العدیـد مـن البحـوث والدراسـات التربویـة والنفسـیة خاصـة فـي مرحلـة 
ریــاض األطفــال، التــي یكــون فیهــا الطفــل فــي أشــد الحاجــة إلــى االهتمــام بمیولــه وحاجاتــه 

كمــا أكــدت النفسـیة واالجتماعیــة والبدنیـة وغیرهــا مــن مظـاهر النمــو واالحتیاجــات المختلفـة. 
ـــة فـــي إخـــراج  ـــى إهمـــال االهتمـــام بالجانـــب الجمـــالي والنـــواحي الجمالی بعـــض الدراســـات عل

ة التربیــــة والتعلــــیم لمرحلــــة ریــــاض األطفــــال ،واالهتمــــام بالجانــــب الكتـــب المعتمــــدة مــــن وزار 
ـــد مـــن الســـلوكیات الســـیئة التعلیمـــي األكـــادیمي فقـــط  ـــة للعدی ، ومـــن خـــالل مالحظـــة الباحث

لقــاء القمامــة  لألطفــال فــي المجتمــع مثــل: إتــالف الحــدائق والكتابــة علــى جــدران الفصــول وإ
الطفل،فالتربیـــة الجمالیـــة فـــي مرحلـــة  مؤسســـات تربیـــة ىبالـــدور علـــفـــي الشـــوارع ممـــا یلقـــي 

ریــاض األطفـــال هـــي التــي تضـــع الـــدعائم األولــى واألكثـــر ثباتـــًا لإلطــار القیمـــي والســـلوكي 
ولذلك یمكن تحدید مشكلة البحث الحالي فـي أنـه هنـاك بعـض القصـور فـي للفرد والمجتمع،

ـــال مـــا قبـــل المدرســـة ـــة ألطف ـــة الجمالی ـــرة الحاســـماالهتمـــام بالتربی ـــل أســـس ، وهـــي الفت ة لتقب
التربیــة الســلیمة فــي نفــوس األطفــال، ویمتــد أثرهــا لتظهــر فیمــا بعــد فــي ســلوكیاته ســواء مــع 

  نفسه أو بیئته أو األخرین. 

ممـا یسـتوجب دراســة متأنیـة للتعــرف علـى واقـع التربیــة الجمالیـة فــي بـرامج ریــاض 
ـــات ـــي تمثـــل مكون هـــذه  األطفـــال فـــي مصـــر مـــن خـــالل األنشـــطة والمـــدخالت المختلفـــة الت

ـــل دور ریـــاض  ـــات لتفعی ـــد تحتاجـــه مـــن آلی ـــي تواجـــه تحقیقهـــا، ومـــا ق ـــة،والمعوقات الت التربی
ومـن هنـا تتحـدد مشـكلة الدراسـة  السـلوك الجمـالي لـدى األطفـال.الـوعي و األطفال في تنمیة 

  والتى یمكن صیاغتها في التساؤالت التالیة :

  یة ؟التاریخیة والفلسفیة للتربیة الجمال األبعادما أهم  -١

  مجاالتها في مرحلة ریاض األطفال ؟أهمیة التربیة الجمالیة وما أهم ما  -٢
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٤٩٠

  ما واقع التربیة الجمالیة في برامج ریاض األطفال في مصر ؟ -٣

  ما آلیات تفعیل التربیة الجمالیة في برامج ریاض األطفال المصریة ؟ -٤

  أهمیة الدراسة :
  تیة :استمدت الدراسة أهمیتها من االعتبارات اآل

أهمیة الـدور الـذي تؤدیـه التربیـة الجمالیـة فـي المجتمـع بمـا تتضـمنه مـن قـیم جمالیـة  -
 .لذي یكون ضابطًا للسلوك اإلنسانيتسهم في تكوین الضمیر، والوازع الداخلي ا

المكانة الراقیة للجمال في الحیاة، وأهمیـة التـدریب علیـه منـذ الصـغر فـي كـل جانـب  -
 نحو المدنیة والتقدم. لضمان تحقیق أمة راقیة تسیر

أن التربیــــة الجمالیـــــة أحـــــد متطلبــــات الحیـــــاة العصـــــریة، خاصــــًة فـــــي ظـــــل عصـــــر  -
التكنولوجیــا ومجتمـــع المعلومـــات، فالطفـــل یحتــاج إلـــى اإلشـــباع الوجـــداني، وخاصـــة 

 اإلحساس بالجمال الذي یعد وسیلة رئیسیة لتحقیق توازنه النفسي واالجتماعي. 

 بریـاض فتـرة االلتحـاق تحتلهـا التي النمائیة المكانة من الحالیة الدراسة أهمیة تنبثق -
بأبعـاده  النمـو دعـم فـي تسـهم الریـاض هـذه فـي المقدمـة البـرامج فنوعیـة األطفـال،
ا وتلعـب المختلفـة، ـا دورً السـلبیة  اتجاهاتـه وتشـكیل الطفـل شخصـیة تكـوین فـي هامً

  .المختلفة تویاتهاومس بأبعادها واإلنجاز والتحصیل التعلم قضایا واإلیجابیة نحو

تنمــو لـــدى حیث خطــورة الخبــرات المكتســبة فـــي المرحلــة العمریــة ألطفـــال الروضــة، -
 ، واألحاســـــــیس ، دراك المعنــــــويواإل ، الطفــــــل األســــــس العریضـــــــة آلداب الســــــلوك

ــــه المتبادلــــة مــــع  ، والعالقــــات مــــع األخــــرین وتتكــــون لدیــــه المالمــــح األولــــى لعالقات
بالتـــالي تســـهم ریـــاض األطفـــال فـــي إكســـاب عـــن طریـــق اللعـــب والنشـــاط و  المجتمـــع

الطفــل العــادات والســلوكیات الجمیلــة، وتنمیــة میولــه وقدراتــه المهاریــة والفنیــة ، ممــا 
.  یساعد على خلق الشخصیة السویة نفسیًا واجتماعیًا وخلقیًا وجمالیًا

 قلة األدبیات التي تناولت موضوع التربیة الجمالیة. -
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٩١

تـائج قـد تفیـد فـي تفعیـل التربیـة الجمالیـة فـي بـرامج ما قـد تتوصـل إلیـه الدراسـة مـن ن -
 ریاض األطفال في مصر. 

  أهداف الدراسة :
  ف الدراسة الحالیة :تستهد

  التطوریة التاریخیة والفلسفیة للتربیة الجمالیة . األبعادأهم  تتبع -

 في مرحلة ریاض األطفال. ومجاالتها الكشف عن أهمیة التربیة الجمالیة -

 أنشطة التربیة الجمالیة في برامج ریاض األطفال في مصر . تقویم -

 آلیات تفعیل هذه األنشطة . تحدید -

  حدود الدراسة
 –اقتصـــرت الدراســـة الحالیـــة علـــى بـــرامج ریـــاض األطفـــال المصـــریة ( حكــــومي 

  خاص ) من خالل كشف واقع التربیة الجمالیة بها.

مــن أســاتذة كلیــات التربیــة كمــا اقتصــرت الدراســة فــي جانبهــا المیــداني علــى عینــة 
والقــائمین علــى إدارة ریــاض ،القــاهرة)  -بنــي ســویف –وریــاض األطفــال بجامعــات (الفیــوم 

ثــراء أنشــطة التربیــة الجمالیــة   األطفــال بمحافظــة الفیــوم للتعــرف علــى واقــع وآلیــات تفعیــل وإ
 في برامج ریاض األطفال.

  منهج الدراسة وأداتها :
ــــة ال ــــویم اســــتخدمت الدراســــة الحالی مــــنهج الوصــــفي لمناســــبته لطبیعــــة الدراســــة لتق

  وتحلیل أنشطة ومدخالت التربیة الجمالیة في ریاض األطفال وآلیات اكتسابها.

ـــات ریـــاض  ـــة وكلی ـــة مـــن أســـاتذة كلیـــات التربی ـــة اســـتبانة علـــى عین وطبقـــت الباحث
شــطة األطفــال، والقــائمین علــى إدارة ریــاض األطفــال بمحافظــة الفیــوم للتعــرف علــى واقــع أن

  ومدخالت التربیة الجمالیة ومعوقات تحقیقها وكیفیات تفعیلها في برامج ریاض األطفال.
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٤٩٢

  عینة الدراسة :
  اشتملت عینة الدراسة على فئتین هما :

من القائمین على  فرداً  )١٢٢(أ) فئة القائمین على إدارة ریاض األطفال وعددها (
قائمین على إدارة ریاض تجریبي) وال–إدارة ریاض األطفال الحكومیة (رسمي 

  لغات) بمحافظة الفیوم. - األطفال الخاصة(عربي
 أعضاء هیئة التدریس في كلیات التربیة ) من٩٠الخبراء التربویین وعددها ( فئة (ب)

القاهرة)، والخبراء  –الفیوم  –في جامعات (بني سویف  األطفالوكلیات ریاض 
وجیه العام باإلدارة العامة لریاض الفنین من موجهات ریاض األطفال والعاملین بالت

  األطفال.

  الدراسة : خطوات
  تتلخص خطوات الدراسة فیما یلي:

ـــــــذي یشـــــــ - ـــــــى مقدمـــــــة تتنـــــــاول الفصـــــــل األول اإلطـــــــار العـــــــام للدراســـــــة وال مل عل
الدراسة،الدراســـــــــــــــــــــــــات السابقة،مشـــــــــــــــــــــــــكلة الدراســـــــــــــــــــــــــة وتســـــــــــــــــــــــــاؤالتها،أهمیة 

  طلحاتها.ومص الدراسة،وأهدافها،ومنهج الدراسة وأدواتها،وحدودها

أهم معالم التطور التـاریخي والفلسـفي للجمـال وفي الفصل الثاني عرضت الدراسة  -
ــــي العصــــرالفرعوني،الیوناني ،العصــــور الوســــطى (المســــیحیة  ــــة ف ــــة الجمالی والتربی

  واإلسالمیة)،والعصر الحدیث. 

لعــــــــــرض مفهـــــــــوم التربیــــــــــة الجمالیــــــــــة وأهمیتهــــــــــا وخصـــــــــص الفصــــــــــل الثالــــــــــث  -
 حلة ریاض األطفالوأهدافهاومجاالتها في مر 

عرضـــت الدراســـة واقـــع التربیـــة الجمالیـــة فـــي بـــرامج ریــــاض  فـــي الفصـــل الرابـــعو  -
الواقــع وتطوره،و  ریــاض األطفــال وتالمیــذ فصــوللمــدارس و األطفــال( الواقــع الكمــي 

المنهج وأســالیب الـــتعلم ،ومرافقـــهمبني الروضــة الكیفــي ویشــمل البـــرامج واألنشــطة،
 .)معلمة الروضة إعدادها وكفایتهاو 
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٤٩٣

مـن إعـداد اسـتبانة دراسـة میدانیـة تـم مـن خاللهـا تطبیـق  الخـامسوتضمن الفصل  -
الخبــراء وأخــرى مــن  القــائمین علــى إدارة ریــاض األطفــالالباحثــة علــى عینــة مــن 

 على ثالث محاور هي :   توقد اشتمل التربویین

 . واقع التربیة الجمالیة في برامج ریاض األطفال -١

 . الجمالیة في برامج ریاض األطفال تحقیق التربیةمعوقات  -٢

 . التربیة الجمالیة في ریاض األطفالآلیات تفعیل  -٣

  نتائج الدراسة : 
  توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

  توافر بعض مقومات التربیة الجمالیة في برامج ریاض األطفال ومنها: 
  كله مع حجم الطفل.تناسب األثاث المستخدم في ریاض األطفال في حجمه وش -

  ممارسة األطفال الرسم كوسیلة من وسائل التعبیر الجمالي. -

  مساعدة األنشطة في تنمیة  السلوكیات الجمالیة لدى األطفال. -

تشجیع المعلمة لألطفال علـى سـماع األناشـید واألغـاني وممارسـة الرسـم والتشـكیل  -
  داخل الروضة.

فــل مــن األلفــاظ غیــر المرغــوب مســاهمة معلمــة ریــاض األطفــال فــي تنقیــة لغــة الط -
 فیها.

  

  كما رصدت الدراسة بعض السلبیات من أهمها:
  ضعف وضوح أهداف التربیة الجمالیة في مرحلة ریاض األطفال. -

فـــــي أهـــــداف بـــــرامج ریـــــاض بـــــارزًا أن مفهـــــوم التربیـــــة الجمالیـــــة ال یشـــــغل مكانـــــًا  -
  األطفال.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٩٤

  وللجدران.،ضعف الناحیة الجمالیة للمنظر العام للروضة -

  .القصور في تزیین قاعة النشاط بالزهور الطبیعیة واأللوان الجمیلة الزاهیة -

ــــومي  - ــــامج الی ــــة ضــــمن البرن ــــة الجمالی ــــامج مخطــــط للتربی ــــي وجــــود برن القصــــور ف
  .بالروضة

ضعف احتواء برنامج الروضة الیومي على أنشطة ابتكاریة تنمـي الـذوق الجمـالي  -
  لألطفال.

  .ي الذوق الجمالي عند الطفلضعف تنظیم الروضة للرحالت التي تنم -

ضــعف اعتمــاد األنشــطة فــي بطاقــات التطبیقــات التربویــة المســتوى األول والثــاني  -
  على تقلید األطفال ألشكال وصور من الطبیعة.

تمتــع البطاقــات التربویة(للمســتوى األول والثــاني) بــاأللوان واألخــراج الفنــي  ضــعف -
  الجمالي.

من بــرامج إعــداد معلمــات ریــاض األطفــال تــدني درجــة تواجــد التربیــة الجمالیــة ضــ -
  .في كلیات ریاض األطفال

  .ضعف اهتمام المعلمة بعقد مسابقات لإلبداع الفني بین األطفال -

ضــعف اهتمــام الــوزارة بعقــد دورات تدریبیــة لمعلمــات ریــاض األطفــال حــول فلســفة  -
  .التربیة الجمالیة وأهدافها

تى تعوق تحقیق التربیة وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من المعوقات ال
  :من أهمها الجمالیة في برامج ریاض األطفال

بعـــض المبـــاني غیـــر مناســـبة لممارســـة األنشـــطة المتنوعـــة التـــي تســـاعد علـــى ن ا -
  تحقیق التربیة الجمالیة.

قلــة الــدورات التدریبیــة الخاصــة بتنمیــة التــذوق الجمــالي لمعلمــات ریــاض األطفــال  -
  .واقتصارها على المحاضرات النظریة
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٤٩٥

  قلة البعثات والمنح الدراسیة المقدمة لمعلمات ریاض األطفال. -

  قصور فهم أولیاء األمور لمطالب نمو الطفل -

اهتمام أولیاء األمور بتعلیم أطفـالهم القـراءة والكتابـة والتركیـز علـى الجانـب العقلـي  -
  الجمالي. المعرفي على حساب الجانب

 .الیة في هذه المرحلة العمریةضعف إلمام أولیاء األمور بأهداف التربیة الجم -

ـــات جعلـــت المجتمـــع ال یقـــیم لهـــا وزنـــًا حیـــث  - ـــة عـــن الجمالی رســـوخ مفـــاهیم خاطئ
  یعتبرها ترفًا ولیست ضرورة

  النقص في معلمات التربیة الموسیقیة والتربیة الفنیة بالروضة. -

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من اآللیات لتفعیل التربیة الجمالیة في 
  فال: ریاض األط

التوعیــة بأهمیـــة مرحلـــة ریـــاض األطفـــال وأهمیـــة الجمالیـــات فـــي تشـــكیل شخصـــیة  -
  الطفل لدى اآلباء واألمهات خاصة في الطبقات غیر المتعلمة بالمجتمع.

  مراعاة التوافق بین ألوان المناضد والمقاعد وألوان الحوائط في الروضة. -

  ل داخل الروضة .توفیر األدوات والخامات الالزمة للتعبیر الفني لألطفا -

تخصــــیص وقــــت كــــاف للتربیــــة الجمالیــــة فــــي البرنــــامج التربــــوي الیــــومي بریــــاض  -
  .األطفال تقدم من خالله األنشطة المختلفة للطفل

التربیــــة الجمالیــــة بمفهومهــــا الشــــامل ضــــمن بــــرامج إعــــداد معلمــــات ریــــاض  إدراج -
  األطفال في صورة برامج متكاملة.

  لوان الجمیلة والسهولة في الحركةأن تتمیز قطع االثاث بالروضة باأل -

تجمیل الروضـة بالصـور واللوحـات التـي تسـاعد علـى غـرس الحاسـة الجمالیـة فـي  -
  األطفال
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٤٩٦

  توفیر دورات میاة نظیفة وصحیة ومناسبة لعمر األطفال -

التعــاون بــین األســرة والروضــة لتــوفیر المنــاخ الــالزم لتنمیــة الحــس الجمــالي للطفــل  -
  بداعولتشجیعه على االبتكار واال

ـــة  - تضـــافر جهـــود كافـــة الجهـــات المعنیـــة بالطفولـــة لزیـــادة االهتمـــام باألنشـــطة الفنی
  .والجمالیة للطفل في مرحلة ریاض األطفال

ـــى األطـــراف  وقـــد قامـــت الباحثـــة بوضـــع مجموعـــة مـــن التوصـــیات والمقترحـــات إل
  المعنیه بتربیة طفل الروضة لتفعیل التربیة الجمالیة في ریاض األطفال .


