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 بتدائية  لقضايا البيئية في مناهج اللغة اإلنجليزية بالمرحلة اإلا
 في المدارس الدولية والحكومية

 دراسة مق ارنة
 

 (3)أميرة األمير خاطر -(2)عبد المسيح سمعان عبد المسيح -(1)ميرنا سمير أديب

 جامعة عين شمس ،معهد الدراسات والبحوث البيئية (2، جامعة عين شمس كلية اآلداب (1
 جامعة عين شمس ،( كلية البنات3
 

 المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إحتواء مناهج اللغة اإلنجليزية للمرحلة اإلبتدائية 
في نظام التعليم المصري الحكومى ونظام التعليم الدولى )األمريكى( للقضايا البيئية. قام 

ذلك لتحديد أوجه الشبه واالختالف بين بإستخدام المنهج الوصفي )المنهج المقارن( و  ونالباحث
 منهج اللغة اإلنجليزية في نظام التعليم األمريكي ومنهج اللغة اإلنجليزية في نظام التعليم

، قائمة بالقضايا البيئية المناسبة للمرحلة اإلبتدائية م الباحثون بإعدادقا المصري الحكومى. و
ستبيان إ وتم إعداد تم تحليل المحتوى،تصميم إستمارة تحليل محتوى لتحليل المنهجين و و 

ومية ومثلهم الذى تم تطبيقه على مجموعة بلغ عددها عشرون معلم فى المدارس الحك للمعلمين
ستبيان للتالميذفى المدارس الدولية ثون تلميذ فى الذى طبق على مجموعة بلغ عددها ثال ، وا 
  .مثلهم فى المدارس الدوليةالمدارس الحكومية و 

ن هناك فارق واضح فى أ النتائج بعد تحليل محتوى المنهجين: هلتوصل إلى هذوقد تم ا
تناول القضايا البيئية فى المنهجين. أوصت الدراسة بإعادة صياغة مناهج اللغة اإلنجليزية 
للمرحلة اإلبتدائة فى المدارس الحكومية لتواكب ما يحدث فى المجال البيئى والتركيز على 

 لوك البيئى.القضايا البيئية والس
 

 المقدمة
يعتبر اإلنسان أهم عنصر حيوي في إحداث التغير البيئي واإلخالل البيولوجي، فمنذ 
وجوده وهو يتعامل مع مكونات البيئة، وكلما توالت األعوام ازداد تحكما" وسلطانا" في البيئة 
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ك المراعي قطع اإلنسان أشجار الغابات ، وأفرط في استهال .)م 2012)وليد رفيق العياصرة 
بالرعي المكثف، ولجأ إلى  إستخدام األسمدة الكيمائية والمبيدات ، وهذه كلها ينعكس أثرها 

إلستمرارية  .كما إن للتصنيع والتكنولوجيا الحديثة آثارا" سلبية على البيئة .على حياة اإلنسان
لى اإلقتراحات حياته كان البد من إيجاد حلول عاجلة للعديد من المشكالت البيئية. فكانت أو 

أن تسن القوانين والتشريعات لكن األفراد قد ال ينفذون القانون إال في وجود ممثل القانون 
فأصبح من الضروري أن يكون الفعل نابع من الداخل أي الضمير يكون هو المصدر. من هنا 

: ليونسكواألكثر أهمية هو تعريف او لعل تعريف التربية البيئية  .نشأت فكرة التربية البيئية
، بالبيئة والتحديات المرتبطة بها "التربية البيئية هو عملية تعلم تزيد من معرفة الناس وتوعيتهم

وتطور المهارات والخبرات الالزمة للتصدي للتحديات وتشجع اإلتجهات والدوافع وااللتزامات 
لدول إلى (. سعت مختلف اBorah, 2007) باتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ إجراءات مسؤولة"

تطوير برامجها و خططها فى مجال التربية البيئية فى المدارس كى تساهم فى صيانة البيئة و 
( .تم إدخال التربية البيئية كبعد جديد من أبعاد العملية التربوية 2009حمايتها.)عبلة غربى 

ه على في المناهج الدراسية بأساليب مختلفة وضمن المناهج الدراسية كل حسب طبيعته وقدرت
ربط التعليم والمتعلم بالبيئة. ترجع أهمية تضمين التربية البيئية فى المناهج المدرسية إلى 
األهداف المرجوة منها مثل مساعدة التالميذ على فهم موقع اإلنسـان فـي إطـاره البيئـي واإللمام 

التالميـذ علـى  بعناصر العالقات المتبادلة التي تؤثر على ارتباط اإلنسان بالبيئة، و مساعدة
إدراك تصـور متكامل لإلنسان في إطار بيئته، تكوين وعي بيئي لدى التالميذ وتزويدهم 
بالمهارات والخبـرات واالتجاهات الضرورية التي تجعلهم يتفاعلون ويتعـاملون ايجابيـا مـع البيئة. 

 (.2015)اسمهان بوشيخاوي، رقية محمودي
ملية التعليمية، وفي التربية البيئية بشكل يعتبر المعلم الحجر األساس في الع

خاص،فالمعلم الناجح في ميدان التربية البيئية يجب أن يكون على إطالع بالمشكالت البيئية 
التي تعاني منها البيئة واألبعاد العالمية لبعض هذه المشكالت وأن يكون متمرسا على إدارة 

 (1997)محمد سعد الدين الدروس العلمية الصفية في مجال التربية البيئية.
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 مشكلة البحث
قام الباحثون بدراسة إستطالعية للإلطالع على مناهج اللغة اإلنجليزية في المدارس 

اإلنجليزية في المدارس المصرية للمرحلة االبتدائية. ثم قاموا بمراجعة  الدولية ومناهج اللغة
مة بقضايا بيئية في ضوء قائ 2016 بعض محتوى منهج الصف الخامس اإلبتدائي لسنة

. بفحص )البيولوجي التنوع-الكوارث الطبيعية -تلوث المياه-االنقراض-الحفاظ على البيئة(
المدارس المصرية  محتوى المنهج الدراسي للغة اإلنجليزية للصف الخامس اإلبتدائي في

 يالمدارس الدولية وجد أن المشكالت البيئية في المنهج المصري تتمثل في درسان من اثنتو 
عشر درسا" حيث تطرق فقط الى قضية التنوع البيولوجي بينما في منهج المدارس الدولية سته 

وعشرون درسا" وكانت نسبة تمثيل كل قضية في منهج المدارس الدولية  دروس من خمسة
التنوع  -%4تلوث المياه -% 8قضية اإلنقراض -% 4قضية الحفاظ على البيئة:كالتالي

.و هذا التمثيل ليس فيه تفوق كمي فقط بل تفوق كيفي % 8الطبيعيةالكوارث -% 8البيولوجي
كما قام الباحثون بمقابلة شخصية  .أيضا" من حيث وضوح المعلومة والتشويق والربط بالواقع

تدريس منهج  مع بعض القائمين على تدريس منهج المدارس الدولية وبعض القائمين على
المدارس الدولية يهتمون بمناقشة القضايا البيئية  المدارس المصرية. فوجدت إن معظم معلمين

حول هذه القضايا. لذلك عليهم  طبيعة المنهج الذي يحتوي على قطع فهم وكتابة مقال بسبب
أكثر دراية لكي يستطيعوا القيام بتنفيذ تلك المهام  التوسع في شرح هذه القضايا لجعل الطالب

وصفية تحليلية لمحتوى هذة المقررات للوقوف و من هنا كانت الحاجة إلى دراسة .المدرسية
 على مدى المعالجة و كيفية المعالجة.

 

 أسئلة البحث
ما القضايا البيئية التي يجب أن تتضمنها مناهج المرحلة اإلبتدائية في نظام التعليم  .1

 المصري؟
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ما مدى تضمين منهج اللغة اإلنجليزية للمدارس المصرية بالمرحلة اإلبتدائية للقضايا  .2
 البيئية؟

 ما مدى تضمين منهج اللغة اإلنجليزية للمدارس الدولية بالمرحلة اإلبتدائية للقضايا البيئية؟ .3
 ما أوجه الشبه واالختالف بين النظامين في معالجة القضايا البيئية؟ .4
ما آراء المعلمين بكال النظامين في تضمين القضايا البيئية بالمناهج وتدريسهم لهذه  .5

 القضايا؟
 التالميذ فيما يقدم من قضايا بيئية بمناهج اللغة اإلنجليزية في النظامين؟ ما آراء .6

 

 أهداف البحث
التعرف على مدى إحتواء مناهج اللغة اإلنجليزية في نظام التعليم المصري ونظام التعليم 

 الدولي للقضايا البيئية و طبيعة المعالجة.
 

 أهمية البحث
تعليمية التي تالحق المستجدات في المناهج الدراسية و وبما إن األنظمة ال األهمية العلمية:

فيمكن اإلستعانة بهذا  تعمل على تقويم وتطوير المناهج باستمرار هي األنظمة الناجحة،
البحث لتطوير الكتب المدرسية الخاصة باللغة اإلنجليزية وبالمرحلة االبتدائية كونها البداية 

ك التالميذ وتزويدهم بكل ماهو من شأنه تحقيق النمو الحقيقية لعملية التنمية الشاملة لمدار 
 الشامل والمتزن لشخصياتهم وذلك بتضمين البعد البيئى.

القائمون على تطوير مناهج التعليم :يمكن أن تفيد هذة الدراسة هذة الجهات :األهمية النظرية
 .المعلمون –وزارة التربية والتعليم -في مصر
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 عينة البحث
 ين الذين يقومون بتدريس منهج المدارس المصرية ومجموعة منمجموعة من المعلم 

 . المعلمين الذين يقومون بتدريس المنهج التابع للنظام األمريكي
  مجموعة من التالميذ الذين يدرسون منهج اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية في

إلنجليزية في المرحلة المدارس المصرية ومجموعة من التالميذ الذين يدرسون منهج اللغة ا
 .اإلبتدائية التابع للنظام األمريكي

 

 منهج البحث
استخدام المنهج الوصفي )المنهج المقارن( وذلك لتحديد أوجه الشبه وأوجه االختالف بين 

اإلنجليزية في نظام التعليم األمريكي ومنهج اللغة اإلنجليزية في نظام التعليم  منهج اللغة
 تحليل محتوى هذه المناهج.وذلك عن طريق  المصري،

 

 دراسات سابقة
 تقويم استهدفت هذه الدراسة تصميم أداة تستخدم في (:: (Gardella, 1990جاردالدراسة 

لتحقيق  المناهج الدراسية المختلفة من حيث مدى احتوائها أو تحقيقها ألهداف التربية البيئية
هذه األداة والتي تتميز بعدة  أن توصلت الدراسة إلى. ذلك تم تصميم هذه األداة وتحكيمها

  محاور رئيسة ذات صلة بأهداف التربية البيئية، وأنها تحقق أهداف التربية البيئية.
استهدفت هذه الدراسة معرفة أثر تضمين بعض قضايا البيئة  (Donna, 1990) دراسة دونا

 .دي التالميذفي مناهج الرياضيات والعلوم للصف الخامس االبتدائي على الوعي البيئي ل
قامت الباحثة بإعداد وحدتين من منهج العلوم ووحدة من منهج الرياضيات في ضوء تضمين 

 251بعض القضايا البيئية ، ثم دربت المعلمين على تدريس الوحدات المطورة ، طبقت على
 أثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج التطبيق القبلي والبعدي.. تلميذ
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تجربة والية نورث كارولينا في الواليات  هذه الدراسة عرضت: (Duby 1993) اسة دوبىدر 
منظمة ومؤسسة  1300بالوالية. أكثر من  المتحدة األمريكية في وضع خطة للتربية البيئية

وقد احتوت على أهداف التربية  اشتركت في وضع هذه الخطة، وغير حكومية ووكالة حكومية
لى التعليم العالي وبرامجه المتعلقة البيئية الموجهة لتد ريب المعلمين قبل وفي أثناء الخدمة، وا 

 .بإعداد المعلمين، والمناهج، وغيرها من المجاالت األخرى
استهدفت هذه الدراسة تعرف واقع التربية البيئية بمراحل  :(2003) دراسة محمد السيد جميل

ولويات عمل إلثراء التربية البيئية بمراحل التعليم العام لبعض الدول العربية، وكذلك تحديد أ
تركيز  ضرورة التعليم العام في هذه الدول، وقد أسفرت الدراسة عن العديد من األولويات منها

أهداف التربية البيئية على تحقيق الجوانب العليا من الجانب المعرفي كالتطبيق والتحليل 
لبيئية على الجانب الوجداني والمهاري، تركيز أهداف التربية ا والتقويم والتركيب، ضرورة

 وتحديد مدي التكامل األفقي والرأسي بين تلك المفاهيم و هذة المواد الدراسية. 
 هدفت الدراسة إلى تعرف واقع مفهوم الوعي البيئي :(2004) دراسة آمنة المالكي وآخرون
وية، وحصر مفاهيم الوعي لدى عينة من الطالبات في المرحلة الثان كأحد محاور التربية البيئية

وتقديم تصور لتضمين مفاهيم  البيئي المتضمنة في المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية،
وقد اقتصرت حدود الدراسة على مناهج المرحلة الثانوية،  المرحلة تلك الوعي البيئي في مناهج

قد توصلت الدراسة و  .وآراء بعض المختصين في مجال المناهج والعاملين في الميدان التربوي
عدم وضوح مفهوم الوعي البيئي لدى عينة من الطالبات في المرحلة الثانوية، افتقار ى: إل

 بعض افتقار المحتوى البيئي إلى عرض الموضوعات البيئية إلى الشمولية في عالج المشكلة،
  البيئية والقضايا والمشكالت المهمة المفاهيم

ت الدراسة إلى معرفة مدى تناول محتوى مناهج العلوم هدف (: 2005دراسة يسري مصطفي )
لمجموعة من المشكالت البيئية .تقود نتائج التحليل إلى أن محتوى مناهج العلوم بصورتها 

 الحالية ال تساهم بالقدر المطلوب في كسب المتعلمين للسلوكيات والقيم واالتجاهات البيئية. 
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التربية البيئية على  نماذج تعرف بعض راسةاستهدفت هذه الد :(2005) دراسة مجدي رجب
 . المستوى العالمي وتحديد االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم من خالل المشكالت البيئية

وقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلي وجود ثالثة مداخل رئيسة يمكن من 
ندماجي و مدخل الوحدات خاللها تناول التربية البيئية و هى :المدخل المستقل ، المدخل اال

 .الدراسية
استهدفت هذه الدراسة تعرف واقع مفاهيم  :(2006) أسماء إلياس والجهراء بوبشيت دراسة

التربية البيئية في كتب القراءة والمحفوظات للمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعوديـة، 
 .لدراسة أسلوب تحلـيل المحتوىاستخدمت ا. وتكرارها، وتحديد شكل المحتوى الذي وردت فيه

وتوصلت إلى نتيجة مفادهـا أن التوازن كان معدومًا من حيث الحجم المخصص لكل مجال 
٪ فقط من عدد 3.2من المجاالت، وخاصة مجال "المشكالت البيئية" الذي حصل على نسبة 

وأظهرت  يةقرات المتعلقة بالمفاهيم البيئ٪ من عدد الف29.3، وعلى نسبة ات اإلجماليالفقر 
، ولم تحظ العناوين الرئيسة البيئية وردت بشكل ضمني غير صريحالنتائج أن معظم المفاهيم 

 ٪ من مجموع عناوين النصوص المتعلقة بالمفاهيم البيئية.30إال بنسبة 
 

 بحثاإلطار النظرى لل
ة هى كل ما يطرح من الموضوعات والمشكالت البيئية والتي تحدث نتيج :القضايا البيئية

إختالل توازن المنظومات البيئية وتتطلب مساهمة الجماهير في حلها و تجنب حدوثها. )عبد 
( ترتبط قضايا البيئة بالمخاطر التي يمكن أن تحدثها من آثار سلبية 1992 ،المسيح سمعان

على المجتمع إن العديد من أنواع التلوث أصبحت ذات طابع عالمي ومرد هذا النوع من 
ي باألساس للنهضة الصناعية والتطور التكنولوجي وما نجم عنه من اإلستنزاف التدهور البيئ

)نور الدين  واإلستغالل غير الرشيد للموارد الطبيعية من تربة وماء ومعادن وموارد طاقوية.
بما إن القضايا البيئية ليست مقتصرة على بلد واحد أصبحت قضايا عالمية  (2012دحمار 
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تفرعة وتشمل لكنها مهناك قضايا بيئية رئيسية و  لمشاركة فى حلها.تتطلب من كافة العالم ا
 .العديد من المشكالت
مجموع الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للتالميذ داخلها أوخارجها : المنهج الدراسي

 ،الدينية جوانب العقلية، الثقافية،الشامل أي النمو في جميع ال بقصد مساعدتهم على النمو
يؤدي إلى تعديل سلوكهم ويعمل على تحقيق  نمواً النفسية، الفنية  الجسمية، عية،اإلجتما

إن بناء مناهج التعليم خالل القرن  (2014، )حلمي الوكيل األهداف التربوية المنشودة.
الحادي والعشرين ينبغـي أن يركـز على تغيير حياة النشء ، وتغيير مجتمعاتهم ، حيث يجب 

يح للمتعلمين خبرات تؤهلهم لحياة أفضل . ومن أهم المالمح التي يجب أن لتلـك المنـاهج أن تت
مزيد من العمق وقليل من المعالجة  تبنى عليها مناهج التعليم خالل األلفية الثالثة مايلي:

 التركيز على حل المشكالت التي تتطلب إستخدام العديد من إستراتيجيات التعلم، السطحية،
ارات والمعرفة في جميع موضوعات المنهج، مزيد من مواكبة الفروق التأكيد على كل من المه

الفردية بين المتعلمين ،التركيز على الخصائص واالحتياجات لـدى جميـع المتعلمين، مزيد من 
،مزيد من  التناسق التام بين موضوعات المنهج الواحد ، وبين موضوعات المناهج ككل

ت المـنهج الواحـد وعلى مستوى المناهج المختلفة، التكامل اإلنتقائي على مستوى موضـوعا
 (Jailall & Glattron, 2000). ومزيد من االهتمام بالجوانب الشخصية الوثيقة

يعد الكتاب المدرسي جوهر عملية التعليم، فهو الذي يحتوي اساسيات  الكتاب المدرسى:
نبغي تعليمه، فالكتاب أداة المقرر الدراسي، ويعرف التلميذ بما ينبغي تعلمه، والمعلم بما ي

تعليمية غنية بالمعمومات والحقائق والمفاهيم والمبادئ والرسوم والصور واالشكال واألنشطة 
التي تسهل عملية التعليم. لذلك فالكتاب المدرسي يمثل أهم مصدر تعليمي في المؤسسات 

ويات عالية من التعليمية ألنه يحتوي على أكبر قدر ممكن من المنهج المقرر، ويوفر مست
الخبرات التعليمية الموجهة لتحقيق األهداف التعليمية التي يراد تحقيقها وبذلك فأنو يمثل مكانة 
كبيرة في المنهج التعليمي والنظام التعليمي بشكل عام بوصفه أيسر المصادر التعليمية التي 
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الكتاب المدرسي في  تنبثق أهمية( 2009، غسان ياسين العدوي( تتوافر في البيئات التعليمية.
العملية التربوية من كونه الوعاء الذي يحتوي المادة التعليمية التي تعتبر من أهم الوسائل 
الالزمة لتحقيق أهداف المنهج التعليمي ودوره الفاعل في إنجاح العملية التعليمية. فان الكتاب 

ية وال سيما في المناهج المدرسي يستحوذ على اعلي نسبة من النشاط التعليمي في البيئة الصف
التعليمية في البلدان النامية التي تنظر إلى الكتاب المدرسي على انه مصدر أساسي من 

 (1999، )فكري حسن ريان .مصادر التعلم لقصور تأهيل المعلمين وتوفير المصادر األخرى
رف ولكن يتميز منهج اللغة اإلنجليزية بكونه ليس مجرد معا :أهمية كتاب اللغة اإلنجليزية

وي ـاهين اللغـتجإلين اـبـل البد أن يراعى التكام اللغة اإلنجليزية منهج فمحتوىأيضًا مهارات 
وتحدث  ،ستماعإعلى المهارات اللغوية األساسية من كز تجاه اللغوي يرإلوالثقافي. فا

، ام اللغة ذاته حيث النظام الصوتيـن نظـوالتي تساعد على التمكن م، وكتابة ةاءوقر
ل تجاه الثقافي فيشتمإلوالمفردات اللغوية . أماا، ونظام الكلماتل شك، النحويةيب كالترا

ة ـثقافية ذات العالق  معارف اجتماعية أوكانت ء اءعلى المعارف المتضمنة في المحتوى سو
، أساليب التقديم أو التعريف بالشخصية، م الموضوعاتـن أهـوم . هـب وخبراتـة الطالـببيئ

المرافق العامة ، األسرة وأفرادها وعالقتها، المدرسة ومرافقها، هـمكوناتالمدرسي ول الفص
، المواهب،البيئة، الفرص المهنية والتعليمية، يم والعادات االجتماعيةـالق، عـفي المجتم

ة ذوا ـنهج اللغـهذان الجانبان من محتوى م ن الموضوعات . والحقيقة أنـالهوايات وغيرها م
جدًا لدرجة يصعب فصلها عن بعضهما أو معرفة أيهما يسبق  ة ومتداخلةـة تكامليـعالق
 (2008 )راشد زنان،ر. ـاآلخ

 

 إجراءات البحث
 لإلجابة عن أسئلة البحث قام الباحثون بما يلى:: أدوات البحث

يمكن ها لتالميذ المرحلة اإلبتدائية و التى ينبغى تقديم أوال": إعداد قائمة بالقضايا البيئية
تحديد القضايا  :ف بناء القائمة في هذا البحث إلىللغة اإلنجليزية. يهدتضمينها فى منهج ا
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ستخدام هذه القائمة في تحليل محتوى  البيئية التي ينبغي تضمينها في منهج اللغة اإلنجليزية وا 
 منهج اللغة اإلنجليزية للمرحلة اإلبتدائية في المدارس المصرية الحكومية و المدارس الدولية.

 بنود قائمة القضايا البيئية: مصادر إشتقاق 
 :الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت القضايا البيئية وعالقتها بالمناهج الدراسية. مثل 

 دراسة عواطف عبد الحميد - 2013دراسة ميسون السابعى  - 2013دراسة فتحية طويل 
ة دراس - 2006دراسة حسام محمد مازن   - 2008دراسة عاطف عدلي فهمي  -2012

 - 2010دراسة صالح عبد المحسن محمد عبد العال  - 2007فاطمة السيد أحمد 
 2003 محمد السيد جميل دراسة

  الدوريات التي تناولت مفهوم القضايا البيئية و مداخل تضمينها في المناهج الدراسية.مثل
 دوريات األمم المتحدة.

  تقرير  - 2005راد صالح بن على أبو ع- 2001المراجع مثل: مجدى عزيز إبراهيم
الهيئة العامة  - 2000 محمد صابر -جمهورية مصر العربية  2017حالة البيئة 

 2019تقرير وكالة البيئة األوروبية  - 2015 لإلستعالمات المصرية
قد على مجموعة من السادة الخبراء و  البيئية وعرضها : تم إعداد قائمة القضاياقائمة القضايا

 (.1) أشاروا بإجراء بعض التعديالت وأصبحت القائمة فى صورتها النهائية كما يوضح جدول

http://www.sooqukaz.com/index.php/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://www.sooqukaz.com/index.php/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
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 بيئيةجدول القضايا ال :(1) جدول
 القضية الفرعية القضية الرئيسية

 ندرة -إهدار المياه  -تلوث المياه  المياه .1
 تجريف -تدهور  -تلوث  التربة .2
 تخلخل طبقة األوزون -تغير المناخ  -تلوث  الهواء .3

  تلوث ضوضائى .4
 اجسام مشعة -تلوث نووى  تلوث إشعاعى .5
 اإلنقراض -التنوع البيولوجى  قضية التنوع .6
 فيضانات -حرائق  -أعاصير  –زالزل  –براكين  الكوارث الطبيعية .7

 إزالة الغابات -تجريف  -رعى جائر التصحر .8
 الطاقة المتجددة و غير المتجددة -الطاقة النظيفة  -ستنزاف إ الطاقة .9

 -مخلفات طبية  -مخلفات زراعية  -مخلفات نفطية  -مخلفات صلبة  المخلفات .10
 إعادة التدوير -مخلفات صناعية 

عدد وحدات و  10ة وحدات التحليل الرئيسيعدد  :ثانيا": تصميم إستمارة تحليل المحتوى
دة. تم حساب النسبة بناء"على عدد الصفحات التى تحتوى على وح 31الوحدات الفرعية 

هناك إرشادات  القضية البيئية فى كل كتاب لكل مرحلة إلى عدد صفحات الكتاب الكلية.
أن يحدد مدى  اإللتزام بالقضايا البيئية الواردة باألداة كوحدات تحليل، إلستخدام أداة التحليل:

أشار الموضوع للقضية يكون مدى التناول )يتناول( و إذا  تناول الموضوعات لهذة القضايا فإن
إن أشار الموضوع ألى وحدة من وحدات التحليل بشكل مباشر يكون  ال يكون )ال يتناول(،

ن أشار إليها بشكل غير مباشر يكون )ضمنيا"(، إن أبرز الموضوع  شكل التناول )صريحا"( وا 
ن أبرز بعض معظم جوانب القضية البيئية )الوحدة( يكون مس توى التناول )تفصيليا"( وا 

لقضية البيئية من خالل معلومات إن عرضت ا (،جوانب المختصرة فقط يكون )موجزا"ال
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بيانات تقريرية يكون أسلوب التناول )تقريريا"( و إن عرضت بشكل يبرز خطورتها يكون و 
ر الطالب أو وأن توضح طريقة التناول إذا وجد األسباب أو الحلول أو دو  )إنشائيا"(،
 إحصائيات.

( 2005)ى دراسة يسري مصطفالرجوع إلى الدراسات السابقة مثل:  :مصادر تصميم اإلستمارة
 (2006أسماء إلياس والجهراء بوبشيت ) ( دراسة2005) دراسة مجدي رجب -

 :إختبار صدق و ثبات أداة التحليل
 :و القياس لتعنى قدرة الصدق: تطلق كلمة الصدق فى مجال التقويم  صدق أداة التحليل

( وقد أستخدم صدق 2005 األداة على قياس ما وضعت لقياسه )ماهر إسماعيل صبرى
المحتوي للتأكد من مناسبة اإلستمارة للهدف الذي وضعت من أجله وذلك بعرض اإلستمارة 
علي محكمين، وبعد إستعراض آراء المحكمين والتي تبين من خاللها موافقتهم علي معظم 

اإلستمارة من فئات ووحدات التحليل، تم إجراء بعض التعديالت على استمارة ما جاء ب
 التحليل.

 يعنى إمكانية وصول القائم بالتحليل نفسه إل النتائج نفسها عندما يعيد  :ثبات أداة التحليل
تحليل المحتوى أو إمكانية وصول عدد من المحللين إلى نفس النتائج عند معاودتهم تحليل 

للتأكد من الثبات تم تحليل منهج الصف الخامس  (2004 ،دى طعيمةالمحتوى )رش
 اإلبتدائى مرتين بينهما أسبوعين.

: ومن خالل تطبيق معادله هولستى يكون معامل اإلتفاق تحليل المحتوى للمدارس الدوليه
عدد الفئات المتفق عليها / مجموع عدد فئات التحليل فى  2xكالتالى: معادله هولستى = 

وهو معامل ثبات  %94نالحظ ان معامل الثبات بلغ  62  =0.94(/2x29لتحليل =)مرتى ا
 جيد ومقبول يمكن من خالله الوثوق ببطاقه تحليل المحتوى.

: ومن خالل تطبيق معادله هولستى يكون معامل اإلتفاق تحليل المحتوى للمدارس الحكوميه
مجموع عدد فئات الحليل فى مرتى  /عدد الفئات المتفق عليها  2xكالتالى: معادله هولستى = 
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وهو معامل ثبات جيد  %97نالحظ ان معامل الثبات بلغ 62 =0.97(/2x30التحليل =)
 ومقبول يمكن من خالله الوثوق ببطاقه تحليل المحتوى.

للمدارس الحكومية مما يؤكد  %97بالنسبة للمدارس الدولية و  %94فقد بلغ معامل اإلرتباط 
 ثبات التحليل.

فى  قام الباحثون بإعداد إستطالع رأى لمعلمين اللغة اإلنجليزية: يان يقدم للمعلمينإستب
القضايا البيئية فى  المدارس الدولية  والحكومية حول الكتاب المدرسى لمعرفة مدى تضمين

طرق التعامل معها و التعامل مع البيئة بوجه عام. تم صياغة مفردات اإلستبيان المناهج و 
 سؤال. 18مغلقة محددة اإلجابة بنعم أو ال. أحتوى اإلستبيان على  على شكل أسئلة

الهدف من اإلستبيان التعرف على رآى المعلمين حول ما جاء من  :الهدف من اإلستبيان
 قضايا بيئية فى  كتاب اللغة اإلنجليزية.

دراسة رانيا  - 2012دراسة وائل منصور أحمد برهوم  :مصادر إشتقاق بنود اإلستبيان
رسالة بايود صبرينة  - 2014رسالة إخالص محمود سلطان  - 2015مود الكيالنى مح

2015 
أهمية البيئة  محور أهمية البيئة: إذا كان يركز المحتوى على :: أوال"محاور اإلستبيان
تقدير أهمية الحفاظ على المـساحات الخضراء و الحدائق؟ ثانيا": محور للكائنات الحية و 

إذا كان يركز على ترشـيد إسـتغالل الموارد الطبيعية في البيئة و إقتراح الحفاظ على البيئة: 
ل صيانة البيئة والحفـاظ عليها الحلول المناسبة وتعزيز وممارسة مهارة إتخاذ القرار مـن أج

تدعيم فكرة حماية البيئة من أجل أجيال المستقبل؟ ثالثا": محور طريقة عرض القضايا و 
كالت التي تتعرض لها البيئة ومما يهددها و يحدد اآلثار الخطرة البيئية: هل يتطرق للمش

راسات التي تهتم بحماية البيئة للتلوث البيئي و يزيد من اإلهتمام بالنـشاط البحثـي و قـراءة الد
: محور تنمية المهارات البيئية يراعى الدقة العلمية والتشويق فى سرد القضايا البيئية؟ رابعا"و 
من الثروات الطبيعية في البيئة لدى التلميذ: هل يحث على كيفية اإلستفادة الوعى البيئى و 
يهدف إلى إكساب المهارات الالزمة لمالحظة و تفسير الظواهر الطبيعية و البشرية في البيئة و 
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ويساعد المتعلم على تطوير مهاراته على مناقشة القضايا و المشاكل البيئية و يساعد 
لوكيات ايجابية إزاء البيئة و يساعد في تنمية الوعي البيئي ألهمية المتعلمين على اكتساب س

 المـوارد الطبيعيـة و كيفية حمايتها و إستثمارها؟
 :إختبار صدق و ثبات اإلستبيان

: قد أستخدم صدق المحتوي للتأكد من مناسبة اإلستمارة للهدف منها وذلك صدق اإلستبيان
قوا علي معظم ما جاء باإلستمارة من فئات ووحدات بعرض اإلستمارة علي محكمين، و قد واف

 اإلستبيان، تم إجراء بعض التعديالت على إستمارة اإلستبيان.
: الثبات يعني أنه إذا طبقت استبانة على مجموعة من األفراد، ورصدت ثبات اإلستبيان

موعة فرد في هذه اإلستبانة ثم أعيد إجراء نفس اإلستبانة على نفس هذه المج كل إجابات
ورصدت أيضًا درجـات كـل فرد، فإن الترتيب النسبي لألفراد في المرة األولى يكون قريبًا 

( للتأكد من ثبات اإلستبيان تم إعادته 2000لترتيبهم النسبي في المرة الثانية )أبـو ناهية، 
لمرتى تطبيق  %95مرتين بينهما أسبوعين و تم إستخدام معامل اإلرتباط بيرسون حيث كان 

 %96سؤال فى المدارس الدولية و  18ستبيان معلمى اللغة اإلنجليزية الذى يحتوى علىإ
يؤكد ثبات  ليزية فى المدارس الحكومية وهذالمرتى تطبيق إستبيان معلمى اللغة اإلنج

 اإلستبيان.
قامت الباحثة بإعداد إستطالع رأى لتالميذ المدارس الدولية و  إستبيان يقدم للتالميذ:

حول الكتاب المدرسى الخاص باللغة اإلنجليزية لمعرفة مدى تضمين القضايا البيئية الحكومية 
فى المناهج و طرق التعامل معها و التعامل مع البيئة بوجه عام. تم صياغة مفردات 

 سؤال. 11اإلستبيان على شكل أسئلة مغلقة محددة اإلجابة بنعم أو ال. أحتوى اإلستبيان على 
الهدف من اإلستبيان التعرف على رآى التالميذ حول ما جاء من  :الهدف من اإلستبيان

 قضايا بيئية فى  كتاب اللغة اإلنجليزية.
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دراسة رانيا  - 2012: دراسة وائل منصور أحمد برهوم مصادر إشتقاق بنود اإلستبيان
رسالة بايود صبرينة  - 2014رسالة إخالص محمود سلطان  - 2015محمود الكيالنى 

2015 
: أوال": محور التشجيع على الحفاظ على البيئة: إذا كان يحتوى على اإلستبيانمحاور 

تدريبات كافية تشجع على اإلهتمام بالبيئة و يعمل على تدعيم فكرة حماية البيئة من أجل 
أجيال المستقبل و فهم البيئة بشكل أفضل و تغيير بعض سلوكياتك نحو البيئة؟ ثانيا": محور 

هل تم دراسة نفس القضايا البيئية فى الصفوف السابقة، هل  البيئية:طريقة عرض القضايا 
للقيام بأنشطة متنوعة  يعرض القضايا منظمة وبدقة علمية وصور توضيحية و تشويق ويشير

 خاصة بالبيئة وهل يوجد صعوبة في فهم بعض القضايا البيئية المعروضة؟
 : إختبار صدق و ثبات اإلستبيان

أستخدم صدق المحتوي للتأكد من مناسبة االستمارة للهدف منها  وذلك : وقد صدق اإلستبيان
بعرض اإلستمارة علي محكمين، و تبين من خاللها موافقتهم علي معظم ما جاء باإلستمارة 

 من فئات ووحدات اإلستبيان، تم إجراء بعض التعديالت على استمارة اإلستبيان.
تم إعادته مرتين بينهما أسبوعين و تم إستخدام : للتأكد من ثبات اإلستبيان ثبات اإلستبيان

سؤال  11لمرتى تطبيق اإلستبيان الذى يحتوى على  %91معامل اإلرتباط بيرسون حيث كان 
لمرتى تطبيق إستبيان التالميذ فى المدارس الحكومية و هذا   %95فى المدارس الدولية و 
 يؤكد ثبات اإلستبيان.
 :إجراءات التطبيق

 : اسم السلسلة:محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية التابع لنظام التعليم الحكومى أوال": نبذة عن
Time For English  كتابين )كتاب لكل فصل دراسى( لكل سنة دراسية. تأليف كاثلين كامبا

وتشارلز فيلينا وقام بتعديلة ليناسب المجتمع المصرى كال" من ناديا طوبيا و سحر رزق. وعدد 
ول والسادس عشرة اما من الصف الثانى حتى الخامس االبتدائى اثنى الوحدات في الصف األ
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قد تم دمج كتاب التدريبات مع كتاب التلميذ في كتاب واحد.يتم طباعته في  عشر وحدة.
 جمهورية مصر العربية.

أسم السلسلة  :ثانيا": نبذة عن محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية التابع لنظام التعليم األمريكى
Journeys Common Core  يطبع في الواليات المتحدة االمريكية ثم يتم إستيراده.عدد
: يتجاوز كتب( وعدد الصفحات 6ن  بإستثناء الصف األول)الكتب لكل سنة دراسية هو كتابي

 األربعة مئة صفحة.
كتب الخاصة بمنهج اللغة اإلنجليزية للمرحلة  6قامت الباحثة بتحليل  :تحليل المحتوى

 سواء التابع لنظام التعليم الحكومى و التابع لنظام التعليم الدولى .اإلبتدائية 
ينقسم إلى جزئين فصل دراسى أول  :Time for English أوال": كتب التعليم الحكومى:

، صفحة 66وحدات مكونة من  10ون من فصل دراسى ثانى، الصف األول اإلبتدائى و يتكو 
صفحة ، الصف الثالث  90دة مكونة منوح 12الصف الثانى اإلبتدائى و يتكون من 

صفحة ، الصف الرابع اإلبتدائى و يتكون من  90وحدة مكونة من  12اإلبتدائى و يتكون من 
وحدة مكونة  12صفحة ، الصف الخامس اإلبتدائى و يتكون من  46وحدة مكونة من  12
 فحة.ص 50وحدات مكونة من  10صفحة ، الصف السادس اإلبتدائى و يتكون من  46من 

: الصف Journeys Common Core ثانيا": كتب التعليم التابع لنظام التعليم الدولى:
درس  مكونة من  30وحدات تشتمل على  6األول اإلبتدائى ينقسم إلى ست أجزاء مكونة من 

وحدات  3صفحة، الصف الثانى اإلبتدائى و ينقسم إلى جزئين يتكون الجزء األول من  1108
وحدات تشتمل  3صفحة أما الجزء التانى يتكون من  544مكونة من  درس 15 تشتمل على

اإلبتدائى و ينقسم  إلى جزئين  صفحة ، الصف الثالث 554درس مكونة من  30على 
صفحة.يتكون  572دروس مكونة من  10يتكون الجزء األول من وحداتان تشتمل على و 

صفحة ، الصف الرابع  378درس مكونة من  15وحدات تشتمل على  3الجزء التانى من 
صفحة ، الصف  656درس مكونة من  25وحدات تشتمل على  5اإلبتدائى و يتكون من 

صفحة ،  778درس مكونة من  25وحدات تشتمل على  5الخامس اإلبتدائى و يتكون من 
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 760درس مكونة من  25وحدات تشتمل على  5للصف السادس اإلبتدائى و يتكون من 
 صفحة.

معلم تتراوح مؤهالتهم  20تم تطبيق اإلستبيان وقد شارك فى اإلستبيان  ن:إستبيان المعلمي
الجامعية بين بكالريوس تربية لغة إنجليزية و ليسانس أداب لغة إنجليزية. بعضهم يعمل فى 
مدرسة أون هليوبوليس وبعضهم فى المدرسة المصرية الحديثة و بعضهم فى المدرسة 

 األمريكية الدولية.
تلميذ من  30تم تطبيق اإلستبيان على التالميذ وقد شارك فى اإلستبيان  :إستبيان التالميذ

هم من المدرسة مختلف صفوف المرحلة اإلبتدائية وبعضهم من مدرسة أون هليوبوليس و بعض
 البعض األخر من المدرسة األمريكية الدولية.المصرية الحديثة و 

إختبار كاي  -ادلة هوليستى مع -اإلرتباط بيرسون معامل  األساليب األحصائية للنتائج:
 .تربيع

 

 نتائج البحث
أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية  chi-squareبعد إجراء تحليل إحصائى بواسطة 

بين المدارس الدولية و المدارس الحكومية لصالح المدارس الدوليه حيث إن كاى تربيع=  
لنتائج بعد تحليل محتوى التوصل إلى هذة ا. وقد تم p value=   0.048و   15.608
إن هناك فارق واضح فى تناول القضايا البيئية بين مناهج اللغة اإلنجليزية فى  :المنهجين

المدارس المصرية الحكومية ومناهج اللغة اإلنجايزية فى المدارس الدولية حيث أن مناهج اللغة 
صرية الحكومية لم تتطرق سوى إلى قضية اإلنجليزية فى المرحلة اإلبتدائية فى المدارس الم

 التنوع البيئى.
 فيما يلى الجداول التى توضح نسب التمثيل وفق عدد الصفحات لكل صف دراسى: 
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 : جاء التمثيل على النحو التالى:أوال" المدارس الحكومية
 األول : الصف(2جدول )

 القضية
مستوى  شكل التناول مدى التناول

 التناول
أسلوب 
 التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

منى 
ض

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

 المياة/التربه/الهواء/التلوث الضوضائى/
تلوث اشعاعى/ الكوارث 

 الطاقه/المخلفات التصحر/الطبيعيه/
- - - - - - - - 

 - - - - %100 - - %1.52 التنوع البيولوجى قضية التنوع
 - - - - - - -  اإلنقراض

تخلص من الجدول السابق إنه لم يتناول من العشر قضايا البيئية التى تم وضعها فى يس
إستمارة تحليل المحتوى سوى تناول القضية الفرعية التنوع البيولوجى المتفرعة من القضية 

 .%100وشكل تناول ضمنى  %1.52الرئيسية التنوع بمدى تناول 
 : الصف الثانى(3جدول )

 القضية

مستوى  كل التناولش مدى التناول
 التناول

أسلوب 
 التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

منى 
ض

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

 المياة/التربه/الهواء/التلوث الضوضائى/
تلوث اشعاعى/ الكوارث الطبيعيه/ 

 الطاقه/المخلفات التصحر/
- - - - - - - - 

 - - - - %100 - - %3.33 التنوع البيولوجى قضية التنوع
 - - - - - - - - اإلنقراض
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 .%100وبشكل تناول ضمنى  %3.33تناول القضية الفرعية التنوع البيولوجى بمدى تناول 
 ال يوجد تناول ألى قضية بيئية. الصف  الثالث:

 : الصف الرابع(4جدول )

 القضية
مستوى  شكل التناول مدى التناول

 التناول
أسلوب 
 التناول

ول
يتنا

 

 يت
ال

ول
نا

 

ريح
ص

منى 
ض

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

المياة/التربه/الهواء/التلوث 
الضوضائى/تلوث اشعاعى/الكوارث 
 الطبيعيه/التصحر/الطاقه/المخلفات

- - - - - - - - 

2.17 التنوع البيولوجى قضية التنوع
% - - 100% - - - - 

 - - - - - - -  اإلنقراض
 .%100بشكل تناول ضمنى   %2.17رعية التنوع البيولوجى بنسبة تم تناول القضية الف

 : الصف الخامس(5جدول )

 القضية
مستوى  شكل التناول مدى التناول

 التناول
أسلوب 
 التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

منى 
ض

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

المياة/التربه/الهواء/التلوث 
وارث الضوضائى/تلوث اشعاعى/الك

 الطبيعيه/التصحر/الطاقه/المخلفات
- - - - - - - - 

4.35 التنوع البيولوجى قضية التنوع
% - - 100

% - - - - 
 - - - - - - - - اإلنقراض

 .%100بشكل تناول ضمنى  %4.35تم تناول القضية الفرعية التنوع البيولوجى بنسبة 
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 : الصف السادس(6جدول )

 القضية
مستوى  تناولشكل ال مدى التناول

 التناول
أسلوب 
 التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

منى 
ض

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

 المياة/التربه/الهواء/
التلوث الضوضائى/تلوث 

 الكوارث الطبيعيه/ اشعاعى/
 التصحر/الطاقه/المخلفات

- - - - - - - - 

قضية 
 التنوع

 - - - - %100 - - %4.00 التنوع البيولوجى
 - - - - - - - - اإلنقراض

بشكل تناول ضمنى  %4يشير هذا الجدول إلى نسبة تناول قضية التنوع البيولوجى وهى 
100%. 
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 جاء التمثيل كما يلى:  ثانيا" المدارس الدولية:
 صف االول: ال(7جدول )

 القضية
مستوى  شكل التناول مدى التناول

 التناول
أسلوب 
 التناول

ول
يتنا

 

 يت
ال

ول
نا

 

ريح
ص

منى 
ض

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

  المياة/التربه/الهواء/
 التلوث الضوضائى/تلوث اشعاعى/

 التصحر/الطاقه/المخلفات
- - - - - - - - 

 - %100 %100 - %82 %18 - %7.40 التنوع البيولوجى قضية التنوع
 - - - - %100 - - 0.09 اإلنقراض

 - - - - - - - %7.49 اإلجمالى

الكوارث 
 الطبيعية

 - - - - - - - - براكين/ زالزل
 - %100 %100 - %50 %50 - %0.18 أعاصير
 - - - - - - - - حرائق

 - - - - %100 - - %0.09 فيضانات
 - - -  - - - %0.27 اإلجمالى

التلوث يتبين من الجدول السابق ان قضية المياة والتربة والهواء والتلوث الضوضائى و 
مقسمة على  %7،49الطاقة والمخلفات لم ترد. أما قضية التنوع إجمالهاالتصحر و اإلشعاعى و 

. أما قضية الكوارث الطبيعية %0،09و قضية اإلنقراض  %7،40قضية التنوع البيولوجى 
بإجمالى  %0،09و قضية الفيضانات بنسبة  %0،18فتم مناقشة قضية األعاصير بنسبة  

 تاب الصف األول أهتم أكثر بقضية التنوع.. نجد أن ك0،27%
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 : الصف الثانى(8جدول )

 القضية
 أسلوب التناول مستوى التناول شكل التناول مدى التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

منى 
ض

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

المياة/التربه/الهواء/التلوث 
الضوضائى/تلوث إشعاعى 

 التصحر/الطاقه/
- - - - - - - - 

قضية 
 التنوع

التنوع 
 - %100 %100 - %98 %2 - %4.37 البيولوجى

 - - - - %100 - - %0.18 اإلنقراض
 - - - - - -  %4.55 االجمالى

الكوارث 
 الطبيعية

 - - - - - - - - براكين
 - - - - - - - - زالزل

17 %83 %83 %17 %25 %75  %0.73 أعاصير
% 

 - - - - %100 - - %0.09 حرائق
 - - - - %100 - - %0.09 فيضانات

 - - -  - -  %0.91 االجمالى

 المخلفات

 - - - - %100 - - %0.09 صلبة
 نفطية/
 زراعية/
 طبية/

 صناعية

- - - - - - - - 

إعادة 
 - - - - %100 - - %0.09 التدوير

 - - - - - - - %0.18 االجمالى
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 القضية
 طريقة التناول

اس
اب

ب
 

ثار
ا

ول 
حل

ور  
د

لب
لطا

ا
ائيا 

حص
ا

 ت

 %20 - %20 %40 %20 أعاصير الكوارث الطبيعية
ث قضايا بالنظر إلى هذا الجدول نجد أن كتاب الصف الثانى اإلبتدائى ناقش فقط ثال

قضية اإلنقراض بنسبة و  %4.37التنوع البيولوجى بنسبة  : قضيةقضية التنوع بفرعيها :هم
إلى قضية ما قضية قضية الكوارث الطبيعية تم التطرق . أ%4.55 بإجمالى 0.18%

 %0.09وقضية الفيضانات بنسبة  %0.09قضية الحرائق بنسبة و  %0.73األعاصير بنسبة 
 %0.91بذلك يكون اإلجمالى 

والتى تم مناقشة منها قضية المخلفات  %0.18 بعد ذلك نجد قضية المخلفات بنسبةو 
األكبر . وبذلك نجد أن النصيب  %0.09تدوير بنسبة إعادة الوقضية  %0.09الصلبة بنسبة 

 يكون لقضية التنوع.
 الصف الثالث (:9جدول )

 القضية
 أسلوب التناول مستوى التناول شكل التناول مدى التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

نى 
ضم

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

 - - - - - - - - تلوث/ ندرة المياة
 - %100 %100 - - %100 - %0.11 إهدار

 - - - - - - - - تلوث/ تدهور التربة
 - - - - %100 - - %0.11 تجريف

 الهواء
 - - - - %100 - - %0.32 تلوث

 - %100 %100 - %50 %50  %0.21 تغير المناخ
تخلخل طبقة 
 - - - - - - - - األوزون

 - - -  - - - %0.53 اإلجمالى
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 القضية
 أسلوب التناول مستوى التناول شكل التناول مدى التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

نى 
ضم

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

 - - -  - - - %0.11 التلوث الضوضائى
تلوث 
 إشعاعى

 - - - - - - - - تلوث نووى
 - - - - - - - - اجسام مشعة

قضية 
 التنوع

التنوع 
 - - - - %100 - - %1.58 البيولوجى
 - - - - %100 - - %0.21 اإلنقراض

 - - - - - - - %1.79 اإلجمالى

الكوارث 
 الطبيعية

 - %100 %100 - %75 %25 - %0.42 براكين
 - - - - %100 - - %0.21 زالزل
 - - - - %100 - - %0.21 أعاصير
 - %100 %100 -  %100 - %0.11 حرائق
 - - - - %100  - %0.11 فيضانات

 - - -   -  %1.05 اإلجمالى

 التصحر
 - - - - %100 - - %0.11 رعى جائر
 - - - -  - - - تجريف

 - %100 %100 - %67 %33 - %0.32 إزالة الغابات
 - - - - - - - %0.42 اإلجمالى

 الطاقة

 - - %100  %67 %33  %0.32 إستنزاف
الطاقة 
 - - - - - - - - النظيفة

الطاقة 
المتجددة و 
 غير المتجددة

- - - - - - - - 

 - - - - - - - %0.32 اإلجمالى
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 القضية
 أسلوب التناول مستوى التناول شكل التناول مدى التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

نى 
ضم

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

 المخلفات

 - - %100  %67 %33  %0.32 صلبة

 - - - - %100 - - %0.11 زراعية
 نفطية/ طبية/
 - - - - - - - - صناعية

 - %100 %100  %57 %43 - %0.74 إعادة التدوير
 - - - - - - - %1.16 اإلجمالى

 

 القضية
 طريقة التناول

اب
سب

ا
 

ثار
ا

ول 
حل

لب 
لطا

ر ا
دو

ات 
صائي

اح
 

 - - - %100 - تغير المناخ الهواء
 - %100 - - - ىالتنوع البيولوج قضية التنوع

 %50 - - %50 - حرائق الكوارث الطبيعية
 - - %50 %50 - إزالة الغابات التصحر
  %100  - - إستنزاف الطاقة
 - %50 %50 - - إعادة التدوير المخلفات

أما فى قضية  %0.11بالنظر لهذا الجدول نجد أنه تم مناقشة قضية إهدار المياة بنسبة 
فيما يخص قضية الهواء تم مناقشة قضية  . %0.11يف بنسبة التربة ناقش قضية التجر 

. تم تناول %0.53بإجمالى %0،21و قضية تغير المناخ بنسبة  %0.32التلوث بنسبة 
تم التطرق إلى قضية التنوع بفرعيها سواء التنوع  %0.11قضية التلوث الضوضائى بنسبة 

 يضا" قضية الكوارث الطبيعية:هناك أ %0.21و اإلنقراض بنسبة  %1.58البيولوجى بنسبة 
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ثالثا": األعاصير بمدى  %0.21ثانيا": الزالزل ينسبة  %0.42أوال": البراكين بمدى تناول 
 %0.11الفيضانات بنسبة  خامسا": %0.11رابعا": الحرائق بمدى تناول  %0.21تناول 

 %0.42ضية التصحر حصلت على نسبة . ق%1.05فإجمالى تناول قضية الكوارث الطبيعية 
قضية إزالة الغابات و  %0.11رعية الرعى الجائر بنسبة كمجمل حيث تم عرض القضية الف

.أما %0.32.تم ذكر القضية الرئيسية الطاقة من حيث اإلستنزاف بنسبة %0.32بمدى تناول 
المخلفات وقضية  %0.32قضية المخلفات فشملت قضية المخلفات الصلبة بمدى تناول 

. بذلك نجد اإلهتمام %0.74قضية إعادة التدوير بمدى تناول و  %0.11الزراعية بنسبة 
 .%1.79األكبر بقضية التنوع بنسبة 

 : الصف الرابع(10جدول )

 القضية
 أسلوب التناول مستوى التناول شكل التناول مدى التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

نى 
ضم

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

التربه/تلوث 
تلوث  ى/الضوضائ

 إشعاعى
- - - - - - - - 

 المياة
 - %100 %100 - - %100 - %0.30 تلوث
 - %100 %100 - - %100 - %0.15 إهدار
 - - - - %100 - - %0.15 ندرة

 - - - - - - - %0.61 االجمالى

 الهواء

 - - - - - - - - تلوث
تغير 
 - - - - - - - - المناخ

تخلخل 
طبقة 
 األوزون

0.15% - 100% - - 100% 100% - 

 - - - - - - - %0.15 االجمالى
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 : الصف الرابع(10جدول )تابع 

 القضية

 أسلوب التناول مستوى التناول شكل التناول مدى التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

منى 
ض

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

قضية 
 التنوع

التنوع 
 - %100 %100 - %79 %21 - %3.66 البيولوجى

71.4 %28.6 - %1.07 اإلنقراض
% - 100% 100% - 

 - - - - - - - %4.73 االجمالى

الكوارث 
 الطبيعية

 - - - - - - - - براكين
 - %100 %100 - %25 %75 - %0.61 زالزل

100 -  %100 %25 %75 - %0.61 أعاصير
% 

  %100 %100 - %50 %50 - %0.30 حرائق
 - - - - - - -  فيضانات

 - - - - - -  %1.52 االجمالى

 التصحر

 - - - - - - - - رعى جائر
 - - - - - - - - تجريف
إزالة 
100 - - %100 %33 %67 - %0.46 الغابات

% 
 - - - - - - - %0.46 جمالىاإل
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 : الصف الرابع(10جدول )تابع 

 القضية
أسلوب  مستوى التناول شكل التناول مدى التناول

 اولالتن

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

نى 
ضم

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

 الطاقة

100 - %0.15 إستنزاف
% - - 100

% 
100
% - 

  %50 %50  %0.30 الطاقة النظيفة
100
% 

100
% - 

الطاقة 
المتجددة وغير 

 المتجددة
- - - - - - - - 

 - - - - - -  %0.45 اإلجمالى

 المخلفات

 /صلبة/نفطية
زراعية/طبية/

 صناعية
- - - - - - - - 

100 - - %0.15 إعادة التدوير
% - - - - 

 - - - - - - - %0.15 اإلجمالى
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 القضية
 طريقة التناول

 احصائيات دور الطالب حلول اثار اسباب

  %25 %25 %50 - تلوث المياة
 - - %50 %50 - تخلخل طبقة األوزون الهواء
قضية 

 عالتنو 
 - - - - %100 التنوع البيولوجى

 - - %100 - - اإلنقراض

الكوارث 
 الطبيعية

 - - - %100 - زالزل
 %20 %20 %20 %20 %20 أعاصير
 %100     حرائق

 - - - %33 %67 إزالة الغابات التصحر
 - %50 %50 - - إستنزاف الطاقة

سمة بين منق %0.61شتها بنسبة عند قراءة الجدول السابق نجد إن قضية المياة تم مناق
أما  %0.15و بين ندرة بمدى تناول  %0.15بين إهدار بنسبة و  %0.30تلوث بمدى تناول 

أما قضية  %0.15قضية الهواء فكان التركيز على قضية تخلخل طبقة األوزون بمدى تناول 
قراض بمدى قضية اإلنو بين  %3.66التنوع أنقسمت بين قضية التنوع البيولوجى بمدى تناول 

أما القضايا الفرعية لقضية الكوارث الطبيعية فهناك ذكر  %4.73بإجمالى  %1.07تناول 
بإجمالى  %0.61ى تناول و لقضية األعاصير بمد %0.61لقضية الزالزل بمدى تناول 

أما فيما يخص قضية الطاقة التى  %0.46قضية الفرعية إزالة الغابات بمدى . ال1.52%
و قضية  %0.15فتم اإلشارة إلى قضية اإلستنزاف بمدى تناول   %0.45شكلت نسبة  

 .%0.15.تم ذكر قضية إعادة التدوير بمدى تناول  %0.30الطاقة النظيفة بمدى تناول 
 بناء" على ذلك نجد اإلهتمام بقضية التنوع.
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 : الصف الخامس(11جدول )

 القضية
 أسلوب التناول مستوى التناول شكل التناول مدى التناول

ول
يتنا

ول 
يتنا

ال 
 

ريح
ص

نى 
ضم

يلى 
فص

ت
 

جز
مو

رى 
قري

ت
ائى 

نش
إ

 

الهواء/التلوث 
تلوث  الضوضائى/

 الطاقه اشعاعى/التصحر/
- - - - - - - - 

 المياة
 - %100 %100 - %50 %50  %0.26 تلوث
 %100 - - %100 - %100  %0.13 إهدار
 - - - - - - -  ندرة

 - - - - - -  %0.39 اإلجمالى

 - - - - - - -  تلوث/تجريف التربة
 - - - - %100 - - %0.13 تدهور

 - - - - - - - %0.13 اإلجمالى

قضية 
 التنوع

 %33 %67 %50 %50 %68 %32 - %2.44 التنوع البيولوجى

 %67 %33 %33 %67 %62.5 %37.5 - %1.03 اإلنقراض
 - - - - - - - %3.47 اإلجمالى

الكوارث 
 %100 - - %100 %17 %83 - %0.77 أعاصير يةالطبيع

 - - - - %100 - - %0.26 صلبة المخلفات
 

 القضية
 طريقة التناول

اب
سب

ا
 

ثار
ا

ول 
حل

ور  
د

لب
لطا

ا
ات 

صائي
اح

 - %25 %25 %25 %25 إهدار المياة 
 %25 - - %25 %50 التنوع البيولوجى قضية التنوع

 %14 - %29 %29 %29 اإلنقراض
 %22 %11 %22 %11 %33 أعاصير كوارث الطبيعيةال
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تم  :قضية التربة .%0،39ية المياة فتم عرضها بنسبة عند قراءة الجدول فيما يخص قض
أما قضية التنوع فقد حازت على نسبة  .%0.13تناول قضية تدهور التربة بمدى تناول 

ن قضية اإلنقراض وبي % 2،44 قضية التنوع البيولوجى بمدى تناول منقسمة بين 3،47%
أما بخصوص قضية الكوارث الطبيعية تم تناول قضية األعاصير فقط  %1،03بمدى تناول 
أما قضية المخلفات فتم التعرض قضية المخلفات الصلبة بمدى تناول  . %0،77بمدى تناول 

 .%3.47نحصل فى النهاية إن التركيز كان على قضية التنوع بنسبة  .0،26%
 لسادس: الصف ا(12جدول )

 القضية

 أسلوب التناول مستوى التناول شكل التناول مدى التناول

 يتناول
ال 
يتناو
 ل

 إنشائى تقريرى موجز تفصيلى ضمنى صريح

التلوث  التربه/الهواء/
تلوث  الضوضائى/

 اشعاعى/التصحر/الطاقه
- - - - - - - - 

 - %100 %100 - - %100 - %0.13 تلوث المياة
 - - - - - - - - درةإهدار/ن

قضية 
 التنوع

التنوع 
 %29 %71 %100  %61 %39 - %2.37 البيولوجى

 %67 %33 %50 %50 %40 %60 - %1.32 اإلنقراض
      -  %3.68 اإلجمالى

الكوارث 
 الطبيعية

 %89 %11 %22 %78 %18 %82 - %1.45 براكين
 - %100 %100 - %33 %67 - %0.39 زالزل

 - - - - - - - - أعاصير
 %88 %12 %12 %88 %24 %76 - %2.24 حرائق

 - - - - - - -  فيضانات
 - - - - - -  %4.08 اإلجمالى

 المخلفات

 صلبة/
 نفطية/طبية
 زراعية/
 صناعية

- - - - - - - - 

إعادة 
 - %100 %100 - - %100 - %0.13 التدوير
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 القضية
 طريقة التناول

دور  حلول اثار اسباب
 احصائيات طالبال

 - - - %100 - تلوث المياة

 - - %50 - - التنوع البيولوجى قضية التنوع
 - - %22 %11 %44 اإلنقراض

الكوارث 
 الطبيعية

 %13 %13 - %50 %25 براكين
 - %33 - - %67 زالزل
 %22 %17 %22 %11 %28 حرائق

إهدار أو ا سوى قضية التلوث بدون هذا الجدول يدل على إن قضية المياه لم يناقش منه
 %3.68. أما قضية التنوع فتم تناولها بقضياتاها الفرعيتين بإجمالى %0.13ندرة بمدى تناول 

وبين قضية اإلنقراض بمدى تناول  %2.37منقسمة بين قضية التنوع البيولوجى بمدى تناول 
متوزعة على  %4.08 تم تناولها بنسبة عية التىننتقل إلى قضية الكوارث الطبي 1.32%

. ثانيا": قضية الزالزل بمدى %1.45القضايا الفرعية التالية: أوال: قضية البراكين بمدى تناول 
.أخيرا" تم تناول القضية الفرعية %2.24. ثالثا": قضية الحرائق بمدى تناول %0.39تناول 

بشكل تناول  %0.13المتفرعة من القضية الرئيسة المخلفات بمدى تناول  قضية إعادة التدوير
تقريرى دون التطرق  %100موجز بأسلوب تناول  %100صريح بمستوى تناول  100%

لباقى القضايا الفرعية. بعد النظر إلى ذلك يكون التركيز فى هذا الكتاب على قضية الكوارث 
 .%4.08الطبيعية بنسبة 

ب الدراسية الخاصة أما فيما يخص أستطالع رأى المعلمين حول الكت :أستطالع رأى المعلمين
( فقد 14بمناهج اللغة اإلنجليزية فى المرحلة اإلبتدائية فى المدارس الدولية كما يوضح جدول )

الحفاظ عليها و ريقة عرضها و اإلهتمام بالبيئة و أظهر اإلهتمام بتضمين القضايا البيئية و ط
حول الكتب ( 15هذا عكس ما أظهرته نتائج أستطالع رأى المعلمين كما يوضح جدول )

 الدراسية الخاصة بمناهج اللغة اإلنجليزية فى المرحلة اإلبتدائية فى المدارس الحكومية. 
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 : نتائج اإلستبيان لمعلمى المدارس الدوليه(14جدول )
 الفقره نعم ال
يركز المحتوى على أهمية البيئة بالنسبة لإلنسان وغيره من الكائنات الحية  100% 0%

 .األخرى
كز على الطرق واألساليب الالزمـة لترشـيد إسـتغالل الموارد الطبيعية في ير  80% 20%

 البيئة.
 يتطرق للمشكالت التي تتعرض لها البيئة ومما يهددها من أخطار مختلفة . 100% 0%
 يقترح الحلول المناسبة لكيفية صيانة البيئة والمحافظة عليها 85% 15%
 ة للتلوث البيئي بشكل عام على المجتمع.يحدد اآلثار الخطرة والمتعدد 65% 35%
 يحث على كيفية اإلستفادة من الثروات الطبيعية في البيئة. 70% 30%
يهدف المنهاج إلى إكساب المهارات الالزمة لمالحظة و تفسير الظواهر  95% 5%

 الطبيعية و البشرية في البيئة.
رار مـن أجل القيام بأعمال يسعى المنهج لتعزيز و ممارسة مهارة اتخاذ الق 80% 20%

 ومشروعات لصيانة البيئة والحفـاظ عليها.

يتطرق إلى زيادة اإلهتمام بالنـشاط البحثـي وقـراءة الدراسات والتي تتهم وتعني  90% 10%
 بشؤون وحماية البيئة.

ـدرة علـى المناقشة في القضايا يساعد المتعلم على تطوير مهاراته فـي الق 100% 0%
 ل البيئية.المشاكو 

 يساعد المتعلمين على إكتساب سلوكيات جديدة وايجابية إزاء البيئة من حولهم. 100% 0%
ارد الطبيعيـة و كيفية حمايتها يساعد في تنمية الوعي البيئي ألهمية المـو  100% 0%

ستثمارها.و   ا 
 ظة عليها.يثمن قيمة الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل صيانة البيئـة و المحاف 80% 20%
 يعمل على تدعيم فكرة حماية البيئة من أجل أجيال المستقبل. 70% 30%
 الحدائقالحفاظ على المـساحات الخضراء و  يساعد على تقدير المتعلمين ألهمية 100% 0%
 يتناول نفس القضية أكثر من مرة 100% 0%
 يراعى الدقة العلمية فى سرد القضايا البيئية 100% 0%
 عرض القضايا البيئية بأسلوب شائقي 65% 35%
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 : نتائج اإلستبيان لمعلمى المدارس الحكوميه(15جدول )
 الفقره نعم ال

يركز المحتوى على أهمية البيئة بالنسبة لإلنسان وغيره من الكائنات الحية  0% 100%
 األخرى.

 طبيعية في البيئة.يركز على الطرق واألساليب الالزمـة لترشـيد إسـتغالل الموارد ال 0% 100%
 .مما يهددها من أخطار مختلفةيتطرق للمشكالت التي تتعرض لها البيئة و  0% 100%
 يقترح الحلول المناسبة لكيفية صيانة البيئة والمحافظة عليها 0% 100%
 يحدد اآلثار الخطرة والمتعددة للتلوث البيئي بشكل عام على المجتمع. 0% 100%
 اإلستفادة من الثروات الطبيعية في البيئة. يحث على كيفية 0% 100%
تفسير الظواهر الطبيعية يهدف المنهاج إلى إكساب المهارات الالزمة لمالحظة و  0% 100%

 البشرية في البيئة.و 
ممارسة مهارة اتخاذ القرار مـن أجل القيام بأعمال يسعى المنهج لتعزيز و  0% 100%

 ا.ومشروعات لصيانة البيئة والحفـاظ عليه
80% 20

% 
راسات و التي تهتم وتعني يتطرق إلى زيادة اإلهتمام بالنـشاط البحثـي وقـراءة الد

 حماية البيئة.بشؤون و 
المشاكل ـدرة علـى المناقشة في القضايا و يساعد المتعلم على تطوير مهاراته فـي الق 0% 100%

 البيئية.
 و ايجابية إزاء البيئة من حولهم.يساعد المتعلمين على إكتساب سلوكيات جديدة  0% 100%
ارد الطبيعيـة و كيفية حمايتها يساعد في تنمية الوعي البيئي ألهمية المـو  0% 100%

ستثمارها.و   ا 
 يثمن قيمة الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل صيانة البيئـة و المحافظة عليها. 0% 100%
 جيال المستقبل.يعمل على تدعيم فكرة حماية البيئة من أجل أ 0% 100%
 يساعد على تقدير المتعلمين ألهمية الحفاظ على المـساحات الخضراء و الحدائق. 0% 100%
 يتناول نفس القضية أكثر من مرة 0% 100%
 يراعى الدقة العلمية فى سرد القضايا البيئية 0% 100%
 يعرض القضايا البيئية بأسلوب شائق 0% 100%

أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية  chi-square وبعمل تحليل إحصائى بواسطة
بين إستبيان معلمى المدارس الدولية والمدارس الحكومية لصالح معلمى المدارس الدوليه حيث 

     p value=  0.000و  399.071إن كاى تربيع= 
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وفيما يتعلق بأستطالع رأى التالميذ حول الكتب الدراسية الخاصة  :أستطالع رأى التالميذ
( 16بمناهج اللغة اإلنجليزية فى المرحلة اإلبتدائية فى المدارس الدولية كما يوضح جدول )

كيفية الحفاظ عليها و معرفة دورهم قضاياها بشكل أفضل و فهى تساعدهم على فهم البيئة و 
نحوها؛ وهذا لم يحدث عند تحليل نتائج أستطالع رأى التالميذ حول الكتب الدراسية الخاصة 

 (.17س الحكومية كما يوضح جدول )لغة اإلنجليزية فى المرحلة اإلبتدائية فى المدار بمناهج ال
 نتائج اإلستبيان لتالميذ المدارس الدوليه :(16جدول )

 الفقره نعم ال
 سبق و درست في المراحل السابقة القضايا البيئية التي تدرسها هذا العام 80% 20%
 ضيحيةيعرض القضايا البيئية بصور تو  70% 30%
 يحتوى على تدريبات كافية تشجع على اإلهتمام بالبيئة 90% 10%
 يعمل على تدعيم فكرة حماية البيئة من أجل أجيال المستقبل. 57% 43%
 يشيرللقيام بأنشطة متنوعة خاصة بالبيئة 90% 10%
 يجعل لديك إحساس بالتشويق عندما يكون موضوع الدرس يتعلق بقضية بيئية 87% 13%
 تجد صعوبة في فهم بعض القضايا البيئية المعروضة 30% 70%
 يساعدك على فهم البيئة بشكل أفضل 100% 0%
 يقوم بعرض القضايا البيئية بطريقة منظمة و منطقية 100% 0%
 جعلك تفكر في تغيير بعض سلوكياتك نحو البيئة 93% 7%
 يراعى الدقة العلمية في سرد القضايا البيئية 100% 0%
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 : نتائج اإلستبيان لتالميذ المدارس الحكوميه(17دول )ج
 الفقره نعم ال
 سبق و درست في المراحل السابقة القضايا البيئية التي تدرسها هذا العام 60% 40%
 يعرض القضايا البيئية بصور توضيحية 0% 100%
 يحتوى على تدريبات كافية تشجع على اإلهتمام بالبيئة 0% 100%
 ل على تدعيم فكرة حماية البيئة من أجل أجيال المستقبل.يعم 0% 100%
 يشيرللقيام بأنشطة متنوعة خاصة بالبيئة 0% 100%
 يجعل لديك إحساس بالتشويق عندما يكون موضوع الدرس يتعلق بقضية بيئية 67% 33%
 تجد صعوبة في فهم بعض القضايا البيئية المعروضة 0% 100%
 بيئة بشكل أفضليساعدك على فهم ال 23% 77%
 يقوم بعرض القضايا البيئية بطريقة منظمة و منطقية 0% 100%
 جعلك تفكر في تغيير بعض سلوكياتك نحو البيئة 0% 100%
 يراعى الدقة العلمية في سرد القضايا البيئية 0% 100%

أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية  chi-square وبعمل تحليل إحصائى بواسطة
يان تالميذ المدارس الدولية والمدارس الحكومية وذلك فى صالح تالميذ المدارس بين إستب

  p value= 0.000 و  304.814الدوليه حيث إن كاى تربيع=
وفيما يخص أستطالع رأى المعلمين حول الكتب الدراسية الخاصة  تفسير نتائج اإلستبيان:

فقد أظهر أهتمامها بتضمين  مدارس الدوليةة اإلبتدائية فى البمناهج اللغة اإلنجليزية فى المرحل
القضايا البيئية وطريقة عرضها واإلهتمام بالبيئة والحفاظ عليها وهذا عكس ما أظهرته نتائج 
أستطالع رأى المعلمين حول الكتب الدراسية الخاصة بمناهج اللغة اإلنجليزية فى المرحلة 

الع رأى التالميذ حول الكتب الدراسية وفيما يتعلق بأستط اإلبتدائية فى المدارس الحكومية.
فهى تساعدهم على  ة اإلبتدائية فى المدارس الدوليةالخاصة بمناهج اللغة اإلنجليزية فى المرحل

؛ وهذا لم يحدث لحفاظ عليها ومعرفة دورهم نحوهاكيفية اأفضل و فهم البيئة و قضاياها بشكل 
لدراسية الخاصة بمناهج اللغة اإلنجليزية عند تحليل نتائج أستطالع رأى التالميذ حول الكتب ا

 فى المرحلة اإلبتدائية فى المدارس الحكومية.
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 التوصيات
 : بما يلي، يوصى ئج التي توصلت إليها هذه الدراسةبناءًا على النتا

  إعادة صياغة مناهج اللغة اإلنجليزية للمرحلة اإلبتدائة فى المدارس الحكومية لتواكب ما
 يئى.يحدث فى المجال الب

  األخذ في الحسبان لدى مصممي مناهج اللغة اإلنجليزية للمرحلة اإلبتدائة فى المدارس
الحكومية قائمة القضايا البيئية التى وضعت فى هذة الدراسة لمالئمتها لهذة المرحلة 

 الدراسية.
   ضرورة األخذ بعين االعتبار لدى جهات اإلختصاص و مؤلفي الكتب الدراسية نسب توزيع

 لقضايا البيئية. هذة ا
  إثراء مجال الحفاظ على البيئية عن طريق وضع أنشطة تشجع الطالب على اإلهتمام و

 الحفاظ على البيئة.  
 .ضرورة عرض القضايا البيئية بطريقة شيقة و جذابة و بشكل واضح يسهل فهمه 
 المصرى  ضرورة إرتباط محتوي كتب اللغة اإلنجليزية بالقضايا البيئية المرتبطة بالمجتمع

 من خالل توظيف الشخصيات، واألحداث، والقصص النابعة من ثقافة المجتمع المصرى.
 

 المقترحات
 إستكمااًل لعناصر البحث في هذا المجال، فإنه يقترح إجراء هذة الدراسات:

إجراء دراسة مماثلة لتقارن بين مناهج اللغة اإلنجليزية للمرحلة األعدادية فى المدارس  .1
 ناهج اللغة اإلنجليزية للمرحلة األعدادية فى المدارس الدولية.الحكومية و م

إجراء دراسة مماثلة لتقارن بين مناهج العلوم للمرحلة اإلبتدائية فى المدارس الحكومية و  .2
 .مناهج العلوم للمرحلة اإلبتدائية فى المدارس الدولية

إلنجليزية للمرحلة وضع هذة الدراسة فى موضع إهتمام عند صياغة محتوى مناهج اللغة ا .3
 اإلبتدائة فى المدارس الحكومية.
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عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل لمعلمي اللغة اإلنجليزية في أثناء الخدمة وقبلها لتبين  .4
 لهم أهمية تضمين القضايا البيئية فى المناهج الحكومية و الطرق المثلى لتدريسها.
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ABSTRACT 

This study aimed to identify to what extent the content of the 

English language curricula of the primary stage for the international 

(American) schools and the governmental schools include 

environmental issues. The descriptive comparative method was applied 

to compare between the two curricula. The researchers prepared a list of 

environmental issues, designed an analysis form for the two curricula, 

the content was analysed, a questionnaire for educators applied on 20 

educators from governmental schools and 20 educators from 

international schools and another questionnaire was presented to pupils 

applied on 30 pupils from governmental schools and 30 pupils from 

international schools.  

After analysing the two curricula, the results show that there is an 

obvious difference between the two curricula in discussing the 

environmental issues.  

The study recommends reformulating the English language 

curriculum of the governmental schools to cope with what is happening 

in the field of environment and focus on the environmental awareness 

and behaviour. 


