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  مستخلص الدراسة
نسبة كبيرة   الخاص ومدارس اللغات اإلعدادي فئة التالميذ الملتحقين بالتعليمتمثل     

أغلبهم من أبناء الطبقة الميسورة اقتصاديا ، ألن ال يمكن إغفالها من أبناء المجتمع
نائها ومواصلة مراحلهم واجتماعيا و هي األقدر على توفير االحتياجات التعليمية ألب

  .التعليمية إلى  المراحل العليا من التعليم

 و تعد مناهج اللغة اإلنجليزية اإلضافية من عوامل انتشار ظاهرة التغريب الثقافي في 
، مما دعا الباحثة من خالل ما تبثه من مالمح ثقافية مغايرة لمالمح ثقافتنا األصيلةمصر، 

اإلنجليزية للتعرف على عناصر الثقافة الغربية المنتشرة إلى تحليل عينة من كتب اللغة 
  .بها والتي تدعم ظاهرة التغريب الثقافي في المجتمع المصري

  :وقد توصلت الباحثة لعدة  نتائج أهمها  
:أهم النتائج 

 تهدف الكتب عينة الدراسة إلى رفع وعي المتعلم بثقافة الدول الناطقة باالنجليزية . 
 ة الدراسة على غرس القيم الثقافية الغربية وتكوين اتجاه ايجابي  تعمل الكتب عين

 .نحوها
  تتحيز الكتب عينة الدراسة إلى نمط الثقافة الغربية عامة واالنجليزية واألمريكية 

على وجه الخصوص ثم ثقافة الدول الشرقية التابعة فكريا ولغويا للدول الغربية كالهند ثم 
 .اليابان والصينالدول الرائدة اقتصاديا ك

 تهميش الثقافة العربية اإلسالمية ومحاولة إفراغها من مضمونها . 
  تضمنت الكتب عينة الدراسة العديد من مضامين التغريب الثقافي وتمثل فيها 

  .عناصر الثقافة الغربية مادية وغير مادية
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Abstract 
Students  in the preparatory private and language schools are 

considered a large proportion that can not be overlooked of the 
Egyptian community, because most of them come from the affluent 
economic and social class and they able to provide the  educational 
needs for their children and to continue their learning towards the 
highest stages of education. 

   The additional English books which provided to those students are 
considered of the factors that causes  cultural westernization in Egypt,  
through broadcasting  the English cultural features which differ from 
our cultural features, Such things prompted the researcher to  analyze 
some of additional English books  that provided for Sohag students to 
study the contents of cultural westernization in them. 
The most important results: 
1. The study sample books aimed to raise awareness of the students 

about English-speaking countries culture. 
2. The study sample books work to instill the western cultural values 

and develop a positive direction towards it. 
3. The study sample books discriminate to the western culture pattern 

of in general and to the English and American in particular, then to 
the culture of the eastern countries that affiliate intellectually and 
linguistically to western countries such as India, then to the big 
economic countries such as Japan and China. 

4. The books marginalized the Arab-Islamic culture and tried to 
empties it of its content. 

5. The books content included many of cultural westernization 
implications and represented both  elements of Western culture 
material and non-material 

 

  
 

  




