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تسعى هذه الدراسة؛ لفهم وتحليل نسق التربية البيئية، استنادا إلى الوظائف التي تؤديها أجزاؤها المترابطة؛ مع بعضها 

لتحقيق التنمية المستدامة، وسط مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسكرة، معتمدة على ما تطرحـه النظريـة الوظيفيـة    

انية، من خالل مقاربة مسلماتها بمؤشرات الدراسة، واختبارها ضمن فرضيات الجديدة، واالستفادة منها في الدراسة الميد

سوسيولوجية مؤكدة على مناهج بحثية، تعتمد على المنهج الوصفي، ومنهج تحليل المضمون لكتب الجغرافيا والتربيـة  

تحمل مفاهيم التربيـة البيئيـة    المدنية، كعينة قصدية من كتب التعليم المتوسط، ومقارنتها بالقوائم التي تم بناؤها، والتي

التعلـيم   أسـاتذة بمقابلة مع عينة قصدية من  مستعينينوالتنمية المستدامة، الواجب تضمينها في كتب التعليم المتوسط، 

المعرفي المتوسط بمدينة بسكرة، للوقوف على مختلف العمليات التفاعلية الصفية والالصفية، مستخدمين قياس االختبار

ة المستدامة، لعينة منتظمة من تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، بعدما تم التحقـق مـن صـدقه    لمجاالت التنمي

.وثباته

جزاء مختلفة، ال تعمـل علـى تـدعيم    أوقد اظهرت نتائج هذه الدراسة الميدانية، أن نسق التربية البيئية وما يحمله من 

المختلفة، بصورة متكاملة ومتوازنة مـن أجـل    األجزاءادل بين هذه وتقوية عالقات الترابط والتماسك، واالعتماد المتب

:التنمية المستدامة، وسط مؤسسات التعليم المتوسط، وذلك نتيجة

 وعدم قـدرة  األعضاءالخلل الوظيفي الذي تؤديه التوجيهات القيمية للمعلومات المطابقة والمنظمة لتفاعالت ،

لية الصفية والالصفية، والتي تظهر في مفاهيم ثانوية لتحقيق التنمية تأثيرها على سلوكهم داخل العملية التفاع

المستدامة احتلت مراتب متقدمة، ومفاهيم أساسية احتلت مراتب متوسطة ومتدنية، ظهرت جميعهـا بنسـب   

متناقضة ومتفاوتة ومنعدمة في بعض األحيان، ضمن العديد من مستويات التعليم المتوسـط لمـادة التربيـة    

.والجغرافياالمدنية 

 نقص في االستدماج الجيد لمفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة، ضمن منطلقات الحاجة األساسية للتالميذ

.المعرفية، والوجدانية، والمهارية لبناء شخصية التلميذ لتحقيق التنمية المستدامة

 ي تحدث داخل الصـف بدرجـة أولـى،    عدم وجود تكامل اجتماعي ضمن العمليات التفاعلية العالئقية، الت

.وخارجه وسط النوادي البيئية المدرسية بدرجة ثانية

من عالقات وتوقعات غير وظيفية لتحقيق التنمية المستدامة، ألنها ال تعمل على  أدوار التالميذ، وما يرتبط بها

تحقيق وظيفة التكيف مع االختبار المعرفي لمجاالت التنمية المستدامة، وبالتالي مختلـف مواقـف التنميـة    

.المستدامة؛ التي يتعرض لها في حياته اليومية



بب االضطراب وتخل التوازن في نسق التربيـة البيئيـة، ودوره فـي    هذه المؤثرات حقيقية وواقعية، فهي تسوباعتبار

التـوازن،   إطـار ولكنها ال تهدم أسسه، إنما تسعى إلى التغيير في بارسونز، تحقيق التنمية المستدامة حسب ما يطرحه 

مـل بطريقـة   أن النسق يع إلىأحد منظري الوظيفية الجديدة،  التي تشير "نيكوالس لومان"وذلك بموجب تجسيد فكرة 

مالحظة ذاته، وأن ينعكس على ذاته وعلـى مـا يفعلـه،     على، حيث يكون النسق قادرامراجعة الذاتفعالة من خالل 

ويستطيع أن يتخذ قرارات جريئة لهذا االنعكاس، تعمل على تكوين الذات الفاعلة للتلميذ، من خـالل امتالكـه الـوعي    

يعترف باآلخر وسط النوادي الخالص وإعطاء معنى لحياته ووجوده، وأن يبدل محيطه بدل أن يكون محتويا من قبله، و

لبيئية التي يتم تفعيلها كحركات اجتماعية داخل مؤسسات التعليم المتوسط، باالنفتاح علـى محيطهـا البيئـي وتنفيـذ     ا

مشروعات بيئية، بالشراكة مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، للتخفيف من حدة المشكالت البيئيـة وحمايـة   

التـوازن الصـحيح بصـورته     إنتـاج التنمية المستدامة، أن يعيد البيئة، وبذلك يستطيع نسق التربية البيئية ودوره في 

.، ضمن منظور الوظيفية الجديدةجفري ألكسندرالواقعية، ليكون توازن دينامي كما يؤكد على ذلك 

:الملخص بلغة ثانية

This study seeks to understand and analyze the pattern of environmental education, as
based, on the one hand,on functions performed by it's components interconnected with each
other, in order to achieve sustainable development, and on the other hand, on what the new
functional theory poses and it's benefits in field study, through approaching it's basic tenets
using the study indicators, and through testing by way of sociological hypotheses ensuring
scientific research methods based on both the descriptive approach and the content analysis
approach.
The study sample was a deliberate sample consisting of books of geography and civic
education, chosen from education books used by the medium education institution in the city
of Biskra. The curriculum contents of these books were compared with lists that have been
built by the researcher, and which carry the concepts of environmental education and
sustainable development that must be included in the books of medium school education,
aided in this, by an interview with a deliberate sample of medium school teachers in the city
of Biskra, to consider the various interactive curricular and extra-curricular processes, and by
using the cognitive test measurement, applied to the areas of sustainable development, and
used with a systematic sample of students of the fourth year of medium school education,
after verifying it's validity and reliability.
The results of this field study, showed that the pattern of environmental education, and what it
incorporates as different parts, are not working to consolidate and strengthen the ties of
interdependence and cohesion between components in an integrated and balanced manner to
reach sustainable development within medium school education institution, this as a result of:
- the dysfunction caused by improper value guidance, reflecting members interactions, and
unable to estimate it's impact on their behavior within the interactive curricular and extra-
curricular process mainly based on secondary concepts to achieve sustainable development.
These secondary concepts were found to occupy advanced ranks, while basic and essential
concepts occupied medium and low ranks, and appeared with contradictory and uneven rates,
and in some cases were non-existent , in many of the medium school levels of geography and
civic education.
- a lack of good integration of the concepts of environmental education and sustainable
development, within the premises if the basic pupil cognitive, affective, and skill needs
necessary to build the pupil's personality to achieve sustainable development.
- the lack of social integration within the relational interaction process, which occurs firstly in
class, and secondly outside the school environmental clubs.
- pupils roles, and their associated relationships and non-functional expectations to achieve
sustainable development, because it does not work to achieve the adjustment function with
cognitive testing for the areas of sustainable development, and therefore the various positions
of sustainable development, which are exposed in their daily lives.



Considering that these effects are real and realistic, they cause disorder, disturb the balance in
the environmental education pattern and it's role in achieving sustainable development
according to Parsons' claim, despite the fact that it does not destroy it's foundations, but only
seeks to change within the framework of balance, and so under the embodiment of the idea
of " Nicholas Le Mans ", one of the functional theorists, which indicates that the pattern
works in an effective manner through self rehearsal, so that the pattern becomes able, to
observe itself and reflect on itself and on what it does, and also make bold decisions
concerning this reflection that will work for the formation of the pupil's acting self, through,
making him possess pure awareness, giving him a meaning to his life and existence, making
him
alter his surrounding rather than just being included into it, and also rendering him admit
others within environmental clubs which activate as social movements within the institution
of medium school education, through the openness of this institution to it's environmental
surrounding and the execution of environmental projects in partnership with representatives
of the civil society and the private sector to alleviate environmental problems and protect the
environment; and thus, the pattern of environmental education and it's role in sustained
development can reproduce the right balance in it's real image, so that it will be a dynamic
balance as is Jeffrey Alexander confirms it within the new Functionalist approach.
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