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تعليم القيم في ألمانيا: والية سكسونيا السفلى نموذجا
Şükrü Bilici

المــلـــخــــص

يتم تعليم القيم في العديد من الدول تحت مسميات ونظم مختلفة، ورغم مالحظة وجود العديد من االختالفات 
االجتماعية والسياسية والدينية واالقتصادية في كل دولة فإن تعليم القيم يسعى إلى الوصل بالفرد والمجتمع 
إلى المثالية من خالل نقل القيم الثقافية واألخالقية والوطنية والعالمية إلى األفراد. تبحث هذه الدراسة في 
تعليم القيم في ألمانيا إحدى أهم دول القارة األوروبية وهي تتناول تعليم القيم في ألمانيا عموما مع تسليط 
الضوء على واقع تعليم القيم في والية سكسونيا السفلى. تتمتع ألمانيا االتحادية ببنية متباينة حيث يقطنها 
العديد من السكان المنحدرين من أصول أجنبية وهنا تتجلى أهمية تعليم القيم لتحقيق انسجام مجتمعي أفضل.
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إن إسهام تجربة ألمانيا الموغلة في القدم بشأن تعليم القيم، في فهم تعليم القيم في تركيا بشكل أفضل 
والتغلب على المشاكل الموجودة في هذا الصدد هما من أهداف هذه الدراسة. بوسعنا القول إن البنية 

العشوائية لتعليم القيم في تركيا، ووجود هذا النوع من التعليم بنسب مختلفة في البرامج التعليمية المتعددة، 
وتعذر إبراز عالقته واختالفاته بالشخصية وبتعليم األخالق بشكل واضح تمثل بعض المشاكل الراهنة في 
مجال تعليم القيم. من هذه الناحية فإن تقييم هذا التعليم في تركيا محليا وعالميا ودراسة مناهج تعليم القيم 

في الدول المختلفة يعتبر مهما للقضاء على المشاكل المعاشة في هذا الصدد.

بالدرجة  النوعي وبحثت  المنهج  إطار  تندرج في  التي  الوثائق  تحليل  تقنية  الحالية  الدراسة  استخدمت 
األولى البرامج التعليمية لمادتي »األخالق« و«الدين« اللتان يتم خاللهما تعليم القيم بشكل مكثف في ألمانيا، 
القيم في إطار  التعليمية. يتم تعليم  البرامج  التي يتم تدريسها في إطار هذه  بالقيم  وأعدت الدراسة جداوال 
دروس الفلسفة والدين في بعٍض من أصل نحو عشر واليات ألمانية وذلك أثناء تدريس مادة األخالق. أما 
في والية سكسونيا السفلى فثمة مادة شبيهة من حيث المحتوى بدروس األخالق تُطلق عليها تسمية مختلفة 
وهي مادة »القيم والمعايير« (Werte und Normen). تقدم والية سكسونيا السفلى حرية اختيار أو عدم اختيار 
مادة »الديانة« (Religion) وتبعا لذلك تنقسم هذه الدروس إلى ثالثة أقسام حيث يتم تدريس الديانة المسيحية 
في درسي »البروتستانتية« (Evangelisch) والكاثوليكية (Katholisch) أما الديانة اإلسالمية فتُدرس في 

.(Islamische Religion) »إطار مادة »الديانة اإلسالمية

تشتمل مادة »القيم والمعايير« التي يتم تدريسها في المرحلة اإلعدادية في والية سكسونيا السفلى األلمانية 
على الفلسفة وعلوم الدين ومشاكل علم االجتماع. وتهدف المادة المذكورة إلى جعل الطلبة يتوصلون إلى 
إجابات على األسئلة التي تثير فضولهم بخصوص مشاكل سنهم، وتلك المتعلقة بالمجتمع والدين، وأيضا 
ذلك  جانب  إلى  الخصوص.  وجه  على  األخالق  وفلسفة  األخالقية  القضايا  حول  تساؤالتهم  على  إجابات 
وإضافة إلى مفهوم القيم والمعايير التي يتبناها المجتمع يهدف درس »القيم والمعايير« إلى تعريف الطلبة 
بالثقافة الغربية والدين، وظاهرة العقل والدين، وأسس المجتمع الديمقراطي وذلك لجعلهم يدركون المبادئ 
األخالقية. تأخذ هذه المادة بعين االعتبار البنية الثقافية للطالب ونظرته إلى العالم وآرائه حول الدين. وتلعب 
عادات الغربيين من أتباع الديانة المسيحية على األخص دورا بارزا هنا كما يلعب درس »القيم والمعايير« 
إلى علوم  ويلجأ كذلك  المجتمعية  والقواعد  القيم  بشأن  المجتمع  يطلقها  التي  األحكام  تعليم  في  فعاال  دورا 

السياسة واالجتماع والنفس.

في إطار المهام المنوطة بالمدارس في عموم ألمانيا أنيطت بمدارس والية سكسونيا السفلى أيضا المهام 
التي يتعين على المدارس تأديتها. ويعتبر تشكيل شخصية الطالب في إطار المسيحية واإلنسانوية األوروبية 
اإلنسانية  والكرامة  التآزر  أن  كما  أهدافها.  أهم  من  االجتماعية  والحرية  الديمقراطية  وحماية  والليبرالية 
وحقوق اإلنسان والتسامح وحس المسؤولية والمساواة من أبرز القيم التي كثيرا ما يرد ذكرها في برنامج 
العنف  تجنب  االستدامة،  الوفاء،  التواضع،  الوطنية،  كالتدين،  قيم أخرى  إلى جانب  والمعايير  القيم  تعليم 

والثقة بالنفس.

في »برنامج تعليم القيم والمعايير« تندرج الكفاءات المتعلقة بالمحتوى في خمسة مجاالت تعلم مختلفة. 
جامعات  في  األقسام  بعض  افتتاح  تم  استفهامية.  جملة  شكل  على  الخمسة  التعليم  مجاالت  عناوين  وترد 
هانوفر وغوتينغن وأولدنبورغ الواقعة ضمن حدود والية سكسونيا السفلى لتدريس مادة »القيم والمعايير«. 
طلبة البكالوريوس يدرسون عموما الفلسفة أو الدين ويحصلون على شهادتين في آن معا. في جامعة هانوفر 
 ،(Werte und Normen) »وآخر لـ »القيم والمعايير (Religionwissenschaften) »هناك قسم لـ »علوم الدين

أما في جامعة غوتينغن فهناك قسمي التدريس (Lehramt) والليسانس (Bachelor) في »القيم والمعايير«.
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