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كشور آلمان به دليل كمبود مواد خام در آن نياز حياتي . آموزش و پرورش كليد آينده است
وپا افتاده شناخت امروز ما   پيشاًچون اين گزارة ظاهر. به آموزش ديدگي ساكنانش دارد

آسا برجايي نهاد كه  بدست دادند، تأثيراتي زلزله» پيزا«و » ايگلو«نيست، نتايجي كه پژوهشهاي 
انگيز آغاز شد، بحثي كه در آن يك گروه به كلي به فراموشي  متعاقب آن يك بحث هيجان

رجي برخوردارند و چند آموز مدارس آلمان كه از گذرنامة خا يك ميليون دانش: سپرده شد
تباران مهاجرت كرده از كشورهاي  تبار يا از آلماني صد هزار محصل تبعة آلمان، اما خارجي

كند تا براي مابقي   نقش مهمتري ايفا مياًتحصيل براي آيندة اين طيفها تقريب. بلوك شرق
  .كودكان و نوجوانان و جوانان اين سرزمين

هاي مهاجر  وجوانان در غرب آلمان فرزندان خانوادهمجموع حدود يك سوم كودكان و ن من
اين تعداد در شرق آلمان به استثناي شهرهاي بزرگي چون برلين و (باشند  مي) خارجي(

دهند كه  نشان مي» پيزا«و » ايگلو«نتايج بدست آمده از پژوهشهاي ). اليپتسيگ بسيار كمتر است
به اندازة آلمان موفقيت تحصيلي ) ن و بلژيكبه استثناي مجارستا(در هيچ كشور صنعتي اروپايي 

لوئيزه بك، مأمور سابق ويژة دولت فدرال آلمان  ماري. وابسته به موقعيت اجتماعي والدين نيست
چنين رابطة تنگي بين پايگاه «ورزيد كه   انتشار يافت، تأكيد 2005براي امور مهاجرين در اين باره در يك يادداشت كه در اكتبر 

 فرزندان مهاجري را كه ما والدين و پدر بزرگان آنها اًاقتصادي و موفقيت تحصيلي افراد، طرد و انزواي باز هم بيشتر مخصوصاجتماعي ـ 
  .  را براي انجام كارهاي ساده از خارج به بازار كارمان جذب نموديم و به كشور آورديم، به دنبال دارد

كنند، درحاليكه اين  نامة تحصيلي ترك مي ند، مدرسه را بدون هرگونه پايان يك پنجم نوجواناني كه پاسپورت خارجي داراًتقريب •
  . باشد تعداد در بين نوجوانان آلماني يك دوازدهم مي

ها يك پنجم  اين تعداد در بين آلماني. روند ، مي»هاوپتشوله« يك دوم فرزندان خارجي به نازلترين نوع مدرسه، يعني اًتقريب •
  . باشد مي

  .باشد  درصد مي10رسانند، اين تعداد در بين خارجيان تنها  رصد فرزندان آلماني مدرسه را با ديپلم به پايان مي د25درحاليكه  •

نطفة اصلي اين . گردد بخش در همان نخستين سالهاي تحصيل كودك فراهم مي رسد كه زمينة اين فرآيند نارضايت چنان به نظر مي
شود ـ با عواقبي كه اين امر براي  درسة ابتدايي و ورود به مرحلة باالتر تحصيل بسته ميسمتگيري در سال شروع تحصيل و هنگام ترك م

  . هاي آموزشي كار و شغل براي اين كودكان در آينده خواهد داشت دستيابي به دوره

 چگونگي حل اين دهنده و پيامدهاي مخربي كه اين روند براي جذب اين طيف در جامعه دارد، در مورد از هنگامي اين نتايج تكان
اي در برخورداري از فرصتها در بخشهاي ديگر  كننده چرا كه موفقيتهاي تحصيلي نقش تعيين. گيرد نظر صورت مي معضل بحث و تبادل

و در مقابل، نقصانهاي تحصيلي عواقب منفي براي خود فرد، جامعه و اقتصاد . جامعه چون بازار كار و رشد اجتماعي ـ اقتصادي دارند
برداري و پشتيباني قرار نگيرد، آسيبهاي فراواني به  و چنانچه پتانسيل تحصيلي نوجوانان خارجي مورد بهره.  پي خواهد داشتملي در

  . توانمنديهاي كل كشور در آينده و به خالقيت آنها وارد خواهد شد

ه در همان مرحلة شروع تحصيل فرزندان گيرند، چراك اين به ويژه مؤسسات آموزشي هستند كه در اين ارتباط مورد انتقاد قرار مي
آموزان خارجي براي كالسهايي كه در آن هستند را افزايش  دانش» پيري«مانند و اين ريسك  ها عقب مي خارجي بيشتر از آلماني

شان دادند كه اين كاوشها همچنين ن. گردد مي» مدارس استثنايي«آموزان خارجي در  دهد، و اين نيز خود باعث باالرفتن تعداد دانش مي
هاي  دار خارجي توانايي  مدارس باالتر از سطح ابتدايي قادر نيستند، از طريق برگزاري كالسهاي تقويتي براي فرزندان مشكلاًمخصوص

آموزان خارجي سطح ابتدايي  تنها يك چهارم دانش» ايگلو«درحاليكه بر طبق . برعكس اين امر صادق است. خواندن آنها را رشد دهند
و اين . كند  ساله صدق مي15براي پنجاه درصد خارجيان » پيزا«بندي شدند، اين مشكل طبق تحقيقات  درجه» ضعيف«ندن مطلب در خوا

  .»دهند كشورهاي مشابه برعكس آلمان روند بهبود را در اين ارتباط نشان مي«لوئيزه بك  درحاليست كه طبق گفتة ماري



آموزان ياري رسانند، اين امر بعدها در مدارس باالتر با وجود  ري قادرند بطور فردي به دانشدرحاليكه معلمان مدارس ابتدايي به نحو بهت
شوند، والدين فرزندان خارجي قادر نيستند كه حذف  بندي مي ها درجه اما آنجا كه توانايي.  ناممكن استاًدهها معلم تخصصي تقريب

 اًظاهر. گردد شوند، محرز مي نگاه به موقعيت كودكاني كه دوزبانه بزرگ مياين امر با . كمكهاي فردي به فرزندانشان را جبران كنند
  .  نيست هاي خارجي دليل اين پديده عدم وجود انگيزة تحصيلي در خانواده

عدم تجربة كافي مؤسسات آموزشي با تنوع «مأمور ويژة سابق دولت براي مسائل مهاجرين دليل ديگر پيدايش چنين وضعيتي را در 
روند و تعداد  ها به مهد كودك و كودكستان مي  به همان ميزان آلمانياًبراي نمونه فرزندان خارجي تقريب. بيند مي»  و فرهنگياجتماعي
عالوه . باشد  در ميان دختران و زنان جوان بسيار نيرومند مياًانگيزة فراگيري مخصوص. باشد ها مي حتي بيشتر از آلماني» آمادگي«آنها در 

آشكار است «گويد،   بك مي لوئيزه خانم ماري. گذاري كنند ر والدين خارجي آماده هستند، در تحصيل فرزندانشان سرمايهبر اين، بيشت
كند كه نظام  وي اضافه مي. »و تفاوتهاي فرهنگي را تعديل بخشند) طبقاتي(كه مؤسسات آموزشي ما قادر نيستند، تمايزات اجتماعي 

  . ي با ناهمگوني و تنوع اجتماعي و فرهنگي برخورد كند كه برابري فرصتها تضمين شوندآموزشي ما بايد ياد بگيرد كه طور

 در آلمان وجود دارد، 70عملكرد آموزشي بسياري از مؤسسات آموزشي با وجود تنوع زباني، فرهنگي و ديني كه از اواسط دهة 
بسياري از مؤسسات آموزشي، . ردن اين يا ارگان بايد محتاط بودالبته در ارتباط با انداختن تقصير به گ. باشد فرهنگي مي السابق تك في

 نتايج مطلوبي را اًمنتها رشد و تقويت فرزندان مهاجر مطلق. دهند همچنين مربيان و آموزگاران تالشها و فعاليتهاي زيادي از خود نشان مي
هايي  رسد كه جذب و ادغام بچه ه دهشتناك به نظر مي اين مسئلاًمخصوص. ايم، ببار نياورده است كه در كشورهاي ديگر شاهد آن بوده

  . گردد اند نيز در نظام آموزشي آلمان ميسر نمي كه در همين كشور متولد شده

  

  ها توصيه
  

هاي آموزشي تقويتي زودهنگام و اعطاي صالحيتهاي آموزشي بيشتر به  لوئيزه بك در يادداشتهاي خود توصية ارائة برنامه ماري
بر اين پايه بايد، طبق نظر وي، در تمام .  رشد زباني و چندزباني قرار داداًوي بر آن است كه مبنا را بايد مخصوص. نمايد ا ميكودكستانها ر

ماريا بومر، مأمور ويژة جديد امور مهاجرين دولت نيز خواهان تقويت و . تدريس شود» زبان آلماني بعنوان زبان دوم«مراحل آموزشي 
ورزد كه نظام آموزشي بايد مسئوليت روند آموزشي براي تك   بر اين ضرورت تأكيد مياًخانم ِبك مضاف. باشد رشد هدفمند زباني مي

ها و استعدادها و همچنين تنوع اجتماعي و فرهنگي نياز  سطوح و شرايط مختلف تحصيلي، توانايي«: هاي كشور را برعهده بگيرد تك بچه
و باالخره بايد بهبود فرصتهاي تحصيلي براي فرزندان خارجي به يك . »ز سوي دولت دارندكننده ا به حمايتهاي مداوم فردي و تشويق

هاي آموزشي كار و پيشرفتة كادر  انطباق دوره. معيار براي سنجش كيفيت ايالتها تبديل گردد
آموزشي، تقويت همكاري والدين و تاجايي كه ممكن است ارائة وسيع مؤسسات آموزشي و 

  . باشد  از جملة آنها ميوقت نگهداري تمام

 انتشار يافت، ضعفهاي 2005كه در ابتداي دسامبر » تحقيقات سازمان همكاري اقتصادي و توسعه
 شانس مهاجرين جوان را اًكند و بر آن است كه اين امر مخصوص نظام آموزشي آلمان را تأييد مي

وهش، آلمان از اين لحاظ در بررسي قياسي اين پژ. دهد براي يافتن كار در بازار كار كاهش مي
» سازمان همكاري اقتصادي و توسعة اروپا«. كند رتبة مياني را در ميان كشورهاي جهان كسب مي

سازي هدفمند شغلي بيشتر از قبل بايد مورد  ورزد كه در كنار اننگراسيون زباني آماده تأكيد مي
  . توجه قرار گيرد

اما با اين وصف بايد گفت كه در مدرسه رقابت رسد،  آميز به نظر  هر چند كه ممكن است اغراق
البته رقابت پديدة مثبتي است، مشروط به اينكه . براي كسب فرصتهاي زندگي شروع خواهد شد

براي نظام آموزشي آلمان هشداردهنده بود، تا وضعيت » پيزا«تحقيقات . عادالنه صورت گيرد
نسي نهفته است، شانس بهتر نمودن همچون هميشه در هر بحراني شا: چون. موجود تغيير يابد

كند، يك طرح و برنامة وسيع آموزشي براي  آنچه كه قبل از هر چيز ضرورت پيدا مي. اي كه منجر به بحران گرديده است پديده
 خود را با هاي سازد كه توانايي اي كه براي كودكان و نوجوانان ممكن مي شان نيست، برنامه هاي كه آلماني زبان مادري انتگراسيون بچه

                 . اي كه در اين مسير بستر متنوع فرهنگي و چند زباني را مورد توجه قرار دهد هر نسب و تباري كه دارند تكامل بخشند، برنامه
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