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تعریف ملف  TOBP الثقافات  عبر  
 

 3.0 اإلصدار
1202 الثاني كانون 31 تاریخ   

العربیة إلى  األلمانیة النسخة من الترجمة  IPS Impuls Familienberatung KG 

 Kateřina Sidiropulu Janků, CUAS محرر 

 إثبات صوت مكبر یوجد ال

 Regina Klein قبل من والتصمیم المفھوم ، TOBP تطبیق أساس على

 ,Jentsch, Birgit; Klein, Regina; Paulus, Mareike; Sandner, Eva & Bignami :لذلك وفقا الوثیقة اقتبس فضلك  من
Filippo. 2021.  تعریف ملف  TOBP الثقافات عبر . NZFH, SUPSI, CUAS. 

 

 المقدمة  .1
وع ه الثقافات ع  المفتوحة الشارة منصة" الدو  + Erasmus م ن لتوج ة مرحلة   المهاج ة الرعا اة   األ  الح

كرة  جمع 1(TOPB) "الم ة  المؤسسات  ب   حاث والممارسات الجامعات  من األورو ر  واأل دة  معاي  لتط  ع  الدعم مجال    جد

 
رە بواسطة 1 ما تم  تط كرة   المواقف العابرة للحدود  ،  ا للمساعدة الم ه االنتقا  ملفا شخص وع Klein (2018a) يتضمن التوج ل عام .TOBP لم ش  
ه يهدف ، اة من أخرى إ مرحلة من المختلفة تحوالتهم    ودعمهم  األشخاص مرافقة إ االنتقا  التوج من "المزدوج االنتقال" .(ب 2018 الين) .الح  

اة اة ومن األبوة إ كزوج  الح ة) الح اة إ ما لد   (العاد دة ح وع ورمح هو آخر لد   جد م  TOBP (Klein 2018a ، 2020).  لمة استعارة تم  
" تور ة األساط  من "مي سيوس صديق مرشد إ  وتعود اليونان ه عهد الذي ، أود ل االبن هذا  إل ه أثناء والم ا ل غ اق   .الط استخدام يتم  ، الدو  الس  

 Birgit Jentsch, DJI; Regina المؤلفون
Klein, من سابق وقت في  CUAS; Mareike 
Paulus, DJI; Filippo Bignami, SUPSI & 
Eva Sandner, DJI 

 Nationales Zentrum Frühe (اإلنجلیزیة باللغة) المراجعون
Hilfen; Sabine Walper,  
DJI & TOBP team (Katia Bruneau, ENSIS; Anyla 
Pula, HC; Katja Raitio, JAMK;  
& Kateřina Sidiropulu Janků, CUAS) 
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كرة  والطفولة الحمل أثناء  المهاجرة  للعائالت الثقافات ة) الم ة رعا كر  وقت    الثقافات ع  األ اة من م  تدار .(TELFC ، الح
TOBP ل من ة للعلوم Kärtnten جامعة ق ق تم النمسا ، التطب ذها و سيق تنف الت اء مع  ا فنلندا من  ا وكوسوفو وألمان  :وس

 توس ينا ، ا ش كوسوفو  ، ب  
 اب معهد األلما  الش  DJI e. V. ، ا ،  ميونيخ ألمان  
  كة ة ENSIS ش ار  األورو بورغ ، والتضامن االجتما  لالبت األمان ، لون   
 ا مركز فنلندا  ، يوفاسكوال  ، الثقافات متعدد غلور  
 شارات إمبولس ة لالس األ  ، Spittal an der Drau ، النمسا 
 الوط  المركز  NZFH كرة للمساعدة درا  المركز   الم ف  الف الص  للتثق  BZgA ، ا ا  ، كولون ألمان  
 جامعة JAMK  ة  للعلوم ق ة ، التطب ل ة والدراسات الصحة  ال ، االجتماع  فنلندا    يوفاسك
  ر كول م ينا ، ها ش كوسوفو  ،  ب  
 SUPSI تارا سكوال فرس ال يون د  professionale Svizzera ،ة طال ا مانو،  اإل س  

لـ تعاون شریك DJI إن  NZFH. تتولى ، المشروع ھذا في  DJI و SUPSI بطان المرت الشریكان طور .المرتبط الشریك دور  
 .2(FH Kärnten) ملف الكفاءة عبر  الثقافات مع  جامعة  كارینثیا للعلوم  التطبیقیة

 المقدمة  .2
متزاید بشكل واضًحا المتزاید ضعفھن وأصبح أوروبا إلى القادمات الحوامل النساء عدد ارتفع  ، العالمیة الھجرة  تزاید مع . 

نسبیًا المرتفعة الوالدة حدیثي ووفیات بالوالدة المحیطة  الفترة وفیات معدالت في ، المثال سبیل على ، ھذا ینعكس  (Klein 2020 ، 
؛ باختصار  Heslehurst et al. 2018 ؛ Malebranche et al. 2017 ؛ Trovato et al. 2016 ،). 

والجسدي والعاطفي المعرفي النمو من  لمزید خاص بشكل تكّون المبكرة الطفولة مرحلة أن  إلى الشاملة الدراسات  أشارت  
محرومین  وأسرھم  ھم یظلون ما غالبًا ، ذلك ومع  .خاص اھتمام إلى الصغار الالجئون األطفال یحتاج لذلك .البلوغ مرحلة إلى لألطفال  

الخدمات من  (UNO ، 2016) ، وتلبیة  العائالت إلى للوصول المطلوبة الثقافات عبر المعرفة إلى حالیًا المھرة العمال یفتقر حیث  
مناسب بشكل الخاصة احتیاجاتھم . 

العقبة .العمل سوق ذلك في بما ، المجتمع من أخرى مجاالت في االجتماعي اإلدماج تحدیات  أیًضا المھاجرون  یواجھ  
االعتراف  عدم إلى یُنظر .المنشأ بلدان في المكتسبة والمؤھالت والدرجات بالمعرفة االعتراف عدم  ھو بأجر العمل أمام الرئیسیة  

المتحدة لألمم ةالعام الجمعیة) الصناعیة بعد ما المجتمعات جمیع في للمھاجرین مركزیة اندماج مشكلة أنھ على "األجنبیة" بالكفاءات  
تعود .خاص بشكل األوروبي االتحاد خارج دول من المھاجرون یتأثر ، األوروبي االتحاد في .(Wanner 2001 ، 417 ؛ 2016 ،  

تقدًما األقل البلدان  من األشخاص مؤھالت أن افتراض  على ، العجز نحو الموجھة الثقافي االختالف عقلیة إلى جزئیًا المشكلة جذور  
نظام في بوضوح  تحدیدھا یمكن ال التي المؤھالت .صالحة غیر وحتى ةقیم أقل أنھا على إلیھا یُنظر الخصوص وجھ على اقتصادیًا  

یتأثر  ، عام بشكل .مرئیة غیر  جعلھا أو قیمتھا تقلیل یتم وبالتالي محددة وغیر "مختلفة" فئة في تلخیصھا یتم ما غالبًا الوصول بلد  
سوق إلى المھاجرین  وصول أمام رئیسیة عقبة یمثل ما وھو  ،  الجنس بنوع والمتعلقة العنصریة بالمواقف بشدة بالمعرفة االعتراف  

عوائق  دون العمل . 

المھرة العمال في عام نقص یرافقھ ، الوصول بلدان في  والمطلوبة الحالیة المؤھالت بین توافق عدم ھناك ، نفسھ  الوقت في  
تُفھم .( المبكرة المساعدة) المبكرة طفولةال مرحلة في المھاجرة األسر دعم في خاصة - والتعلیمیة والصحیة االجتماعیة القطاعات في  

األسر  (احتیاجات) تغطي والتي ، الوقائیة الطفل وحمایة الوالدین ودعم المتكاملة الصحة لتعزیز عروض  أنھا على المبكرة المساعدة  
أن  حیث ، قلق مصدر اعالقط ھذا  في الماھرة العمالة نقص یعد .المدرسة في الطفل یبدأ حتى الحمل وقت من المھاجرة األصول  ذات  

نتائج  إلى االستثمارات ھذه مثل  تؤدي .عام بشكل والمجتمع األفراد حیاة ونوعیة رفاھیة  من لكال مفید الوالدة منذ األطفال في االستثمار  

 
ة" مصطلح ة رعا كر وقت   األ سخة   وكذلك ."م ة ال ةا  األصل ف لملف إلنجل فاءة تع ع جعل أجل من .الثقافات ع  ال المنطقة مع متوافقا الموض  

ة اللغة الناطقة كرة المساعدة" استخدام يتم  ، األلمان جمة هذە   "الم ة  ال األلمان . 
م  مالحظات بناءة 2 اإلضافة إ تقد الت ودراسات الحالة  ق المؤلف  من خالل إجراء المقا ائنا    النمسا وفنلندا  وكوسوفو ع دعمهم  لف شكر   نود أن 

ف ملف حول فاءة تع المقدم ال . 
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تعزز ورھابد والتي ، الجریمة معدالت وانخفاض ، االجتماعیة والرعایة الطبیة الرعایة على اإلنفاق وانخفاض ، التعلیم في أفضل  
(مؤرخ غیر ، األوروبیة المفوضیة) والثقافي االجتماعي التماسك . 

لمشروع البدایة  نقطة ھي التطورات ھذه  TOBP یساھم .األوروبي االتحاد من الممول  TOBP توظیف  قابلیة من كل  في  
المشروع لھذا المختلفة انتقالھم مراحل يف فعال بشكل المھاجرة العائالت دعم یمكنھم الذین االنتقالیین المرشدین وتأھیل المھاجرین  

أھداف ثالثة : 

  ً ز جب ، أو ة تع ل ف  قا ن توظ دهم خالل من المهاج ه  الوصول سهل بتدرب تزو مرشدين ع إل  
كرة المساعدة ) للعائالت الثقافات ع  الدعم مجال    انتقالي  المعرفة  ع  التدرب هذا عتمد  أن مكن .(الم  
قة  والمعرفة توالمهارا ف غ  السا ل  تم ال  أو / و بها  المع متها تقل قا ق ل   عليها  والتعرف سا المقا . 

ل عتمد ف ملف ع المؤهل هذا ومحتوى ش فاءة تع وع اتحاد طورە الذي الثقافات ع  ال م  TOBP. 
سب ، األساس  هذا ع ة المهارات المشاركون ك االنتقال  مراحل    المهاجرة تالعائال  دعم أجل  من األساس  

ارها يتم ال  المختلفة فاءات التدرب من االنتهاء  مجرد  .الوصول  لد    اخت س  ما خالل  من  الناتجة وال  
كر لعائالت 3"شارات مفتوحة " دور  الموجه  االنتقالي    مجال الدعم الم ام   مكن  للمشارك  الق  معتمدة ، 
ن  .المهاج

  موجھین  خالل  من  المھاجرة للعائالت الجودة  عالیة مبكرة مساعدة تقدیم  من  التمكن  في  المساھمة إلى  المشروع دف یھ  ،  ثانیًا  
أخرى  ناحیة  ومن  ،  المبكرة  المساعدة مجال  في  الثقافات عبر بمھاراتھم  ناحیة  من  االنتقالیون  الموجھون  یتمیز .انتقالیین  

المشتركة المبكرة المساعدة أھداف  لتحقیق  اآلباء مع  بالشراكة العمل  نھج  خالل  من   (Urban ، Vandenbroeck ، 
Lazzari et al. ، 2012). 

 یرید ،  ثالثًا  TOBP العملیة  ھذه في  ،  اآلن  حتى  مھمشین  ،  جانبین  (صحة  من  والتحقق  التقدیر أي) االعتراف  تعزیز : 
o (المنشأ بلد في للمعرفة رسمي وغیر  رسمي وغیر رسمي اكتساب) سابقًا المكتسبة بالمعرفة االعتراف . 

المھاجرین توظیف قابلیة یعزز ھذا . 
o والتنمیة الطفولة نماذج ، واألمومة األبوة أدوار ، األسریة الھیاكل) األجنبیة الثقافیة المفاھیم على التعرف  

الصناعیة بعد ما  المجتمعات في االجتماعي التماسك  یعزز  ھذا .(إلخ ،  األشخاص صور وكذلك . 

المناسب  لالحترام التحرریة والفكرة والمساواة  بالمثل المعاملة  یعزز أنثروبولوجي  وثابت حیویة إنسانیة كحاجة  االعتراف   
الشخصیة المواقف  جمیع  في  لآلخر والتقدیر واالحترام  (Honneth ، 2018). 

 (10/2019 – 10/2018) الكفاءة ملف تطویر 2.1
الكفاءات حول ألمانیا في المبكرة  للمعونة الوطني المركز نشرھا التي التوصیات أساس على الكفاءات ملف مفھوم تطویر  تنفیذ تم  

المبكرة المساعدة مجال في التخصصات متعددة األساسیة  (NZFH ، 2014). األدبیات  تقییم إلى ھذا الكفاءة تعریف ملف محتویات تستند  
وآباء  المبكرة المساعدة متخصصي مع  وسویسرا  وكوسوفو  وألمانیا وفنلندا  النمسا في  متعمقة  مقابالت) النوعي  البحث ونتائج الدولیة  

مرافقة  في تجاربھم في التفكیر من والمتطوعون المتخصصون  تمكن ، جزئیًا ومنظم مفتوح دلیل باستخدام .(صغار ألطفال المھاجرین  
العملیة ھذه في واجھوھا  التي المفیدة والعوامل التحدیات في سیما  ال ،  المھاجرین  عائالت ودعم . 

الذي الدعم  على ، المضیف  البلد إلى الوصول  عملیة في تجاربھم على التركیز كان ، المھاجرین األمور أولیاء مع المقابالت في  
فیھ یرغبون كانوا الذي أو  ، "الوصول" تمكین أو تسھیل على ساعدھم  . 

مشروع فریق عمل ، البیانات تقییم عند  TOBP  لھا الثقافات عبر معینة كفاءات تعیین  تم ، مھمة انتقالیة مراحل  أربع على . 

  

 
3 Open Badges الویب موقع إلى الرجوع یرجى .وإنجازاتھ ومھاراتھ الشارة حامل كفاءات تعرض والتي ، مضمنة وصفیة  بیانات مع محمولة رقمیة شارات ھي 
 تحدیًدا صلتھا حیث من Open Badges تطویر عملیة وحول ، /Open Badges: https://openbadges.org حول المعلومات من مزید على للحصول التالي
 .TOBP: https://www.tobp.eu بمشروع
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الكفاءة  ملف ھیكل  .3  
فاءة ملف  يتكون  ة فئات ثالث من ال س م ومعاي  الثقافات ع  العمل وكفاءة  االنتقال مرحلة :رئ  الجداول انظر) التقي

عد المهاجرة العائالت بها تمر ال  الخاصة االنتقال مراحل األو  الفئة تمثل .(أدناە 4.5 - 4.1 لد إ وصولها  ف  ال ط ، المض  وترت
ة المراحل هذە ات االنتقال جب خاصة بتحد ة الفئة  .عليها التغلب  المهارات تتعلق  الثان ع  وهذا .الثقافات  ع    الخاصة القدرة 
حتاجها ال  ن عائالت مع بنجاح للعمل  االنتقاليون الموجهون  ة مرحلة    المهاج م  معاي  تعي  يتم ، ثالثا .معينة  انتقال  تقي
لة فاءة  لمجاالت  مقا ل  انظر) والسلوك المهارات / والقدرات  المعرفة  من تتكون وال  ، "القدرة" لـ  (المجاالت  أو) الثالثة ال  الش
ة  المؤهالت وأطر .(1 عّرفون .(Jentsch et al.، 2019) الدول  "القدرة" 

 .االختصاص مجاالت    والمواقف  والمهارات المعارف ب  تقاطع أنها ع
ط المعرفة "المعرفة " مجال يرت ة   ة  النظ لة منطقة حول والواقع  .المش
معرفة يتعلق  هذا جب  ما  ام   ه الق ش  .  استخدام إ  "المهارات" مجال 
ك  ينصب .المعرفة  ة معرفة  ع ال ف شاط أداء ك ا .المطلوب ال  ، أخ
م "الموقف " مجال يتعلق الق من ال  والعواطف والمعتقدات   وراء ت
ة العادات فات الشخص ك  ينصب  .والت ب معرفة ع هنا ال ذ  س  تنف
شطة ة و مرنة "القدرة" ألن دينام  النموذج .معينة أ  مفتوحة  عمل
ا  للوزن عادة االنع  ع  اعتمادا ، العمل نطاق واستكشاف التفك  و
 ال  "القدرة" هذە  .(Baartman / de Bruijn ، 2011) والوضع الحالة 
ن ، معينة  ومواقف  ومهارات معرفة  فقط  تعكس  ضا  ول فاءة أ  ال  ال
فاءة  من  مجاالت  ثالثة  تطبق  ل  ال ش ا    ع  قادرا تكون وأن انع
ف فاءة تعادل "القدرة " وهذە ، الت ف    ال  .الت

 (خاص  توضیحي رسم) االختصاص مجاالت :1 الشكل

الثقافات عبر الكفاءة  ملف .4  
 ومعاییر محددة عمل بكفاءات مرتبطة منھا كل ، (4.4 - 4.1 الجداول) مختلفة انتقال مراحل أربع  الكفاءة تعریف  ملف یحدد

 كفاءات ھذه .االنتقال مراحل جمیع على تنطبق التي المقابلة التقییم معاییر مع الكفاءات تلك (4.5) األخیر الجدول یوضح .المقابلة التقییم
 لكل  كان لو حتى  ، تتداخل األربع االنتقالیة المراحل أن  إلى اإلشارة وتجدر .بأكملھ عملھم خالل إلیھا الرجوع االنتقال لموجھي یمكن فوقیة
 .بالتمییز  یسمح مما ، بھا المرتبطة الممیزة السمات من  عدد مرحلة

  

 الموقف
 "السبب لمعرفة"

 مھارات
 "كیف لمعرفة"

 القدرة
 على

 المعرفة التصرف
 "ماذا لمعرفة"
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اإلداري التنظیم  ، الثقافات عبر الكفاءة ملف 4.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة المرحلة   لد إ العائالت لوصول االنتقال ف ال أ  ، المض اع  ة الحاجات إش ة الماد ً  والعمل  إدارة يتطلب وهذا .أو
ل من إدارة اء ق اق   .االنتقالي  والموجه  اآل كرة  للمساعدة الخاص  الس مكن ، الم كون  أن  كة معالجة  هذا   محددة  ألسئلة  مش
ل مثل ، سج ش    الحوامل األمهات  طلب والتقدم للوالدة مس الد شهادة ع  للحصول  ما .الوالدة لحدي  م معاي  يتعلق ف  
م جب ، المدرجة التقي د  ة األقسام و  هنا أنه ع التأ الوضع المتعلقة المعاي  ب  التمي  يتداخل قد ، التال  .والمعرفة والقدرة 
عكس  فاءة مجاالت  تداخل هذا  ل    الموضحة  ال  .1 الش

  

ة المرحلة االنتقال للعمل الثقافات عبر الكفاءة  التقییم معیار   
المضیف البلد إلى الوصول : 
المادیة االحتیاجات تلبیة  

 والعملیة 
 

االنتقا  الموجهون  
ة  ع  القدرة لديهم  االستجا  

ل اجات تعاو  ش لالحت  
ات ة والمتطل ة الماد والعمل  

ة  .لأل

االنتقالي  المرشد  
ة  ع - الخطوات درا ة اإلدارة   وقراط  والب

ة   االنتقاليت  المرحلت    الصلة  ذات األساس
لد  إ للوصول ف ال ل    واألبوة  المض  المستق

ه - ف ع ، الوالدين مع ، القدرة  لد ل  الت ش  
شأن مستقل اجات   العائالت وموارد احت
اتها ان م  .و

بع ع قادر  -  العائالت ع يتع  ال  المهام ت
ام م  بها الق د  وتنظ ات  وتحد    المهام  هذە  أول
شار  التعاون  العائالت مع ال

التعاون  التقدم  مرافقة  ع قادر  -  العائالت مع 
ه - التعاون ، القدرة  لد  ذوي والمهني  العائالت مع 

م ع  ، الصلة  م أو تقد د تنظ  المساعدة  من الم
ة ا  الحاجة  حسب  الم

ه - ن أ تجاە  منفتح موقف لد ل الذي المهاج ق  
عالج ل) و ش ا   ا  غ  أو م  مخاوف جميع (م
ات ما) الوالدين وصع  تتجاوز  ال  تلك ذلك    
ا كرة  المساعدة  قضا ة الم د  .(التقل
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الواجھة  إدارة ، الثقافات عبر الكفاءة ملف 4.2  
 

االنتقالیة المرحلة الثقافات  عبر العمل مھارات  التقییم معیار   
 الخدمات إلى الوصول
 والصحیة االجتماعیة

 

االنتقاليون الموجهون  
من األ دعم  ع  قادرون  

الخدمات إ الوصول  خالل  
ة ة االجتماع ل والصح ش  

التعاون تعاو  مع و  
 .المهني 

االنتقا  المرشد  
عرف - ف  مكن ك اء مساعدة    الخدمات ع  التعرف   اآل

ة ة االجتماع لد    والصح ف  ال  المض
ه - ة قدرات  لد ل تعاون سه  ع  العائالت حصول ل

ة الخدمات ة  االجتماع شجيع والصح اء و ه ع  اآل  توج
 العروض  من متنوعة مجموعة  خالل من أنفسهم 

ه -  الصدمة آثار  لمعالجة المهني  مع العمل ع القدرة  لد
 المحتملة والوصمة 

 أن ي  / ال  الفاعلة الجهات جميع ع  عامة نظرة  -
شارك الفعل  ة     شمل هذا  .القض : 

o  الصلة  ذات والمتخصص  الخدمات  معرفة  
o سيق ع القدرة ن  المهني  مع الدعم  ت  أي ، اآلخ

د الفعل المشاركة  الفاعلة الجهات تحد ة      القض
حاجة يزال  ال الذي ؛  المشاركة  إ  

o د اك تحد مكنهم  الذين األشخاص و  مهام تو  
) معينة  ل ع  ، اللغة ) مهاراتهم ألن المثال س
كرة المساعدة ة غ  الوقت موارد أو (الم اف ) 

o الخطوات الو  مستوى رفع جب ال    اتخاذها  
 معا  العمل  من المعني  الفاعل  جميع يتمكن ح 
ة فعال ل ع )  ة مراعاة  ، المثال س  حساس
 مثل ، للمشاركة  الممثل  إعداد ؛  الوالدين
جم   (ذلك إ وما  ، لمهمتهم  الفور  الم

 

األمور وأولیاء االنتقالیون الموجھون  یولي  ، والصحیة االجتماعیة الخدمات إلى العائالت تصل عندما االنتقالیة المرحلة  في  
الشبكة عبر " باالنھیار األسرة تھدد ال حتى معًا والمتخصصون والعائالت االنتقالیون الموجھون یعمل :الواجھة إلدارة خاًصا اھتماًما " ، 

المعنیین  الشركاء أن  ھذا  یعني ،  المبكر  المساعدة سیاق  في  .الخدمات جمیع  تعاون  ضمان الشفافیة من  ممكن  قدر  بأكبر باألحرى  بل  
والطفل  الوالدین مجموعات  خالل من للعائالت اإلضافي  الدعم مثل ،  الصلة ذات المبكرة  المساعدة  عروض  مشترك  بشكل  یحددون  ، 

إلخ  ، األحیاء ومجموعات . 
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العالقات  إدارة ، الثقافات عبر الكفاءة ملف 4.3  
 

االنتقالیة المرحلة للعمل الثقافات عبر الكفاءة  التقییم معیار   
المجتمع   كعائلة  القدوم : 
حا أن ن  ص ن  أب وأب  

 

االنتقاليون الموجهون  
ع القدرة  مجهزون   

ل   المساعدة شك  
ه االستقرار أثناء والتوج  

ة مرحلة و  الحمل األ  
كرة ئة   الم مستقرة  غ  ب  

مألوفة وغ  . 

االنتقا  المرشد  
ه - ة معرفة لد أهم ة  ة أفراد مختلف ودور األ    األ

اقات مختلف ة  الس  والهجرة  الثقاف
ه - ل   المساعدة  ع القدرة  لد شك  ب  ناجحة  عالقة 

م والطفل الوالدين د  وتقد ما الدعم من الم  مطلوب هو 
ة) كة ع  القائم المجتمع أو المه  أو األ  (الش

ساعد موقفا يتخذ - ك  عدم ع  شك ل ال ش    نقدي 
ات مكن الوالدين رغ اع من و  .الوالدين مع تعاط  نهج ات

ه -  المعاي  ب  التناقضات   التوسط ع القدرة  لد
ة ة االجتماع مجتمع الخاصة وتلك للوالدين  والثقاف  
ة   األغلب

مكن - ع ب  التوترات ع التعرف   وحقوق الثقا  التن
سان ة  اإل  ونقلها العالم

ه - ب تجاە تقديري موقف لد ة  األسال  األبوة تجاە  األصل
حث  ع وقادر  واألمومة  ة األ دوافع وفهم ال  األبناء ل
 .تح  دون

 

ة  المرحلة تتطلب  ة للوصول االنتقال أ  وكذلك  ، مفتوحة  عالقة  إدارة  االنتقالي  والموجه  األ  من المجتمع   
صبح  أن  ."مستدامة" كون قد  مجتمع   والدا  المرء  ة  مقارنة  ، له   الخلف ة   "الصالحة األبوة" من  مختلفة معاي  ، للفرد الثقاف
ة" تجاە  المختلفة والمواقف  ة  األطفال رعا ا عبئا ، "المناس ن عائالت ع  كب ة  الوضع يتفاقم  .المهاج س ال ش  ال  لأل     تع
ئة  ل  ع  ، مستقرة  غ  ب ة  غ  / مؤقتة إقامة  مع  المثال س قاء مؤكدة  غ  احتماالت  أو فقط مناس لد    لل ف ال  ظل    .المض
ة الظروف هذە كون ، الصع ه االستقرار من  معينة درجة خلق  ع قادرن االنتقاليون الموجهون  ما .والتوج الدعم يتعلق ف كر    الم
مكن ، اء يركز أن  ة المرحلة هذە   االنتقاليون والموجهون اآل ة ع  االنتقال طة الخاصة األهم  .والطفل الوالدين لرا
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المشاركة إدارة ، الثقافات عبر الكفاءة ملف 4.4  
 

االنتقالیة المرحلة للعمل الثقافات عبر الكفاءة  التقییم معیار     
ق   المواطنة إ  الط  

شطة   ال
 

 االنتقاليون الموجهون
المهارات مجهزون   الالزمة 
ر    المشاركة  لتط
شطة والمشاركة المجتمع  ال
ة المجتمع   ا ال  مع 
 العائالت

االنتقا  المرشد  
عرف - ف  شجع ك دعم  ادرات   المشاركة و  الم

ة ة أو االجتماع ة أو الثقاف اس ة أو الس اض ة  أو ال  التطوع
اء مع  .اآل

ه - قا تعلمه تم  ما  ع التعرف  ع القدرة  لد  المؤهالت) سا
فاءات اء ومرافقة  (والمعرفة وال ة الخدمات إ اآل  المناس
ز ليتهم  لتع ف  قا  للتوظ

مكن - ات لتمك  طرق تطبيق   س  اإلجماع أو / و البناءة  ال
ة أساس ع ا  العائالت  مشاركة  تمك  أجل من ال

مكن - شجع أن  اء  ة (اللغات) اللغة تعلم ع اآل  الرسم
لد ف  لل  المض

ة اتصاالت  إقامة   المهاجرة  األ دعم  ع قادر  -  اجتماع
ات مجتمع مع ة  األقل  واألغلب

مكن - فاءات ع تعتمد  أن  ة ال  ع القائمة  المدن
ة ة  المسؤول ة  الشخص ة والتأمل  من تمكن ال  واالجتماع
ح ة األسئلة ط ة القرار  وصنع النقد ا ال  والمشاركة 
ة  اس ف الس ام اإلعال  والتثق ع  واح  التن

عرف - ة  ف لشك   المساعدة  ك ن واستخدام   العامة األما
ن مثل)  لالجتماع كنقاط (المدينة   المتاحة األما
ن واالتصال ن أ دعم  أجل  من للمهاج  إقامة    المهاج
ة اتصاالت  ات مجتمع مع اجتماع ة األقل  .واألغلب

 

ة المرحلة تتطلب مكن ال  ، االنتقال اء مشاركة  ، فاعل  مواطن  المهاجرة العائالت فيها تصبح أن   والموجه  اآل
اء االنتقالي  ز أجل من ك ات تع ة العمل شارك ما .الفعالة والمشاركة ال المساعدة يتعلق  ف كرة  مكن ، الم كون أن  ر    التط
ك  كة  المش ة لش ة اجتماع ل  من  مجتمع ة  ذا  االنتقالي  والموجه  العائالت ق ة أهم ل  ع  :كب ان إذا ، المثال س  نقص  هناك 
كة   ة ش مكن ، األ كة ألعضاء  ة  الش دة" االجتماع عض   .للوالدين الدعم فجوة  سد "الجد ان   المشاركة  تكون لن ، األح
ة عد إال ممكنة  الفعالة  والمشاركة المدن ة  ة ف اإلضافة .للوالدين المكثفة الرعا شمل  ، ذلك  إ   د  وجه ع المشاركة   التحد
شطة  المشاركة  اء ال ن  لآل ر    المهاج ل تط شغ دارة  و كرة المساعدة خدمات و ارة  .الم ع اء :أخرى  سوا اآل  متلق  فقط ل
ن  ، للخدمات مكنهم  ول ضا  شاط المساعدة   دور  لعب أ ل    ب شك  .العروض  
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 4 الكفاءة المھنیة عبر  الثقافات ، إدارة  الحدود 4.5
 

 المرحلة
ة   االنتقال

للعمل الثقافات عبر الكفاءة التقییم معاییر   

ما  يتعلق ف  
مراحل جميع  

 االنتقال 
 

االنتقاليون الموجهون  
فاءة  مجهزون  للتواصل  ال  

لغة وجود  عدم  حالة   ح   
كة   مش

االنتقا  المرشد  
درك - ة  لغتهم  التواصل  ع  القدرة أهم ن  األم  (لغاتهم)   للمهاج
ه - بتعاطف  االستماع ع القدرة  لد  
ه - ب معرفة لد أسال ة  واالختالفات المختلفة االتصال    االتصال    الثقاف
ه -  لغة   والتفك  اللف  غ  التواصل   االختالفات فهم  ع القدرة  لد

 الجسد 
ه - جم  مع محادثة أثناء التوسط ع القدرة  لد مة) م ة محا  (ثالث

 االنتقاليون الموجهون
فاءة  مجهزون  ال  لقبول 
ة  االختالفات  الثقاف

االنتقا  المرشد  
عرف - ة العنا  فاءة  األساس ة الثقافات ع  لل  الثقافات  ع  والنظ
ف - ع االختالفات  ة   م   الثقاف ل ع ، والمعاي  الق ما المثال  س  ف

السلطة يتعلق س  وأدوار   ان الزمان ومفهوم  الج  والم
درك - ة  ة الخلف عرف المجتمع   وأهميته للفرد الثقاف ف و ل ك ش  

م ذلك ة  والصور ومعتقداته  المرء ق  النمط
أخذ  االنتقاليون  الموجهون 
ار    القوة توازن  اختالل  االعت
 أفعالهم  جميع   

االنتقا  المرشد  
ب  - ة المساواة قدم  ع دائما للعمل  والعادات المواقف ي ا ال  مع  و

اف   المهاجرة العائالت ادل االع  المت
ه - ل ع القدرة  لد ل والتمي  المساواة عدم حاالت تحل ش  ، نقدي  

ل ع س أساس  ع المثال  س اسة والعرق الج  والوضع والس
 .الج  والتوجه والعمر  والدين والثقافة واالقتصادي االجتما 

ل - ق ا  العائالت  ءكخ اتهم     دعم  ؛ الخاصة  ح  خالل  من األ 
ً  الوالدين لدى  القوة  نقاط ع االعتماد د ك  من   نقاط  ع ال
 الضعف 

ة  ع قادر  - ن  وحدود حدودە  مراق  اآلخ
 

اء  سيواجه ، أعالە  الموضحة االنتقال مراحل  جميع    ل  ع  ، عندما  الحدود  إدارة االنتقاليون والموجهون اآل  المثال س
حدث  ، لغات  االتصال   ة والمواقف  األعراف  وتتضح  ، مختلفة   ا  غ  الوضع أو المختلفة  الثقاف من .المت ما ال  ، التحدي   س
ما المساعدة يتعلق  ف كرة   اء أن   ، الم حثون االنتقالي  والموجه  اآل لونه  مسار عن ي ش ة  االختالفات تظهر  عندما معا  و  الثقاف
ما ال ، ة الحساس  المجال   س اق و  األطفال لرعا   .القوى توازن اختالل س

 
نادا إ  4 قة للتعامل مع "التحدي التلوي   المجتمعات ، Keupp (2007) اس دارة الحدود ؛ كط م  الحدود و  الذي يتحدث عن ترس
ة  ."المتغ
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 ملخص  .5
ف ملف هو Transition Mentor برنامج شاؤە تم تع  األشخاص  يرافقون الذين الثقافات متعددي  للمهني  حديثا إ

ة مرحلة  من صا مصممة  و  .أخرى إ  انتقال ات"   المهاجرة  العائالت لدعم  خص ن  ، "مزدوجة انتقال عمل مكن ول  إ  نقلها 
 المواقف  مواجهة من (والجماعات األفراد ) المختلفة المستهدفة  المجموعات تمك  أجل  من اإلعدادات  من متنوعة  مجموعة
دة  ات ضمان هو الرئ  الهدف .معها والتعامل الجد ة عمل  .(Klein 2018a) ناجحة انتقال

حتوي فاءة ملف  ة كفاءة مجاالت  أرعة  ع  ال اإلضافة مم  االنتقاليون  الموجهون .األقسام ع  اختصاص مجال إ 
القدرة  مجهزون  اجات ع التعرف ع  ة االحت ة الماد ات والعمل ة ومتطل ل  ومرافقتها األ ش  .تعاو  

االنتقا  الموجهون  

 الحصول  األ دعم  ع  قادرون ة ع  ة الرعا ة االجتماع التعاون والصح  .والمهني  العائالت مع 
  فاءة لديهم اق    والتوجه االستقرار  لخلق ال ة ومرحلة  الحمل أثناء ، مألوف وغ  مستقر غ  س كرة  األ  الم

ات أثناء ،  .اإلقامة   والحق  اللجوء طل
  ر المعرفة  لديهم ة المشاركة لتط شارك ن أل ال شطة  ومشاركتهم  المجتمع   المهاج  .المجتمع   ال
 القدرة  يتمتعون كة لغة  وجود  عدم  عند التواصل ع   .مش
 ة  االختالفات ع  التعرف ع  قادرون م  دون  الثقاف  الح
 أفعالهم جميع   القوى توازن اختالل    النظر. 
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