
برنامج التوجيه الثقافي األسترالي 

الصدمة الثقافية

من الطبيعي أن تأخذ معك بعض الطرق للقيام باألشياء عند مغادرتك 
لوطنك األم والسفر إلى بلدك الجديد.

سوف تجلب معك: 

شخصيتك وهويتك – من أنت	 

أنماطك الثقافية – أسلوب حياتك	 
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عندما تصل إلى بلٍد جديد له طرقه المختلفة للقيام باألشياء، قد 
تشعر بـ:

االرتباك	 
التوتر	 
سرعة الغضب	 
االرتياب	 
اإلعتماد على اآلخرين	 

إذا حدث لك ذلك، فقد تكون اُصبت بصدمة ثقافية. 

الصدمة ثقافية طبيعية. 

فهي تحدث لمعظم الناس عندما يصلون إلى أستراليا، أو 
أي بلٍد جديد. 

. إذا لم تكن وحيداً

تكون الصدمة الثقافية عبارة عن ردة فعل طبيعية لتغيير 
كبير في حياتك. 
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4 مراحل للصدمة الثقافية 

عادةً، هناك 4 مراحل للصدمة الثقافية: 

شهر العسل – كل شيء جديد ومثير.

الصدمة الثقافية – كل شيء غريب ومربك.  

التكيُّف – تبدأ في التكيُّف مع أسلوب الحياة الجديد. 

اإلتقان – تتحسن في القيام باألشياء وفق الطريقة الجديدة. 

بمعرفة المزيد عن مراحل التحسُّن، سوف تكون أكثر قدرة على 
التعامل مع المشاعر والتجارب التي تمر بها.
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شهر العسل

عندما تصل إلى أستراليا تكون:

تحدوك آمال عريضة	 
لديك توقعات كبيرة	 

ترى كل شيء مثيراً وجديراً باالهتمام. 

الصدمة الثقافية

تنشغل بالكثير من:

األشياء التي يجب أن تقوم بها	 

المشكالت التي تريد حلها	 
o العثور على منزل تسكن فيه
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o 

o 

العثور على عمل

الذهاب إلى دروس تعلم اللغة االنجليزية

قد تشعر بـ:

خيبة األمل	 

اإلحباط	 

الحرج	 

الخوف	 
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الغضب	 

اإلحساس بالذنب	 

الُحزن	 

وأيضاً قد:

تشتاق إلى حياتك القديمة في بيتك القديم	 

تجد صعوبة في النوم وتشعر باإلرهاق الشديد	 

تفقد الشهية والرغبة في األكل	 
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تشعر بعدم االهتمام	 

التكيُّف

تزداد تجاربك. 

تبدأ لغتك االنجليزية في التحسن. 

تبدأ بالشعور بالمزيد من التحكم. 
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قد ال تزال مرتاباً من بعض األشياء. 

فمن الصعب تحقيق توقعاتك.

اإلتقـان

لقد اعتدت على روتين اآلن. 

تعودت على طريقة القيام باألشياء في بلدك الجديد. 
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هذا يشمل: 

اللغة	 

العادات	 

التقاليد	 

األكل	 

الناس	 
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التعود على حياتك الجديدة

قد يفتخر كل شخص بثقافته وخلفيته. 

يمكنك أيضاً تبادل ثقافتك مع األستراليين. 

هناك أشياء يمكنك القيام بها للتعود على حياتك الجديدة.

راقب، استمع وُكن منفتح الذهن

قد ال تكون متأكداً من القواعد المجتمعية في أستراليا. 

يتواصل الناس بمختلف الطرق:  

لفظياً – بالكالم	 
غير لفظي – بلغة الجسد وااليماءات	 
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حاول االستماع جيداً إلى إلى ما يقوله الناس.  

انظر إلى لغة الجسد – الطريقة التي يستخدم بها الناس:  

وجوههم	 
عيونهم	 
أجسادهم	 
أيديهم	 

يمكنك تعلم المزيد عن طريقة تواصل الناس.  

قم بطرح األسئلة

قد ترى الناس يقومون بأشياء في أستراليا تبدو لك غريبة أو خطأ.  

قد تكون األشياء التي تراها طبيعية في أستراليا.  
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قد ال تفهم حدوث شيٍء ما ألنك ال تعرف عنه ما يكفي.   

اسأل الناس الذين تثق فيهم عن األشياء التي ال تفهمها. 

حافظ على ِحس الدعابة لديك

يُحتمل أن ترتكب أخطاًء أثناء تعودك على حياتك وثقافتك الجديدة. 

إذا كان بإمكانك الضحك على أخطائك فسوف يساعدك ذلك على: 

التعلم	 
التأقلم	 
االستمتاع بالتجربة ككل	 

القلق واإلحباط
. تعلم االنسجام مع الثقافة الجديدة ليس أمراً سهالً

عندما تختلط مع أشخاص من ثقافات أخرى قد يكون من الصعب 
إيصال فحوى ما تعنيه.
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إذا حدث لك ذلك، قد تشعر بـ:

القلق – بشأن أشياء ليست على ما يرام	 
اإلحباط – اإلنزعاج من عدم قدرتك على تغيير األشياء	 

إذا كنت مدركاً أن هذه المشاعر طبيعية، قد تستطيع التعامل معها 
بشكل أفضل.

المشاركة في المجتمع

هناك فائدة كبيرة من محاولة: 

فهم ثقافة جديدة	 
تجربة أسلوب حياة جديد	 

حاول أن:

تخرج	 

تلتقي بأشخاص ُجدد	 
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تزاول أعمال تطوعية – القيام بعمل بدون أجر 	 
لمساعدة اآلخرين

تشارك في أنشطة وفعاليات مجتمعية 	 

سوف يساعدك هذا على: 

ف على أستراليا	  التعرُّ

مشاركة ثقافتك مع األستراليين	 

قم بأشياء تبث فيك األمل نحو مستقبٍل أفضل

حاول النظر إلى أيامك األولى في أستراليا كإحدى مراحل 
حياتك – بداية أملك نحو مستقبٍل أفضل. 
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التحق بدروس تعلم اللغة االنجليزية. 

سوف:

تتيح لك المشاركة في المجتمع	 

ز احترامك لذاتك – شعورك الجيد بشخصيتك	  تعّزِ

افعل شيئاً مميزاً لنفسك بشكل منتظم

مارس بعض التمارين البدنية:

تمشى أو اركض	 
اركب دراجة	 



16

التِق بأصدقائك.

ب هواية جديدة – شيء تريد أن تفعله ألنك تستمتع به  جّرِ
– أو ابدأ في ممارسة هواية قديمة مرة أخرى.

يمكنك أن:

تزرع نباتات	 

تتعلم كيف	 
o 
o 
o 

تعزف على آلة موسيقية
ترسم لوحة

تمارس رياضة

تّم إعداده من قِبل المنظمة الدولية للهجرة بالنيابة عن 
وزارة الخدمات االجتماعية األسترالية 


