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الملخص
يشكل أبناء الثقافة الثالثة البالغين نسبة كبيرة من سكان االمارات العربية المتحدة ،غير ان الدراسات التي اهتمت باستكشاف
الضغوط واالضطرابات النفسية وسط هذه الفئة في دولة االمارات تعد قليلة جدا .بعض الصعوبات التي يواجها أبناء الثقافة
الثالثة والتي تمت دراستها على نطاق واسع في دول اخري تشمل كثرة الحركة من مكان آلخر ،الحزن الذي لم يتم معالجته او
التخلص منه ،المعاناة في تكوين العالقات ومشكالت تكوين الهوية .تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف اتجاه الهوية السائدة
واألعراض االكتئابية ،وتحديد ما إذا كانت اتجاهات الهوية تتنبأ باالكتئاب وسط أبناء ثقافة البالغين الثالثة بجامعة اإلمارات
العربية المتحدة .تم اختيار عينة تتكون من  250طالبا وطالبة من طلبة جامه االمارات العربية المتحدة الذين قضوا معظم فترة
نموهم التنموية خارج بلدهم األصلي .تم استخدام اإلحصاء التحليلية واالستنتاجية لتحليل بيانات الدراسة .أظهرت النتائج أن
 ٪ 64من افراد العينة يعانون من مشكالت تراوحت بين اضطراب المزاج الخفيف ولالكتئاب الشديد .كما أوضحت النتائج أن
األعراض االكتئابية التي كانت أعلى من المستويات العادية قد تمثلت في الشعور بالذنب ( ، )٪ 48.8والتغيرات في نمط النوم
( )٪ 42.4والفتور أو التعب ( .)٪ 40من بين اتجاهات الهوية المختلفة ،كان اتجاه الهوية الشخصي ) (n = 149واتجاه الهوية
العالئقي ( )n = 112هما االكثر أهمية ،في حين كان اتجاه الهوية االجتماعي ) (n = 67واتجاه الهوية الجماعي
) (n = 58هما األقل أهمية بالنسبة إلى المشاركين .وقد أظهرت نتاج معامل االنحدار المتعدد أن اتجاه الهوية الشخصي له
تأثير ارتباطي إيجابي على االكتئاب .تكمن أهمية نتائج هذه الدراسة في أنها تضع األساس للدراسات المستقبلية وسط هذه الفئة
في دولة االمرات العربية المتحدة كما انها تلفت االنتباه الي الحاجة إلى خيارات العالج المناسبة.
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