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  .وسمات الشخصية واألمراض النفسيةاستخدام اإلنترنت المسبب للمشكالت  عدد من الدراسات الدولية في العالقة بين  ال  بحثت

وبالرغم من انتشارها على نطاق واسع، ال تزال مثل هذه األبحاث نادرة في منطقة الشرق األوسط. لذلك بحثت هذه الدراسة في  

طالبًا جامعيًا من   350عينة من    في الشخصيةوسمات   وتقدير الذات بواالكتئااستخدام اإلنترنت المسبب للمشكالت   العالقة بين

عاًما، من مقيمين دولة اإلمارات العربية المتحدة. أكمل المشاركون العديد من    33و 17ما بين    تتراوح أعمارهم  ،كال الجنسين

واالكتئاب وتقدير استخدام اإلنترنت المسبب للمشكالت  التقييمات للمتغيرات االجتماعية والديموغرافية ومقاييس للتحقق من  

نتائج هذه الدراسة أن    .الذات، وقياس سمات شخصيتهم استخدام   ٪ من العينة منخرطين في سلوكيات تعكس  75.1وجدت 

 واالنحدار الخطي الهرمي  (bivariate correlations)تحليل االرتباط الثنائي    نتائجأيضا  أكدت  و.  اإلنترنت المسبب للمشكالت

(hierarchical linear regression)    ةالمستغرق  مدة الوقت  تم توقعه من خاللاستخدام اإلنترنت المسبب للمشكالت  أن 

 .  الشخصية  لمقياسالثالثة  المجموعاتفي استخدام االنترنت، وارتفاع في درجات االكتئاب، وزيادة القيم عبر 

 

في دولة اإلمارات العربية    اإلنترنت المسبب للمشكالت  تتوافق نتائج هذه الدراسة إلى حد كبير مع الدراسات األولية الستخدام

هذه الدراسة مساهمة جديدة    وعالقاتها مع األمراض النفسية. باإلضافة  المتحدة من خالل   للدراسات السابقةإلى ذلك، تقدم 

وسمات الشخصية. تدعم   استخدام اإلنترنت المسبب للمشكالتالعالقة بين   تكشفكونها أول دراسة في هذه المنطقة من العالم 

أن األفراد  ، حيث  استخدام اإلنترنت المسبب للمشكالتبالشخصية األسباب النظرية التي تحفز    المتعلقة  الدالة إحصائياالنتائج  

  وسط اإلنترنت    مما يجعل  ، اإلنترنت  على  ميول اإلدمان  تحفيزالذين يتمتعون بسمات شخصية معينة يميلون بشكل خاص إلى  

 .في التفاعل الواقعي مع اآلخرين لم يتم تلبيتها أو تم تجنبهاتلبية احتياجات اجتماعية معينة في المجال االفتراضي ل
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