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  مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون، العدد األول

 اإلسهام النسبي للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ بالتنمر اإللكتروني لدى عينة من المراهقين
The relative contribution of the big five factors of personality in the prediction of cyberbullying 

in a sample of adolescents  
  وائل ماهر محمد غنيم .د*

  ملخص
هدفت الدراسة للتعرف على العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
وعالقتها بالتنمر اإللكتروني لدى عين+ة م+ن الم+راهقين، أجري+ت 

) م+ن الم+راهقين بالمرحل+ة 368الدراسة على عينة مكون+ة م+ن (
عاًما بمتوس+ط  19 - 15أعمارهم ما بين الثانوية حيث تراوحت 

ع+ام،  0.85عام، وانحراف معي+اري ق+دره  16.69عمري قدره 
واس+++تخدم الباح+++ث ف+++ي الدراس+++ة الم+++نهج الوص+++في ، وأظه+++رت 
النتائج أن مستوى العوامل الخمس+ة للشخص+ية تراوح+ت م+ا ب+ين 

% وهي تعبر ع+ن مس+توى ف+وق متوس+ط 95.40% إلى 82بين 
راوحت النسبة المئوية للتنم+ر اإللكترون+ي إلى مرتفع، في حين ت

% وهي تعب+ر 71.10% إلى 61.05وأبعاده الفرعية ما بين ين 
عن مس+توى يت+راوح م+ا ب+ين المتوس+ط إل+ى الف+وق متوس+ط، كم+ا 
تشير النتائج أن بُعد العُصابية ارتبط إيجابًي+ا ب+التنمر اإللكترون+ي 

 ،طيب+ة/ المقبولي+ةوأبعاده ماعدًا بُعد اإلقصاء، كما ارتبط بُعدي ال
ويقظة الوعي/الضمير سلبًيا بالتنمر اإللكتروني وأبعاده الفرعية 
وهي (تشويه السمعة، الس+خرية والتهدي+د، انته+اك الخصوص+ية) 

قص++اء ل++م ي++رتبط ببع++د الطيبة/المقبولي++ة، ف++ي ح++ين ل++م إلماع++دا ا
ي++++رتبط بع++++دي االنبس++++اطية واالنفت++++اح عل++++ى الخب++++رة ب++++التنمر 

وأبعاده الفرعي+ة. وأظه+رت النت+ائج أن+ه يمك+ن التنب+ؤ اإللكتروني 
ب++التنمر اإللكترون++ي وأبع++اده م++ن خ++الل يقظ++ة الوعي/الض++مير، 
والعص++ابية، والطيبة/المقبولي++ة بنس++بة مئوي++ة تراوح++ت م++ا ب++ين 

  %.19.4% إلى 7.9

الكلمات المفتاحية: العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، التنمر 
  اإللكتروني، المراهقين.
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Abstract  

  
The study aimed to identify the big five factors of 
personality and their correlation with cyberbullying 
in a sample of adolescents. The study was 
conducted on a sample of (368) adolescents in high 
school aged from 15 to 19 years with an average of 
16.69 years and a standard deviation of 0.85 years. 
The researcher used the descriptive approach. The 
results showed that the level of the big five factors 
of personality ranged from 82% to 95.40% which is 
considered an above average to high level. In 
addition, the percentage of cyberbullying ranged 
from 61.05% to 71.10% which is considered an 
average to above average level. The results indicate 
that; neurosis was positively associated with 
cyberbullying and all its sub-dimensions except 
exclusion, Agreeableness and Conscientiousness 
were negatively associated with cyberbullying and 
its sub-dimensions (defamation, ridicule and 
threats, violation of privacy) with the exception of 
exclusion which was not associated with 
Agreeableness. Also, Extraversion and openness to 
experience were not associated with cyberbullying 
and its sub-dimensions. The results showed that 
cyberbullying can be predicted through 
Conscientiousness, neurosis, and Agreeableness 
with a level ranging from 7.9% to 19.4%. 
Keywords: The big five factors of personality, 
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