
  

929 

 

 البحث ملخص
هددلل يؾت ة   لل-هدش جدلل  -أثلل لهدثلل دؾملهدسغاللؼلاهدس ي ي اا لل دتلل الهدلسه لل ليلل ل  لل  للسيتسثللالهدتلللرلهدلل   

دتحق ل لةل هلهدتللرلل.هألملؽلهددل ب هن مخل ط لكدس تلشخر  لعاىلهةج ة تلهدسح  ب ؽلنحؾلهإليرل  لعلؽل
 نلبللرج هدلاسه لل لشللحبلةج لب لل لعاللىلع شلل لمللؽلهدسح  للب ؽلهدللل ما ؽلدلللفلبلللضلهدبشللؾ لهد بلل فليلل لقلل الهدح  ثلل

غ  نلل تلهدلسه لل لإ للتش اه لوقللللةللؼلةحا للالمح  لل ،لل101وقللللغاللمل جللؼلهدل شلل لهدشتلل   لل،جستؾسللل لمرلل لهدل ت لل 
ةؾصاللوقلل.OLS Regressionسلهدخظ لبظ لق لهدس تل تلهدرغ فل،لوهإلنحلهأل  د  لهإل ر دلهدؾصف 

هدح  ثلل نلدؾجللؾالةللعث  لملشللؾثلداثلل دؾملهدسغاللؼلعاللىلهةج ةلل تلهدسح  للب ؽلنحللؾلهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽل
هدد ب هن ،لوقللهةزحلة هلهدتعث  لعشلليحصلهدس ي ي اا  لوهدش جد  ،ل  ثلأكلتلهدشت  جلعاىلةزهيللاسج لقبؾلل

ؽلدئلير  لعلؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن ،ل اسل لسهالمدلتؾفلهدس ي ي اا ل لوهدش جدل  ل دلس تلشخرل  لهدسح  ب 
دليتؼ،لي لنفلسلهدؾقليلتقتل نلةل هلهدقبلؾللغشغسل لإيرل  لإتج غ ل لومحل والتلأكبل لداتبلعل لعشلللهإليرل  لعلؽل

كبللل لعلللؽلهدشلللؾه  لمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن ،ليللل لمح ودللل لملللشتؼلإليفللل دلهدجؾهنللل لهددلللاب  لوهإليرللل  لبذللليالأ
 لدالسه لل .لأملل لH2 لوهدثلل ن لاH1هإلتج غ لل لوهعت سةلل لدسدللتخلمىلهدسلاؾملل ت.لدلل دػ،لةللؼلقبللؾللهدفلل  لهألوللا

بخرؾصلهدد يؾت ة  لياؼلُتبل ظلهدح  ث نلأثلةعث  لملشؾثلدت لعالىلهةج ةل تلهدسح  لب ؽلنحلؾلهإليرل  لعلؽل
مخ ط لهألمؽلهدد ب هن ،لوة جعلةاػلهدشت ج لإلنخف  لمدتؾفلهددل يؾت ة  لدللفلع شل لهدلسه ل لوةلؾلمل لهةزلحل

 ل3مؤشل لهددل يؾت ة  لعلؽلهدة سل لهدسح يلل ل ل،ليقللإنخفضلمتؾ ل One Sample t-testعشللإج هدلإيتح سل
.لُةلللللنتلل  جلةلل الH3)عاللىلمة لل  لد يلل تلهدخس  لل لبذلليالملشللؾث.لدلل ه،لةللؼلسيللضلهدفلل  لهدث دللثلدالسه لل لا

هدلسه لل لمف للل لداحلل  ث ؽلوهدسدللتثس لؽلوم هقبللىلهدحدلل ب تلوهدجتلل تلهدتشغ س لل ،لول لل ةؼلمللؽلأصللح  لهدسرلل دحل
حتساللل لداثللل دؾملهدسغالللؼل دلللس تلشخرللل  لعالللىلهةج ةللل تلهدسح  لللب ؽلنحلللؾلهآليللل لؽل لللؾللهآلثللل سلهددلللاب  لهدس

لهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .للل
لهدث دؾملهدسغاؼ،لهدس ي ي اا  ،لهدش جد  ،لهدد يؾت ة  ،لهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل:سفتاحيةالكلسات ال
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The Effect of Dark Triad as Personality Traits on 

Accountants’ Attitude toward CyberSecurity Risks 

Disclosure: A Quasi-Experimental Study in Egypt 

Abstract 

The main objective of this study is to measure the effect of the dark triad 
(Machiavellianism- narcissism- psychopathy) as personality traits on 
accountants' attitudes towards cyber security risks disclosure. To achieve this 
objective, we have conducted a quasi-experimental study depending on a 
sample of accountants in some Egyptian banks. The final sample size was 101 
accountants, and the study data were analyzed based on the descriptive 
statistics, and OLS Regression. The results confirm a significant relation 
between the dark triad and accountants' attitudes toward cybersecurity risks 
disclosure, this relation was obvious when examining Machiavellianism and 
narcissism. The results confirm that Machiavellianism and narcissism are 
accepting cyber security risks disclosure. This acceptance are accompanied by 
positive tone in cyber security risks disclosure and greater attempts to 
manipulate cyber security risks disclosures, they endeavor to hide the negative 
cyber security information and disclose more about the positive information. 
Therefore, the first and second hypotheses (H1&H2) were accepted. As for 
psychopathy, we did not find any significant relation between psychopathy 
and accountants‖ attitudes toward cyber security risks disclosure, this results 
can be explained due to the lower level of psychopathy in our sample, which 
was clear after conducting one sample t-test. The psychopathy index mean 
was significantly lower than the neutral value "3" on the Likert scale, so the 
third hypothesis (H3) was rejected. Our results are useful to researchers, 
investors, auditors, regulators, and other stakeholders regarding the potential 
negative effects of the dark triad as personality traits on accountants' attitudes 
toward cybersecurity risks disclosure. 

Keywords: Dark triad, Machiavellianism, Narcissism, Psychopathy, 
Cybersecurity risks disclosure. 
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 اإلطار العام للدراسة -1
 مقدمة 1-1

غلل ؽلهدحلل ؽلوهآليلل ،لةغتلل لبلللضلهدفزلل  حلوهالنت لل سهتلهدس د لل لهدتلل لةتدللب ليلل ليدلل   لي ا لل ل
لEnronداسدلللتثس لؽلوليلللؾنلدتللل لصللللفل لللاب لوه لللعلعالللىلأ لللؾهالسأ لهدسللل ل،لوملللؽلأشلللت ة لهنت للل سل

هألدس ن  لع اللWirecard،لوأي  ه لإيبل ل2002،لوهألسم لهدس د  لهدل دس  لع ال2002هألم لي  لع ال
 .ليلل لهد ث لل لمللؽلهأل  لل نلةلل ةح لةاللػلهدفزلل  حلغتللؾسفلهإلاهس لهدلا لل ليلل لDavies 2020ال2020

هدلليللللمللؽلهدسس س لل تلهال ت  د لل لدخلملل لمرلل دحت لهدخ صلل ،لو جلل لةاللػلهدسس س لل تلدفتلل هتلطؾلالل ل
ل .لMutschmann et al. 2021مؽلهدزمؽلا

عاىلأنبلد  ليتسيؽلأثلي المؽلمؾهكح لعسا  للPsychological Theoryةؤ للهدشغ ل لهدشفد  ل
ه ت  للطؾلا لهدسلفلغشج  ،ليرنلذدػليتظا لم ؾللنفد  لةليلبلدرشعلة هلهدق هسلل  لهأليبلق لمؽل
أجالةحق  لمي   لشخر  لمثا؛لهد   ،لوهدقدؾ لوهنللهالهدزس  ،لوعلالهدذلؾسلب دل ن ،لوهدذللؾسل

 Clarke 2005; Kirkman)م ة بل لجل ه ؼلهإل ت ل للبل دتف ا.لةالػلهددلس تلةشتذل لبذليال ب ل لغل ؽ
2005; Babiak and Hare 2006; Corry et al. 2008; Ramamoorti 2008; 

Stevens et al. 2012; Boddy 2015)لوٌةللللهدس ي ي اا ل لوهدش جدل  لوهددل يؾت ة  لملؽلأغل سل.
يبل   لي لمشذل تلهألعسل للهددس تلهدذخر  لهدسغاس لوهدت لة ةح لغلسج ل ب   لب دداؾ   تلل  لهأل

ل .لPaulhus and Jones 2002; Mutschmann et al. 2021ا

أولل–دلل هلهةجللبلبلللضلهدحلل  ث ؽليلل لهآلونلل لهألي لل  لدفحللصلهإلنلي  لل تلهدسح  للب  لداثلل دؾملهدسغاللؼ
 دلللس تلشخرللل  لداسللللي لؽلهدتشف للل ي ؽلوهدسللل د  ؽليللل لمشذللل تلهألعسللل ل،ل  لللثلةشللل وللل-أ لللللعش صللل ا
 .Olsen et al. 2014; Ham et al)هدث دؾملهدسغالؼلعالىلمس س ل تلإاهس لهألستل  لهدح  ثؾنلأث ل

 ;Ramamoorti 2008; Rijsenbilt and Commandeur 2013)،لوهدغشلهدسح  ب ل(2017
Mutschmann et al. 2021)لوهدسس س ل تلهدزل لب  لهدتلدل   ل،(Olsen and Stekelberg 

زلهدحللل  ثؾنلعالللىلهإليرللل  لهإليت للل سثلعلللؽلةؾقلللل تل.لويللل لمجللل للهإليرللل  لهإليت للل سثلس للل(2016
 ،لومدلتؾفلهإليرل  لMarquez-Illescas et al. 2019،لونغس لهإلير  لا(Ma 2015)هألست  ل

 Lassoued)،لوأي  ه لهإلير  لعؽلهدسح اسهتلهإلجتس ع  ل(Mashayekh et al. 2021)لهإليت  سثل
and Khanchel 2022)ل.للل
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عاللللىلل-كدلللس تلشخرللل  لدلللئلاهس -دلللؼلةتظللل الهدلسه للل تلهددللل بق لدفحلللصلأثلللل لهدثللل دؾملهدسغالللؼل
هإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،ل ع للللمجلل التلهإليرلل  لهإليت لل سثلهدلل ثليلل  لنفدللبليلل ل
هآلونللل لهألي للل  .لوترلللف لي صللل لملللعلةزهيلللللإعتس اتللل لهدللللوللوهدسشذللل تل لللؾللهدلللل دؼلعالللىلة شؾدؾج للل ل

ةرلل التليلل لأاهدلمختاللطلهألنذللظ لهإلقترلل ات ،ل  للثلةقللؾالل دب لل لهدسشذلل تلغتخللزلؽلهدسلاؾملل تلوهإل
 Cloudونقالملاؾم تلمتس لوذهتل د    لع د  لعب لهدذحي تلب إلعتس العاىلهدحؾ ح لهددح غ  ل

ComputingالAshraf 2020هد ثلتف  لةحلت تلل  لع ات لعاىلهدلوللوهدسشذ تلي ل ،لهألم ل
.ليلاىل لب الهدسثل ل؛لةل  ليلPwC 2017)ا لإليت هالأنغستت لهإلد ت ون  لاعالهدتتليلهتلهدسحتس

،لنتجلعشت ليدل   لي ا ل لداسشذلع ،لودلؼل2002أسهميؾلهددلؾات لدحلضلهدتجس تلهإلد ت ون  لي لع ال
ةدتظعلإ تخلهالهإلنت نيلدسل ليسد لأشت لةق لحل  ،ل سل لةل  ليلبللضلهدبشلؾ ليل لهإلمل سهتلهدل ت ل ل

ما ؾنلاوالسلنت ج ل ل ق لبللضلأجتلز لهدرل هرلل54ش لعس نلدخد   لي ا  لةج وستلهدستحل ،لو اظ
هألم لي  لي لل Equifax .ل  دػليرنلهإليت هالهد ثل لملدؾ  د 2020هآلد لهإلد ت ون  لاهددسح نل

ل .للYang et al. 2020ما ؾنلي الأم لي لداتتليللال051ع َّ لغ  ن تلأكث لمؽلل2002ع ال

هألمللؽلهددلل ب هن لمرلللسلقالل ل ب لل لدلللفلمجاللسلهإلاهس ،لوهإلاهس لهدتشف  تلل ،للدلل هلأصللححيلمخلل ط 
وهدسلللل هجل ؽلهدلللللهيا  ؽ،لوم هقبلللل لهدحدلللل ب ت،لوهدسدلللللتثس لؽ،لوعسللللبلدلهدسشذللللع ،لوهدجتلللل تلهدتشغ س للللل ل

وترلف لي صل لملعلةظلؾسلوةشلؾ لل ،Center for Audit Quality 2016; AICPA 2017cا
إ للتج ب لدتلل الهدتحلللت تلهدستزهيللل ،لأصللححلمظاؾتلل  لمللؽل .لAshraf 2020مخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن لا

هدسشذللل تلهإليرللل  لعلللؽلمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن لوهدجتلللؾالهدتللل لةبللل دت لهإلاهس ليللل لهدحلللللملللؽلةالللػل
سلهدسلتلللهألم ليل لداسح  لب ؽلNewman 2018هدسخل ط لا  .لودتحق ل لهالةدل اليل لهإليرل  لطلؾَّ
إطلل سه لإلعلللهالةقلل سل لهألمللؽلهددلل ب هن ،لتسيللؽلداسشذلل تلهإلعتسلل العا للبلدتللؾي  لل (AICPA)هدقلل نؾن  ؽ

 لؾللهدبل همجلهدتل لةلتسلللعا تل لهدسشذلع لإلاهس للStakeholdersملاؾم تلمف لل لألصلح  لهدسرل دحل
كسللل لأشللل ستلة وللل لةللللهوللهألوسهالهدس د للل ل.لAICPA 2017a)مخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن لويل د تتللل لا

 لإدللللىلأنلمخلللل ط لهألمللللؽلهددلللل ب هن لأصللللححيلٌةذلللليالةتليللللله لداسشذلللل تلوهدلسللللبلد،لSECهألم لي لللل لا
 SEC)وأصححيلهدسلاؾم تلهدس ةحظ لغت الهدسخ ط لأ لللهدلؾهملالهدسلؤث  لعالىلأ لؾهالسأ لهدسل للا

،لدللل هليرنلللبلملللؽلهألةس للل لبسيللل نليتلللؼلهةج ةللل تلهدسح  لللب ؽلنحلللؾلهإليرللل  لعلللؽلةللل الهدسخللل ط ل2018
لت ،لوأةس  لةشغ ست .لوهدلؾهمالهدسؤث  لعا 

ل

للللل
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 طبيعة السذكلة 2-1
هةجبلبلضلهدحل  ث ؽليل لهآلونل لهألي ل  لدفحلصلهآلثل سلهددلاب  لداثل دؾملهدسغالؼل دلس تلشخرل  ل

 ;Ramamoorti 2008; Rijsenbilt and Commandeur 2013)عاىلجؾا لهدتق سل لهدس د  ل
Olsen et al. 2014; Mutschmann et al. 2021; Ham et al. 2017)لغ شسل لهةجلبل،

هدللحلضلهآليلل لدفحللصلهآلثلل سلهددللاب  لداثلل دؾملهدسغاللؼليلل لمجلل للهإليرلل  لهإليت لل سث،ل  للثلال للظل
Mashayekh et al. (2021)إنخفل  لمدلتؾفلهإليرل  لهإليت ل سثلدللفلهدسللي لؽلذوثلهددلس تلل

ويلل ل  دلل ل ،لMa 2015هدذخرل  لهدسغاسلل ،ل لل دػلةللشخفضلإ تس د لل لإصلللهسةؼلدتؾقللل تلهألستلل  لا
 Marquez-Illescas et)هإلعبلنلعؽلهألست  ليرنتؼلتلتسللونلبذليالأكبل لعالىلهدشغسل لهإلتج غ ل ل

al. 2019)لغللللالسُتسلللل لة للللؾنلةاللللػلهإليرلللل   تلإنتق   لللل لبلللل دت   زلعاللللىلهدجؾهنلللل لهإلتج غ لللل لوهةسلللل لل.
 Lassoued and Khanchel)هدجؾهن لهدداب  ،ل س لي ل  د لهإلير  لعؽلهدسح اسهتلهإلجتس ع  ل

ل.للل(2022

يللل ل لللؾدلمللل لةقللللا،لُتبل لللظلهدح  ثللل نلنللللس لهدلسه للل تلهددللل بق لهدتللل لةفحلللصلأثللل لهدثللل دؾملهدسغالللؼل
كدلللس تلشخرللل  لدلللئلاهس لعالللىلهإليرللل  لهإليت للل سثلبرلللف لع مللل ،ليزلللبل لعلللؽلهدشللللس لهدذلللليل ليللل ل

ح  ب ؽلنحؾلهدتىلهةجتيلدفحصلأث لهدث دؾملهدسغاؼلعاىلهةج ة تلهدسل-ي ل لوالعاسش ل-هدلسه  ت
هإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ل ع للللهالةج ةلل تلهدححث لل لهدجليللل لهدتلل ل لل ستلعاللىلإةتسلل ال
هدح  ث ؽلوهدجت تلهدتشغ س  ليل لهآلونل لهألي ل  .لوالليلزهللةل هلهدشلؾ لملؽلهإليرل  لإيت  سلل  ليل لهدلليللل

،لوترف لي ص ليل لهأل لؾهالمؽلهدلولل ؾللهدل دؼ،لبس لتجلابلأكث لٌع   لداتبلع لمؽلقبالهإلاهس 
هدش شللو لمللعلإنخفلل  لمخللل ط لهدتق  لل ،لوهنخفلل  لجلللؾا لنغللؼل ؾ سلل لهدذللل   تليلل لةاللػلهأل لللؾهال

 .لدل هليرنشل لنتؾقلعلأنليلؤث لهدثل دؾملهدسغالؼل دلس تلشخرل  لداسح  لب ؽلعالىلمللفلEbaid 2016ا
 هلهإليرللل  ،لقبلللؾدتؼلدئليرللل  لعلللؽلمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن ،لونغسللل لهإليرللل  ليللل ل  دللل لةشغللل ؼلةللل

 وه تس د  لهدتبلع لي لة الهإلير   ت.لوتش د لعاىلذدػلةتسثالهدتد ؤالتلهدححث  لف س ليا :ل
إدىلأثلملفليلؤث لهدثل دؾملهدسغالؼل دلس تلشخرل  لداسح  لب ؽلعالىلمللفلقبلؾدتؼلدئليرل  لعلؽلل -

 مخ ط لهألمؽلهدد ب هن ؟
الىلنغسل لهإليرل  لعلؽلمخل ط لإدىلأثلملفليؤث لهدث دؾملهدسغاؼل دس تلشخر  لداسح  ب ؽلعل -

 هألمؽلهدد ب هن ؟
إدىلأثلملفليؤث لهدث دؾملهدسغاؼل دس تلشخر  لداسح  ب ؽلعاىلإ تس د ل لهدتبلعل لبسلاؾمل تلل -

 مخ ط لهألمؽلهدد ب هن ؟ل
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 أىسية الدراسةل3-1
 تدتسد ىذه الدراسة أىسيتيا للعديد من األسباب من أىسيا: 

ٌةلللة الهدلسه  لإمتلهاه لدالسه  تلهددل بق ليل لمجل للهدثل دؾملهدسغالؼلوهإليرل  لهإليت ل سث،ل سل للأواًل:
ملللؽلطا لللل لهدلسه للل تلهدتللل لةححلللثليللل لأثللل لهدثللل دؾملهدسغالللؼل دلللس تلل-يللل ل للللوالعاسشللل -ٌةلللللل

شخر  لعاىلهةج ة تلهدسح  ب ؽلنحؾلهالير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن ليل لغ ول لهألعسل لل
ل.هدسر ل 

ةقلالة الهدلسه  لإ  ي لبحث  لمتس لي لمج للهدث دؾملهدسغاؼ،لوهإليرل  لعلؽلمخل ط لهألملؽللثانيًا:
هددلللل ب هن ليلللل لجستؾسللللل لمرلللل لهدل ت لللل ل شسلللللؾذزلدؤل للللؾهالهدش شللللو ،لبلللل دت   زلعاللللىلهةج ةللللل تل
هدسح  ب ؽلنحؾلهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن ،لمؽل  ثلملفلقبؾدتؼلدئلير  لعؽلة ال

ط ،لونغسل لهإليرل  لهدتل ل ل لتسلونلعا تل ،لوهدتبلعل لهدسحتسلاليل لةالػلهإليرل   تليل لهدسخل 
ل  د لةشغ ست .للل

ُةقلالهدلسه  لمجسؾعل لملؽلهدشتل  جلهدلسا ل لهدسف لل لداحلللملؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن ،لوةحدل ؽللثالثًا:
هإليرللل  لعلللؽلةللل هلهدشلللؾ لملللؽلهدسخللل ط ،لدللل هلٌةللللللنتللل  جلةللل الهدلسه للل لمف لللل لداسشذللل تلوهدحللل  ث ؽل

لوم هقبىلهدحد ب ت،لوهدسدتثس لؽلوهدجت تلهدتشغ س  .لللل

 اليدف من الدراسة ل4-1
يتسثل  اليللدف الللرليس للدراسلة فللي قيللاس أثلر الثللالهث السظلللم كدلسات شخرللية للسحاسللبين علللى 
اتجاىاتيم نحه اإلفراح عن مخاطر األمن الديبراني، ويشبثل  علن ىلذا اليلدف مجسهعلة األىلداف 

 الفرعية التالية: 
 ط ل  ل  لأثل لهدثل دؾملهدسغالؼل دلس تلشخرل  لداسح  للب ؽلعالىلمللفلقبلؾدتؼلدئليرل  لعلؽلمخللل -

 هألمؽلهدد ب هن .ل
  لل  لأثلل لهدثلل دؾملهدسغاللؼل دللس تلشخرلل  لداسح  للب ؽلعاللىلنغسلل لهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلل -

 هدد ب هن .ل
    لأث لهدث دؾملهدسغاؼل دس تلشخر  لداسح  ب ؽلعالىلإ تس د ل لهدتبلعل لبسلاؾمل تلمخل ط لل -

 هألمؽلهدد ب هن .ل

ل
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 لفروض الدراسة 5-1
 تتسث  الفروض الرليدة للدراسة فيسا يلي: 

يؾجلللللةلللعث  لإتجللل غ لملشلللؾثلداس ي ي اا للل ل دلللس لشخرللل  لداسح  لللب ؽليللل للالفلللرض اللللرليس األول:  -
 هدبشؾ لهدل ما لبسر لعاىلهةج ة ةتؼلنحؾلهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل

خر  لداسح  ب ؽلي لهدبشؾ ليؾجللةعث  لإتج غ لملشؾثلداش جد  ل دس لشلالفرض الرليس الثاني:  -
 هدل ما لبسر لعاىلهةج ة ةتؼلنحؾلهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل

يؾجللللةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلدادلل يؾت ة  ل دللس لشخرلل  لداسح  للب ؽليلل للالفللرض الللرليس الثالللث:  -
 هدبشؾ لهدل ما لبسر لعاىلهةج ة ةتؼلنحؾلهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل

للدراسةحدود ال6-1
دللؼلةتشلل وللهدله لل ليحلللصلهدجؾهنلل لهإلتج غ لل لدادلللس تلهدذخرلل  لهدسغاسلل ،لغلللالةللؼلهدت   للزلعالللىل
هدجؾهن لهدداب  لهدش ةج لعؽلةزهيللمدتؾفلةالػلهددلس تلغل ؽلهدسح  لب ؽ.ل ل دػلإقترل لهدح  ثل نلعالىل
يحللللصلهةج ةلللل تلهدسح  للللب ؽلنحللللؾلهإليرلللل  لعللللؽلمخلللل ط لهألمللللؽلهددلللل ب هنى،لبلللل دت   زلعاللللىلقبللللؾلل

ونغس لهإلير  ،لوهدتبلع لهدسحتساليىلهإلير  لعؽلةالػلهدسخل ط لاونلهدتظل الدلحلضللهإلير  ،
ملل دى ،لل– سلل لل–هدجؾهنلل لهأليلل فليللىلهإليرلل  لمثللا؛ل جللؼلهإليرلل  ،لوجللؾا لهاليرلل  لاوصللف ل

ل.لReadabilityوق غا تبلداق هد ل

 خطة الدراسة  7-1
 العشاصر التالية:في ضهء مذكلة الدراسة وأىدافيا، سهف يتشاول الباحثان 

 هدستغ  هتلهدححث  ؛ليا   لنغ ل .ل -
 جتؾالهدسشغس تلهدستش  لدلعؼلهإلير  لعؽلهألمؽلهدد ب هن .ل -
 لةحا الهدلسه  تلهدد بق لوهشتق الي و لهدححث.ل -
 هدلسه  لشحبلهدتج لب  .ل -
 هدخبلص لوهدشت  جلوهدتؾص  ت.ل -
 مقت   تلدلسه  تلمدتقبا  .ل -

ل
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 الستغيرات البحثية؛ خلفية نظرية  -2
الثالهث السظللم كدلسات شخرلية للسحاسلبين: مفيهملو و ثلاره السحتسللة عللى  2-1

 اإلفراح عن مخاطر األمن الديبراني:
شتللهدلقللهألي  لإةتس مل  لمتزهيلله لب ددلس تلهدذخرل  لهدسغاسل لداسلؾعف ؽلهدل يؽلتدل وؾنله لتخلهال

؛لوهددللللللللللل يؾت ة  ل Narcissismوهدش جدللللللللللل  لMachiavellianismوعللللللللللل  فتؼلمثلللللللللللا؛لهدس ي ي اا للللللللللل ل
Psychopathyلأولم لُتدسىلب دث دؾملهدسغالؼل،The Dark Triad-ةالػلهددلس تلةلؤث ل لاح  لعالىلل

 Paulhus and Jones)هإلنت ج ل ،لوهد  لل لهدللؾع ف ،لوهدسشلل يلهأليبلقل ليلل لمشذلل تلهألعسلل لل
2002; Amernic and Craig 2010; Jonason et al. 2012; Harrison et al. 

ل.ل(2018

 دلس تلل-يلرنلداثل دؾملهدسغالؼلUpper Echelons Theoryيل ل لؾدلنغ لل لهدرلفؾرلهدلا ل ل
 Hambrick)ةللعث  ل للاب لعاللىلهدقلل هسهتلهدتذللغ ا  لوهدتسؾلا لل لوهإل للتثس سل ل-شخرلل  لدللئلاهس لهدلا لل 

and Mason 1984)وهعللللهالهدتقللل سل لهدس د للل ل،لوةالللػلهدقلل هسهتلهدس ةحظللل لب إليرللل  لهدسح  للب ل
(Ramamoorti 2008; Cohen et al. 2010; Ham et al. 2017; 2018; Mutschmann 

et al. 2021)ؾللهدقز ت لهدش شلو لل2000.لي لهالجتس  لهددشؾثلدجسع  لهدسح  ح لهألم لي  لع ال 
مشلعلهدغلشلعالىلأنلل Brody et al. (2012)يل لهدلسه ل تلهألك اتس ل ل لؾللهدغلشلهدسح  لب ،لأكلل

وهكتذل يبليلل ل  دلل ل لوثللب،ليتظال لأنليللتفتؼلهدس هجلللؾنلوهدجتلل تلهدتشغ س ل لداسيللؾنلهددللاؾ  لدؤليلل هال
لهد يؽليتؾسطؾنلي لةاػلهدسس س  ت.لل

س للزلهدحلل  ثؾنليلل لمجلل للهدثلل دؾملهدسغاللؼلعاللىلهدش جدلل  لهإلاهسللل ل ع للللجؾهنلل لهدثلل دؾملهدسغاللؼ،ل
بلللضلهدسؤشلل هتلهدتلل لالقلليلقبللؾال لوه للل  لمللؽلهدحلل  ث ؽللنغلل ه لإلمي ن لل لمبل غتتلل لو    للت ليلل ل للؾد

مثللا؛ل جللؼلهدتؾ  للع،لو جللؼلهدرللؾس ليلل لهدتقلل سل لهددللشؾل ،لوة لل هسل للس   لهدذللخصلهألولل أنلل  ليلل ل
 ;Raskin and Shaw 1988; Chatterjee and Hambrick 2007)هدسقل ببلتلوهدسلؤةس هتل
Ham et al. 2018)للمؽلهدلسه  تلهدلسا  لهدت لةفحصلهآلث سل،لهألم لهد ثلنتجلعشبلعتؾسلهدللي

 .Mutschmann et al)هدسح  لب  لداش جدل  لهإلاهسلل لاونلإيزل  لهدسللي لؽلإليتحل سهتلنفدل  ل
ل.ل(2021

ل
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 Olsen et)أش سلبلضلهدح  ث ؽلإدىلةزهيلللمس س ل تلإاهس لهألستل  لملعلةزهيلللهدش جدل  لهإلاهسلل ل
al. 2014; Ham et al. 2017)لغلالقللليتظلؾسلهألمل لإدلىلهدغلشلهدسح  لب ليل لبللضلهأل  ل نل،

(Ramamoorti 2008; Rijsenbilt and Commandeur 2013; Mutschmann et al. 
.لويلل لمجلل للهإليرلل  لهدسح  للب ليقللللأكللللبلللضلهدحلل  ث ؽلعاللىلإنخفلل  لمدللتؾفلهإليرلل  ل(2021

،لغ شسلل ليتزهيلللهإليرل  لعللؽل Mashayekh et al. 2021هإليت ل سثلدللفلهدسللي لؽلهدش جدلل  ؽلا
هدسح اسهتلهإلجتس ع  لدلعؼلهدجؾهن لهدشفد  لدلئلاهس لهدش جدل  ،لوهدل ثلٌستسل لتيلؾنلإيرل    لإنتق   ل  ليل ل

 .ل سل لأكلللبللضلهدحل  ث ؽلعالىلةبشل لLassoued and Khanchel 2022هد ث ل لملؽلهأل  ل نلا
عؽلهألستل  لهدح د ل لأولةؾقلل تلهألستل  للهدسلي ونلهدش جد ؾنلدشغس لهإلير  لهإلتج غ  لعشللهإلير  

ل .للللMa 2015; Marquez-Illescas et al. 2019هدسدتقبا  لا

أمللل لبخرلللؾصلهدس ي ي اا للل لوهددللل يؾت ة  ليلللبللةؾجلللللطللل الٌملتبللل  لدة للل  لةللل يؽلهدستغ للل لؽل لللؾفل
،لوٌةللللليزللؾ لهدسلللي لؽلإليتحلل سهتلنفدلل  ،لهألملل لقللللتفدلل لنلللس لهدححللؾملهدسح  للب  ليلل لةلل هلهدسجلل ل

أ للهدلسه  تلهد ه لل لهدحليثل لهدتل لةش ودليلهألبلل الهدثبلثل للMutschmann et al. (2021 اسه  لا
داثلل دؾملهدسغاللؼ،لوأث ةلل لعاللىلهدغللشلهدسح  للب ،لوقللللةللؼل  لل  لهدثلل دؾملهدسغاللؼلإ للتش اه لداة لل  لل لل ل

ل.لل 1الهدسح ش لدادس تلهدذخر  لداسلي لؽ

هدخرللل  صلهدف لللل لد لللالمللؽلهدس يللل ي اا  ؽلوهدش جدللل  ؽليؤ للللبللللضلهدحلل  ث ؽلعالللىلوجللؾالبللللضل
وهددلل يؾت ة  ؽ،لإاللأنلةشلل  لهدلليللللمللؽلهدخرلل  صلهدسذلللت   لوهدتلل لمللؽلأةستلل ؛لأنتلل لجس للل  لُةذللليال
ه ظ هب  لي لهدذخر  ليتس زلب إلساوهج  ،لوهدت ولجلهد هة ،لوهدللوهن ل ،لوتل وا لهدلبلقل تلهدذخرل  ،ل

دذلللؾسلبلل دتف ا،لوهنخفلل  لهدتللل طط،لوهدقدللؾ لوقالل لهدزللس  ،لوهإلةتسلل الوهدس للالداتبلعلل لبلل آلي لؽ،لوه
 Furnham et al. 2013; Maasberg et al. 2020; Mutschmann et)هد ب ل لب ددلسل ل

al. 2021)لإاللأنلهدس يللل ي اا  ؽليتس لللزونلب د ؤلللل لهإل للللت هة ج  لهدؾه لللح ،ل سللل ليتس لللزلهدش جدلللل ؾنل.
،لغ شسلللل ليتس للللزلهددلللل يؾت ة ؾنلEgoب دذلللللؾسلب إل للللتحق ا،لوهدلغسلللل ،لوهدح جلللل لهدله سلللل لدتلزلللللزلهألنلللل ل

نفل التلب دححثلهدله ؼلعؽلهإلث س لوهدتذؾل ،لوهنخف  لهدقا ،لوهدتتؾسلوعلالهدقلس لعاىلهدتحيؼلي لهإل
 .لدل دػلةتزهيلللهدسس س ل تلهإل ت  د ل لدللفلهأليل هالBailey 2015; Maasberg et al. 2020ا

هدس يل ي اا  ؽلوهدش جدلل  ؽلوهددلل يؾت ة  ؽلنغلل ه لدادللس تلهدسذللت   لغ للشتؼ،لوهدتلل لةللليلتؼلداترلل رلبذلليال

                                                 
ق الهدح  ثؾنلي لة الهدلسه  لغتؾج بلبللضلهأل لوا لداسح  لب ؽلوهدستش ل ؽليل لأقدل الهدسح  لح ليل لهدسشذل تلهدسختافل لداتلل رلعالىلل(1)

ل.Mutschmann et al. 2021)آسه تؼلهدذخر  لي لهدسلي لؽ،لغلال لمؽلةؾج بلهأل وا لبذيالمح ش لدتؤالدلهدسلي لؽلا
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 Cressey 1973; Dorminey et al. 2012; Trompeter et)ل ل لأيبلقل لويلله لهآليل لؽل
al. 2012; Bailey 2017; Harrison et al. 2018)ل.للل

دلل هليرنشلل لنتؾقللعلأنليتزهيللللملللفلقبللؾللهدسح  للب ؽلذوثلهددللس تلهدذخرلل  لهدسغاسلل لدئليرلل  لعللؽل
مخ ط لهألمؽلهدد ب هن ،ل س لنتؾقعلأنلتلتسللةؤالدلهدسح  بؾنلعاىلنغس لهإليرل  لهإلتج غ ل لبذليال

ؼلوهدس ةحظ لب دت ولجلهد هة ،لوهإلةتس الب ددسل .ل سل لنتؾقلعللةزهيلللأكب ،لنت ج لدادس تلهدسذت   لغ شت
إ تس د لل لةللؾجتتؼلنحللؾلهدتبلعلل لب إليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن لبذلليالأكبلل لنت جلل لهددللس تل

 ;Bailey 2015)هدس ةحظلللللل لب دس للللللالداتبلعلللللل لبلللللل آلي لؽلوه للللللتغبلدتؼ،لوهدقدللللللؾ لوهنللللللللهالهدزللللللس  ل

Maasberg et al. 2020; Lassoued and Khanchel 2022)ل.ل

ل لهدت د لهددس تلهدذخر  لداث دؾملهدسغاؼ1ٌياخصلهدجلوللسقؼلا

 الدسات الذخرية للثالهث السظلم :1جدول 
 

 انسيكوببتيت اننرجسيت انميكبفيههيت انخصبئص
 √ √ √ Duplicityاإلصدٚاص١ت 

 √ √ √ Self-promotionاٌخش٠ٚش اٌزاحٟ 

 √ √ √ Aggressivenessاٌؼذٚا١ٔت 

 √ √ √ Interpersonal coldnessبشٚدة اٌؼاللبث اٌشخظ١ت 

 Tendency toا١ٌّللً ٌٍخالػللآل بللب٢إش٠ٓ ٚهعللخ الٌُٙ 

manipulate and exploit others 
√ √ √ 

 √ √ √ Sense of superiorityاٌشؼٛس ببٌخفشد 

 √ √ √ Low empathyهٔخفبع اٌخؼبؽف 

 Callousness/lack ofاٌمغللللٛة ٚهٔؼللللذاَ اٌؼلللل١ّش 

conscience 
√ √ √ 

 √ √ √ Attention to reputationاإل٘خّبَ ببٌغّؼت 

   √ Cynical world viewإٌظشة اٌغبإشة ٌٍؼبٌُ 

   √ Strategic calculationاٌشؤ٠ت  اإلعخشاح١ض١ت 

  √  Sense of entitlementاٌشؼٛس ببإلعخغمبق 

  √  Sense of grandiosityاٌشؼٛس ببٌؼظّت 

  √  Ego-reinforcementحؼض٠ض األٔب 

 √   Thrill-seekingاٌبغذ ػٓ اإلربسة 

 √   Low anxietyهٔخفبع اٌمٍك 

 Lack of impulseػذَ اٌمذسة ػٍٝ اٌخغىُ فٟ اإلٔفؼبالث 

control 
  √ 

 

 ( (Maasberg et al. 2020اٌّظذس: 

ل
ل
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يلللل ل لللللؾدلملللل لةقللللللا،لُتبل للللظلأنلهإلساوهج للللل ،لوهدتلللل ولجلهدللللل هة ،لوهدللوهن لللل ،لوتللللل وا لهدلبلقللللل تل
هدذخرللل  ،لوهدس لللالداتبلعللل لبللل آلي لؽلوه لللتغبلدتؼ،لوهدذللللؾسلبللل دتف ا،لوهنخفللل  لهدتلللل ططلوهدقدلللؾ ،ل

 شسلل لوهإلةتسل الب ددلسل لةللىل لس تلمذلت   لغلل ؽلهدذخرل  تلهدس ي ي اا ل ،لوهدش جدلل  ،لوهددل يؾت ة  .لغ
يتفلل الهدس يلل ي اا ؾنلغللحلضلهدخرلل  صلمثللا،لهدشغلل  لهددلل ي  لداللل دؼ،لوهد ؤللل لهإل للت هة ج  .ليللىل لل ؽل
يتفلل الهدش جدلل ؾنلغللحلضلهدخرلل  صلمثللا،لهدذلللؾسلب ال للتحق ا،لوهدذلللؾسلب دلغسلل ،لوةلزلللزلهألنلل .ل

وعللالهدقللس للأي  ه ،ليتف الهدد يؾت ة ؾنلغحلضلهدخر  صلمثا،لهدححثلعؽلهإلثل س ،لوهنخفل  لهدقال ،
لعاىلهدتحيؼليىلهإلنفل الت.لل

لمخاطر األمن الديبراني: مفيهميا وأىسية اإلفراح عشيا  2-2
ٌةذ  لمخ ط لهألمؽلهدد ب هن لإدىلهدخد   لهدسحتسا لنت ج لهأل لهملهدت لتقلؾالي تل ليل الأولجتل ل

هدسلاؾمل تلهدستسل لل  لمر  لدت لبلريت هالنغل الهدسلاؾمل تلداسشذلع لوهدؾصلؾللل ل لمرل  لبلبلإدلىل
ةشذعلمخ ط لهألمؽلهددل ب هن لنت جل لةجسل تلمتلسلل لأول ،لد هلFrank et al. 2019وتش  لإنت جت لا

أ لهملل  لمتلسل ،لةعي لة الهدتجسل تلهدلليلللملؽلهألشلي ل،ل سل ليل ل  دل لهدؾصلؾللل ل لهدسرل  ل
ملؽلهدسلاؾمل تلهدحد  ل للببلإدلىلهألنغسل لهد قس ل لأللل ه ل ل ق لهألصلؾللهدس د ل ،لوهدف  لل ،لول  ةل 

هدخ صللللل لب دسشذللللل تلأولعسبلدةللللل ،لأولشللللل   دلهألعسللللل للهآليللللل لؽ،لأولإيدللللل الهدب  نللللل ت،لأولةلظ لللللال
هدلسا  ت،لولسيؽلأتز  لةشف  لةاػلهدتجس تلب إلعتس العالىلةجسل تلهدح مل ن،لهدتل لةلؤاثلإدلىلسيلضل

هالملؽليلل سزلهدسشذلع لأولمللؽلهدخلمل لعالىلمؾهقللعلهدؾلل لداسشذللع .لأتزل  لقلللليلتؼلةشف ل لهدتجسلل تلملؽلأيلل ل
لللل .لDakin 2012اهيات ،لد هلةت بللهدسشذ تليد   لي ا  لعشلل لوملمثالة الهدتجس تلا

ةتللللرلإاهس لمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن لإدلللىلهدحلللللملللؽلمخللل ط لهدتجسللل تلهدزللل س لعالللىلهدفزللل دل
هدسر  لببلداب  نل تلهدد ب هن لومذتسبلةبلمؽلهدب همجلوأجتز لهد سب ؾة ،لوهدذحي ت،لأولهدؾصؾللل  ل

وهدسلاؾملللللل تلدزللللللس نلهددلللللل ل لوهدشزهةلللللل ،لوهكتذلللللل رلهدستدللللللاا ؽلوه حلللللل طتؼ،لولتزللللللسؽلذدللللللػلهألاوهتل
هدسدللللتخلم لالكتذلللل رلعسا لللل تلهاليتلللل ها،لوهتقلللل رلهدف  و لللل ت،لو غلللل لهدؾصللللؾللهدزلللل س،لويلللل  ل

س تل لملاؾمل تلهدسر اق ،لوةسي ؽلهالةر التلهدسذف  ،لدحس ت لهدب ول لهددل ب هن  ،لوأصلؾللهدسشذلع ،لو 
 ;Kemmerer 2003; Amoroso 2006)هدلسبلدلذهتلهدحد    لهدل د  ،لوأصح  لمر دحلآي لؽل

Perols 2019)لُتسيللؽلةل لللالإاهس لمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن لعاللىلأنتلل لمجسؾعلل لمللؽلهدد   لل تل.
أنللوهدلسا لل تلوهدزلللؾهب لهدسرلللسس لدحس تلل لهدسلاؾمللل ت،لوهألنغسللل لملللؽلهأل لللهملهألمش للل لهدتللل لتسيلللؽ

ُةل  ِّ لأةلهرلهألملؽلهددل ب هن لداسشذلع لداخظل .لو ل دػلهكتذل رلوهإل لتج ب لدؤل للهملهألمش ل لوهدحللل
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 AICPA)مؽلآث سة لوهدتل ي لمؽلةاػلهأل لهملهدت لدؼلةدتظعلهدسشذع لمشلت لي لهدتؾق ليلهدسش  ل ل
2017b, p. 207)ل.ل

أ لتست لأكثل لج ذغ ل ،لملؽليلبلللتسيؽلداسشذ تلهدحللمؽل  د لعلالهد ق ؽ،لوجلالهال تثس سلي ل
 .لو  للثلأنلDeumes and Knechel 2008ةللؾي  لإيرلل   تلإ لل ف  لعللؽلإاهس لهدسخلل ط لا

هدتجس تلهإلد ت ون  لمياف لي لهد ث  لمؽلهأل   ن،لوةؤث ل اح  لعالىلهألاهدلهدسل د لداسشذلع ،لوللتب ةل ل
 .لدل ه،لتقلؾالهدسدلتثس ونلSEC 2018هدسدتثس ونلمؽلأةؼلهدسخل ط لهدتل لةتللالنسلؾلوتقل دلهدسشذلع لا

 Ettredge and Richardson)غلمجلهدسلاؾم تلعؽلهدسخ ط لهإلد ت ون  لي لنس ذزلهةخ ذلهدق هسل
2003; Wang et al. 2013; Frank et al. 2019)ل.لل

هدجتؾالهدت لةب دت لهإلاهس لدتقا المخ ط لهألمؽلهدد ب هن لداسشذع لع ا لاللتسيؽلمبل غتت لبذليال
مؽلقبلالهدسدلتثس لؽ.لدل ه،ليؾهجلبلهدسدلتثس ونلاسجل ل ب ل  لملؽلعللالهد قل ؽلف سل ليتلال لبظب لل لمح ش ل

وملللفلويل د لل لةاللػلهدجتللؾالعشللللهةخلل ذلقلل هسهتلهال للتثس سليلل لهدسشذلل ت.لهألملل لهدلل ثلُتذلل  لإدللىلةزهيلللل
أةس لل لهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددللل ب هن لداسدللتثس لؽلوأصللح  لهدسرلل دح،لمللعل لل وس لوجلللؾال

 سلةشغ سلل لتحيللؼلعسا لل لهإليرلل  .لدلل هلغلللأتلهدسشغسلل تلهدستش لل لةٌللؾد لإةتس ملل  لمتزهيللله لب إليرلل  لإطلل
سلهدسلتلللللللهألم ليللللل لSEC 2011ال2000علللللؽلمخللللل ط لهألملللللؽلهددللللل ب هن لمشللللل لعللللل ال  .ل سللللل لطلللللؾِّ

إطللللل سلعسلللللالإيت للللل سثلب دتلللللل ونلملللللعلمجالللللسلملللللل ي  لهدس هجلللللل لل(AICPA)داسح  لللللب ؽلهدقللللل نؾن  ؽل
Auditing Standards Boardليتلرلة هلهإلطل سلإدلىلو لعلأ لسلإلعللهالةقل سل لإاهس لمخل ط ل،

.ليؾي لة هلهإلط سلهدسف ه س لوصف  ل  ات  لدب ن مجلإاهس لمخ ط ل(AICPA 2017a)هألمؽلهدد ب هن ل
هألمؽلهدد ب هن لداسشذع ،لوهدتعك لهتلف س ليتلا لبس لإذهل  نلة هلهدؾصطليتؾهي لملعلإسشل اهتلهدسلتللل

لي لداسح  ب ؽلهدق نؾن  ؽ،لوم لإذهل  نيلهدزؾهب لهدسؾ ؾع ل سؽلغ ن مجلإاهس لمخ ط لهألمؽلهألم ل
.ل س ليتلرلة هلهإلط سلإدىلةؾي  ل(AICPA2017a)هدد ب هن ليلَّ د ليبلللهدفت  لهدسذسؾد لب دتق ل ل

ل د للل لدغللل لمذلللت   لتسيلللؽلألصلللح  لهدسرللل دحله لللتخلهمت لدتق للل ؼلمؾقلللطلهألملللؽلهددللل ب هن لداسشذلللع لوي
للل(Yang et al. 2020).غ ن مجلإاهس لهدسخ ط لهدخ صلغت ل

ي ل ؾدلم لةقلا،لٌتبل ظلأنلمخ ط لهألمؽلهدد ب هنىلأصححيلمؽلهدسلاؾم تلهدزل وسل لدت شل لل
ق هسهتلهدسدتثس لؽ.ل  دػليرنلةشغ ؼلة هلهإلير  ل ؾرلتد ةؼلي لة ش للهدق هسهتلهال تثس سل ،لويىل

دلهدسشذلللعتليللل لمجللل للإاهس لمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هنى،ل تلللىلةتجشللل لنفلللسلهدؾقللليل لللؾرلُتحدلللؽلأاه
لهإلير  لعؽلأت لملاؾم تل اب  لي لة هلهدسج ل.ل

ل
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 جيهد السشظسات السيشية لدعم اإلفراح عن األمن الديبراني -3
ُتلللللهإليرلل  لعللؽلهدسخلل ط لأ للللهدسؾ للؾع تلهدتلل ل لل ستلعاللىلإةتسلل الهدسشغسلل تلهدستش لل لمشلل ل

 ،لوُةذل  لهدسخل ط لبرلف لع مل لإدلىلHeinle and Smith 2017ال2008دل دس ل لهألسمل لهدس د ل له
هأل لهملهدداب  لهدسحتسا لمثا؛لهدخد س لهدس د  ،لوهال ت  للوهدد ق ،لويقلهنلهددسل ،لويذلالهألنغسل ،ل

 .لدل هلُتللللهإليرل  لعلؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن لأ لللIFAC 1999, p.13وهدللع وفلهدقزل    لا
هدحليثلل ليلل لهإليرلل  لعللؽلهدسخلل ط ،لنغلل ه لدتزهيللللهدتتليلللهتلهدتلل لةؾهجتتلل لهدسشذلل تليلل لهدتؾجتلل تل

 .ل  دػلأصححلق هصش لهإلنت نيلوهدست جس ؽلأكث لةظلؾسه لمسل لHilary et al. 2016هآلون لهألي   لا
ُتلللللل  ِّ لهدسشذللللل تلدخدللللل   لم د للللل لوةذلللللغ ا  لوق نؾن للللل ،ليزلللللبل لعلللللؽليقللللللهنلهددلللللسل لوثقللللل لهدلسلللللبلدل

ل .للللللللSEC 2022تثس لؽلنت ج ل لوملةاػلهإليت هق تلاوهدسد

برصللللهسلبللللضلل2011دللل هلغللللأتلهدجتللل تلهدتشغ س للل ليللل لهدؾالتللل تلهدستحلللل لهألم لي للل لمشللل لعللل ال
 ،لHilary et al. 2016هدتؾص  تلهدت لةؤ للعالىلأةس ل لهإليرل  لعلؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن لا

إسشل اهتل لؾللهإليرل  لل2011عل ال (SEC) م لي ل   لثلأصللستلة ول لةللهوللهألوسهالهدس د ل لهأل
علللؽلمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن ،لوقلللللأشللل ستلهدت وللل لإدلللىلأنلللبلعشلللللةحا لللالمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن ل

ل :لSEC 2011ألل ه لهإلير  لعشت ،لتج لعاىلهدسشذ تلهدسلسج لب دبؾسص لم هع  لم ليا لا

 هام.هدحؾهاملهإلد ت ون  لهدد بق لوشل لوةؾهة لةاػلهدحؾلل -
ه تس د  لوقؾ لهدحؾهاملهدد ب هن  ،لوهدحجؼلهد س ،لوهدشؾع لدتاػلهدسخل ط ،لبسل ليل لذدلػلهدت ل د الل -

هدسحتسال لوهدلؾهقل لهأليل فلهدش ةجل لعلؽلهيلتبل لهألصلؾل،لوهدسلاؾمل تلهدحد  ل ،لوةالطلهدب  نلل ت،ل
 وةلظالهدلسا  ت.

ددلل ب هن ليلل ل لل  الهدرللش ع لهدتلل لملللفل ف تلل لهإلجلل هدهتلهدؾق   لل لهدستخلل  لدتقا للالمخلل ط لهألمللؽلهل -
 ةلسالي ت لوهدسخ ط لهدت ليتل  لدت لهألمؽلهدد ب هن ،لبس لي لذدػلهدتجس تلبعنؾهعت لهدسختاف .

أنلهإلير  لقللتيؾنلمش  ح  ل (SEC 2011) ك دػلأو حيلة و لةلهوللهألوسهالهدس د  لهألم لي  ل -
،لRisk Factorsؼلهدخل صلبلؾهملالهدخظل ليل لأقدل المتلللا ليل لهدقلؾه ؼلهدس د ل لبسل ليل لذدلػلهدقدل

وةق للل لمجاللسلهإلاهس ،لووصللطلهألعسلل ل،لوهإلجلل هدهتلهدق نؾن لل ،لوهيرلل   تلهدب  نلل تلهدس د لل لمثللا؛ل
إدلللىلأنلإسشللل اهتللMasterson (2015)ة للل د الهدؾق تللل لهدس اتللل ،لأولهدخدللل   لهدست بلللل .لتذللل  ل

رل  لعلؽلهدسخل ط لوهدحلؾهاملهددل ب هن  لهدت و لةذجعلهدسشذ تلهدسدجا لب دبؾسص لعالىلةلزللزلهإلي
 للل.بلللإصلهسلةاػلهإلسش اهت
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هدرلل اس لعللؽلة ولل لةلللهوللهألوسهال-كسلل لالقلليلمتظاحلل تلهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن 
إةتسلل ال ب لل لمللؽلهدحلل  ث ؽلوهدسشغسلل ؽلوةللؼلهدتلل ولجلدتلل لمللؽلقبللالأعزلل دلل- SECهدس د لل لهألم لي لل لا

ستش  ؽ،لوهدسلي لؽلهدتشف  ي ؽ،لب عتح سة لةحؾال لس  د  لدبلعؾهق لوي س لي لمجاسلهدذ ؾيلهألم لي ،لوهد
:لJohn Rockefellerعالىل لب الهدسثل ل،لصل  لهددلش ةؾسلل.  د لإةس دبلوعلالةقلتؼلإير   تلعشلب

 دقلل  المج مؾلهإلنت نيلهدسا   لهدف  ل لهدت لةبالمل  ستتل لما ل سهتلهدللوالسهت،لوةلؼلإبقل دلهدسدلتثس لؽل
هدغبلالهدت ا،لنتؾقعلأنلُةغ  لمتظاح تلهإليرل  ل لالشل د،ل  لثل ل تسيؽلهدسذل س  ؽليل لهددلؾالي ل

لعالىلقللسةت لعالىلهدحفل ألعالىلأمل نلشلحي ةت ،لن لللل  دل لملؽلهدذلف ف  ل مؽلةق  ؼلهدسشذ تلجز  ل  لغشل د 
ل .لHilary et al. 2016, p.8دحس ت لهدسدتثس لؽلوهأل ؾها لا

إطل سلمت  ملالإلعللهالل(AICPA)أصللسلهدسلتلللهألم ليل لداسح  لب ؽلهدقل نؾن  ؽلل2017ي لع ال
ةق سل لمخ ط لهألمؽلهدد ب هن لوُ بالإاهسةت .ليتسثالهدتلرلهد   سلدت هلهإلطل سليل لةلؾي  لملاؾمل تل
ةقاللالمللؽل  دلل لعلللالهد قلل ؽلبذللعنلقلللس لهدسشذللع لعاللىلإاهس لمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لوت دتلل د لجلللال

 .ل(Frank et al. 2019س سهتلي لهدسشذ تلهدت لُةلي لة الهدسخ ط لبذيالج للأكث لج ذغ  لهال تث
تذتسالهإلط سلهد ثلقلمبلهدسلتللهألم لي لداسح  ب ؽلهدق نؾن  ؽلعاىلإعلهالةق ل لتذتسالعالىلثبلثل ل

ُ لبال؛ليتزسؽلوصف  ل  ات  لدسخ ط لهألملؽلهددل ب هن لولالقدم األول :لYang et al. 2020أقد الا
[لطب لل لأعسل للهدسشذلع لوعسا  ةتل لهد   دل .ل1إاهسةت ،لولذتسالة هلهدقدؼلعالىلةدلل لعش صل لوةل ؛ل 

[لهألةللللهرلهدستؾقلللل لملللؽلغ نللل مجلإاهس لمخللل ط لهألملللؽل3[لطب لللل لهدسلاؾمللل تلهدٌسل  للل لداخظللل .ل 2 
شؾدؾج للللل ل[لهدلؾهملللللالهدتللللل لةلللللؤث لعالللللىلهدسخللللل ط لهدحتس للللل لدؤلملللللؽلهددللللل ب هن لمثلللللالهدت 4هددللللل ب هن .ل 

هدسدتخلم ،لوأنؾه لهإلةر التلومقلم لهدخلم ،لوهدتغ   هتلهدجؾة ل لي لهدب و لهدت شؾدؾج  لوهدتشغ س  ل
[لعسا ل لةق ل ؼلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن .ل6[له يال ؾ س لمخ ط لهألمؽلهددل ب هن .ل 5يبلللهدفت  .ل 

 للؾهب لهد ق بلل لعاللىلغ نلل مجلل[8[لهةرلل التلهألمللؽلهددلل ب هن لوجللؾا لملاؾملل تلهألمللؽلهددلل ب هن .ل 7 
؛لتذتسالعاىلةعك للالقدم الثاني[لعسا  تلم ه ح لهألمؽلهدد ب هن .ل9إاهس لمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل 

هإلاهس لبعنلإعلهالهدقدؼلهألولليتؾهي لمعلهدسل ي  لهدت لو لت لهدسلتللهألم لي لداسح  ب ؽلهدق نؾن  ؽل
القدللم  لل لأنغسلل لهد ق بلل لعاللىلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،ليلل لةلل هلهدذللعن،ل سلل لةؤ للللهإلاهس لعاللىليل د

سأثلم هقل لهدحدلل ب تلبذلعنلةق لل لإاهس لمخلل ط لهألملؽلهددل ب هن لداسشذللع ،لويل د ل لهدزللؾهب للالثاللث:
   AICPA 2017aهدسظحق لدتاب  لأةلهرلهألمؽلهدد ب هن لا

لل.
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ن  لل لهدلل   سلهدتشف لل ثلداسلتللللهألم ليلل لداسح  للب ؽلهدقلل نؾن  ؽ،لعاللىللSusan Coffeyةؤ لللل
أةس لل لوجللؾالإطلل سلمؾ للللدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،ليقللللأو للحيلأنلهإلطلل سلهدسؾ لللل
دئليرلل  لهدلل ثلةللؼلةظللؾل ال لل يؾنلبسث بلل ليظللؾ ل   للس لدتحق لل لهالةدلل اليلل لهإليرلل  لعللؽلمخلل ط ل

ةلل الهدسلاؾمل تلجشحلل  لإدلىلجشل لمللعلسأثلهدس هجلعل للؾلليل  د ل لجتللؾالهألملؽلهددل ب هن ،ل لل دػل لتؤاثل
 AICPA)لهإلاهس ،لإدلللللىلسلللللل ا لثقللللل لأصلللللح  لهدسرللللل دحليللللل لجتلللللؾالإاهس لمخللللل ط لهألملللللؽلهددللللل ب هن 

2017c)ل.ل

ُصشفيلهدسخ ط لهإلد ت ون  ل ؾه لل لملؽلأةلؼلهدسخل ط لهدتل لةؾهجلبلهدسشذل تليل لل2019ي لع ال
 .لنغلل ه لدخظللؾس لةاللػلWorld Economic Forum 2019هدؾالتلل تلهدستحللل ،لو شللله،لوأوسوتلل لا

هدتجس تلوأ  هسة لهدسحتسا لعاىلهدسدتثس لؽلوهدجستؾس،لد هليرنبلمؽلهدستؾقعلأنلتغالمجاسلهإلاهس ل
 .Abraham et al)وأنليتبشلىلنتجل  لأكثل لشلسؾال لإلاهس لمخل ط لهألملؽلهددل ب هن لتقغل  لبر لتس هسل

2019;  SEC 2018)ل  دػلتج لأنلةلعؼلأط هرل ؾ س لهدذ   تلعسا  لهإلير  لعؽلهدسخ ط ل،
هدجؾة لللل لهدتللل لقلللللةلللؤث لعالللىلعسا للل لصلللشعلهدقللل هسلدللللفلهدسدلللتثس لؽ،لوُ لللبالمؾهجتللل لةالللػلهدسخللل ط ل

 Frank) ،ليزبل لعؽلةق ل لهدتعك للهدسدتقالدتل الهدسلاؾمل تلDeumes and Knechel 2008ا
et al. 2019)لللللل. 

ستلة ولللللل لةلللللللهوللهألوسهالهدس د لللللل لهد شلتلللللل ل  The Canadian Securitiesويلللللل ل شللللللله،لطللللللؾَّ

Administrators (CSA) لةتزلسؽل2017إسش اهتلدئلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهددل ب هن لعل الل،
 لعؽلهآلث سلهدسحتسا لداتجس تلهإلد ت ون ل ،لوهإليرل  لعلؽلهدحؾ سل لواوسةل لةاػلهإلسش اهتلهإلير 

يلل لهدحللللمللؽلةاللػلهدسخلل ط ،ل سلل لإةخلل تلهدلليللللمللؽلهدلللوللهدل ت لل ليظللؾهتلإتج غ لل لدتلزلللزلهألمللؽل
هددللل ب هن لدللللفلهدسشذللل ت،ل  لللثلأصللللستلة وللل ل لللؾالهدسللل للهددللللؾات لهدللللد الهإل ت شللل اثلدؤلملللؽل

ؾالهدس د  ،لوهد ثليتلرلإدىلإس ل دلهدزلؾهب لهدخ صل لبل ألمؽلهددل ب هن ليل لهدد ب هن لدسؤ د تلهدد
هدسشذلل تلهددلللؾات ،لوهدتلل لُةدلل علة لعاللىلهإلاهس لهدج للل لدسخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لمللؽليللبلللةبشلل ل
أيزللالهدسس س لل تلهدلود لل لوةذلل لل تلهألمللؽلهددلل ب هن لهدرلل اس ليلل لهددلللؾات لاة ولل لهددللؾالهدس د لل ل

 . 2019هددلؾات ل

عاىلأنل  أمؽلهدفز دلهدسلاؾمل ة لجلزدلأ   ل لل2014كس لنصلهدل تؾسلهدسر ثلهدر اسلع ال
مؽلمشغؾم لهإلقتر الوهألمؽلهدقؾم ،لوةاتزالهدلود لبرةخ ذلهدتللهغ  لهدبلسمل لداحفل ألعا لبلعالىلهدشحلؾل
هدلل ثليشغسللبلهدقلل نؾن ،لدلل هلةللؼلإنذلل دلهدسجاللسلهألعاللىلدتللعم ؽلهدبشللىلهدتحت لل لدبلةرلل التلوهدسلاؾملل ت،ل

 للللل لمح شللللل  لد    للللل لمجالللللسلهدلللللؾسسهد،ل  لللللثلةلللللؼلة ا فلللللبلغؾ لللللعلوت    للللل لوسلللللل لهالةرللللل الت،لوتتحع
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 ،ل  للثلةتلللرلةاللػلهال للت هة ج  لإدللىلةللعم ؽل2021-2017هال للت هة ج  لهدؾطش لل لدؤلمللؽلهددلل ب هن لا
هدبشىلهدتحت  لدبلةر التلوهدسلاؾمل تلبذليالمت  ملا،لدتلؾي  لهدب ول لهآلمشل لدسختالطلهدقظ عل تلدتقللتؼل

 ،لإاللأنللبل تلىلهآلنلدللؼلترلللسلأتلل لإسشل اهتلعللؽلة ولل ل للؾالهدسلل للأولهدخللم تلهالد ت ون لل لهدست  مالل
لهدبؾسص لهدسر ل لأولأت لجت لأي فلدتشغ ؼلهإلير  لعؽلهألمؽلهدد ب هن لي لمر .لل

ي ل ؾدلم لةقلا،لُتبل ظلهدح  ث نلةزهيللإةتسل الهدسشغسل تلهدستش ل ليل لهدللوللهدستقلمل لب إليرل  ل
سلهدلليللللمللؽلهإلسشلل اهتلوهدتؾصلل  تلدلللعؼلةلل هلهإليرلل  .ليلل لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لوصلللول

  ؽلدؼلتحغىلة هلهدسؾ ؾ لغشفسلهإلةتس الي لهدللوللهدش م ل .ل سل لُتبل لظلعللالوجلؾالةؾجلبلصل لحل
يلل لمللل ي  لهدسح  للح لهدلود لل لدلللعؼلهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هنىلوملل لسهدلليلةللتؼلعسا لل تل

جللزدلمللؽلهإليرلل  لهدسلل د لعشللللهإليرلل  لعللؽليدلل   لهدحللؾهاملهإليرلل  ليلل ل للؾدلهدقؾهعللللهدح د لل ل 
هددللل ب هن  ،لأوليللل لإطللل سلهإليرللل  لهإليت للل سث،لوملللؽلوجتللل لنغ نللل ليرنلللبلقلللللآنلهألوهنلدتبشللل لمجالللسل

 لقؾهعللللي صلل لدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن لبسلل لتدلل ةؼلIASBمللل ي  لهدسح  للح لهدلود لل لا
هسهت،لولد ةؼليىلةحد ؽليل د  لإاهس لمخل ط لهألملؽلهددل ب هن ليىلةؾي  لملاؾم تلمف ل لدستخ فلهدق ل

لدلفلهدسشذ ت.للل

 تحلي  الدراسات الدابقة واشتقاق فروض البحث  -4
ل:لMachiavellianismالسيكافيللية  4-1

ٌةلللللهدس ي ي اا لل ل للس لشخرلل  لتس للالأي هاةلل لدللللالهدثقلل لبلل آلي لؽ،لوهالنخلل هفليلل لهدتبلعلل لل لل ل
وهددللل لداللتحيؼلوهددلل ظ  لعاللىلهآليلل لؽ،لودللليتؼلس حلل لٌماحلل ليلل لةحق لل لمي نلل لم مؾقلل لهأليبلقلل ،ل

 Gunnthorsdottir et) ،ل س لأنتؼلأكث لهةتس م  لبعنفدتؼلوأكث لإنتت سل لDahling et al. 2009ا
al. 2002)لإاللبقللللللسلمللللل لتحقللللل لسؤللللللتتؼل2021،لواللتسيلللللشتؼلهإلنخللللل هفليللللل لوالدهتلمل شللللل لا ل، 

 .لدلل هليرنللبلمللؽلهدسلل جحلأنلةسلل س لهدذخرلل  تلJones and Paulhus 2011ة ج  لاهال للت ه
 Cooper and Peterson 1980; Fehr et)هدس ي ي اا  لهدغش،لوة ؾنلق اس لعاىلةب ل ل اؾ ت ل

al. 1992)لإنله لتغبلللهآليل لؽليتجالىلغؾ لؾ ليل لهدذخرل  تلهدس ي ي اا ل ،ل سل لأنلدلليتؼلقللس ل.
 Christie) ،لدتحق  لمر دحتؼلهدخ ص لDahling et al. 2009ع لب آلي لؽلاإ تثش    لعاىلهدتبل

and Geis 1970)لإنتؼلاوم  لل  لسه  ؽلعؽلو لتؼلهدستش ،لوللتقلونلأنلهدتبلع لةؾلمفت  ل.
 ،ل سل لةتزهيلللإ تس د ل ل ل قتتؼلدجتلؾالهآليل لؽلPaulhus and Jones 2015هدشجل  ليل لهدح ل  لا

ت جل لإتسل نتؼلبللعنلهآليل لؽل لل ذجؾنلو سقلى،ليزلبل لعسلل لتحساؾنلبلمللؽل ،لنFehr et al. 1992ا
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وجتلل تلنغلل ل لل ي  لةجلل الهآليلل لؽ،لوهعتقلل اةؼلبللعنلهدتبلعلل لط لقلل لصلل دح لومف للل لدتحق لل لأةلللهيتؼل
  .لللHarrison et al. 2018هدذخر  لا

يل لاسه لتبلهدتج لب ل لعالىلأنلهأليل هالهدل يؽل رلاؾهلعالىلاسجل تللMurphy (2012)كل دػلأكللل
ع د  لي لإيتح سلهدس ي ي اا  لتس اؾنلداتبلع لغلسج لأكب لولشخفضلدلليتؼلهدذللؾسلب دل ن ،لدل هلٌةحفلزل
هدس ي ي اا  لهألي هالعاىلهدتر رلبذليالل ل لأيبلقل ،لولفت  لؾنلل دحل  لأنلهآليل لؽل ل تخ ونلنفلسل

 Jones and Paulhus)بل   ،لواللم نعلدليتؼلمؽلةغ   لهدحق   لدخله لهآلي لؽلهدق هسهتلل  لهألي
2011; Harrison et al. 2018)لدل هليرنلبلملؽلهدستؾقلعلأنلتقلؾالهدس يل ي اا ؾنلبسس س ل لهدغلشل.

 .Shafer and Wang 2011; Vladu 2013; Harrison et al)وهإل ت  للهدس د لبذيالأكب ل
2018; Utami et al. 2019)ل.لل

لعالللىلذدلللػ؛لنتؾقللللعلأنلاللُيبللللثلهدس يللل ي اا ؾنليللل لهدبشللللؾ لهدل ماللل ليللل لمرللل لأثلسيللللضلل وتشللل د 
دئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لغللالنتؾقللعلقبللؾدتؼلدتلل هلهدشللؾ لمللؽلهإليرلل  ،لدقلللسةتؼلل لل ل

عالىللهدل ات لعاىلإ تغبللل الش ئلدتحق  لسؤلتتؼلهال ت هة ج  ،ل  ثلتسيشتؼلهإلعتس البذليالأكبل 
نغسللللل لهإليرللللل  لهإلتج غ للللل لوهدتللللل لُةظسلللللوؽلهدسدلللللتثس لؽ،لوهدتؾجلللللبلنحلللللؾلهدتبلعللللل لوهدتح يلللللالإليفللللل دل
هدسلاؾم تلهدداب  لقلسلهإلمي ن،ل س لي ل  د لةجشل لهإليرل  لعلؽلهدخدل   لهدفلا ل لنت جل لمحل والتل

اليرنللبل لل تؼلهإليتلل هالهددلل بق ،لأولهدخدلل   لهدسحتسالل لنت جلل لهإليت هقلل تلهدستؾقللل ،ليلل ل للؾدلملل لةقللل
لص  ل لهدف  لهد   سلهألوللدالسه  ل س ليا :ل

H1 يهجلد تليثير جاجلامي معشللهي للسيكافيلليلة كدلسة شخرلية للسحاسللبين فلي البشلهك العامللة فللي :
علللى اتجاىللاتيم نحلله اإلفرللاح عللن مخللاطر األمللن الدلليبراني، ويشبثلل  عللن ىللذا الفللرض مرللر 

 مجسهعة من الفروض الفرعية التالية: 
- H11جللللةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلداس ي ي اا لل ل دللس لشخرلل  لداسح  للب ؽليلل لهدبشللؾ لهدل مالل ليلل ل:ليؾل

 مر لعاىلملفلقبؾدتؼلدئلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل
- H12ليؾجللللةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلداس ي ي اا لل ل دللس لشخرلل  لداسح  للب ؽليلل لهدبشللؾ لهدل مالل ليلل ل:

 ألمؽلهدد ب هن .لمر لعاىلنغس لهإلير  لهإلتج غ  لعؽلمخ ط له
- H13ليؾجللللةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلداس ي ي اا لل ل دللس لشخرلل  لداسح  للب ؽليلل لهدبشللؾ لهدل مالل ليلل ل:

 مر لعاىلإ تس د  لهدتبلع لب دسلاؾم تلهدس ةحظ لبسخ ط لهألمؽلهدد ب هن .
ل
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  Narcissismالشرجدية  4-2
هدت د للل لاجسع للل لهدظللل لهدشفدللل لُتسيلللؽلهإل لللتلالللعالللىلهدش جدللل  لبخسدللل لأولأكثللل لملللؽلهدسغللل ة ل

[لهإل لللللتغ هاليللللل لي للللل التلهدشجللللل  ل2[لهدذللللللؾسلبعةس للللل لهدللللل هت.ل 1 :ل 042،لصل2004هألم ليللللل 
[لهإلعتق الب دتس زلوهدتف الوهتس نبلبعنبلتج لأنلُتر   لمؽل3هدبلمحلوالأولهدقؾ لأولهدتعد لوهدجس ل.ل 

ؾسلب إل للتحق الوةؾقللعلمل مالل لي صلل ل[لهدذللل5[ليتظالل لةقلللي ه لمحلل دملف للب.ل 4قبللالشخرلل  تلمتسلل .ل 
[لتحدللل8[لهإليتقل سلإدلىلهدتلل طط.ل 7[لإ تغبلللهآلي لؽلدتحق ل لأةلهيلبلهدخ صل .ل 6مؽلهآلي لؽ.ل 

ل[لٌيبلثل اؾ   تلمتل د  لومتلج ي .ل9هآلي لؽ،لأولتلتقللأنتؼلتحساؾنلمذ ع لهدحدللةج ةب.ل 

هإل لللللللتل ه لوجللللللل  لهإلنتحللللللل الدللللللل هليبللللللللولأنلهدلبلقللللللل تلهدذخرللللللل  لداش جدللللللل  ؽلق  سللللللل لعالللللللىل
Exhibitionismلومح ود له تغبلللهآلي لؽل،Campbell et al. 2004)ل س لأنتؼلتس اؾنلداتؾسفل. 

،ل(Buss and Shackelford 1997)يل لهددلاؾ   تلل ل لهأليبل  ل ،لمثلالهدغلشلعالىلشل    تؼل
 .لوت دتل د ،لقلللةدلتال لس تلMenon and Sharland 2011وهدغلشلدتحدل ؽلأاه تلؼلهألكل اتس لا

هدذخرللل  لهدش جدللل  لهددلللاؾ لهال ت للل د لملللؽليلللبلللإ لللتغبلللهدفللل صلهدست  للل لوهدتب لللل لهدلقاللل .لدللل هل
ةلللشخفضلهدشزهةللل لهدذخرللل  لملللعلةزهيلللللهدش جدللل  لدللللفلهأليللل ها،لوعالللىلمدلللتؾفلمشذللل تلهألعسللل لليلللرنل

 .Schlenker 2008; O'Reilly et al)هدش جدل  لهإلاهسلل لهدس ةفلل لةخال لغ ول تلعسلالمللم  ل
2013; Domino et al. 2015)لهدلسه ل تلهدحليثل ليل ل ل يؾدؾج  لهإلاهس لهدتشف  تل لةؤ لللعالىل.

إنخف  لجؾا لهدق هسهتلهدتشغ س  لي لهدسشذل تلملعلةزهيلللهدش جدل  لهإلاهسلل ،لوةلؾلمل ليلؤث ل لاح  لعالىل
 Chatterjee and Hambrick 2007; Olsen and Stekelberg)هدلليللمؽلأصح  لهدسر دحل

ل.للل(2016

ةؾثل لهألاغ لل تلهدسح  لب  لوجللؾالةلعث  ل للاب لداش جدل  لهإلاهسللل لعالىليل د لل لنغلؼلهد ق بلل لهدلهيا لل ل
 ،لوهنخفل  لجلؾا لهدتقل سل لهدس د ل لChatterjee and Pollock 2016; Young et al. 2014ا
وهدتلؾسفليل ل ،لHam et al. 2017; Capalbo et al. 2018; Buchholz et al. 2019ا

 ;Ramamoorti 2008; Rijsenbilt and Commandeur 2013)مس س  تلهدغشلهدسح  ب ل
Mutschmann et al. 2021)لويلل لمجلل للهإليرلل  لهدسح  للب ليؤ لللل،Ma (2015)عاللىلل

إنخفلل  لإ تس د لل لإصلللهسلةؾقللل تلدؤلستلل  لمللؽلهدسلللي لؽلهدش جدلل  ؽ،ل سلل لةلل ةح لهدش جدلل  لهإلاهسللل ل
عالىلأنلهدسللي لؽللMarquez-Illescas et al. (2019)ػلهدتشبلؤهت،ل سل ليؤ للل لاح  لملعلاقل لةال

هدتشف  ي ؽلهدش جد  ؽلتس اؾنلإدىلةلزلزلصؾسةتؼلهد هة  لهدسحل دملي تل لملؽليلبلللهإلعتسل العالىلهدشغسل ل
 لإنخف  ل(Mashayekh et al. 2021هإلتج غ  لعشللهإلعبلنلعؽلهألست  لهدستف  ا .ل  دػلال ظل
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 Lassoued and Khanchelيرل  لهإليت ل سثلملعلةزهيلللهدش جدل  لهإلاهسلل .ل سل لأكلللمدلتؾفلهإل
عاللىلةزهيللللمدللتؾفلهإليرلل  لعللؽلهدسدللوؾد  لهإلجتس ع لل لمللعلةزهيللللهدش جدلل  لهإلاهسللل لدلللعؼلل(2022)

صلللؾسةتؼلهد هة للل لهد ه لللل .لإنتلللؼلتس الللؾنلإدلللىلهإليرللل  لعلللؽلهدسلاؾمللل تلهدتللل لُةغتللل لهال تللل هالدحقلللؾال
،لومي يحلل لهد شللؾ ،لومي يحلل لهدفدلل ا،ل تللىلدللؾلةظالل لذدللػلهداجللؾدلإدللىلهإليرلل  لهالنتقلل   لهدسدلل ةس ؽ

لإليف دلمس س  ةتؼلل  لهأليبل   .للل

دللل هليرنشللل لنتؾقلللعلقبلللؾللهدش جدللل ؾنليللل لهدبشلللؾ لهدل ماللل ليللل لمرللل لدئليرللل  لعلللؽلمخللل ط لهألملللؽل
داحرللؾللعاللىلهدثشلل دلهدست لل سلهددلل ب هن ،لوي صلل لهدجؾهنلل لهإلتج غ لل ليلل لةلل هلهدشللؾ لمللؽلهإليرلل  ل

 .لوي ل  د لةشغ ؼلة هلهدشؾ لمؽلهإلير  ؛لRijsenbilt and Commandeur 2013وهإلعج  لا
يرنللبلمللؽلهدستؾقلللعلأنليتجللبلهدش جدلل ؾنلدئليرللل  لعللؽلهدجؾهنللل لهإلتج غ لل لهدتلل لةللللزسلدللليتؼلهدذللللؾسل

يلل لهإليرلل  ،ل سلل لأنللبلمللؽلب دلغسلل لوُةظسللوؽلهدسدللتثس لؽ،لملتسللليؽليلل لذدللػلعاللىلهدشغسلل لهإلتج غ لل ل
هدستؾقلعلأنليتجلبلهدش جدل ؾنلداتح يلالإليفل دلهدسلاؾمل تلهددلاب  ،ل سل ليل ل  دل لةجشل لهإليرل  لعلؽل
هدخد   لهدفلا  لنت ج لمح والتلهإليت هالهددل بق ،لأولهدخدل   لهدسحتسال لنت جل لهإليت هقل تلهدستؾقلل ،ل

لدالسه  ل س ليا :للي ل ؾدلم لةقلاليرنبل  تؼلص  ل لهدف  لهد   سلهدث ن 

H2 يهجد تيثير جاجامي معشهي للشرجدية كدسة شخرية للسحاسبين في البشهك العاملة في مرر :
على اتجاىاتيم نحه اإلفراح عن مخاطر األمن الديبراني، ويشبث  عن ىلذا الفلرض مجسهعلة ملن 

 الفروض الفرعية التالية: 
- H21 لداسح  لللب ؽليللل لهدبشلللؾ لهدل ماللل ليللل ل:ليؾجلللللةلللعث  لإتجللل غ لملشلللؾثلداش جدللل  ل دلللس لشخرللل 

 مر لعاىلملفلقبؾدتؼلدئلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل
- H22ليؾجلللللةلللعث  لإتجللل غ لملشلللؾثلداش جدللل  ل دلللس لشخرللل  لداسح  لللب ؽليللل لهدبشلللؾ لهدل ماللل ليللل ل:

 مر لعاىلنغس لهإلير  لهإلتج غ  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل
- H23ش جدللل  ل دلللس لشخرللل  لداسح  لللب ؽليللل لهدبشلللؾ لهدل ماللل ليللل ل:ليؾجلللللةلللعث  لإتجللل غ لملشلللؾثلدا

 مر لعاىلإ تس د  لهدتبلع لب دسلاؾم تلهدس ةحظ لبسخ ط لهألمؽلهدد ب هن .

 Psychopathyالديكهباتية  4-3
 Paulhus)ُةلللهدد يؾت ة  لأكث لهددس تلهدداب  لداث دؾملهدسغاؼلمق سنل لب دس ي ي اا ل لوهدش جدل  ل

and Williams 2002; Rauthmann and Kolar 2012; Mutschmann et al. 2021)ل.
:ليتزلسؽلهدس لالالبعلد اللرليس[ل0ولسيؽلةل لفت لعاىلأنت له ظ ه لي لهدذخر  لدبلبلليؽلوةسل ؛ل 

دا   ،لوعلالهدشلا،لوهدقدؾ ،لوهدتبلع ،لوهنخفل  لهدتلل طط،لوهنخفل  لهدقال ،لوعل ا لمل ليلتؼلةدلت ال
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؛لوهد ثلتلشل لدجلؾدلهدفل الهددل يؾت ة لSuperficial Charmح لة الهدس ؾللمؽليبلللهددح لهددظ
دقللؾللهألشللل  دلهدتلل لتدلللتقبات لهآليلل ونلج لللله ،لودلل سلمللل لتلتقلللالةلللؾ،لأولي للللالب دفللللا،لإنتللؼلتخبللل ونل

:لتذلتسالعالىلهالنللي  لوعللالةحسلالهإل حل فلو ل ع لالبعلد الثلانهي [ل2هآلي لؽلبس لي للونل لس عب.ل 
 ;Ray and Ray 1982; Fehr et al. 1992)رلطؾلال لهدسللفلهالنفلل للوعللالوجلؾالأةلله

Babiak and Hare 2006; Bailey 2015; 2017)ل.ل

 ;Hare 1991)دلل هليللرنلهددلل يؾت ة  ؽليتؾسطللؾنليلل لهدلليللللمللؽلهددللاؾ   تلهدسل اتلل لداسجتسللعل
Fehr et al. 1992; Patrick 2007)لإنتلؼليتخالؾنلعلؽل لالشل ئل تلىلهألصللق دلوهدل  ال ل.

 .ل سلل لأنتللؼلاللتدللتج بؾنلبذلليالج للللدالللبلز،لإنتللؼلتل يللؾنلJones and Paulhus 2014ا
هدرللؾه لمللؽلهدخظللع،لد للؽلاللٌيحلل دؾنلغلل دػ،لودلل سلدللليتؼلهدلللهيعلد يؾنللؾهلأيبلق للؾنلأولُيشغلل لإدلل تؼلمللؽل

 .ل ل دػليلرنتؼليححثلؾنلاه سل  لعلؽلهإلثل س لGlenn et al. 2010; Bailey 2017ةل هلهدسشغلؾسلا
ل .لHare 1985; Lilienfeld and Andrews 1996ا

 Jones and Paulhus)عاىلمدتؾفلمشذ تلهألعس ل،لة ةح لهدد يؾت ة  لب اليتبلللهدلؾع ف ل
،لإذلةللؤث لهددللس تلهدذخرلل  لداسلللي لؽلهددلل يؾت ة  ؽلعاللىلهدجؾهنلل لهدثبلثلل لدسثاللثلهدغللشليلل ل(2011

 Marshall) ،لإنتؼلُتذياؾنلأكب لةتليللأليبل   تلهدلسال(Bailey 2017هدسش ص لهإلاهسل لهدلا  ل
et al. 2015)لوأكثل له لتللهاه لدبل ت ل للعالىلهدسشذلع لهدتل لةلؾعفتؼلداحرلؾللعالىلأجل لأولة   ل ل.

ل .لClarke 2005أعاىلا

دادلللل يؾت ة  ؽليرنللللبلمللللؽلهدستؾقللللعلأنلتقباللللؾهللSuperficial Charmإ للللتش اه لدادللللح لهددللللظح ل
هألملللؽلهددللل ب هن ،لإنتلللؼلتخبللل ونلهآليللل ونلبسللل لي لللللونل لللس عب،لودللل سلمللل للهإليرللل  لعلللؽلمخللل ط 

عالىلأنلهال ت ل للةلؾلهدج لسل للKirkman (2005) .ل سل ليؤ لللBailey 2017تلتقلونلبلب دفللالا
هدست لل س لغلل ؽلهأليلل هالذوثلهددللس تلهددلل يؾت ة  ،لدلل هليرنللبلمللؽلهدستؾقللعلأنلتيللؾنلدتلل لآثلل سل ب لل  لعاللىل

 Bailey 2017; Harrison et)  لهأليبلقل لملؽلقبلالهدسح  لب ؽلوهدسل هجل ؽلهال ت  للوهدداؾ لل
al. 2018) لنت ج لإنللهالهدزس  ،لوهنخف  لهدقا،(Paulhus and Williams 2002) .ل

د هلعشللةشغ ؼلة هلهدشؾ لمؽلهإلير  ليرنبلمؽلهدستؾقعلأنليتجبلهدد يؾت ة ؾنليىلهدبشؾ لهدل مال لل
 لهإلتج غ للل لوهدتللل لُةظسلللوؽلهدسدلللتثس لؽ،لإ لللتش اه لدشغسللل لهإليرللل  ليللل لمرللل لدئليرللل  لعلللؽلهدجؾهنللل

هإلتج غ  ،ل  دػلمؽلهدستؾقعلأنليتجتؾنلداتح يالمؽلأجالعلالهإلير  لعؽلهدسلاؾم تلهدداب  ،ل س ل
يلللل ل  دلللل لةجشلللل لهإليرلللل  لعللللؽلهدخدلللل   لهدفلا لللل لنت جلللل لمحلللل والتلهإليتلللل هالهددلللل بق ،لأولهدخدلللل   ل
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 تلهدستؾقللل .ليلل ل للؾدلملل لةقلللاليرنللبل لل تؼلصلل  ل لهدفلل  لهدلل   سلهدث دللثلهدسحتسالل لنت جلل لهإليت هقلل
لدالسه  ل س ليا :

H3 يهجد تيثير جاجامي معشلهي للدليكهباتية كدلسة شخرلية للسحاسلبين فلي البشلهك العامللة فلي :
علللى اتجاىللاتيم نحلله اإلفرللاح عللن مخللاطر األمللن الدلليبراني، ويشبثلل  عللن ىللذا الفللرض مرللر 

 الفرعية التالية:  مجسهعة من الفروض 
- H31ليؾجللللةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلدادلل يؾت ة  ل دللس لشخرلل  لداسح  للب ؽليلل لهدبشللؾ لهدل مالل ليلل ل:

 مر لعاىلملفلقبؾدتؼلدئلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل
- H32ليؾجللللةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلدادلل يؾت ة  ل دللس لشخرلل  لداسح  للب ؽليلل لهدبشللؾ لهدل مالل ليلل ل:

 ر  لهإلتج غ  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .للمر لعاىلنغس لهإلي
- H33ليؾجللللةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلدادلل يؾت ة  ل دللس لشخرلل  لداسح  للب ؽليلل لهدبشللؾ لهدل مالل ليلل ل:

 مر لعاىلإ تس د  لهدتبلع لب دسلاؾم تلهدس ةحظ لبسخ ط لهألمؽلهدد ب هن .

لالدراسة شبو التجريبية -5
عالىلل-Johnson et al. (2013)إ لتش اه لدسشتج ل ل -قل الهدح  ثل نلبلرج هدلاسه ل لشلحبلةج لب ل 

ع شللل لملللؽلهدسح  لللب ؽلهدلللل ما ؽليلللىلع شللل لملللؽل بللل فلهدبشلللؾ ليللل لجستؾسلللل لمرللل لهدل ت للل لابسختالللطل
مدس  ةتؼلهدؾع   ل  ،ل ع لللأةلؼلهدقظ عل تلةلعُث ه لبسخل ط لهألملؽلهددل ب هن .لوةتللرلةل الهدلسه ل لإدلىل

 لداسح  لللب ؽلعالللىلهةج ةللل ةتؼلنحلللؾلهإليرللل  لعلللؽله ت ذللل رلأثللل لهدثللل دؾملهدسغالللؼل دلللس تلشخرللل 
مخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن .لوقلللللقللل الهدح  ثللل نلبرللل  ل ل  دللل لهيت ه للل  لأل لللللهدبشلللؾ لهدتلللىلةل  للليل
دسح ود لإيت هالمؽلمت جس ؽلاق هصش  ؛لوقللُطا لمؽلهدسدتقر لمشتؼلق هد لهدح د لبذيالج للقبلال

 لهدسجسؾعلل لهألودللىلمللؽلهأل للوا لدة لل  لهةج ةلل تلهإلج بلل لعللؽلهأل للوا لهدس يقلل لغتلل ،ل  للثلةللؼلصلل  ل
هدسح  ب ؽلنحؾلهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن ،لوهدسجسؾع لهدث ن  لدة   لهدث دؾملهدسغالؼليل ل

لشخر  لهدسح  ب ؽ.لل

 عيشة الدراسة 5-1
هعتسللللهدح  ثلل نلعاللىلع شلل لمللؽلهدسح  للب ؽلهدللل ما ؽلغللحلضلهدبشللؾ لهد بلل فليللىلجستؾسللل لمرلل ل

ل لهدت دىلعلالهدقؾه ؼلهددا س لهدسدتاس لمؽل الغشػ:2هدل ت  ،لولؾ حلهدجلوللسقؼلا

ل
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 يهضح حجم العيشة الشيالية :2جدول 
 

 اننسبت انموائم انسهيمت انمستهمت عذد  اسم انبنك
 %26.73 27 اٌبٕه األٍ٘ٝ اٌّظشٜ

 %24.75 25 بٕه ِظش

 %25.74 26 اٌبٕه اٌخضبسٞ اٌذٌٟٚ

 %22.78 23 عىٕذس٠تبٕه اإل

 %100 101 اإلصّبٌٝ
 

 ترسيم الدراسة  5-2
هعتسللهدح  ث نلعاىلهال تح ن ل عاه لدجسعلهدب  ن ت،لوةلىلأاه لشل  ل ليلىلةل هلهدشلؾ لملؽلهدلسه ل تل

 .Bailey 2019; Mutschmann et al)هدتلىلة صللللهالةج ةلل تلوهدسؾهقللطلعشللللهدسححللؾث ؽل
:لولتزللسؽلبلللضلهدب  نلل تلهدل ملل لالقدللم األول.لوقللللهشللتسايلهال للتح ن لعاللىلأستللل لأقدلل ا،ل(2021

:لإشلللتسالعالللىلأةلللؼلالقدلللم الثلللانىاهإل لللؼ،لهدلسللل ،لهدشلللؾ ،لهدسؤةلللالهدلاسلللى،لوعللللال لللشؾهتلهدخبللل   .ل
:لإشلتسالعالىل  دل لهيت ه ل  لأل لللهدبشلؾ لالقدم الثاللثهدسرظاح تلهدؾهسا لي لهدح د لهإليت ه   .ل

:لإشلتسالعالىلالقدلم الرابل دتىلةل  يلدسح ود لإيت هالمؽلبلضلهدست جس ؽلاق هصش لهإلنت نلي .له
:لإشتسايلعاىلمجسؾعل لملؽلهأل لوا لدة ل  لمتغ ل هتلالسجسهعة األولىمجسؾعت ؽلمؽلهأل وا لوةى؛ل

هإليرلل  لوهدتلل لةتسثللاليلل ؛لملللفلقبللؾللهدسح  للب ؽلدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هنى،لوملللفل
 الهدسح  للب ؽلعاللىلهدشغسلل لهإلتج غ لل لدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لوأي لل ه لهدتبلعلل لهعتسلل

إشلتسايلعالىلمجسؾعل لملؽلهأل لوا لدة ل  لهددللس تللالسجسهعلة الثانيلة:هدسحتسلاليلىلةل هلهإليرل  .ل
 Jones and)هدذخر  لهدسغاس لداسح  ب ؽ،لوهدت لةتسثالي لهدس ي ي اا  ،لوهدش جد  ،لوهدد يؾت ة  ل

Paulhus 2014)أ لوا لد لالُبللللملؽلأبلل الل9 لؤهللغؾهقلعلل27،لوقللإشتسايلةل الهدسجسؾعل لعالىل
هدث دؾملهدسغاؼ.لوقللةؼلةحي ؼلهإل تح ن لمؽلقبالأستلل لملؽلأ ل ة  لهدسح  لح لوهدس هجلل لذوثلهإلةتسل ال

يل ل لؾدلل- ؽقبالةؾسللت لعاىلهدسح  لب-ب إلير  لهدسح  ب ،لوقللةؼلإج هدلةللتبلتلط  ف لعا ت ل
مل لوسالإد شلل لملؽلةلا قلل تلملؽلهدسحيسلل ؽ،لبللللذدللػلةلؼلةشغلل ؼلهال لتح ن لوةؾسللتلل لإد ت ون ل  لعاللىلع شلل ل

لهدلسه  .ل

ل

ل

ل



 قياس أثر الثالوث المظلم كسمات..........                    عارف حممود كامل عيسى، د/ مسري إبراهيم عبد العظيم حممـدد/

959 

 

 صياغة الشساذج البحثية الختبار الفروض 5-3
لةؼلهالعتس العاىلنس ذزلهإلنحلهسلهدت د  لاليتح سلي و لهدلسه  لوذدػلعاىلهدشحؾلهدت دى:

 H1نسهذج اختبار الفرض الرليس األول  5-3-1
يؾجللةعث  لإتج غ لملشؾثلداس ي ي اا  ل دس لشخرل  لداسح  لب ؽليل لهدبشلؾ للالفرض الرليس األول:

هدل مالل ليلل لمرلل لعاللىلهةج ةلل ةتؼلنحللؾلهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .لولشبثلل لعللؽلةلل هل
لهدف  لمجسؾع لمؽلهدف و لهدف ع  لهدت د  :

H11ةلللعث  لإتجللل غ لملشلللؾثلداس ي ي اا للل ل دلللس لشخرللل  لداسح  لللب ؽليللل لهدبشلللؾ لهدل ماللل ليللل ل:ليؾجللللل
 ،ل  تؼلH11مر لعاىلملفلقبؾدتؼلدئلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن ،لواليتح سلة هلهدف  لا

ل لهدت د :1هالعتس العاىلنسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا
DISC_ACCEPT= B0 + B1 MACH+ B2 Gender + B3 Age +                         

B4 Qualification+ B5 Expert + ε (1) 

H12ليؾجلللللةلللعث  لإتجللل غ لملشلللؾثلداس ي ي اا للل ل دلللس لشخرللل  لداسح  لللب ؽليللل لهدبشلللؾ لهدل ماللل ليللل ل:
،ل H12اواليتحل سلةل هلهدفلل  لمرل لعالىلنغسل لهإليرل  لهإلتج غ ل لعللؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن ،ل

ل لهدت د :2سقؼلا  تؼلهالعتس العاىلنسؾذزلهالنحلهسل
DISC_TONE= B0 + B1 MACH+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification+ 

B5 Expert + ε (2) 

H13ليؾجلللللةلللعث  لإتجللل غ لملشلللؾثلداس ي ي اا للل ل دلللس لشخرللل  لداسح  لللب ؽليللل لهدبشلللؾ لهدل ماللل ليللل ل:
ةل هلهدفل  للواليتحل سهددل ب هن ،للهألملؽمر لعاىلإ تس د  لهدتبلع لب دسلاؾم تلهدس ةحظل لبسخل ط ل

ل: لهدت د 3سقؼلالهالنحلهسلنسؾذزلعاىلهالعتس الةؼل، H13ا
DISC_MANIP= B0 + B1 MACH+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε (3) 

 H2نسهذج اختبار الفرض الرليس الثانى  5-3-2
يؾجلللةلعث  لإتجل غ لملشلؾثلداش جدل  ل دلس لشخرل  لداسح  لب ؽليل لهدبشلؾ للالفرض الرليس الثاني:

هدل مالل ليلل لمرلل لعاللىلهةج ةلل ةتؼلنحللؾلهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .لولشبثلل لعللؽلةلل هل
  هدف  لمجسؾع لمؽلهدف و لهدف ع  لهدت د  :
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H21 هدل مال ليل لمرل لل:ليؾجللةعث  لإتج غ لملشؾثلداش جد  ل دس لشخر  لداسح  ب ؽليل لهدبشلؾ
،ل للل تؼل H21اواليتحللل سلةللل هلهدفللل  للعالللىلمللللفلقبلللؾدتؼلدئليرللل  لعلللؽلمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن .

لل لهدت د :4هالعتس العاىلنسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا
DISC_ACCEPT= B0 + B1 NAR+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε  (4) 

H22ليؾجللةعث  لإتج غ لملشؾثلداش جد  ل دس لشخر  لداسح  ب ؽليل لهدبشلؾ لهدل مال ليل لمرل ل:
،ل لل تؼل H22اواليتحلل سلةلل هلهدفلل  لعاللىلنغسلل لهإليرلل  لهإلتج غ لل لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .ل

ل لهدت د :5هالعتس العاىلنسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا
DISC_TONE= B0 + B1 NAR+ B2 Genderit + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε (5) 

H23ليؾجللةعث  لإتج غ لملشؾثلداش جد  ل دس لشخر  لداسح  ب ؽليل لهدبشلؾ لهدل مال ليل لمرل ل:
واليتحلللل سلةلللل هلهدفلللل  للهددلللل ب هن .لهألمللللؽعاللللىلإ تس د لللل لهدتبلعلللل لب دسلاؾملللل تلهدس ةحظلللل لبسخلللل ط ل

ل لهدت د :6ا،ل  تؼلهالعتس العاىلنسؾذزلهالنحلهسلسقؼل H23ا
DISC_MANIP= B0 + B1 NAR+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε (6) 

 H3نسهذج اختبار الفرض الرليس الثالث  5-3-3
يؾجللةعث  لإتج غ لملشؾثلداد يؾت ة  ل دس لشخر  لداسح  ب ؽلي لهدبشؾ للالفرض الرليس الثالث:

هدل مالل ليلل لمرلل لعاللىلهةج ةلل ةتؼلنحللؾلهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .لولشبثلل لعللؽلةلل هل
 هدف  لمجسؾع لمؽلهدف و لهدف ع  لهدت د  :

H31دبشلللؾ لهدل ماللل ليللل ل:ليؾجللللةلللعث  لإتجللل غ لملشلللؾثلدادلل يؾت ة  ل دلللس لشخرللل  لداسح  لللب ؽليلل له
،ل  تؼل H31اواليتح سلة هلهدف  لمر لعاىلملفلقبؾدتؼلدئلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل

ل لهدت د :7هالعتس العاىلنسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا
DISC_ACCEPT= B0 + B1 PSYC+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification+ 

B5 Expert + ε (7) 

H32ةلللعث  لإتجللل غ لملشلللؾثلدادلل يؾت ة  ل دلللس لشخرللل  لداسح  لللب ؽليلل لهدبشلللؾ لهدل ماللل ليللل لليؾجللل:ل
ل، H32اةل هلهدفل  للواليتحل سمر لعاىلهدشغس لهإلتج غ  لدئلير  لعؽلمخ ط لهألملؽلهددل ب هن .ل

ل: لهدت د 8سقؼلالهالنحلهسلنسؾذزلعاىلهالعتس التؼ  
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DISC_TONE= B0 + B1 PSYC+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε   (8) 

H33ليؾجللللةلللعث  لإتجللل غ لملشلللؾثلدادلل يؾت ة  ل دلللس لشخرللل  لداسح  لللب ؽليلل لهدبشلللؾ لهدل ماللل ليللل ل:
ةل هلهدفل  للواليتحل سلهددل ب هن .لهألملؽمر لعاىلإ تس د  لهدتبلع لب دسلاؾم تلهدس ةحظل لبسخل ط ل

 :هدت د  ل9سقؼلالهالنحلهسلنسؾذزلعاىلهالعتس التؼ  ل، H33ا
DISC_MANIP= B0 + B1 PSYC+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε   (9) 

 حيث جن:
- DISC_ACCEPTلملللفلقبللؾللهدسدتقرللىلمشللبلهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هنى،لو لل تؼل:

 ليلل لهدسجسؾعلل لهألودللىلQ3-Q1    للبلمللؽليللبلللمتؾ لل لإج بلل تلهدسدتقرللىلمشللبلعللؽلهأل للوا لا
  .1اهنغ لماح لسقؼ

- DISC_TONEلةؾجبلهدسدتقرىلمشبلنحؾلهإلعتس العالىلهدشغسل لهإلتج غ ل لدئليرل  لعشلللةشغل ؼل:
و لل تؼل    للبلمللؽليللبلللمتؾ لل لإج بلل تلهدسدتقرللىلمشللبللهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،

  .ل1 لي لهدسجسؾع لهألودىلاأنغ لماح لسقؼQ6-Q4عؽلهأل وا لا
- DISC_MANIPدتقرلللىلمشلللبلنحلللؾلهدتبلعللل لب دسلاؾمللل تلهدس ةحظللل لبسخللل ط لهألملللؽل:لةؾجلللبلهدس

 ليلل لQ9-Q7هددلل ب هن ،لو لل تؼل    للبلمللؽليللبلللمتؾ لل لإج بلل تلهدسدتقرللىلمشللبلعللؽلهأل للوا لا
  .ل1هدسجسؾع لهألودىلاأنغ لماح لسقؼل

- MACHلمدلللتؾفلهدس ي ي اا للل لدللللفلهدسدتقرلللىلمشلللب،لو للل تؼل    لللبلملللؽليلللبلللمتؾ للل لإج بلللل تل:
  .ل1 لي لهدسجسؾع لهدث ن  لاأنغ لماح لسقؼلQ9-Q1شبلعؽلهأل وا لاهدسدتقرىلم

- NARلمدتؾفلهدش جد  لدلفلهدسدتقرىلمشب،لو  تؼل    بلمؽليبلللمتؾ  لإج ب تلهدسدتقرىل:
  .ل1 لي لهدسجسؾع لهدث ن  لاأنغ لماح لسقؼلQ18-Q10مشبلعؽلهأل وا لا

- PSYC للللبلمللللؽليللللبلللمتؾ لللل لإج بلللل تل:لمدللللتؾفلهددلللل يؾت ة  لدلللللفلهدسدتقرللللىلمشللللب،لو لللل تؼل   
  .لل1 لي لهدسجسؾع لهدث ن  لاأنغ لماح لسقؼلQ27-Q19هدسدتقرىلمشبلعؽلهأل وا لا

- Genderلإذهل لل نل2 لإذهل لل نلهدسدتقرللىلمشللبلذ لل ،لوهدة سلل لا1:لمتغ لل لسقلل غى،لتعيلل لهدة سلل لا 
 هدسدتقرىلمشبلأنثى.

- Age :.متغ  لسق غى،لتلب لعؽلعس لهدسدتقرىلمشب 
- Qualification.لمتغ  لسق غى،لتلب لعؽلهدسؤةالهدلاسىلداسدتقرىلمشب: 
- Expertل:لمتغ  لسق غى،لتلب لعؽلعلال شؾهتلهدخب  لهدتىلتستا ت لداسدتقرىلمشب.ل
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 خرالص العيشة 5-4
ل لهدت دىلهدخر  صلهدلتسؾج هف  لدال ش لهدشت    :3يؾ حلهدجلوللسقؼلا

 الخرالص الداسهجرافية للعيشة الشيالية :3جدول 
 

 اننسبت انعذد انفئت 
 %11.9 12 عٕت 30 ألً ِٓ 

 %71.3 72 عٕت 30-39 

 %10.9 11 عٕت 49-40 اٌؼّش

 %5.9 6 عٕت 50أوزش  ِٓ  

 %100 101 اإلصّبٌٝ 

 اننسبت انعذد انمؤهم 
 %49.5 50 بىبٌٛس٠ٛط 

 %32.7 33 ِبصغخ١ش اٌّؤً٘ اٌؼٍّٝ

 %17.8 18 دوخٛساٖ 

 %100 101 اإلصّبٌٝ 

 اننسبت انعذد اننوع 
 %94.1 95 روش 

 %5.9 6 أٔزٟ إٌٛع

 %100 101 اإلصّبٌٝ 

 اننسبت انعذد سنواث انخبرة 
 %11.9 12 عٕٛاث 5ألً ِٓ  

 %15.8 16 عٕٛاث 10 -5 

 %56.4 57 عٕت 15-11 عٕٛاث اٌخبشة

 %5 5 عٕت 16-20 

 %10.9 11 عٕت 20أوزش ِٓ  

 %100 101 اإلصّبٌٝ 
ل

هدفو لهدلس ل لدال ش لة  زتليىلهدثبلمليو تلهألودلىلهدد غ لُتبل ظلأنل ل3ي ل ؾدلهدجلوللسقؼلا
ل39-30% ،لهدفولل لهدث ن لل لمللؽل11.9 للش ،لوتاغلليلندللبتت لال30كسلل ليالل ؛لهدفولل لهألودللىلهألقللالمللؽل

% ،ل سلل ل10.9 للش ،لوتاغلليلندللبتت لال49-40% ،لوهدفولل لهدث دثلل لمللؽل71.3 للش ،لوتاغلليلندللبتت لا
% لمللؽلهدل شلل ،لوتاغلليلندللح لهدح صللا ؽلعاللىل49.5غاغلليلندللح لهدح صللا ؽلعاللىلهدحيلل دؾسلؾ ليقلل لا

% .ل17.8% لملللؽلهدل شللل ،لغ شسللل لغاغللليلندلللح لهدح صلللا ؽلعالللىلاسجللل لهدلللل تؾسهالا32.7هدس جدلللت  لا
% ل94.1ؽلهدلل  ؾسلغشدلللح لاكلل دػليتزللحلمللؽلهدجللللوللأنلألاب لل لهدسذلل س  ؽليللىلهال لللتب  نل لل نؾهلملل

وهدح قىلمؽلهإلن م.لوت دشغ لإدىلمدتؾفلهدخب  لدللفلأيل هالهدل شل ليتزلحلأنتل لة  لزتليل لثلبلمليول تل
 لللشؾهت،لوتاغللليلندلللبتت لل5وةللل ؛لهدفوللل لهألودلللىلملللؽلهدسح  لللب ؽلهدللل يؽلدلللليتؼل لللشؾهتليبللل  لأقلللالملللؽل

 لشؾهت،لوتاغليلندلبتت لل10-5ؽل% ،لهدفو لهدث ن  لمؽلهدسح  ب ؽلهد يؽلدليتؼل شؾهتليبل  لمل11.9ا
 لش ،لوتاغليلندلبتت لل15-11% ،لهدفو لهدث دث لمؽلهدسح  لب ؽلهدل يؽلدلليتؼل لشؾهتليبل  لملؽل15.8ا
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 لش ،لوتاغليلندلبتت لل20% ،لهدفو لهألي   لمؽلهدسح  ب ؽلهد يؽلدليتؼل شؾهتليب  لأكث لملؽل56.4ا
الهدلاس ،لوهدشؾ ،لو لشؾهتلهدخبل  ،ل% .لنغ ه لدتح يؽلير  صلهدل ش لمؽل  ثلهدلس ،لوهدسؤة10.9ا

  قؾالهدح  ث نلبراسهزلةالػلهدخرل  صل ستغ ل هتلسق غ ل لعشللل  ل  لأثل لهددلس تلهدذخرل  لهدسغاسل ل
لداسح  ب ؽلعاىلهةج ة ةتؼلنحؾلهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هنى.لللللل

 قياس ثبات وصدق محتهى عبارات قالسة االستبيان 5-5
،لدة لل  لملللفلثحلل تلإج بلل تلهدسدتقرللىلCronbach`s Alphaةللؼلإجلل هدلهيتحلل سل  ونحلل يلأدفلل ل

 لهدتلل د ،ل4مللشتؼلعاللىلهأل للوا لهدسقلملل لدتللؼليلل ل للؾدلهدح دلل لهدس يقلل لب دلسه لل .ليؾ للحلهدجلللوللسقللؼلا
ه ل ،لنت ج لإيتح سلهدف ك ونح يلامل مالهدثح ت ،لومل مالهدرلالداستغ  هتلهدت بلل لوهدسدلتقا ليل لهدلسل

  ثلةؼل دل  لمل ملالهدرللالعلؽلط لل لإتجل الهدجل سلهدت ت لل لدسل ملالهدثحل تلهدفل .لُتذل  لمل ملال
هدثح تلإدىلملفله تق هسلوثح تلهدشت  جلإذهلأُع للةظب  لنفسلهدح د لعاىلنفسلهدل شل ،ل  لثلأنلسلل ا ل

ع للللةؾسلللعلهإل للتب  نلمل مللالهدثحلل تلةلشلل لسللل ا لإ تس د لل لهدتؾصللالدللشفسل لل ؼلهدستغ لل هتلهدححث لل لإذهلأُل
لعاىلنفسلهدل ش .للل

 (Reliability Statisticsمعام  كرونباخ ألفا لعيشة الدراسة ) :4جدول 
 

 Sample اختببر انفبكرونببخ معبمم انصذق
 اٌّخ ١شاث اٌخببؼت )اإلفظبط ػٓ ِخبؽش األِٓ اٌغ١بشأٟ( 0.936 0.967

 اٌّظٍُ(اٌّخ ١شاث اٌّغخمٍت )اٌزبٌٛد  0.789 0.888

 هصّبٌٟ اٌّخ ١شاث 0.898 0.946
ل

متغ للل هتلهدلسه للل لغاغللليلجس لللعل لهددللل غ لأنلمل ملللال  ونحللل يلأدفللل لد4يتزلللحلملللؽلهدجللللوللسقلللؼلا
 ،ل سلللل لغاللللململ مللللال  ونحلللل يلأدفلللل لداستغ لللل هتلهدت بللللل لدالسه لللل ل0.946 لبسل مللللالصلللللالا0.898ا
 ،ل سلللل لغاللللململ مللللال  ونحلللل يلأدفلللل لداستغ لللل هتلهدسدللللتقا لدالسه لللل ل0.967 لبسل مللللالصلللللالا0.936ا
%ل70أكب لملؽل ،لو  ثلأنلهدسل مالهدسقبؾللدة س ل  ونح يلأدف ل0.888 لبسل مالصلالا0.789ا
لذدػلُتذ  لإدىلإمي ن  لةلس ؼلنت  جلهدلسه  .،لد هليرنل Sekaran and Bougie 2016ا

ل

ل

ل

ل
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 اإلحراء الهصفى لعيشة الدراسة 5-6
 اإلحراء الهصفى لستغيرات الدراسة :5دول ج

 

N Min Max 
Std. 

Deviation 
Median Mean انمتغيراث 

101 1.33 5.00 1.20630 4.3333 3.6865 

لبٛي اإلفظبط 

DISC_ACCEPT 

 (Q1-Q3 اٌّضّٛػت األٌٚٝ(

101 1.00 5.00 1.05685 4.0000 3.8350 

ٔ ّت اإلفظبط 

DISC_TONE 

 (Q4-Q6 اٌّضّٛػت األٌٚٝ(

101 1.00 5.00 1.13253 3.3333 3.4686 

اٌخالػآل 

 DISC_MANIPببإلفظبط

 (Q7-Q9 اٌّضّٛػت األٌٚٝ(

101 1.00 4.44 0.82107 3.0000 3.0319 
 MACHا١ٌّىبف١ٍٍ١ت 

 (Q1-Q9 اٌّضّٛػت اٌزب١ٔت(

101 1.00 3.89 0.64946 3.2222 3.1034 

 NARإٌشصغ١ت 

-Q10 اٌّضّٛػت اٌزب١ٔت(

Q18) 

101 1.00 3.26 0.55068 2.2556 2.3007 

 PSYCاٌغ١ىٛببح١ت 

-Q19 اٌّضّٛػت اٌزب١ٔت(

Q27) 
ل

 لهددللللللل غ لُتبل لللللللظلأنلمتؾ للللللل لمتغ للللللل لقبلللللللؾللهإليرللللللل  ل5يللللللل ل لللللللؾدلنتللللللل  جلهدجللللللللوللسقلللللللؼلا
 ،لبس لتلش لةزهيللاسج لقبلؾلل1.20630 ،لبرنح هرلمع  سثلا3.6865 لغاملاDISC_ACCEPTا

هددل ب هن ،ليزلبل لعلؽلإنخفل  لاسجل لةحل يؽلقبلؾللهإليرل  لهدسح  ب ؽلدئلير  لعؽلمخ ط لهألملؽل
 ،ل3.8350 لغالملاDISC_TONEدلفلأي هالهدل ش ،ل س لُتبل ظلأنلمتؾ  لمتغ  لنغس لهإليرل  لا

 ،لبس لتلش لوجؾالةؾجبل ب  لدئلعتس العاىلهدشغس لهإلتج غ  لدئلير  ل1.05685برنح هرلمع  سثلا
هدل شل ،ليزلبل لعلؽلإنخفل  لاسجل لةحل يؽلنغسل لهإليرل  لدللفلعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن لمؽلأيل هال

 لغالللللملDISC_MANIPأيلللل هالهدل شللللل .لأي للللل ه لُتبل لللللظلأنلمتؾ للللل لمتغ لللل لهدتبلعللللل ليللللل لهإليرللللل  لا
 ،لبسلل لتلشلل لوجللؾالةؾجللبل ب لل لداتبلعلل لعشللللهإليرلل  ل1.13253 ،لبللرنح هرلمع لل سثلا3.4686ا

 لةحلل يؽلمتغ لل لهدتبلعلل ليلل لهإليرلل  لدلللفلعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،ليزللبل لعللؽلإنخفلل  لاسجلل
لأي هالهدل ش .ل

 ،ل3.0319 لغاللملاMACHوعاللىلمدللتؾفلهدستغ لل هتلهدسدللتقا ،لُتبل للظلأنلمتؾ لل لهدس ي ي اا لل لا
 ،لبسلل لُتذل  لإدلىلوجللؾالهدس ي ي اا ل لغلسجل لمتؾ للظ لدللفلأيل هالهدل شلل ،ل0.82107بلرنح هرلمع ل سثلا

دس ي ي اا لل لدلللفلأيلل هالهدل شلل .لُتبل للظلأتزلل  لإسةفلل  لمدللتؾفليزللبل لعللؽلإنخفلل  لاسجلل لةحلل يؽلمدللتؾفله
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 لي لمؤش لهدس ي ي اا  ل4.44هدس ي ي اا  لدلفلبلضلهألي هالي لهدل ش ،ليقلل  سلبلضلهألي هالعاىلا
 ،لبللللرنح هرلمع لللل سثل3.1034 لاNARعاللللىلمة لللل  لد يلللل تلهدخس  لللل .لغاللللملمتؾ لللل لهدش جدلللل  لا

 جد  لغلسج لمتؾ ظ لدللفلأيل هالهدل شل ،ليزلبل لعلؽلإنخفل  ل ،لبس لُتذ  لإدىلوجؾالهدش0.64946ا
اسج لةح يؽلمدتؾفلهدش جد  لدلفلأي هالهدل ش .ل س لُتبل ظلإسةف  لاسجل لهدش جدل  لدللفلبللضلهأليل هال

 ليلللل لمؤشلللل لهدش جدلللل  لعاللللىلمة لللل  لد يلللل تل3.89يلللل لهدل شلللل ،ل  للللثل لللل سلبلللللضلهأليلللل هالعاللللىلا
 ،لبللللرنح هرلمع لللل سثل2.3007 لغاللللملاPSYC يؾت ة  لاهدخس  لللل .لأي لللل ه لُتبل للللظلأنللمتؾ لللل لهددلللل

 ،لبسلل لُتذلل  لإدللىلإنخفلل  لمدللتؾفلهددلل يؾت ة  لدلللفلأيلل هالهدل شلل ،ليزللبل لعللؽلإنخفلل  ل0.55068ا
اسجلل لةحلل يؽلمدللتؾفلهددلل يؾت ة  لدلللفلأيلل هالهدل شلل ،ل لل دػلُتبل للظلإنخفلل  لمؤشلل لهددلل يؾت ة  لدلللفل

ل لعاىلمة   لد ي تلهدخس   .لل3.26  س لال دب  لهألي هالي لهدل ش ،ل  ثلغاغيلأعاىل

 One Sample t-testجختبار  5-7
،لوذدػلداتل رلعاىلهإلةج الهدل الداسح  ب ؽلOne Sample t-testق الهدح  ث نلبرج هدلإيتح سل

ف س ليتلا لبقبؾللهإلير  لعؽلمخ ط لهإلير  لهألمؽلهدد ب هن ،لو  دػلنغس لهإلير  ،لوهدتبلعل ل
أتز  لُتد ةؼلة هلهإليتح سليىلهدتل رلعاىلنتل  جل  ل  لمتغ ل هتلهدثل دؾملهدسغالؼلدللفليىلهإلير  .ل

 لهدتلل دىلنتلل  جل6هدسح  للب ؽ،لوهإلةجلل الهدللل الدتلل الهدستغ لل هتليلل لع شلل لهدلسه لل .ليؾ للحلهدجلللوللسقللؼلا
لداستغ  هتلهأل     لدالسه  ،لوذدػلعاىلهدشحؾلهدت دى:لللOne Sample t-testإيتح س

 One-Sample Testاختبار  :6جدول 
 

 انمتوسط انمتغيراث
اإلنحراف 

 انمعيبرى

ليمت انفروق عن 

 انميم انمحبيذة
 tليمت 

 DISC_ACCEPTلبٛي اإلفظبط 

 (Q1-Q3اٌّضّٛػت األٌٚٝ (
3.6865 1.20630 0.68647 5.719*** 

 DISC_TONEٔ ّت اإلفظبط 

 (Q4-Q6اٌّضّٛػت األٌٚٝ (
3.8350 1.05685 0.83498 7.940*** 

اٌخالػآل 

 DISC_MANIPببإلفظبط

 (Q7-Q9اٌّضّٛػت األٌٚٝ (

3.4686 1.13253 0.46865 4.159*** 

 MACHا١ٌّىبف١ٍٍ١ت 

 (Q1-Q9اٌّضّٛػت اٌزب١ٔت (
3.0319 0.82107 0.03190 0.390 

 NARإٌشصغ١ت 

 (Q10-Q18اٌّضّٛػت اٌزب١ٔت (
3.1034 0.64946 0.10341 1.600 

 PSYCاٌغ١ىٛببح١ت 

 (Q19-Q27اٌّضّٛػت اٌزب١ٔت (
2.3007 0.55068 - 0.69934 -7.688*** 

%، ** حؼٕٟ أْ اٌؼاللت داٌت ػٕذ ِغخٜٛ ِؼ٠ٕٛت ألً ِلٓ 91ع١ذ هْ * حؼٕٟ أْ اٌؼاللت داٌت ػٕذ ِغخٜٛ ِؼ٠ٕٛت ألً ِٓ 

 %.9%، *** حؼٕٟ أْ اٌؼاللت داٌت ػٕذ ِغخٜٛ ِؼ٠ٕٛت ألً ِٓ 5
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ملفلإيتبلرلمتؾ  لهدة ؼلدستغ  هتلهدلسه  لعؽلهدة س لهدسح يل ل لهدد غ ل6يؾ حلهدجلوللسقؼلا
.لُةذل  لهدشتل  جل(Daugherty et al. 2012) ل3عاىلمة ل  لد يل تلهدخس  ل لوةل لنقظل لهدؾ ل ل 

إدلللللللىلسلللللللل ا لمدلللللللتؾفلقبلللللللؾللهإليرللللللل  لعلللللللؽلمخللللللل ط لهألملللللللؽلهددللللللل ب هن لملللللللؽلقبلللللللالأيللللللل هالهدل شللللللل ل
 ،لوهدتؾجلبلنحللؾلDISC_TONE لل لدئليرل  لا ،لوةلؾجتتؼلنحلؾلهدشغسل لهإلتج غDISC_ACCEPTا

 ،ل  لثليلزاهالمتؾ ل لةالػلDISC_MANIPهدتبلع لعشلللهإليرل  لعلؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن لا
% .ل سلل ل1 ،لوذدللػلعشللللمدللتؾفلملشؾللل لأقللالمللؽلا3هدستغ لل هتلبذلليالملشللؾثلعللؽلهدة سلل لهدسح يللل ل 

ع شلللل لهدلسه لللل لعللللؽلهدة سلللل لل ليلللل NAR لوهدش جدلللل  لاMACHُتبل للللظلسللللل ا لمدللللتؾفلهدس ي ي اا لللل لا
غ شسل لُةذل  لهدشتل  جلإدلىلإنخفل  لمدلتؾفلهددل يؾت ة  لل. ،لإاللأنلةالػلهدزلل ا لد دليلملشؾلل 3هدسح يل  

% ،لهألملل لهدلل ثل1 ،لوذدللػلعشلللمدللتؾفلملشؾللل لأقللالمللؽلا3يل لع شلل لهدلسه لل لعللؽلهدة سلل لهدسح يللل ل 
هدح  ثلل نلعلللالوجللؾالةللعث  لملشللؾثلدستغ لل لتلشلل لإنخفلل  لةلل هلهدستغ لل لدلللفلأيلل هالهدل شلل ،لدلل هليتؾقللعل

 لعاللللىلهإليرلللل  لعللللؽلمخلللل ط لهألمللللؽلهددلللل ب هن .ل  للللثلةؤ للللللنتلللل  جلبلللللضلPSYCهددلللل يؾت ة  لا
 Amernic)هدلسه  تلهدد بق لعاىلأنلهآلث سلهدداب  لداث دؾملهدسغاؼلةغت ليق لي لهدسدتؾل تلهدلا  ل
and Craig 2010; Murphy 2012; Rijsenbilt and Commandeur 2013)ل.لل

 مرفهفة ارتباط ميرسهن لستغيرات العيشة 5-8
 لهدتلل دىل7قلل الهدح  ثلل نلغتحا للالهالسةحلل فلغلل ؽلهدستغ لل هتلهدححث لل لدالسه لل ،لولؾ للحلهدجلللوللسقللؼلا

لمرفؾي لهسةح فلغ   ؾن.ل

 مرفهفة االرتباط مين الستغيرات البحثية  :7جدول 

ل
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عبلقلل لهسةحلل فلإتج غ لل لغلل ؽل للالمللؽلهدس ي ي اا لل ل لهددلل غ لُتبل للظلوجللؾال7يللىل للؾدلهدجلللوللسقللؼلا
 ،لوت ؽلملفلقبؾللهدسح  ب ؽلدئليرل  لعلؽلPSYC ،لوهدد يؾت ة  لاNAR ،لوهدش جد  لاMACHا

 .لبس لُتذل  ل1% لوذدػلعشللمدتؾفلملشؾل لأقالمؽلاDISC_ACCEPTمخ ط لهألمؽلهدد ب هنىلا
ألمللللؽلهددلللل ب هن لمللللعلإسةفلللل  لمدللللتؾفلإدللللىلسللللل ا لملللللفلقبللللؾللأيلللل هالهدل شلللل لدئليرلللل  لعللللؽلمخلللل ط له

هدس ي ي اا لل لأولهدش جدلل  لأولهددلل يؾت ة  لدللليتؼ.لةؾجللللعبلقلل لهسةحلل فلإتج غ لل لغلل ؽل للالمللؽلهدس ي ي اا لل ل
 ،لوتلللل ؽلهدشغسلللل لهإلتج غ لللل لدئليرلللل  لعللللؽلPSYC ،لوهددلللل يؾت ة  لاNAR ،لوهدش جدلللل  لاMACHا

 .لبسلل ل1%دللتؾفلملشؾللل لأقللالمللؽلا لوذدللػلأتزلل  لعشللللمDISC_TONEمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هنىلا
ُتذ  لإدىلسل ا لةؾجبلأي هالهدل شل لإل لتخلهالهدشغسل لهإلتج غ ل لدئليرل  لعلؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن ل
مللعلإسةفلل  لمدللتؾفلهدس ي ي اا لل لأولهدش جدلل  لأولهددلل يؾت ة  لدللليتؼ.لأي لل ه لُتبل للظلوجللؾالعبلقلل لهسةحلل فل

لملللؽلهدس ي ي اا للل لا  ،لوتللل ؽلPSYC ،لوهددللل يؾت ة  لاNARوهدش جدللل  لال ،MACHإتج غ للل لغللل ؽل لللاك
إ تس د لل لهدتبلعلل لعشللللهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هنىلوذدللػلعشللللمدللتؾفلملشؾللل لأقللالمللؽل

 ،لبس لُتذ  لإدىلسل ا لةؾجبلأيل هالهدل شل لداتبلعل لعشلللهإليرل  لعلؽلةل الهدسخل ط لملعلإسةفل  ل1%ا
لت ة  لدليتؼ.لمدتؾفلهدس ي ي اا  لأولهدش جد  لأولهدد يؾل

 ،لوتل ؽل لالملؽلMACHأعت تلمرفؾي لهالسةح فلوجؾالعبلق لهسةح فلإتج غ  لغل ؽلهدس ي ي اا ل لا
 ،لةاػلهدشت  جلةتؾهي لمعلنت  جلبلضلهدلسه  تلهدد بق لي لPSYC ،لوهدد يؾت ة  لاNARهدش جد  لا

مجللللل للهدثللللل دؾملهدسغالللللؼلوهدتللللل لةؤ لللللللعالللللىلوجلللللؾال لللللس تلمذلللللت   لغللللل ؽلهدس يللللل ي اا ؽلوهدش جدللللل  ؽل
 .Furnham et al. 2013; Maasberg et al. 2020; Mutschmann et al)وهدد يؾت ة  ؽل

سةحلللل فلإتج غ لللل لغلللل ؽل للللالمللللؽلهدس ي ي اا لللل ل.ل سلللل لأعتلللل تلمرللللفؾي لهالسةحلللل فلوجللللؾالعبلقلللل له(2021
 ،لوت ؽل شؾهتلهدخب  لدلفلأي هالهدل ش لوذدلػلPSYC ،لوهدد يؾت ة  لاNAR ،لوهدش جد  لاMACHا

 ل1% لد المؽلهدس ي ي اا  لوهدش جد  ،لولمدتؾفلملشؾل لأقالمؽلا5%عشللمدتؾفلملشؾل لأقالمؽلا
لمللؽلهدش جدلل  لادادلل يؾت ة  .ليللىل لل ؽلدللؼلنجللللأتلل لعبلقلل لهسةحلل فلمل  لNARشؾللل لغلل ؽلهدشللؾ لوتلل ؽل للاك

 ل5% ،لغ شسلل ل  نلليلةشل  لعبلقلل لهسةحلل فل لاب  لعشللللمدللتؾفلملشؾلل لأقللالمللؽلاPSYCوهددل يؾت ة  لا
لهدس ي ي اا  لدلفلهإلن ملمق سن لب د  ؾس.للغ ؽلهدشؾ لوهدس ي ي اا  .لهألم لهد ثلتلش لإنخف  لمدتؾفل

 ،لMACHعبلقل لهسةحل فل لاب  لغل ؽل لالملؽلهدس ي ي اا ل لاأعت تلمرفؾي لهالسةح فلأتزل  لوجلؾال
 ،لوتلللل ؽلهدسؤةللللالهدلاسلللل لوذدللللػلعشللللللمدللللتؾفلأقللللالمللللؽلPSYC ،لوهددلللل يؾت ة  لاNARوهدش جدلللل  لا

 ،لبسلل لتلشلل لهنخفلل  لمدللتؾفلهدثلل دؾملهدسغاللؼلدلللفلهأليلل هالهدح صللا ؽلعاللىلمؤةللالعاسلل لأعاللىل1%ا
  لل للل لملشؾلللل لغللل ؽلهدلسللل لومدلللتؾفلهدس ي ي اا للل لُتبل لللظلوجلللؾالعبلقللل ل لللابلأي للل ه لملللؽلهدحيللل دؾسلؾ ،ل
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لملللللؽلهدش جدللللل  لاMACHا  ،لNAR ،لغ شسللللل لةؾجلللللللعبلقللللل ل لللللاب  لملشؾلللللل لغللللل ؽلهدلسللللل لوتللللل ؽل لللللاك
ل% لعاىلهدتؾهد .للل5% ،لا1 ،لوذدػلعشللمدتؾفلملشؾل لأقالمؽلاPSYCوهدد يؾت ة  لا

 نسهذج الدراسة 5-9
هدسدلللللتخلا،لملللللؽل  لللللثلهدستغ للللل هتلهدسدلللللتقا ،ل لنسلللللؾذزلهدلسه للللل ل1يؾ لللللحلهدذللللليالهدتللللل دىلسقلللللؼلا

لوهدستغ  هتلهدت بل ،لوهدستغ  هتلهد ق غ  ،لوذدػلعاىلهدشحؾلهدت دى:

ل
 

 نسهذج الدراسة :1شك  
 السردر: جعداد الباحثان

 نتالج اختبار فروض الدراسة 5-10
 (  H1اختبار الفرض الرليس األول ) 5-10-1

هدس ي ي اا لل ل دللس لشخرلل  لداسح  للب ؽليلل لهدبشللؾ للةللعث  تدللتتلرلهدفلل  لهدلل   سلهألوللهيتحلل سل
هدل مالل ليلل لمرلل لعاللىلهةج ةلل ةتؼلنحللؾلهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .لولشبثلل لعللؽلةلل هل

لهدف  لمجسؾع لمؽلهدف و لهدف ع  لهدت د  :
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 :ليؾجللةعث  لإتج غ لملشؾثلداس ي ي ا  ل دلس لشخرل  لداسح  لب ؽليل لH11الفرض الفرعى األول )
ؾ لهدل مالل ليلل لمرلل لعاللىلملللفلقبللؾدتؼلدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .لاليتحلل سلةلل هلهدبشلل

لهدف  ،ل  تؼلةذغ النسؾذزلهإلنحلهسلهدت د لبظ لق لهدس تل تلهدرغ ف:
DISC_ACCEPT= B0 + B1 MACH+ B2 Gender + B3 Age+ B4 Qualification 

+ B5 Expert + ε    (1) 

ل .1ةحا النسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا لنت  جل8يؾ حلهدجلوللسقؼلا

 (1نتالج تحلي  نسهذج االنحدار رقم ) :8جدول 
Collinearity 

statistics Sig t Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 
- - 0.000 4.947 0.771 3.816 Constant 

1.318 0.759 0.000 5.168 0.115 0.594 MACH 

1.190 0.840 0.000 -3.654 0.378 -1.380 Gender 

1.526 0.655 0.593 -0.536 0.150 -0.080 Age 

1.272 0.786 0.000 -4.651 0.122 - 0.567 
Qualificati

on 

1.647 0.607 0.025 2.280 0.100 0.228 Expert 

R
2
= 0.559                     Adj R

2
 =0. 535 

F= 24.036                    Sig= 0 .000 
 

 ( الدام  ما يلي:8الباحثان تعليقًا على الجدول رقم )ويالحظ 

 ،لوذدلػلتلشل لأنلهدشسلؾذزلومل لإشلتسالعا لبلملؽلمتغ لل هتل0.535الAdjusted R2غاغليل  سل ل
%لملللللللللؽلهدتغ للللللللل لهد الللللللللىليلللللللللىل  سللللللللل لهدستغ للللللللل لهدتللللللللل بعلاقبلللللللللؾللهإليرللللللللل  ل53.5لتسيشلللللللللبلةفدللللللللل  

DISC_ACCEPTتغ  هتلهدسدتقا لهألي فلذهتل ،لوت قىلهدشدح لقللة جعلإدىلعلالإاسهزلبلضلهدس
لVIF Variance Inflation Factorأو للحيلنتلل  حلإيتحلل سلا هدتللعث  ،لأولإدللىلهدخظللعلهدلذللؾه ى.

 ،لبس لُتذل  لإدلىل10 لأقالمؽلاVIFأنل  س لاإليتح سلمذيا لهإلساوهزلهدخظ لي لنسؾذزلهإلنحلهس،ل
ل .لSekaran and Bougie 2016أنلنسؾذزلهإلنحلهسلاللتل نىلمؽلمذيا لهإلساوهزلهدخظىلا

 ل ع للللأبللل الهدثلل دؾملMACH لهددل غ لوجللؾالةللعث  لإتجلل غ لداس ي ي اا ل لا8يؾ لحلهدجلللوللسقللؼلا
هدسغاللؼلداذخرلل  لعاللىلملللفلقبللؾللهدسح  للب ؽلدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هنى،لوذدللػلعشلللل

 ي اا  ؽلدئليرلل  لعللؽل% ،لهألملل لهدلل فلتلشللىلسللل ا لمدللتؾفلقبللؾللهدس يلل1مدللتؾفلملشؾللل لأقللالمللؽلا
مخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هنى،ليلللىلمح ودللل لال لللتغبلللةللل هلهدشلللؾ لملللؽلهإليرللل  لدتحق للل لهدتللل ولجلهدللل هة ل

Self-promotionلإنتلؼلقل اسونلعاللىلإ لتغبللل لالشلل ئلدتحق ل لسؤللتتؼلهال للت هة ج  ل،(Bailey 
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2015; Maasberg et al. 2020)ضلهإل ت هة ج  تل.لد هلنتؾقعلأنلتحسالة هلهدقبؾلليىلط  ةبلبل
  إلعتسللل العالللىلهدشغسلل لهإلتج غ للل لوهدتبلعللل لعشللللللهأليلل فلهدتلللىلقلللللة للؾنلأكثللل ل للل سه لملللؽلهدلل يض،

وةلللؾلمللل ل  تزلللحلعشلللللهيتحللل سلهدف  للل ؽلهدفللل ع  ؽلهدثللل نىللهإليرللل  لعلللؽلمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن ،
 (.  H11وبشاًء على ذلك سيتم قبهل الفرض الفرعي ) .لH13 لوهدث دثلاH12ا

لملللللللللللللؽلاهدشلللللللللللللؾ ل ،لهدسؤةلللللللللللللالGenderوف سللللللللللللل لتخلللللللللللللصلهدستغ للللللللللللل هتلهد ق غ للللللللللللل ،ليلللللللللللللؤث ل لللللللللللللاك
نلدئليرللل  لعلللؽلمخللل ط لهألملللؽلؾل لةلللعث  ه ل لللاب   لعالللىلمللللفلقبلللؾللهدسح  لللبQualificationsهدلاسلللى

% .لغ شسللل ليؾجلللللةلللعث  لإتجللل غ لددلللشؾهتلهدخبللل  ل1هددللل ب هنى،لوذدلللػلعشلللللمدلللتؾفلملشؾلللل لأقلللالملللؽلا
ح  للبؾنلدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هنىلوذدللػلعشللللمدللتؾفل لعاللىلملللفلقبللؾللهدسExpertا

 لعاللىلملللفلقبللؾللAge% .ليللىل لل ؽليؾجللللةللعث  لإتجلل غ لل لل لملشللؾفلدالسلل لا5ملشؾللل لأقللالمللؽلا
لهدسح  بؾنلدئلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .لل

داسح  للب ؽليؾجللللةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلداس ي ي اا لل ل دللس لشخرلل  ل(: H12الفللرض الفرعللى الثللانى )
ي لهدبشلؾ لهدل مال ليل لمرل لعالىلنغسل لهإليرل  لهإلتج غ ل لعلؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن .لاليتحل سل

ل:ة هلهدف  ،ل  تؼلةذغ النسؾذزلهإلنحلهسلهدت د لبظ لق لهدس تل تلهدرغ فل
DISC_TONE= B0 + B1 MACH+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε (2) 

ل .2 لنت  جلةحا النسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا9هدجلوللسقؼلايؾ حل

 (2نتالج تحلي  نسهذج االنحدار رقم ) :9جدول 
 

Collinearity statistics 
Sig t Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 
- - 0.001 3.455 0.607 2.097 Constant 

1.318 0.759 0.000 6.711 0.090 0.607 MACH 

1.190 0.840 0.311 1.018 0.297 0.302 Gender 

1.526 0.655 0.008 -2.720 0.118 
-

0.321 
Age 

1.272 0.786 0.000 -4.475 0.096 
-

0.429 
Qualification 

1.647 0.607 0.000 4.321 0.079 0.340 Expert 

R
2
= 0.644                  Adj R

2
 =0.625 

F=  34.335                   Sig= 0 .000 
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 ( الدام  ما يلي:9ويالحظ الباحثان تعليقًا على الجدول رقم )

 ،لوذدلػلتلشل لأنلهدشسلؾذزلومل لإشلتسالعا لبلملؽلمتغ لل هتل0.625الAdjusted R2غاغليل  سل ل
 ،لDISC_TONE%لمؽلهدتغ  لهد الىليلىل  سل لهدستغ ل لهدتل بعلانغسل لهإليرل  ل62.5لتسيشبلةفد  

إاسهزلبلضلهدستغ ل هتلهدسدلتقا لهأليل فلذهتلهدتلعث  ،لأولإدلىلهدخظلعلوت قىلهدشدح لقللة جعلإدىلعلال
أنلإليتحل سلمذليا لهإلساوهزلهدخظل ليل لنسلؾذزلهإلنحللهس،ل لVIFأو لحيلنتل  حلإيتحل سلا هدلذؾه ى.

 ،لبس لُتذ  لإدىلأنلنسؾذزلهإلنحلهسلاللتل نىلمؽلمذيا لهإلساوهزلهدخظلىل10 لأقالمؽلاVIF  س لا
ل .Sekaran and Bougie 2016ا

 ل ع للللأبللل الMACH لهددلل غ لوجللؾالةللعث  لإتجلل غ لداس ي ي اا لل لا9كلل دػليؾ للحلهدجلللوللسقللؼلا
% .ل1هدث دؾملهدسغاؼلداذخر  لعاىلنغس لهإلير  لهإلتج غ  ،لوذدػلعشللمدلتؾفلملشؾلل لأقلالملؽلا

ددللسل ،لو لل دػلبسلل لُتذلل  لإدللىلةؾجللبلهدس يلل ي اا ؾنلنحللؾلةبشلل لهدشغسلل لهإلتج غ لل ،لإلةتسلل متؼلهدستزهيللللب 
وبشلاًء عللى ذللك لدظسعن لهدسدتثس لؽ،له ت س ال لال ت هة ج تتؼلهدتىلةقؾالعاىلهدخله لوهدغشلدآلي لؽ.

لل(.H12سيتم قبهل الفرض الفرعي )

لمللؽلاهدلسلل   لQualifications،لهدسؤةللالهدلاسللىAgeوف سلل لتخللصلهدستغ لل هتلهد ق غ لل ،ليللؤث ل للاك
% .لغ شسلل ليؾجلللل1ج غ لل ،لوذدللػلعشللللمدللتؾفلملشؾللل لأقللالمللؽلاةللعث  ه ل للاب   لعاللىلنغسلل لهإليرلل  لهإلت

 لعاللىلنغسلل لهإليرلل  لهإلتج غ لل ،لوذدللػلعشللللمدللتؾفلملشؾللل لExpertةللعث  لإتجلل غ لددللشؾهتلهدخبلل  لا
 لعاللىلنغسلل لهإليرلل  لGender% .ليللىل لل ؽليؾجللللةللعث  لإتجلل غ لل لل لملشللؾفلداشللؾ لا1أقللالمللؽلا

لهإلتج غ  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل

يؾجللةعث  لإتج غ لملشؾثلداس ي ي اا  ل دس لشخرل  لداسح  لب ؽليل ل( H13الفرض الفرعى الثالث )
هدبشللؾ لهدل مالل ليلل لمرلل لعاللىلإ تس د لل لهدتبلعلل لب دسلاؾملل تلهدس ةحظلل لبسخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .ل

لاليتح سلة هلهدف  ،ل  تؼلةذغ النسؾذزلهإلنحلهسلهدت د لبظ لق لهدس تل تلهدرغ ف:ل
DISC_MANIP= B0 + B1 MACH+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε (3) 

ل .3ةحا النسؾذزلهالنحلهسلسقؼلالنت  ج ل10يؾ حلهدجلوللسقؼلا

ل

ل

ل
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 (3نتالج تحلي  نسهذج االنحدار رقم ) :10جدول 
Collinearity 

statistics Sig t Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 
- - 0.016 2.462 0.727 1.789 Constant 

1.318 0.759 0.000 7.497 0.108 0.812 MACH 

1.190 0.840 0.047 -2.016 0.356 -0.717 Gender 

1.526 0.655 0.836 -0.208 0.141 -0.029 Age 

1.272 0.786 0.030 -2.197 0.115 -0.252 Qualification 

1.647 0.607 0.089 1.718 0.094 0.162 Expert 

R
2
= 0. .556                Adj R

2
 =0. .532 

F= 23.759                Sig= 0 .000 
 

 ( الدام  ما يلي:10ويالحظ الباحثان تعليقًا على الجدول رقم )

 ،لوذدلػلتلشل لأنلهدشسلؾذزلومل لإشلتسالعا لبلملؽلمتغ لل هتل0.532الAdjusted R2غاغليل  سل ل
%لملللللللؽلهدتغ للللللل لهد الللللللىليلللللللىل  سللللللل لهدستغ للللللل لهدتللللللل بعلالهدتبلعللللللل لب إليرللللللل  ل53.2لتسيشلللللللبلةفدللللللل  

DISC_MANIPلوتلل قىلهدشدللح لقللللي جللعلإدللىلعلللالإاسهزلمتغ لل هتلمدللتقا لأيلل فلذهتلةللعث  ،لأول، 
إليتحل سلمذليا للVIF Variance Inflation Factorأو حيلنت  حلإيتحل سلا إدىلهدخظعلهدلذؾه ى.

 ،لبسللل لُتذللل  لإدلللىلأنلنسلللؾذزل10 لأقلللالملللؽلاVIFأنل  سللل لاهس،لهإلساوهزلهدخظللل ليللل لنسلللؾذزلهإلنحلللل
ل .Sekaran and Bougie 2016هإلنحلهسلاللتل نىلمؽلمذيا لهإلساوهزلهدخظىلا

 ل ع للللأبللل الMACH لهددلل غ لوجللؾالةللعث  لإتجلل غ لداس ي ي اا لل لا10كلل دػليؾ للحلهدجلللوللسقللؼلا
ب دسلاؾملل تلهدس ةحظلل لبسخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لهدثلل دؾملهدسغاللؼلداذخرلل  لعاللىلإ تس د لل لهدتبلعلل ل

% ،لهألملل لهدلل فلتذلل  لإدللىلسللل ا لإ تس د لل ل  لل الهدس يلل ي ااؾنل1وذدللػلعشللللمدللتؾفلملشؾللل لأقللالمللؽلا
ب دتبلعللل لوهدتح يلللالملللؽلأجلللالعللللالهإليرللل  لعلللؽلهدسخللل ط لقللللسلهإلميللل ن،لوةجشللل لهإليرللل  لعلللؽل

 (.   H13لى ذلك سيتم قبهل الفرض الفرعي )وبشاًء عمح والتلهإليت هالهدد بق لأولهدسحتسا .ل

لمؽلاهدشؾ   لQualifications،لهدسؤةالهدلاسىGenderوف س لتخصلهدستغ  هتلهد ق غ  ،ليؤث ل اك
ةعث  ه ل اب   لعاىلإ تس د  لهدتبلع لب دسلاؾم تلهدس ةحظ لبسخ ط لهألمؽلهددل ب هن لوذدلػلعشلللمدلتؾفل

 لعالىلإ تس د ل لهدتبلعل لExpertإتجل غ لددلشؾهتلهدخبل  لا% .لغ شسل ليؾجلللةلعث  ل5ملشؾل لأقالملؽلا
% .ليلىل ل ؽل10ب دسلاؾم تلهدس ةحظ لبسخ ط لهألمؽلهدد ب هن لوذدػلعشللمدتؾفلملشؾل لأقالمؽلا

 لعالىلإ تس د ل لهدتبلعل لب دسلاؾمل تلهدس ةحظل لبسخل ط لAgeيؾجللةعث  ل اب لل ل لملشلؾفلدالسل لا
لهألمؽلهدد ب هنى.ل
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قبلللهل الفلللرض اللللرليس األول تحللل سلهدفللل و لهدف ع للل لهدلللثبلملهددللل بق ،ل للل تؼليلللىل لللؾدلنتللل  جلهي
H1) تلليثير جاجللامي معشللهي للسيكافيلليللة كدللسة شخرللية للسحاسللبين فللي البشللهك مهجللهد ل( القاللل

ل .العاملة في مرر على اتجاىاتيم نحه اإلفراح عن مخاطر األمن الديبراني

 Shafer and Wang 2011; Vladu) ث ؽلوةتف لة الهدشت ج لمعلم لةؾصالإد بلبلضلهدحل 
2013; Harrison et al. 2018; Utami et al. 2019; Murphy 2012)لوهدل يؽلأكللوهل.

هد يؽل راؾهلعاىلاسج تلع د  لي لهيتح سلهدس ي ي اا  لتس اؾنلداتبلع لغلسج لأكبل لعاىلأنلهألي هال
ولشخفضلدليتؼلهدذلؾسلب دل ن ،ل  لثلٌةحفلزلهدس ي ي اا ل لهأليل هالعالىلهدترل رلبذليالل ل لأيبلقل ،ل
ولفت  لللؾنلل دحللل  لأنلهآليللل لؽل للل تخ ونلنفلللسلهدقللل هسهتلل للل لهأليبل  للل ،لواللمللل نعلدلللليتؼلملللؽلةغ  للل ل

ل  لدخله لهآلي لؽلومس س  لهدغشلوهإل ت  للهدس د لبذيالأكب .لهدحق 

 (H2اختبار الفرض الرليس الثاني ) 5-10-2
ةللعث  لهدش جدلل  ل دللس لشخرلل  لداسح  للب ؽليلل لهدبشللؾ لتدللتتلرلهدفلل  لهدلل   سلهدثلل ن لهيتحلل سل

 هلهدل مالل ليلل لمرلل لعاللىلهةج ةلل ةتؼلنحللؾلهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .لولشبثلل لعللؽلةلل
لهدف  لمجسؾع لهدف و لهدف ع  لهدت د  :

يؾجللةعث  لإتج غ لملشلؾثلداش جدل  ل دلس لشخرل  لداسح  لب ؽليل لل(:H21الفرض الفرعى األول )
هدبشللؾ لهدل مالل ليلل لمرلل لعاللىلملللفلقبللؾدتؼلدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .لاليتحلل سلةلل هل

لهدف  ،ل  تؼلةذغ النسؾذزلهإلنحلهسلهدت د لبظ لق لهدس تل تلهدرغ ف:ل
DISC_ACCEPT= B0 + B1 NAR+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε (4) 

ل .4 لنت  جلةحا النسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا11السقؼيؾ حلهدجلولل

 (4نتالج تحلي  نسهذج االنحدار رقم ) :11جدول 
 

Collinearity statistics 
Sig t Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 

- - 0.000 4.164 0.753 3.137 Constant 

1.396 0.716 0.000 6.391 0.142 0.905 NAR 

1.062 0.942 0.000 -5.539 0.338 -1.870 Gender 

1.755 0.570 0.356 0.928 0.152 0.141 Age 

1.247 0.802 0.000 -5.075 0.114 -0.580 Qualification 

1.763 0.567 0.158 1.424 0.098 0.140 Expert 

R
2
= 0.604              Adj R

2
 =0.584 

F=  29.036                 Sig= 0 .000 



 قياس أثر الثالوث المظلم كسمات..........                    عارف حممود كامل عيسى، د/ مسري إبراهيم عبد العظيم حممـدد/

966 

 

 ( الدام  ما يلي: 11ويالحظ الباحثان تعليقًا على الجدول رقم )

 ،لوذدلػلتلشل لأنلهدشسلؾذزلومل لإشلتسالعا لبلملؽلمتغ لل هتل0.584الAdjusted R2غاغليل  سل ل
%لملللللللللؽلهدتغ للللللللل لهد الللللللللىليلللللللللىل  سللللللللل لهدستغ للللللللل لهدتللللللللل بعلاقبلللللللللؾللهإليرللللللللل  ل58.4تسيشلللللللللبلةفدللللللللل  ل

DISC_ACCEPTلوت قىلهدشدح لقللة جعلإدىلعلالإاسهزلبلضلهدستغ  هتلهدسدتقا لهألي فلذهتل، 
 لإليتح سلمذليا لهإلساوهزلهدخظل ليل لVIFأو حيلنت  حلإيتح سلا هدتعث  ،لأولإدىلهدخظعلهدلذؾه ى.

مللؽل ،لبسلل لُتذلل  لإدللىلأنلنسللؾذزلهإلنحلللهسلاللتللل نىل10 لأقللالمللؽلاVIFنسللؾذزلهإلنحلللهس،لأنل  سلل لا
ل .Sekaran and Bougie 2016مذيا لهإلساوهزلهدخظىلا

 ل ع لللللأبلللل الهدثللل دؾملNAR لهددللل غ لوجلللؾالةلللعث  لإتجللل غ لداش جدللل  لا11يؾ لللحلهدجللللوللسقلللؼلا
هدسغاللؼلداذخرلل  لعاللىلملللفلقبللؾللهدسح  للب ؽلدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هنى،لوذدللػلعشلللل

هيللقبؾللهدش جد ؾنلدئلير  لعؽلمخ ط لهألمؽل% ،لهألم لهد فلتلش لةزل1مدتؾفلملشؾل لأقالمؽلا
هدد ب هنى،لدقلسةتؼلعاىلإ لتغبلللةل هلهدشلؾ لملؽلهإليرل  لداحرلؾللعالىلهدثشل دلهدست ل سلوهإلعجل  ،ل

.لوةؾلم ل  تزحلعشللهيتح سل(Lassoued and Khanchel 2022)واعؼلصؾسةتؼلهد هة  لهد ه ل 
وبشللاًء علللى ذلللك سلليتم قبللهل الفللرض الفرعللي  .لH23 لوهدث دللثلاH22هدف  لل ؽلهدفلل ع  ؽلهدثلل نىلا

 (.  H21األول )

لملللللللللللللؽلا ،لهدسؤةلللللللللللللالGenderهدشلللللللللللللؾ لوف سللللللللللللل لتخلللللللللللللصلهدستغ للللللللللللل هتلهد ق غ للللللللللللل ،ليلللللللللللللؤث ل لللللللللللللاك
 لةلللعث  ه ل لللاب   لعالللىلمللللفلقبلللؾللهدسح  لللبؾنلدئليرللل  لعلللؽلمخللل ط لهألملللؽلQualificationsهدلاسلللى

يؾجللةعث  لإتج غ لل  لملشؾفلدالسل ل% .ليىل  ؽل1هدد ب هنى،لوذدػلعشللمدتؾفلملشؾل لأقالمؽلا
 لعاللللىلملللللفلقبللللؾللهدسح  للللبؾنلدئليرلللل  لعللللؽلمخلللل ط لهألمللللؽلExpert لوددللللشؾهتلهدخبلللل  لاAgeا

لهدد ب هنى.ل

:ليؾجللةعث  لإتجل غ لملشلؾثلداش جدل  ل دلس لشخرل  لداسح  لب ؽليل ل((H22الفرض الفرعى الثانى 
ؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن .لاليتحل سلةل هلهدبشؾ لهدل ما لي لمرل لعالىلنغسل لهإليرل  لهإلتج غ ل لعل

لهدف  ،ل  تؼلةذغ النسؾذزلهإلنحلهسلهدت د لبظ لق لهدس تل تلهدرغ ف:ل
DISC_TONE= B0 + B1 NAR+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification+ B5 

Expert + ε (5) 
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ل .5 لنت  جلةحا النسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا12يؾ حلهدجلوللسقؼلا

 (5نتالج تحلي  نسهذج االنحدار رقم ) :12جدول 
 

Collinearity 

statistics Sig t Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 
- - 0.014 2.492 0.571 1.424 Constant 

1.396 0.716 0.000 8.560 0.107 0.919 NAR 

1.062 0.942 0.437 -0.780 0.256 -0.200 Gender 

1.755 0.570 0.403 -0.841 0.116 -0.097 Age 

1.247 0.802 0.000 -5.115 0.087 -0.443 Qualification 

1.763 0.567 0.001 3.379 0.074 0.251 Expert 

R
2
= 0.704                Adj R

2
 =0.688 

F=  45.089                   Sig= 0 .000 
 

 ما يلي:( الدام  12ويالحظ الباحثان تعليقًا على الجدول رقم )

 لوذدللػلتلشلل لأنلهدشسللؾذزلوملل لإشللتسالعا للبلمللؽلمتغ لل هتل0.688الAdjusted R2غاغلليل  سلل ل
 ،لDISC_TONE%لمؽلهدتغ  لهد اىليلىل  سل لهدستغ ل لهدتل بعلانغسل لهإليرل  ل68.8لتسيشبلةفد  

ظلعلوت قىلهدشدح لقللة جعلإدىلعلالإاسهزلبلضلهدستغ ل هتلهدسدلتقا لهأليل فلذهتلهدتلعث  ،لأولإدلىلهدخ
أنلإليتحل سلمذليا لهإلساوهزلهدخظل ليل لنسلؾذزلهإلنحللهس،ل لVIFأو لحيلنتل  حلإيتحل سلا هدلذؾه ى.

 ،لبس لُتذ  لإدىلأنلنسؾذزلهإلنحلهسلاللتل نىلمؽلمذيا لهإلساوهزلهدخظلىل10 لأقالمؽلاVIF  س لا
ل .لSekaran and Bougie 2016ا

 ل ع لللللأبلللل الهدثللل دؾملNARداش جدللل  لاوجلللؾالةلللعث  لإتجللل غ لهددللل غ ل ل12يؾ لللحلهدجللللوللسقلللؼلا
هدسغاللؼلداذخرلل  لعاللىلنغسلل لهإليرلل  لهإلتج غ لل لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لوذدللػلعشللللمدللتؾفل

% ،لهألملل لهدلل ثلتلشلل لةؾجللبلهدش جدلل ؾنلدئليرلل  لعللؽلهدجؾهنلل لهإلتج غ لل لهدتلل ل1ملشؾللل لأقللالمللؽلا
ةتفلل لةاللػلهدشتلل  جلمللعلبلللضلسلتستؼ.لوةلللعؼل للُةظسللوؽلهدسدللتثس لؽ،لوةلللزسلدللليتؼلهدذلللؾسلب دلغسلل ،ل

 .Marquez-Illescas et al)هدلسه  تلهدد بق لي لمج للهدش جد  لهإلاهسل لوهإلير  لهدسح  ب ل
2019; Lassoued and Khanchel 2022)وبشلاًء عللى ذللك سليتم قبلهل الفلرض الفرعلي .ل

(H22  .)  

 لQualificationsسؤةللالهدلاسلل لاوف سلل لتخللصلهدستغ لل هتلهد ق غ لل ،لُتبل للظلوجللؾالةللعث  ل للاب لدا
عاللىلنغسلل لهإليرلل  لهإلتج غ لل لعللؽلمخلل ط لهألملللؽلهددلل ب هن ،لوذدللػلعشللللمدللتؾفلملشؾللل لأقللالملللؽل

 لعاللىلنغسلل لهإليرلل  لهإلتج غ لل ،لوذدللػلExpert% .لغ شسلل ليؾجللللةللعث  لإتجلل غ لددللشؾهتلهدخبلل  لا1ا
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لملؽلاهدلسل % .ليلىل ل ؽليؾجلللةلعث  ل لاب لل ل ل1عشللمدتؾفلملشؾل لأقالملؽلا ،لAgeملشلؾفلد لاك
ل لعاىلنغس لهإلير  لهإلتج غ  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .للللGenderهدشؾ ل

:ليؾجللةعث  لإتج غ لملشلؾثلداش جدل  ل دلس لشخرل  لداسح  لب ؽليل ل(H23الفرض الفرعى الثالث )
هدبشللؾ لهدل مالل ليلل لمرلل لعاللىلإ تس د لل لهدتبلعلل لب دسلاؾملل تلهدس ةحظلل لبسخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .ل

لاليتح سلة هلهدف  ،ل  تؼلةذغ النسؾذزلهإلنحلهسلهدت د لبظ لق لهدس تل تلهدرغ ف:ل
DISC_MANIP= B0 + B1 NAR+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification+ 

B5 Expert + ε (6) 

ل .6 لنت  جلةحا النسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا13سقؼلالهدجلوليؾ حل

 (6نتالج تحلي  نسهذج االنحدار رقم ) :13جدول 
 

Collinearity 

statistics Sig t Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 
- - 0.015 2.481 0.793 1.968 Constant 

1.396 0.716 0.000 6.327 0.149 0.943 NAR 

1.062 0.942 0.000 -4.053 0.355 -1.441 Gender 

1.755 0.570 0.397 0.850 0.160 0.136 Age 

1.247 0.802 0.011 -2.584 0.120 -0.311 Qualification 

1.763 0.567 0.261 1.130 0.103 0.117 Expert 

R
2
= 0. .502               Adj R

2
 =0. .476 

F= 19.186              Sig= 0 .000 
 

 ( الدام  ما يلي:13ويالحظ الباحثان تعليقًا على الجدول رقم )

 لوذدللػلتلشلل لأنلهدشسللؾذزلوملل لإشللتسالعا للبلمللؽلمتغ لل هتل0.476الAdjusted R2غاغلليل  سلل ل
%لملللللللؽلهدتغ للللللل لهد الللللللىليلللللللىل  سللللللل لهدستغ للللللل لهدتللللللل بعلالهدتبلعللللللل لب إليرللللللل  ل47.6لتسيشلللللللبلةفدللللللل  

DISC_MANIPلوتلل قىلهدشدللح لقللللة جللعلإدللىلعلللالإاسهزلبلللضلهدستغ لل هتلهدسدللتقا لهأليلل فلذهتل، 
 لإليتح سلمذليا لهإلساوهزلهدخظل ليل لVIFهدتعث  ،لأولإدىلهدخظعلهدلذؾه ى.لأو حيلنت  حلإيتح سلا

 ،لبسلل لُتذلل  لإدللىلأنلنسللؾذزلهإلنحلللهسلاللتللل نىلمللؽل10 لأقللالمللؽلاVIFنسللؾذزلهإلنحلللهس،لأنل  سلل لا
ل .Sekaran and Bougie 2016مذيا لهإلساوهزلهدخظىلا

 ل ع لللللأبلللل الهدثللل دؾملNAR لهددللل غ لوجلللؾالةلللعث  لإتجللل غ لداش جدللل  لا13يؾ لللحلهدجللللوللسقلللؼلا
ملؽلهددل ب هن ،لوذدلػلعشلللهدسغاؼلداذخر  لعاىلإ تس د  لهدتبلع لب دسلاؾم تلهدس ةحظ لبسخ ط لهأل

% ،لهألمللل لهدللل فلتذللل  لإدلللىلةزهيلللللإ تس د للل لهدتبلعللل لب إليرللل  لعلللؽل1مدلللتؾفلملشؾلللل لأقلللالملللؽلا
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ةاللػلهدشتلل  جلةتذلل ببلإدللىل للللملاؾملل تلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن لمللعلةزهيللللهدش جدلل  لدلللفلهدسح  للب ؽ.ل
نليلل لمس س لل تلةزللا الكب لل لمللعلنتلل  جلبلللضلهدلسه لل تلهددلل بق لوهدتلل لأكلللتلعاللىلةللؾسفلهدش جدلل ؾل

 Ramamoorti 2008; Rijsenbilt and Commandeur)هدقلؾه ؼلهدس د ل ،لوهدغلشلهدسح  لب ل
2013; Ham et al. 2017; Capalbo et al. 2018; Buchholz et al. 2019; 

Mutschmann et al. 2021)ل.( وبشاًء على ذلك سيتم قبهل الفرض الفرعيH23 .)ل

 لQualificationsهد ق غ لل ،لُتبل للظلوجللؾالةللعث  ل للاب لداسؤةللالهدلاسللىلاوف سلل لتخللصلهدستغ لل هتل
عاللىلإ تس د لل لهدتبلعلل لب دسلاؾملل تلهدس ةحظلل لبسخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لوذدللػلعشللللمدللتؾفلملشؾللل ل

 لعالللىلإ تس د للل لهدتبلعللل لب دسلاؾمللل تلGender% .لغ شسللل ليؾجلللللةلللعث  ل لللاب لداشلللؾ لا1أقلللالملللؽلا
% .ليلىل ل ؽليؾجلللةلعث  ل1دد ب هنى،لوذدػلعشللمدلتؾفلملشؾلل لأقلالملؽلاهدس ةحظ لبسخ ط لهألمؽله

لملللؽلا لللشؾهتلهدخبللل    لعالللىلإ تس د للل لهدتبلعللل لAge،لوهدلسللل  Expertإتجللل غ لل للل لملشلللؾفلد لللاك
لب دسلاؾم تلهدس ةحظ لبسخ ط لهألمؽلهدد ب هن .

ليس الثللاني سلليتم قبللهل الفللرض الللر يللىل للؾدلنتلل  جلهيتحلل سلهدفلل و لهدف ع لل لهدللثبلملهددلل بق ،ل
(H2)  مهجهد تيثير جاجامي معشهي للشرجدية كدسة شخرية للسحاسبين فلي البشلهك العامللة لالقال

ل.لفي مرر على اتجاىاتيم نحه اإلفراح عن مخاطر األمن الديبراني

 Chatterjee and Pollock)وةتفل لةل الهدشت جل لملعلمل لةؾصلايلإد لبلنتل  جلهدلسه ل تلهددل بق 
2016; Young et al. 2014; Ham et al. 2017; Rijsenbilt and Commandeur 
2013; Capalbo et al. 2018; Buchholz et al. 2019; Lassoued and Khanchel 

هددس تلهدذخر  لداش جدل  ؽلق  سل لعالىلهإل لتل ه لوجل  لهإلنتحل الل،لوهدتىلأكلتلعاىلأن(2022
Exhibitionismلومح ودل له للتغبلللهآليل لؽ،لوهدتللؾسفليلل لمس س ل تلهدغللشلهدسح  لب ،ليزللبل لعللؽل،

 لللس ةتؼلهدذخرللل  لهدتللل لُةدلللتالهددلللاؾ لهال ت للل د لملللؽليلللبلللإ لللتغبلللهدفللل صلهدست  للل ،لوهدتب لللل ل
لهدلقا .لل

 (H3اختبار الفرض الرليس الثالث ) 5-10-3
 ل دلس لشخرل  لداسح  لب ؽليلىلهدبشلؾ لتدتتلرلهدفل  لهدل   سلهدث دلثلهيتحل سلةلعث  لهددل يؾت ة 

هدل مالل ليللىلمرلل لعاللىلهةج ةلل ةتؼلنحللؾلهإليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لولشبثلل لعللؽلةلل هل
لهدف  لمجسؾع لهدف و لهدف ع  لهدت د  :
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يؾجللةعث  لإتج غ لملشؾثلداد يؾت ة  ل دس لشخر  لداسح  ب ؽلي ل(: H31الفرض الفرعى األول )
هدبشللؾ لهدل مالل ليلل لمرلل لعاللىلملللفلقبللؾدتؼلدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .لاليتحلل سلةلل هل

لهدف  ،ل  تؼلةذغ النسؾذزلهإلنحلهسلهدت د لبظ لق لهدس تل تلهدرغ ف:ل
DISC_ACCEPT= B0 + B1 PSYC+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification 

+ B5 Expert + ε (7) 

ل .7 لنت  جلةحا النسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا14يؾ حلهدجلوللسقؼلا

 (7نتالج تحلي  نسهذج االنحدار رقم ) :14جدول 
 

Collinearity 

statistics Sig t Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 
- - 0.000 7.223 0.964 6.963 Constant 

1.502 0.666 0.577 -0.560 0.207 - 0.116 PSYC 

1.124 0.889 0.000 -5.047 0.415 -2.093 Gender 

1.660 0.602 0.074 -1.809 0.177 -0.320 Age 

1.325 0.755 0.000 -5.191 0.141 -0.730 Qualification 

1.785 0.560 0.001 3.391 0.118 0.399 Expert 

R
2
= 0.436             Adj R

2
 =0. .407 

F=  14.703                 Sig= 0 .000 
 

 ( الدام  ما يلي: 14ويالحظ الباحثان تعليقًا على الجدول رقم )

 ،لوذدلػلتلشل لأنلهدشسلؾذزلومل لإشلتسالعا لبلملؽلمتغ لل هتل0.407الAdjusted R2غاغليل  سل ل
%لملللللللللؽلهدتغ للللللللل لهد الللللللللىليلللللللللىل  سللللللللل لهدستغ للللللللل لهدتللللللللل بعلالقبلللللللللؾللهإليرللللللللل  ل40.7لتسيشللللللللبلةفدللللللللل  

DISC_ACCEPTلوت قىلهدشدح لقللة جعلإدىلعلالإاسهزلبلضلهدستغ  هتلهدسدتقا لهألي فلذهتل، 
 لإليتحل سلمذليا لهإلساوهزلهدخظل ليل لVIFهدتعث  ،لأولإدىلهدخظلعلهدلذؾه ى.أو لحيلنتل  حلإيتحل سلا

 ،لبسلل لُتذلل  لإدللىلأنلنسللؾذزلهإلنحلللهسلاللتللل نىلمللؽل10أقللالمللؽلال VIFنسللؾذزلهإلنحلللهس،لأنل  سلل لا
ل .Sekaran and Bougie 2016مذيا لهإلساوهزلهدخظىلا

 ل ع للللPSYC لهددلل غ لوجللؾالةللعث  ل للاب لل لل لملشللؾفلدادلل يؾت ة  لا14يؾ للحلهدجلللوللسقللؼلا
ملؽلهددل ب هنى.لأبل الهدث دؾملهدسغاؼلداذخر  لعاىلملفلقبلؾللهدسح  لب ؽلدئليرل  لعلؽلمخل ط لهأل

ةالللػلهدشت جللل لةتلللل س لملللعلنتللل  جلبللللضلهدلسه للل تلهددللل بق لهدتللل لأكللللتلعالللىلمس س للل لهددللل يؾت ة ؾنل
؛لوهدلل ثلتلشلل لةؾجللبلهدفلل الهددلل يؾت ة لدقللؾللهألشلل  دلهدتلل لSuperficial Charmدادللح لهددللظح ل

هدح  ثل نلل .ليل فلHare 1991; Fehr et al. 1992تدتقبات لهآلي ونلج له ،لود سلم لتلتقلالةلؾلا
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أنلةاللػلهدشت جلل لة جللعلإلنخفللل  لهدسدللتؾفلهدللل الدادللل يؾت ة  لهدذخرلل  لدلللفلأيللل هالهدل شلل ،لدلل دػلدلللؼل
ةغتلل لأتلل لآثلل سل للاب  لعاللىلملللفلقبللؾللهدسح  للب ؽلدئليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لوةللؾلملل ل

رض مشللاًء عللى ذللك سللهف يلتم رفل  الفلل.لOne Sample t-test لب لهإلشل س لإد لبليل لةحا لال
ل(. H31الفرعي )

لمللؽلاهدشللؾ  ،لهدسؤةللال Genderبخرللؾصلهدستغ لل هتلهد ق غ لل ،لُتبل للظلوجللؾالةللعث  ل للاب لد للاك
 لعاىلملفلقبؾللهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هنى،لوذدػلعشللمدتؾفلQualificationsهدلاسى

قبللللؾلل لعاللللىلملللللفلExpert% .لغ شسلللل ليؾجللللللةللللعث  لإتجلللل غ لددللللشؾهتلهدخبلللل  لا1ملشؾللللل لأقللللالمللللؽلا
% .ليلىل ل ؽليؾجلللةلعث  ل1هإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هنى،لوذدػلعشلللمدلتؾفلملشؾلل لأقلالا

ل لعاىلملفلقبؾللهدسح  ب ؽلدئلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .للAge اب لل  لملشؾفلدالس لا

 ؽليؾجللللةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلدادلل يؾت ة  ل دللس لشخرلل  لداسح  للبل(:H32الفللرض الفرعللى الثللاني )
ي لهدبشلؾ لهدل مال ليل لمرل لعالىلنغسل لهإليرل  لهإلتج غ ل لعلؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن .لاليتحل سل

لة هلهدف  ،ل  تؼلةذغ النسؾذزلهإلنحلهسلهدت د لبظ لق لهدس تل تلهدرغ ف:ل
DISC_TONE= B0 + B1 PSYC+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε (8) 

ل .8 لنت  جلةحا النسؾذزلهالنحلهسلسقؼلا15الؾ حلهدجلوللسقؼي

 (8نتالج تحلي  نسهذج االنحدار رقم ) :15جدول 
 

Collinearity 

statistics Sig t Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 
- - 0.000 5.784 0.815 4.712 Constant 

1.502 0.666 0.764 0.301 0.175 0.053 PSYC 

1.124 0.889 0.332 -0.975 0.351 -0.342 Gender 

1.660 0.602 0.001 -3.415 0.150 -0.511 Age 

1.325 0.755 0.000 -4.725 0.119 -0.562 Qualification 

1.785 0.560 0.000 4.798 0.099 0.477 Expert 

R
2
= 0.475             Adj R

2
 =0.448 

F=   17.216                  Sig= 0 .000 
 

 ( الدام  ما يلي:15ويالحظ الباحثان تعليقًا على الجدول رقم )

 لوذدػلتلش لأنلهدشسؾذزلأنلهدشسلؾذزلومل لإشلتسالعا لبلملؽل0.448الAdjusted R2غاغيل  س ل
%لملللللؽلهدتغ للللل لهد الللللىليلللللىل  سللللل لهدستغ للللل لهدتللللل بعلانغسللللل لهإليرللللل  ل44.8متغ للللل هتلتسيشلللللبلةفدللللل  ل



 قياس أثر الثالوث المظلم كسمات..........                    عارف حممود كامل عيسى، د/ مسري إبراهيم عبد العظيم حممـدد/

972 

 

DISC_TONEلالإاسهزلبلللضلهدستغ لل هتلهدسدللتقا لهأليلل فلذهتل ،لوتلل قىلهدشدللح لقللللة جللعلإدللىلعلل
إليتح سلمذليا لهإلساوهزلهدخظل ليل ل لVIFهدتعث  ،لأولإدىلهدخظعلهدلذؾه ى.لأو حيلنت  حلإيتح سلا

 ،لبسلل لُتذلل  لإدللىلأنلنسللؾذزلهإلنحلللهسلاللتللل نىلمللؽل10 لأقللالمللؽلاVIFأنل  سلل لانسللؾذزلهإلنحلللهس،ل
ل .Sekaran and Bougie 2016مذيا لهإلساوهزلهدخظىلا

 ل ع للللPSYC لهددلل غ لوجللؾالةللعث  لإتجلل غ لل لل لملشللؾفلدادلل يؾت ة  لا15يؾ للحلهدجلللوللسقللؼلا
عللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن .لةاللػلهإلتج غ لل لأبللل الهدثلل دؾملهدسغاللؼلداذخرلل  لعاللىلنغسلل لهإليرلل  ل

سلللل الهدشتلللل  جلةتللللل س لمللللعلبلللللضلهدخرلللل  صلهدس ةحظلللل لب ددلللل يؾت ة  ؽ،لمثللللالهدتلللل ولجلهدلللل هة لوهإلةت
يل فلهدح  ثل نلأنلةالػلهدشت جل لستسل لة جلعلأتزل  لإلنخفل  لل .Maasberg et al. 2020ب ددلسل لا

هدسدللتؾفلهدللل الدادلل يؾت ة  لهدذخرلل  لدلللفلأيلل هالهدل شلل ،لدلل دػلدللؼلةغتلل لأتلل لآثلل سل للاب  لعاللىلنغسلل ل
لل(.H32مشاًء على ذلك سيتم رف  الفرض الفرعي )هإلير  .ل

لمللللؽلاهدلسلللل وف سلللل لتخللللصلهدستغ لللل هتل ،لهدسؤةللللالAgeهد ق غ لللل ،لُتبل للللظلوجللللؾالةللللعث  ل للللاب لد للللاك
 لعاللىلنغسلل لهإليرلل  لهإلتج غ لل لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لوذدللػلعشللللQualificationsهدلاسللى

 لعالللىلنغسللل لExpert% .لغ شسللل ليؾجلللللةلللعث  لإتجللل غ لددلللشؾهتلهدخبللل  لا1مدلللتؾفلملشؾلللل لأقلللالملللؽلا
% .ليللىل1ؽلهددلل ب هن ،لوذدللػلعشللللمدللتؾفلملشؾللل لأقللالمللؽلاهإليرلل  لهإلتج غ لل لعللؽلمخلل ط لهألملل

 لعاللىلنغسلل لهإليرلل  لهإلتج غ لل لعللؽلمخلل ط لGender لل ؽليؾجللللةللعث  ل للاب لل لل لملشللؾفلداشللؾ لا
لهألمؽلهدد ب هن .ل

يؾجللللةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلدادلل يؾت ة  ل دللس لشخرلل  لداسح  للب ؽل(: H33الفللرض الفرعللى الثالللث )
ر لعاىلإ تس د  لهدتبلع لب دسلاؾم تلهدس ةحظ لبسخ ط لهألملؽلهددل ب هن .لي لهدبشؾ لهدل ما لي لم

لاليتح سلة هلهدف  ،ل  تؼلةذغ النسؾذزلهإلنحلهسلهدت د لبظ لق لهدس تل تلهدرغ ف:ل
DISC_MANIP= B0 + B1 PSYC+ B2 Gender + B3 Age + B4 Qualification + 

B5 Expert + ε (9) 

ل

ل

ل

ل

ل



 قياس أثر الثالوث المظلم كسمات..........                    عارف حممود كامل عيسى، د/ مسري إبراهيم عبد العظيم حممـدد/

973 

 

ل .9نسؾذزلهالنحلهسلسقؼلالةذغ ا لنت  جل16يؾ حلهدجلوللسقؼلا

 (9نتالج تحلي  نسهذج االنحدار رقم ) :16جدول 
 

Collinearity 

statistics Sig t Std.Error β Variables 

VIF Tolerance 
- - 0.000 5.403 1.014 5.477 Constant 

1.502 0.666 0.942 0.073 0.217 0.016 PSYC 

1.124 0.889 0.000 -3.681 0.436 -1.606 Gender 

1.660 0.602 0.110 -1.614 0.186 -0.300 Age 

1.325 0.755 0.004 -2.975 0.148 -0.440 Qualification 

1.785 0.560 0.005 2.885 0.124 0.357 Expert 

R
2
= 0.293               Adj R

2
 =0.256 

F=  7.866                 Sig= 0 .000 
 

 ( الدام  ما يلي:16الباحثان تعليقًا على الجدول رقم )ويالحظ 

 ،لوذدلػلتلشل لأنلهدشسلؾذزلومل لإشلتسالعا لبلملؽلمتغ لل هتل0.256الAdjusted R2غاغليل  سل ل
%لملللللللؽلهدتغ للللللل لهد الللللللىليلللللللىل  سللللللل لهدستغ للللللل لهدتللللللل بعلالهدتبلعللللللل لب إليرللللللل  ل25.6تسيشلللللللبلةفدللللللل  ل

DISC_MANIPضلهدستغ لل هتلهدسدللتقا لهأليلل فلذهتل ،لوتلل قىلهدشدللح لقللللة جللعلإدللىلعلللالإاسهزلبللل
 لإليتح سلمذليا لهإلساوهزلهدخظل ليل لVIFهدتعث  ،لأولإدىلهدخظعلهدلذؾه ى.لأو حيلنت  حلإيتح سلا

 ،لبسلل لُتذلل  لإدللىلأنلنسللؾذزلهإلنحلللهسلاللتللل نىلمللؽل10 لأقللالمللؽلاVIFنسللؾذزلهإلنحلللهس،لأنل  سلل لا
ل .لSekaran and Bougie 2016مذيا لهإلساوهزلهدخظىلا

 لهدد غ لوجؾالةعث  لإتج غ لل  لملشؾفلداد يؾت ة  ل ع للأبل الهدث دؾمل16يؾ حلهدجلوللسقؼلا
هدسغالللؼلداذخرللل  لعالللىلإ تس د للل لهدتبلعللل لب دسلاؾمللل تلهدس ةحظللل لبسخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن .لةالللػل

يللللهدلسه لل تلهددلل بق ليلل لمجلل للهددلل يؾت ة  ،لوهدتلل لةؤ للللعاللىلةزهنتلل  جلبلللضلهدشت جلل لةتللل س لمللعل
 Marshall)إ تس د  لةؾسفلهدد يؾت ة ؾنلي لمس س  تلهدتبلع لوهدغشلوهدسس س  تلل ل لهأليبل  ل ل

et al. 2015; Bailey 2017; Harrison et al. 2018)ليل فلهدح  ثل نلأنلةالػلهدشت جل لة جلعل.
ب  لعالىلإلنخف  لهدسدتؾفلهدل الداد يؾت ة  لهدذخر  لدلفلأي هالهدل ش ،لد دػلدؼلةغت لأت لآثل سل لا

مشاًء على ذلك سهف يلتم رفل  الفلرض متغ  لهدتبلع لي لهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل
 (. H33الفرعي )

لمللؽلالهدشللؾ  ،لهدسؤةللال Genderبخرللؾصلهدستغ لل هتلهد ق غ لل ،لُتبل للظلوجللؾالةللعث  ل للاب لد للاك
 لعاللىلإ تس د لل لهدتبلعلل لب دسلاؾملل تلهدس ةحظلل لبسخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ،لQualificationsهدلاسللى
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 لعالىلExpert% .لغ شسل ليؾجلللةلعث  لإتجل غ لددلشؾهتلهدخبل  لا1وذدػلعشللمدتؾفلملشؾل لأقلالملؽلا
إ تس د  لهدتبلع لب دسلاؾم تلهدس ةحظ لبسخ ط لهألمؽلهدد ب هن ،لوذدػلعشللمدتؾفلملشؾلل لأقلالملؽل

 لعاللىلإ تس د لل لهدتبلعلل لب دسلاؾملل تلAgeيؾجللللةللعث  ل للاب لل لل لملشللؾفلدالسلل لا% .ليلىل لل ؽل1ا
لهدس ةحظ لبسخ ط لهألمؽلهدد ب هنى.لل

سلليتم رفلل  الفللرض الللرليس الثالللث يللىل للؾدلنتلل  جلهيتحلل سلهدفلل و لهدف ع لل لهدللثبلملهددلل بق ،ل
(H3القاللل  مهجللهد )  تلليثير جاجللامي معشللهي للدلليكهباتية كدللسة شخرللية للسحاسللبين فللي البشللهك

ل.لالعاملة في مرر على اتجاىاتيم نحه اإلفراح عن مخاطر األمن الديبراني

 ;Glenn et al. 2010)وةتلل س لةالػلهدشتل  جلملعلمل لةؾصلايلإد لبلبللضلهدلسه ل تلهددل بق ل
Bailey 2017; Hare 1991; Fehr et al. 1992; Patrick 2007; Bailey 2017; 

Harrison et al. 2018)؛لهدتىلأكلتلعاىلأنلهدد يؾت ة  لة لأكثل ل لس ل لاب  لداثل دؾملهدسغالؼلل
إلنخفلل  لهدسدللتؾفلهدللل الدادلل يؾت ة  لهدذخرلل  للوة جللعلةلل الهدشتلل  جمق سنلل لب دس ي ي اا لل لوهدش ج دلل  .ل

،ل  لثلOne Sample t-testةحا لاللدللفلأيل هالهدل شل ليل لاسه لتش ،لوةلؾلمل ل لب لهإلشل س لإد لبليل 
 ،لوذدللػليتؾهيلل لمللعلةعك للللبلللضل3إنخفللضلمدللتؾفلهددلل يؾت ة  لبذلليالملشللؾثلعللؽلهدة سلل لهدسح يللل ل 

 Amernic and)هدح  ث ؽلعاىلأنلهآلث سلهدداب  لداث دؾملهدسغالؼلةغتل ليقل ليل لهدسدلتؾل تلهدلا ل ل
Craig 2010; Murphy 2012; Rijsenbilt and Commandeur 2013)ل.للل

 الخالصة والشتالج والتهصيات -6
يتسثالهدتلرلهد   سلدت الهدلسه  لي ل    لأث لهدث دؾملهدسغاؼل دس تلشخرل  لعالىلهةج ةل تل
هدسح  ب ؽلنحؾلهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .لودتحق  لهدتلرلهد   سلدالسه  لق الهدح  ثل نل
غلسه لل لشللحبلةج لب لل لعاللىلع شلل لمللؽلهدسح  للب ؽلهدللل ما ؽلدلللفلبلللضلهدبشللؾ لهد بلل فليلل لجستؾسللل ل

وقللللةللؼلصلل  ل ل  دلل لعسا لل لعاللىلأ للللمح  لل .لل101مرلل لهدل ت لل ،لوقللللغاللمل جللؼلهدل شلل لهدشتلل   ل
هدبشللؾ لهدسرلل ل ،لوقللللطابشلل لمللؽلهدسح  للب ؽلقلل هد لهدح دلل لوهإلج بلل لعاللىلهأل للوا لهدس يقلل لغتلل لوهدتلل ل
إشلللتسايلعالللىلمجسلللؾعت ؽلملللؽلهأل لللوا لدة للل  لهدستغ للل هتلهدححث للل .لإشلللتسايلهدسجسؾعللل لهألودلللىلملللؽل

قسشل لملؽليبلدتل لبة ل  لمللفلقبلؾللهدسح  لب ؽلدئليرل  لعلؽلمخل ط لهألملؽلأ لوا ،لل9هأل لوا لعالىل
هدد ب هن ،لومللفلإعتسل اةؼلعالىلهدشغسل لهإلتج غ ل لدئليرل  ،لوأي ل ه لإ تس د ل لهدتبلعل ليل لهإليرل  ل

 ل لالأ لوا لدة ل ل9 لؤهل،لغؾهقلعلل27عؽلمخ ط لهألمؽلهددل ب هن .لإشلتسايلهدسجسؾعل لهدث ن ل لعالىل
ٌبلللللللمللللؽلأبللللل الهدثلللل دؾملهدسغاللللؼليلللل لشخرلللل  لهدسح  للللب ؽ،لةسثالللليلةاللللػلهألبللللل اليلللل لهدس ي ي اا لللل ،ل
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وهدش جدلللل  ،لوهددلللل يؾت ة  .لوقللللللقلللل الهدح  ثلللل نلبرلللل  ل لثللللبلمليلللل و لس  دلللل لدالسه لللل لةللللؼلإيتح سةلللل ل
لب إلعتس العاىلأ  د  لهإل ر دلهدؾصف لوهإلنحلهسلهدخظ لبظ لق لهدس تل تلهدرغ ف.لللل

 لوهدخ صلغؾجؾالةعث  لإتج غ لملشلؾثلداس ي ي اا ل ل دلس لH1للةؼلقبؾللهدف  لهد   سلهألوللاوق
شخر  لداسح  ب ؽلي لهدبشؾ لهدل ما لي لمرل لعالىلهةج ةل ةتؼلنحلؾلهإليرل  لعلؽلمخل ط لهألملؽل
هددللل ب هن ،ل  للللثلال لللظلهدح  ثلللل نلةزهيلللللاسجلللل لقبلللؾللهدس يلللل ي اا ؾنلدئليرللل  لعللللؽلهدسخللل ط لهألمللللؽل

-Selfىلمح ودلللللل لال للللللتغبلللةلللللل هلهدشللللللؾ لمللللللؽلهإليرلللللل  لدتحق لللللل لهدتلللللل ولجلهدلللللل هة لهن ،ليللللللهددلللللل ب ل
promotionلوةحق ل لسؤلللتتؼلهال للت هة ج  لا،Bailey 2015; Maasberg et al. 2020ل. 

هدشغسل لهإلتج غ ل لدئليرل  ،ل  لثلال لظلهدح  ثل نلةزهيلللهةزحلذدػلعشلليحصلأثل لهدس ي ي اا ل لعالىل
بلللللؾللهدشغسللللل لهإلتج غ للللل لدئليرللللل  ،ل للللل دػلال غشللللل لةزهيلللللللإ تس د للللل لةبلعللللل لةؾجلللللبلهدس يللللل ي اا ؾنلدق

وةحلل ياتؼلمللؽلأجللالعلللالهدس يلل ي اا ؾنلب دسلاؾملل تلهدس ةحظلل لب إليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن ل
هإلير  لعؽلهدسخ ط لقلسلهإلمي ن،لوةجش لهإلير  لعؽلمح والتلهإليتل هالهددل بق لأولهدسحتسال ،ل

ل .لللل1%  جلملشؾل لعشللمدتؾفلأقالمؽلاوقللج دتلجس علهدشت

 لوهدخل صلغؾجلؾالةلعث  لإتجل غ لملشلؾثلداش جدل  ل دلس لH2كس لةؼلقبؾللهدف  لهدل   سلهدثل ن لا
شخر  لداسح  ب ؽلي لهدبشؾ لهدل ما لي لمرل لعالىلهةج ةل ةتؼلنحلؾلهإليرل  لعلؽلمخل ط لهألملؽل

نلدئلير  لعؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هنى،لقبؾللهدش جد ؾلهدد ب هن ،ل  ثلال ظلهدح  ث نلةزهيللاسج ل
وةللل هلستسللل لي جلللعلدقللللسةتؼلعالللىلإ لللتغبلللةللل هلهدشلللؾ لملللؽلهإليرللل  لداحرلللؾللعالللىلهدثشللل دلهدست للل سل

 Lassoued and Khanchel)ل"Ego"وهإلعجل  ،لواعلؼلصلؾسةتؼلهد هة ل لهد ه لل ،لواعلؼلهألنل ل
ةؾجلبلهدش جدل ؾنلدتبشل لهدشغسل ل.لوةؾلم لهةزحلمؽلنت  جلهإليتح سهتلهدت د  لهدت لأكلتلعالىل(2022

هإلتج غ للل لدئليرللل  لعلللؽلمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن ،ل سللل لال غشللل لةزهيلللللإ تس د للل لةبلعللل لهدش جدللل ؾنل
وةحل ياتؼلملؽلأجلالعللالهإليرل  لعلؽلهدسخل ط لقللسلب دسلاؾم تلهدس ةحظ لبسخ ط لهألملؽلهددل ب هن ل

هإلميلل ن،لوةجشلل لهإليرلل  لعللؽلمحلل والتلهإليتلل هالهددلل بق لأولهدسحتسالل ،لوقللللجلل دتلجس للعلهدشتلل  جل
ل .لللللل1%ملشؾل لعشللمدتؾفلأقالمؽلا

 لوهدخلل صلغؾجللؾالةللعث  لإتجلل غ لملشللؾثلدادلل يؾت ة  لH3أي لل ه لةللؼلسيللضلهدفلل  لهدلل   سلهدث دللثلا
ةج ةل ةتؼلنحلؾلهإليرل  لعلؽلمخل ط لكدس لشخر  لداسح  ب ؽلي لهدبشؾ لهدل ما لي لمرل لعالىله

هألمللللؽلهددلللل ب هن ،ل  للللثلال للللظلهدح  ثلللل نلعلللللالوجللللؾالةللللعث  لملشللللؾثلدادلللل يؾت ة  لعاللللىلملللللفلقبللللؾلل
هدسح  لللبؾنلدئليرللل  لعلللؽلمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن ،لأولهدشغسللل لهإلتج غ للل لدئليرللل  ،لأولهدتبلعللل ل

ةاللػلهدشت جلل لمللؽلوجلل لنغ نلل ل.لوة جللعلب دسلاؾملل تلهدس ةحظلل لب إليرلل  لعللؽلمخلل ط لهألمللؽلهددلل ب هن 
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إلنخف  لمدتؾفلهدد يؾت ة  لدللفلأيل هالهدل شل ،ليقللل ل نلهدستؾ ل لهدلل الدسؤشل لهددل يؾت ة  لأقلالملؽل
% .لولبلللولةلل هلهدتفدلل  لمشظة لل  ،ل  للثل1وذدللػلعشللللمدللتؾفلملشؾللل لأقللالمللؽلا ل3هدة سلل لهدسح يللل ل 

 e.g., Murphy 2012; Rijsenbilt)لا  لهآلث سلهدداب  لداث دؾملهدسغاؼليق لي لهدسدتؾل تلهدةغت ل
and Commandeur 2013)لعالىلذدلػليلرنلسيلضلهدفل  لهدث دلثلقلللجل دلنت جل لعل ورل .لوتش د 

لهدل ش لهدت لإعتسللعا ت لهدح  ث ن.للل

لفي ضهء ما تقدم يهصي الباحثان بسا يلي: 

تجلل لإايلل للبلللضلهاليتحلل سهتلهدذخرلل  لوهدشفدلل  لعاللىلمتخلل فلهدقلل هسهتليلل لهإلاهسهتلهدلا لل ليلل لل -
مشذللل تلهألعسللل ل،للوهدست بلللل لهدسدلللتس  لدشتللل  جلةالللػلهإليتحللل سهتلدسل دجللل لهدسدلللتؾل تلهدستظ يللل لألفل

  س لمؽلهددس تلهدسغاس ل تىلاللةؤذثلةاػلهددس تلغ و لهدلسالاهيالهدسشذ ت.ل
قللل سلدتل للللالطلللبل لهدسح  لللح لب إلنلي  للل تلهدسحتساللل لداثللل دؾملهدسغالللؼل دلللس تلنقتللل  لةللللسلسلمل -

 شخر  لدئلاهس لوهدسح  ب ؽلعاىلجؾا لهدتق سل لهدس د  لوجؾا لعسا  لهدس هجل .لل
نقتلل  لعاللىلهدبشللؾ لهإل للتل ن لغللحلضلهدسخترلل ؽليللىلاسه لل لهددللس تلهدذخرلل  لوهدشفدلل  لدتلللسل لل -

مللعلهددللس تلهدذخرلل  لهدسغاسلل لدتجشلل لهآلثلل سلهددللاب  لدتاللػللهدللل ما ؽلعاللىلهدتل مللالبذلليالإتجلل غ 
 هددس تلعاىلعسا  لإةخ ذلهدق هس.لللل

تج لةشغ ؼلهإلير  لعؽلمخ ط لهألمؽلهددل ب هن ليل لغ ول لهألعسل للهدسرل ل ،لملعل ل وس لةبشل لل -
 إط سه لمؾ له لدئلير  لغ ؽلهدسشذ تلي لهددؾا.للل

غتقلللتؼلإقلل هسلبللعنلهدسلاؾملل تلهدتلل لةللؼلهإليرلل  لعشتلل ليلل للتجلل لأنلُةاللزالهدجتلل تلهدتشغ س لل لهإلاهس ل -
ةق ل لهألمؽلهدد ب هن لصح ح ،لوميتسا ،لودؼليتؼلإيف دلأتل لملاؾمل تلجؾة لل لعلؽلمخل ط لهألملؽل

 هدد ب هن .لودلالأسي الةق ل لبس هجلتت لغت لتيؾنلمف له .للل
تج لعاىلهدجت تلهدتشغ س  لهدتؾجبلنحؾلإدزهالم هقب لهدحد ب تلبس هجل لملاؾم تلمخ ط لهألمؽلل -

 هدد ب هن ،لهدت لةؾي ة لهدسشذ تلإل ف دلمزلله لمؽلهدسرله   لعا ت .ل

 مقترحات لدراسات مدتقبلية -7
لهدلسه  ؛لومشت لم ليا :لتقت  لهدح  ث نلهدلليللمؽلهدلسه  تلهدسدتقبا  لي لهدب و لهدسر ل لهمتلهاه لدت ا

     لأث لهدث دؾملهدسغاؼل دس تلشخر  لدئلاهس لعاىلمس س  تلإاهس لهألست  .ل -
     لأث لهدث دؾملهدسغاؼل دس تلشخر  لدئلاهس لعاىلمس س  تلهدغشلهدسح  ب .ل -
ل    لأث لهدث دؾملهدسغاؼل دس تلشخر  لدئلاهس لعاىلمس س  تلهدتجش لهدز لب .لل -
 هدث دؾملهدسغاؼل دس تلشخر  لدئلاهس لعاىلأةل  لعسا  لهدس هجل .    لأث لل -
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دتقلل سل لReadability   لل  لأثلل لهدثلل دؾملهدسغاللؼل دللس تلشخرلل  لدللئلاهس لعاللىلق غا لل لهدقلل هد لل -
 لمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .لل

ل    لأث لهدث دؾملهدسغاؼل دس تلشخر  لدئلاهس لعاىلهدسحتؾفلهإلعبلم لدتق سل لمخ ط لهألملؽل -
 هدد ب هن .ل

    لأثل ل ؾ سل لهدذل   تلعالىلهدلبلقل لغل ؽلهدثل دؾملهدسغالؼل دلس تلشخرل  لدلئلاهس لوهدسحتلؾفلل -
لهإلعبلم لدتق سل لمخ ط لهألمؽلهدد ب هن .ل

 السراج 
 أواًل: السراج  باللغة العربية

هددل ب هن .لس   ل ل .لهدسجالسلهألعالىلدؤلملؽل2021-2017هال ت هة ج  لهدؾطش ل لدؤلملؽلهددل ب هن .لا
 مجاسلهدؾسهسد،لجستؾسل لمر لهدل ت  .

 .لمتظاحلل تلةحق للل لهألمللؽلهددلل ب هن لألنغسلل لهدسلاؾملل تلهإلاهسلللل ل2020هددللسح ن،لمشللىلعبلللل .لا
 .54-95،لص111،لهدللالمجلة كلية التربية، جامعة السشرهرةبج مل لهدساػل لؾا.ل

الدللري  جلللى الللدلي  التذخيرللي واإلحرللالي السرجلل   .ل2004جسع لل لهدظلل لهدشفدلل لهألم لي لل .لا
.لة جسلل لا.لة دلل  ل دللؾن.لامذلل لمدتذللفىلهغللؽلالرابلل  السعللدل لالضللطرابات الشفدللية

   ش .

 .لهدس ي ي اا لل لوعبلقتتلل لب ددللاؾ   تلل لل لهأليبل  لل لهدسؾهد لل ل2021 ،لعبللللهدش صلل لطللبلإغلل هه ؼ.لا
السجللللة العلسيلللة للدراسلللات  للل .لداتشغللل ؼ:لاسه للل لةحا ا للل لدللللوسلبللللضلهدستغ للل هتلهدتف عا
،لهدلللالهدثل ن ،لهدجلزدلهدث دلث،لوالبحهث السالية والتجارية. كليلة التجلارة، جامعلة دميلاط

 .53-1يؾد ؾ،لص

الللدلي  اإلسترشللادي لامللن الدلليبراني لسسسدللات الدللهق  .ل2019ة ولل لهددللؾالهدس د لل لهددلللؾات .لا
ل.لة و لهددؾالهدس د  لهددلؾات .لالسالية

ل

ل
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 (1ملح  رقم )
 

 األستاذ الفاض /األستاذة الفاضلة 
 وبعد.... تحية طيبة

" قياس أثر بع  الدسات الذخرية للسحاسلبين عللى جلهدة تقؾالهدح  ث نلبرعلهالاسه  لبلشؾهن
 اإلفراح عن جدارة مخاطر األمن الديبراني".

مقلالدد  اة ؼلإ لفلهدح التلهدلاس  لأل للهدبشؾ لهدسر ل ،لد هلن جؾلملؽل ل  اة ؼلهدت ل البقل هد ل
هدح دلل لثللؼلهإلج بلل لعللؽلهأل للوا لهدس يقلل ،ل  للثلةسثللالآسه  للؼلإ لل ي لجؾة للل لداج نلل لهألكلل اتس لهدلل ثل

قترلللل لعاللللىلأنلجس للللعلهإلج بلللل تل للللتل مالبدلللل ل لة ملللل ،لو  يتش ودللللبلهدح  ثلللل ن.لمؤ للللليؽلددللللل اة ؼل
ه للتخلهمت لعاللىلأللل ه لهدححللثلهدلاسلل ليقلل .لويلل ل  دلل لس حلل ل للل اة ؼليلل لهدحرللؾللعاللىلهدشتلل  جل

لن جؾلمش ؼل ت ب لغ لللهد ت ون لص دحل تىلنتسيؽلمؽلإس  للهدشت  جلددل اة ؼ.ل

 نذكركم مقدمًا على ُحدن تعاونكم، ونتسشى لكم مزيدًا من التقدم والرقي.

والتقديروتفزلها بقبهل فال  اإلحترام   

 الباحثان
 سسير جمراهيم عبد العظيمد/  د/عارف محسهد كام  عيدى 

أستاذ مداعد بقدم السحاسبة، كلية التجارة 
 جامعة القاىرة

 ٌمعار جلى كلية جدارة األعسال جامعة السجسعة

مدرس بقدم السحاسبة، كلية التجارة جامعة 
 مشي سهيف

 السجسعةٌمعار جلى كلية جدارة األعسال جامعة 
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لهدقدؼلهألول:لغ  ن تلشخر  .

لهدقدؼلهدث ن :لأةؼلهدسرظاح تلهدؾهسا لي لهدلسه  .

لهدقدؼلهدث دث:لغ  ن تلهدلسه  لهدتج لب  .

 القدم األول: ميانات شخرية:
 هإل ؼلاهيت  سث لللللل....................................................ل-1

 هدلس :لل-2
للللللللللل39-30مؽل  للللللللللل30أقالمؽل لللللللللللل49-40مؽل   ل ش ليعكث للل50 

 هدشؾ :لل-3
 أنث ل:لللللللذ  ل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 هدسؤةالهدلاسى:ل-4
لم جدت  للللللللللللللللبي دؾسلؾ ل لا تؾسهالللللللللللللللللللللل ل

  شؾهتلهدخب  :....................................................علال -5
ل ش لللللللللللللللللل20-16 شؾهتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمؽلل5أقالمؽللل

ل ش لل20 شؾهتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأكث لمؽلل10-5مؽللل

ل ش لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل15-11مؽللل
 

 القدم الثاني: أىم السرطلحات
 :لةذ  لمخ ط لهألمؽلهددل ب هن لإدلىلهدخدل   لCybersecurity Riskمخ ط لهألمؽلهدد ب هن لال-

لاؾملل تلهدسحتسالل لنت جلل لهأل لللهملهدتلل لتقللؾالي تلل ليلل الأولجتلل لل لل لمرلل  لدتلل لبللريت هالنغلل الهدس
لداسشذع لوهدحرؾللعاىلوصؾللل  لمر  لببلإدىلهدسلاؾم تلهدستس .

إاهس لمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن :لمجسؾعللل لملللؽلهدد   للل تلوهدلسا للل تلوهدزلللؾهب لهدسرلللسس لدحس تللل لل-
هدسلاؾملل ت،لوهألنغسلل لمللؽلهأل لللهملهألمش لل لهدتلل لتسيللؽلأنلةللل  لأةلللهرلهألمللؽلهددلل ب هن لدابشللػل

ج ب لدؤل لهملهألمش  لوهدحللمؽلآث سة لوهدتلل ي لملؽلةالػلهأل للهملهألمش ل لداخظ ،لوهكتذ رلوهإل ت
لهدت لدؼلتدتظعلهدبشػلمشلبلي لهدؾقيلهدسش   .ل
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 :ميانات الدراسة التجريبيةثالًثا: 
برفتك مديرًا ماليًا بيحد البشهك وقد تلهافرت للداك معلهملات علن جدارة مخلاطر األملن الدليبراني فلي 

 البشك كسا يلي: 

الدسح ود لإيت هالمؽلمت جس ؽلاق هصش  لدشغل الهدبشلػ،لل2021 لي لنت ت لع الXةل  لهدبشػلا
ودلللؼلةدلللف لةالللػلهدسحللل والتلعلللؽلأتللل ليدللل   ،لوذدلللػلبفزلللالهإل لللتثس سليللل لهدبش للل لهدتحت للل لوهألنغسللل ل

لهالد ت ون  لهدستظؾس لداحللمؽلةاػلهدسخ ط ل ؾهدل  نيلاهيا  لأولي سج  .لل

 لXإلاهس لمخللل ط لهألملللؽلهددللل ب هن ،ل للل دػلغللللأتلإاهس لهدسخللل ط لب دبشلللػلالدللللفلهدبشلللػلنغللل الج لللل
ا،لل2022غتشف  لمجسؾع لمؽلهدتحليث ة دستس لداحللملؽلمخل ط لهألملؽلهددل ب هن ليلبلللهدلل الهدحل د ل

بذياله تح ق ،لمؽليبلللةفل الغ ن مجلإاهس لأمؽلهدسلاؾم تلدلفلهدبشػ،لوداحف ألعاىلمدتؾفلهدتزهال
للوةلا سللل تلهدبشلللػلهدس  لللزثلهدسرللل ث،لياتلللزالهدبشلللػلب دسلللل ي  لوهألنغسللل لهدلود للل لهدسلتسلللل لك ملللالدقؾهعللل

 ،لوأنغسلل لبظ قلل تلهدللليعلومللل ي  لأمللؽلهدب  نلل ت27001إلاهس لهألمللؽلهددلل ب هن لمثللالمع لل سلآيللزول
(PCI-DSS) ل.وأنغس لهدتحؾلبلتلهدس د  لهإلد ت ون  لمثا؛ل ؾلفيلويلم ل  لعل

ا،لةلللللؼلةظلللللؾل لغ نلللل مجلإاهس لأملللللؽلهدسلاؾمللللل تلوه لللللتحلهملل2022يللللبلللهد تلللللعلهألوللملللللؽلعلللل ال
هال للت هة ج  ت،لوهدد   لل ت،لوأنغسللل لهد ق بلل لهدلهيا للل لهدبلسملل لدللللعؼلهد فلل د ،لوهددللل ل ،لوهدشزهةلل ،ليللل ل

غ ل لبذلعنلعسا  تلة شؾدؾج  لهدسلاؾم تلي لهدبشػلوقلسهتلهد ق ب ،لوةلزلزلثقل لهدلسلبلد،لوهدجتل تلهد ق 
هدبشللػ،لهألملل لهدلل ثلُ  دلل عللهدبشللػلعاللىلإاهس لهدب  نلل تلهددلل ل لوأصللؾلللجللؾا لهألمللؽلهددلل ب هن لدلللف

ة شؾدؾج لللل لهدسلاؾملللل ت،ل لللل دػلتلتسللللللهدبشللللػلعاللللىلةسيلللل ؽلإاهس لهدسخلللل ط لمللللؽلةشغلللل ؼلهدبش لللل لهدتحت لللل ل
غ ا  لهدسختافلل بس لتحللللهإلد ت ون لل لدابشللػ،لوةؾ لل علنظلل الهدسقلل ي سلهألمش لل لوةلزلزةلل ليلل لهألقدلل الهدتذلل

ل.مؽلهآلث سلهدداب  لداتجس تلهإلد ت ون  لهدسحتسا ل ؾهدلاهيا  لأولي سج  
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 في ضهء ما تقدم أرجه جمداء رأاك في ك  عبارة مسا يلي:
غير موافك 

 1 تمبمب  

 غير موافك

2 

 محبيذ

3 

 موافك

4 

 موافك تمبمب  

5 
 

 لبول اإلفصبح عن مخبطر األمن انسيبراني

     

ال داػلللٟ ٌافظلللبط ػلللٓ ِغلللبٚالث  -1

اإلإخللللللللشاق اٌذاإ١ٍللللللللت أٚاٌٙضّللللللللبث 

اإلٌىخش١ٔٚلللللللت اٌخبسص١لللللللت ٌ ٔظّلللللللت 

اإلٌىخش١ٔٚلللت ٌٍبٕللله، فخٍللله اٌّؼٍِٛلللبث 

عغبعللللت ٚال ٠ضللللآل أْ ٠اٍللللغ ػ١ٍٙللللب 

األؽشاف اٌخبسص١ت عخٝ ال ٠فمذ اٌبٕله 

 رمت اٌّغخزّش٠ٓ.

     

٠ّخٍه اٌبٕه األدٚاث اٌخلٟ حّىٕلٗ ِلٓ  -2

اٌخغللللبلش اٌّغخٍّللللت ِللللٓ اٌغللللذ ِللللٓ 

ِخبؽش األِٓ اٌغ١بشأٟ عٛاء إٌبحضت 

ػلللٓ اٌٙضّلللبث اٌذاإ١ٍلللت أٚ ِغلللبٚالث 

اإلإخللشاق اٌخبسص١للت. ٌللزٌه فللال داػللٟ 

أْ ٔفظلللللللظ ػلللللللٓ حٍللللللله اٌّخلللللللبؽش 

 ٌٍّغخزّش٠ٓ.

     

ِٓ ٚصٙلت ٔظلشٞ ٠ضلآل اٌخدو١لذ ػٍلٝ  -3

ص١ّللغ األؽللشاف اٌّاٍؼللت داإللً اٌبٕلله 

بؼلللللللذَ حغلللللللش٠آل حٍللللللله اٌّؼٍِٛلللللللبث 

اٌخبسص١للت ٚهال ع١خؼللؼْٛ  ٌ ؽللشاف

 ٌٍؼمٛببث.

 نغمت اإلفصبح

     

فللٟ عبٌللت ٚصللٛد لٛاػللذ حٍللضَ اٌبٕلله  -4

ببإلفظللللللبط ػللللللٓ ِخللللللبؽش األِلللللللٓ 

اٌغللل١بشأٟ ف ٔلللٗ ٠ضلللآل اإل لللبسة هٌلللٝ 

اإلصلللشاءاث اٌخلللٟ هحخلللز٘ب اٌبٕللله فلللٟ 

ا٢ٚٔللللت األإ١للللشة ٌللللذػُ هدسة ِخللللبؽش 

األِللٓ اٌغلل١بشأٟ، دْٚ اإل للبسة أل٠للت 

 ِغخٍّت.٘ضّبث عببمت أٚ 

     

فللٟ عبٌللت ٚصللٛد لٛاػللذ حٍللضَ اٌبٕلله  -5

ببإلفظللللللبط ػللللللٓ ِخللللللبؽش األِلللللللٓ 

اٌغللل١بشأٟ ف ٕٔلللب علللٕشوض ػٍلللٝ ص١ّلللغ 

اٌضٛألللآل اإل٠ضبب١لللت بشلللىً أوبلللش ِلللغ 

حضٕللآل اإل للبسة ٌٍّشللبوً اٌخللٟ ٠غٍّٙللب 

ٔظللبَ هداسة ِخللبؽش األِللٓ اٌغلل١بشأٟ 

 لذس اإلِىبْ عخٝ ٔاّئٓ اٌّغخزّش٠ٓ.

     

أْ اإلفظلللبط ػلللٓ ػٍلللٝ اٌلللش ُ ِلللٓ  -6

اٌٙضّلللللبث اٌخبسص١لللللت أٚ ِغللللللبٚالث 

اإلإخللشاق اٌذاإ١ٍللت لللذ حؤؼاللٟ ِؤ للش 

ػللللٓ ِظللللذال١خٕب فللللٟ اإلفظللللبط ػللللٓ 

ِخللللبؽش األِللللٓ اٌغلللل١بشأٟ هال أٔٙللللب 

حٌؼشع اٌبٕه ٌٍؼذ٠لذ ِلٓ اٌّشلبوً فلٟ 

أعللٛاق اٌّللبي، ٌللزا ف ٔللٗ ِللٓ األفؼللً 

اٌخشو١لللللض ػٍلللللٝ اٌضٛألللللآل اإل٠ضبب١لللللت 

 ِىبْ.ٚحضٕآل اٌضٛأآل اٌغٍب١ت لذس اإل
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غير موافك 

 1 تمبمب  

 غير موافك

2 

 محبيذ

3 

 موافك

4 

 موافك تمبمب  

5 
 

 انتالعب في اإلفصبح

     

ٔؼخمللللذ أْ اٌخغللللبلش إٌبحضللللت ػللللٓ أ٠للللت  -7

ِغبٌٚللللللت إلإخللللللشاق أٔظّللللللت اٌبٕلللللله أٚ 

اٌٙضّلللبث االٌىخش١ٔٚلللت، ٠ضلللآل أْ حؼلللبٌش 

ػلللللّٓ بٕلللللذ اٌخغلللللبلش اٌّخٕٛػلللللت دْٚ 

اإلفظبط ػلٓ حفبطل١ً حٍله اٌخغلبلش فلٟ 

اإل٠ؼللللبعبث اٌّخّّللللت عخللللٝ ال حٌغللللذد 

 حدر١شاً عٍب١بً ػٍٝ أعؼبس األعُٙ.

     

فلللٟ عبٌلللت ٚصلللٛد حلللد١ِٓ ػلللذ ِخلللبؽش  -8

األِلللٓ اٌغللل١بشأٟ ٌلللذٜ هعلللذٜ ِٕشللل ث 

اٌخللللد١ِٓ فللللٟ ٘للللزٖ اٌغبٌللللت فللللال داػللللٟ 

ٌافظلللبط ػلللٓ حٍللله اإلإخشاللللبث علللٛاء 

اٌفؼ١ٍت أٚ اٌّغخٍّت عخلٝ ال ٠غلذد حلدر١ش 

 عٍب١بً ألعؼبس األعُٙ.

     

فٟ عبٌت ٚصلٛد ٔلض طلش٠ظ ٍِلضَ فلٟ  -9

ِؼلللللللب١٠ش اٌّغبعلللللللبت ٌافظلللللللبط ػلللللللٓ 

اإلإخشاللللبث اٌغللللببمت ٚاٌّغخٍّلللت ٌٍللللٕظُ 

اإلٌىخش١ٔٚللللت ٌٍبٕلللله ٠ضؼٍٕللللب ٔبغللللذ فللللٟ 

طللللل١ب بث حٕملللللً ٌٍّغلللللخزّش اٌضٛألللللآل 

اإل٠ضبب١لللللللت ٚحضٕلللللللآل اإلفظلللللللبط ػلللللللٓ 

 اإلإخشالبث اٌغببمت لذس اإلِىبْ.
 

 السجسهعة الثانية من األسئلة )الدسات الذخرية للسحاسبين(
 

 غير موافك تمبمب  

1 

 غير موافك

2 

 محبيذ

3 

 موافك

4 

 موافك تمبمب  

5  

 انميكبفيههيت

     
أؤِلللٓ ببٌغىّلللت اٌخلللٟ حملللٛي أٔلللٗ  -1

 ٠ضآل أْ ال حخبش أعذ بغشن.

     
ال ٠ٛصللذ ِللبٔغ إلعللخخذاَ بؼللغ  -2

 اٌغ١ً اٌزو١ت ٌٍٛطٛي ٌ ٘ذاف.

     
٠ضللللآل أْ ٠غلللل١ؾ اٌّللللشء ٔفغللللٗ  -3

 بد خبص رٚٞ  دْ.

     
أحضٕبللللللذالّبً ِخبٌفللللللت ا٢إللللللش٠ٓ  -4

 أعخبصُٙ فٟ اٌّغخمبً.ألٕٟٔ لذ 

     

ِللللٓ اٌغىّللللت أْ ّٔخٍلللله بؼللللغ  -5

اٌّؼٍِٛبث اٌخٟ ٠ّىلٓ اعلخخذاِٙب 

 ػذ بؼغ األفشاد العمبً.

     
ػٍلللللٝ اٌفلللللشد هٔخظلللللبس اٌٛللللللج  -6

 إٌّبعآل ٌأخمبَ ِٓ ا٢إش٠ٓ.

     

٠ضلللآل أْ ٔخفلللٟ بؼلللغ األ للل١بء  -7

ػللللللٓ ا٢إللللللش٠ٓ عفبً للللللب ػٍللللللٝ 

 اٌغّؼت.

     
اٌخدوللذ ِللٓ أْ ٠ضللآل ػٍللٝ اٌفللشد  -8

 .إااٗ حف١ذ ٔفغٗ ١ٌٚظ ا٢إش٠ٓ

  بٌب١ت األفشاد ٠ّىٓ إذاػُٙ. -9     
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 اننرجسيت
 .٠شأٟ ا٢إشْٚ لبلذ ببٌفاشة -10     

     
أوللشٖ أْ أوللْٛ ِشوللض ه٘خّللبَ  -11

 ا٢إش٠ٓ )ػىغٟ(.

     
اٌؼذ٠للذ ِللٓ األٔشللات اٌضّبػ١للت  -12

  بٌببً حىْٛ ٍِّت بذٟٚٔ.

     
إٔٔلللٟ ١ِّلللض ألْ اٌض١ّلللغ أػٍلللُ  -13

 ٠خبشٟٚٔ بزٌه بشىً ِغخّش.

     
أ١ِللللللً هٌللللللٝ حٛعللللللؼت دالللللللشة  -14

 ِؼبسفٝ ِٓ اٌشخظ١بث اٌّّٙت.

     

ػٕلللذِب أعلللّغ ِلللذط األإلللش٠ٓ  -15

ا للللللؼش بٕللللللٛع ِللللللٓ اإلعللللللشاس. 

 )ػىغٟ(.

     
دالّللللبً ِللللب ٠للللخُ ٚػللللؼٝ فللللٟ  -16

 ِمبسٔت ِغ  خظ١بث ِشٙٛسة.

     
أسٜ ٔفغلللٟ  خظللل١ت ػبد٠لللت.  -17

 )ػىغٟ(.

     

ػٕللذٜ هطللشاس ١ٌٕللً اإلعخللشاَ  -18

اٌىلللللللبفٝ اٌلللللللزٜ اعلللللللخغمٗ ِلللللللٓ 

 ا٢إش٠ٓ.

 انسيكوببتيت

     
ٌللذٞ لٕبػللت بؼللشٚسة اإلٔخمللبَ  -19

 ِٓ اٌغٍابث )اٌّغئ١ٌٛٓ(.

     
أحضٕآل اٌّٛالف راث اٌّخلبؽش  -20

 .اٌؼب١ٌت )ػىغٟ(

     
٠ضآل أْ ٠ىلْٛ اإلٔخملبَ علش٠ؼبً  -21

 أ ٍُ(.ٚبشىً أعٛء )اٌببدئ 

     
وز١شاً ِب ٠شأٟ ا٢إلشْٚ إٔٔلٟ  -22

 إبسس ٔابق اٌغ١اشة.

     
ال ِللللبٔغ أْ أوللللْٛ ٌئ١ّللللبً ِللللغ  -23

 ا٢إش٠ٓ.

     
ػبدة ِلب ٠ٕلذَ األ لخبص اٌلزٜ  -24

 ٠غ١ئْٛ هٌٝ.

     

أعلللشص دالّلللبً ػٍلللٝ اإلٌخلللضاَ  -25

بلللبٌمٛا١ٔٓ، ٌٚلللُ أللللغ فلللٟ ِشلللبوً 

 .لب١ٔٛٔت ِٓ لبً )ػىغٟ(

     

دالّبً أحؼبًِ بٍاف ِغ اٌضلٕظ  -26

ا٢إللش ٚبظللفت إبطللت فللٟ اٌٍمللبء 

 األٚي.

     
ال ِللللبٔغ ِللللٓ لللللٛي أٞ  لللل١   -27

 ٌٍغظٛي ػٍٝ ِب أس٠ذ.

 
 

 


