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ث: صستخلم   -  البَح 

 هدف البحث الحالي الى تعرف:

لادى  االحتمالياة في األحكاا الثقة المفرطة  -2. التحليل االستخباري لدى ضباط ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب مهارات -1 

والثقة المفرطاة فاي األحكاا   مهارات التحليل االستخباريالعالقة االرتباطية بين  -3 .ضباط ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب

ولقاد اقترار  منتسابين.. -علاى وفام متريار الرتباة العساكرية  ضاباط ى ضباط ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاابلداالحتمالية 

مهارات التحليل االستخباري وعالقتها بالثقة المفرطاة فاي األحكاا  االحتمالياة لادى ضاباط ومنتسابي مديرياة االساتخبارات البحث الحالي على 

محافظاات  . ضابطا ومنتسبا من ضباط ومنتسابي مديرياة االساتخبارات ومكافحاة االرهااب فاي 222ة تكونت من  لدى عين ومكافحة اإلرهاب

حكا  االحتمالياة، ا  االستخباري والثقة المفرطة في األداتان لقياس مهارات التحليل الفرات األوسط، ولتحقيم أهداف البحث، استعمل الباحث أ

عد التحقم . لقياس الثقة المفرطة في االحكا  االحتمالية، وب2002تحليل االستخباري وتبني مقياس الجنابي  قا  الباحث ببناء مقياس مهارات ال

للمترياار األوال  (SPSS)داتااين علااى عينااة البحااث، وعباار اسااتعماال البرنااام  االحرااا ي داتااين طباام الباحااث األماان قاادب و بااات هاااتين األ

 المتمثلاة والتوقيات والمقترحات االتي قدمت الى الجهة المستفيدة من البحاث و النتا   عدد من  توقل الىوالترحيح اليدوي للمترير الثاني ، 

 مديرية االستخبارات ومكافحة اإلرهاب .ب

 :البحث: التعريف بالفصل األول -

 :مشكلة البحث -

و التعماام فياا ، فهااو ماان ا ترااا  أطااا أحماارا ال ينبرااي االقتااراب مناا  يمثاال علااس االسااتخبارات لاادى الكثياارين فااي الاابالد العربيااة   

األجهزة االستخباراتية واألمنية وحدها، فان بحث ودراسة عمل االستخبارات يعاد مهماة ئاا كة وقاعبة بطبيعتهاا اماا  الباحاث بساب  السارية 

يضا، فمساحة المكشوف مان أربي فحس ، بل وفي العالس الرربي التي تحيط بهذا العمل بالدرجة االولى، وان هذه الرعوبة ال تتعلم بالعالس الع

عالس االستخبارات والمخابرات ضئيلة جدا تحت القيود االمنية الرارمة، فضال عن ان هاذا المجااال االمناي لايي لديا  مراجان تتضامن ابحاا  

واضح بهذا المجاال في الجامعاات، مماا انا  ال ياتس  علس النفي في المخابرات او االستخبارات وال يوجد هنالك متخررين معروفين لهس اهتما 

نشر مقاالت او ابحا  عن علس النفي والمخابرات في الادوريات االقليمياة او العالمياة ساوى بعاق المقااالت الساطحية مماا يزياد مان قاعوبة 

ا ر، ف آومن جان   ..12 -12: 2000 الخليفة،  ال بسب  ندرة المرادر او المراجنالبحث في هذا المجا ساسايا أان إقدار األحكاا  يعاد جازء 

من الحياة اليومية، ويمكن أن تؤدي الثقة المفرطة في هاذه األحكاا  إلاى عواقا  و يماة، ا  يوجاد هنالاك عاامالن محاتمالن ياؤ ران علاى الثقاة 

ا ضاامن المهااا  السااهولة الااذي ياانأ علااى أن الثقااة المفرطااة تكااون أم -المفرطااة وهمااا الااوعي مااا وراء المعرفااي، وتاا  ير الرااعوبة ثاار انتشااار 

ا ضامن المهاا  الساهلة براورة عاماة، فالثقاة المفرطاة يمكان أن تنات  عان عاد  مفااءة المعالجاة المعرفياة  الرعبة، فاي حاين تكاون أقال انتشاار 

مفرطاة يمكان ان تكاون د، فالثقاة الللمعلومات، أو التحيز في معالجة المعلومات، أو التقديرات الذاتية المبنية فقط على الخبرات الشخراية للفار

   (Darci,et al.,2018:1).و البدا ل المتاحةأمدروس في الخيارات مبر حين ال يتس التفكير بشكل جيد وأ

 همية البحث:أ -

تؤدي أجهزة األمن و االستخبارات والمخابرات دورا هاما ومحوريا في قيانة أمن البلد القومي، عبار مكافحاة االرهااب والتجساي  

ي  ذ محللو االستخبارات المعلومات التي يجمعها عناقرهس ويستخدمونها لمعرفاة ماا والجريمة المنظمة وعمليات غسيل االمواال وغيرها، ا  

العاادو، ومااا هااي المااوارد المتاحااة لدياا ، ويعااال  محللااو االسااتخبارات المعلومااات الحساسااة للرايااة ويتخااذون القاارارات  يفعلاا  ومااا قااد يفعلاا 

ة والتوقيات المستخدمة لتحديد المها  القتالية والسرية وغيرها من المها ، مما يعمل محللاو االساتخبارات لراالح القاوات المسالحة، والحكوما

يتضمن بشاكل وتتضح أهمية التحليل االستخباري في مون   ..Koltuksuz & Tekir, 2006: 23ات الخاقة  االتحادية، وحتى في المؤسس

أساسي األنشاطة المعرفياة  أيضاا وهاو يتا ل  إلاى حاد مبيار مان مهاا  مثال تحدياد المشاكالت، وإنشااء الفرضايات واألفكاار وتقييمهاا، وتحدياد 

ا حيوي اا وهاماا لتعاويق  (David,2018:2).غير  لك المعلومات واآلراء الواقعية و ومن جهة ا رى، فان  يمكن أن تكون الثقة المفرطاة أمار 

ات اآل ار المثبطة الناتجة عن بعق المواق ، لذلك يمكن أن تقاود الثقاة المفرطاة إلاى قادر أمبار مان الحاافز والمثاابرة واألداء، ومان  اس إنجاا 

 داع الذات والهروب من الواقن، فهذه الحالة المزاجية المؤقتاة يمكان أن تكاون منطقياة أعلى، فضال عن أن الثقة المفرطة يمكن ان تؤدي إلى 

 بالياا سبالفعال ومفيادة إ ا مانات تحمااي قاانن القارار مان التعاارا لحااالت مزاجياة أمثاار ساوءا وضاررا، مثال الدافعيااة المنخفضاة والشاعور 

.(Isabela,2015:31)   

 

 أهداف البحث: -

 تعرف:يهدف البحث الحالي الى 

لادى  االحتمالياة فاي األحكاا الثقة المفرطاة  -2 .مهارات التحليل االستخباري لدى ضباط ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب -1

  والثقة المفرطاة فاي األحكاا مهارات التحليل االستخباريالعالقة االرتباطية بين  -3 .ضباط ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب

 منتسبين.. - على وفم مترير الرتبة العسكرية  ضباط لدى ضباط ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاباالحتمالية 

 حدود البحث: -
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يقترر البحث الحالي على دراسة مهارات التحليل االستخباري وعالقتها بالثقة المفرطة في األحكا  االحتمالية لدى ضباط ومنتسابي 

باباال. لساانة  –الديوانيااة  –مااربالء المقدسااة  –االسااتخبارات ومكافحااة االرهاااب فااي محافظااات الفاارات األوسااط  النجاا  األئاارف مااديريات 

 2021.. 

 تحديد المصطلحات: -

 :مهارات التحليل االستخباري -أ

 (Heuer,1999): هوير ا عرفه -

هي التحليل الماهر للحقا م واالستنتاجات، والتي تتضمن التفريل والتولي  لألدلة التي تس جمعها وإنشاؤها وفر ها الى هامة وغير  

حكااا ، وهااي ماانه  قاباال للتنفيااذ تساااعد محللااي اسااتنتاع عباار االسااتقراء واقاادار األهامااة، وتقييمهااا بشااكل فااردي ومشااترإ والتوقاال إلااى 

 ..Heuer,1999:9وظا فهس األمنية الخاقة بهس   االستخبارات على أداء

 Tekir,2006)  &:(Koltuksuz مولتكسي وتيكيرعرفها  -

هي الجهد المبذوال للوقوال الاى طبيعاة القضاية االساتخبارية موضان التنفياذ ياتس تنفياذه مان قبال محللاو االساتخبارات الاذين يشاكلون  

ا تضي  قيمة إلى المرادر والمعلومات التي   Tekir,2006:1)  &.(Koltuksuzتس جمعهاأحكام 

 التعري  النظري:

 .مون  اعتمد نظريت  في بناء المقياس عالهأالمذمور  هويرتبنى الباحث تعري  

 :لمهارات التحليل االستخباريالتعري  اإلجرا ي  -

 من قِبَل الباحث". عدالم   حليل االستخباريمهارات الت"الدرجة الكلية التي يحرل عليها المستجي  عند إستجابت  عن فقرات مقياس        

 :كام االحتماليةاألحالثقة المفرطة في  -ب

 .:2002الجنابي  عرفها  -

 ..22: 2002"هي تقويس مبالٌغ في  من قبل الفرد لمهارات  ومعارف  الشخرية أو حكم  الشخري"  الجنابي،  

 (Robert,2020):روبرت عرفها  -

 (Robert,2020:27)هي الميل إلى المبالرة في مدى قحة ما يعرف  المرء. 

 التعري  النظري: -

 .مون  تبنى مقياس  عالهأالمذمور  الجنابيتبنى الباحث تعري  

 :للثقة المفرطة في االحكا  االحتماليةالتعري  اإلجرا ي  -

مان قِبَال  تبناىالم   حكاا  االحتمالياةقاة المفرطاة فاي األالثعان فقارات مقيااس  "الدرجة الكلية التي يحرال عليهاا المساتجي  عناد إساتجابت        

 الباحث".

 دراسات سابقة:اطار نظري و الفصل الثاني: -

 مهارات التحليل االستخباري: -ول:المحور األ -

 مفهوم التحليل االستخباري: -

اساس  اساتخبار. فاي قاورة المفارد وجاذرها   بار. وجاذعها ورد في معجس المعاني الجامن ان ملمة  استخبارات. يرجن اقلها الى  

ي التماسها والسؤاال عنها، مما ورد في قااموس وقف  اسما على ان  االستخبار عن أحواال الشخأ، أ استخبار.، ا  يتس تعري   االستخبار. ب

مناي رسامي يقاو  االساتخبارات هاي جهاا  أ. و ي سا ل  عان الخبار وطلا  ان يخباره با عريا  االساتخبار، فيقااال اساتخبره: أالمعجس الوسيط ت

علاى  ساتخباراتيمكان تعريا  اال ارى، ومن جهة أن الدولة الدا لي والخارجي للخطر. متجسي على العدو والكش  عما يعرا أب عماال ال

هاا الاى هاماة وغيار هاماة، التحليل الماهر للحقا م واالستنتاجات، والتي تتضمن التفريل والتولي  لألدلة التي تاس جمعهاا وإنشااؤها وفر  اأنه

حكاا ، وهاي مانه  قابال للتنفياذ تسااعد محللاي االساتخبارات استنتاع عبر االساتقراء واقادار األوتقييمها بشكل فردي ومشترإ والتوقل إلى 

 ..Heuer,1999:9على أداء وظا فهس األمنية الخاقة بهس  

 الكفاءات االساسية في التحليل االستخباري: -

 خراا أالمن الكفاءات األساسية المتدا لاة ومجموعاة مان  انواع اربعة وجود بالتحليل االستخباري االبحا  الخاقةلقد افترضت  

وهاي   Moore & Krizan نمريازا مور واالمريكية التي طورها محلال ومالة األمن القومي و لها المراحبةاالستخباري لمحلل ل الشخرية

 على النحو االتي:

اا فاي  دونالاذين يعامن ك  را أ مرتبطة بالمحللين لهنا الشخرية: الخرا أ -1 إلاى أن  مريازان أئاار ماور وعملهاس، فلقاد األمثار نجاح 

علاى هاذا النحاو، و ،تحليلياة ديناميكياة وحيوياةاساتخبارية للقايس والمعاايير والمعتقادات لثقافاة  بمثاباة وقا  را أ المحللين النااجحين هاي 

 عناقر االستخبارات الجدد.أولية يمكن أن تكون مفيدة أ ناء عملية التوظي  ل ئكلت هذه المعايير مؤئرات

التاي تطاورت مان الخراا أ أو المواها  الفطرياة  ستعدادات والكفاءاتتنش  من االيمكن ان  ن القدرات بمريزان  مور وائار  القدرات: -2

 . والتفكير : التواقل، والعمل الجماعي،الستخباريللتحليل اتس تحديد  ال  قدرات أساسية ضرورية  للشخأ، ا  والطبيعية
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، فقاد تاس تحدياد االساتخباريللمحلال  ورا ي او الفطاريالمرتبطاة بهاا تنبان مان الترميا  الا ساتعداداتفي حاين أن القادرات واالف المهارات: -3

: مثال نااجح ساتخباريضرورية لتحليال ا بوقفهات أنواع من المهارا مجموعةتس تحديد ا   ،المهارة على أنها تمثل الخبرة المكتسبة أو الكفاءة

 واالطالع.األجنبية، والبحث  اتاللربعق ، وإتقان اجادة العمل على االجهزة االلكترونية مثل الحاسبات، اقدالتفكير الن

المعرفاة تضامن ت ن انات، مماا يمكاأو الدراسا اربالتجا عبارتتكون مان الما لوف أو الاوعي أو الفهاس المكتسا  المعرفة يمكن ان  المعرفة: -2

فقد تشاتمل  ،واسن بشكلبناء  على هدف استخباراتي محدد، يمكن أن تختل  المعرفة المطلوبة ، واالستدالال أو التفسيرعملية مشتقة من بيانات 

ومرااادر ، ومجتماان االسااتخبارات، والخطااط والسياسااات الحكوميااة، هاادافاالمااال ماان معرفااة  للمحلاال االسااتخباري علااىاألساسااية المعرفااة 

 (Moore & Krizan,2001:4-6). المعروفة وغير المعروفة المعلومات

 :التحليل االستخباري لمهاراتالنظريات المفسرة  -

 Mosaic: نظرية الفسيفساء  -

أ نااء ت دياة  دماة االحتيااط  Harry Markopolosتس استخدا  هذه النظرية ألوال مرة من قبل المحلال الماالي هااري ماارموبولوس  

 ءان مراطلح الفسيفساا، ا  في التحليال االساتخباري Heuer  (1999)هوير الجيش االمريكي، ومن  س تس تطوير النظرية فيما بعد من قبل في

فالفسيفسااء هاي عباارة عان فان قاناعة وجمان وتشاكيل  ،هو عبارة عن استعارة مجا ياة لوقا  عملياة التحليال االساتخباري مما يرى هوير

 القطن الفنية الرريرة لتزيين ارضية وجدران المباني، أي قنن ائكاال فنية امبر من  الال جمن هذه القطن الرريرة معا، وتقاو  هاذه النظرياة

قورة" موحدة متكاملاة فاي عملياة التحليال من أجل بناء "وغير مترابطة على جمن الكثير من اجزاء المعلومات الرريرة والتي تبدو منفرلة 

االساتخباري، حياث تقااو  نظرياة التحلياال الفسيفساا ي علااى جمان اجاازاء قاريرة مان المعلومااات التاي عنااد تجميعهاا مثاال الفسيفسااء أو أحجيااة 

حد  معين، حيث يشير و لمشكلة االرور المقطعة، تقو  بتمكين محللي  االستخبارات في نهاية المطاف من إدراإ قورة واضحة للواقن او ل

طان، أي التشاب  هنا بين الفن الفسيفسا ي وجمن المعلومات االستخبارية إلى أن التقديرات الدقيقة تعتماد فاي المقاا  األوال علاى اماتالإ جميان الق

اجازاء قاريرة مان  وأية ان  من المهاس جمان وتخازين قطان وتفترا النظر  (David,2005:634).اعلى امتالإ معلومات دقيقة وماملة نسبي  

 المعلومات، فهذه تعد بمثابة المواد الخا  التي ت رنن منها الرورة وتكتمال، فاان جازءا مان األساي المنطقياة ألنظماة جمان وتحليال المعلوماات

معلوماات وهنالاك وجهاات نظار فاي علاس الانفي المعرفاي تارى أن محللاي ال، االستخبارية التقنية الكبيرة هو متجذر فاي نظرياة الفسيفسااء هاذه

المحللاون االستخبارية ال يعملون بهذه الطريقة تماما وأنا  ال يمكان التعامال مان المهاا  التحليلياة الراعبة المعقادة بهاذه الطريقاة، فعاادة  ماا يجاد 

جميان مال ت عبارمان االحادا  المختلفاة، وبادال  مان ظهاور او تشاكيل قاورة للحاد   كثيراالستخباراتيون اجزاء من المعلومات تبدو مناسبة لل

ااااااا، يقااااااو  المحللااااااون عااااااادة  بتشااااااكيل قااااااورة اوليااااااة أوال  للحااااااد  وماااااان  ااااااس تحديااااااد اجاااااازاء المعلومااااااات  اجاااااازاء المعلومااااااات مع 

. وترى النظرية ان اعتقااال مجموعاة مبيارة مان االفاراد واساتجوابهس بتفرايل مبيار وبشاكل جمااعي، مان  (Christina,2006:847)المناسبة

التوقال الاى قاورة  مان  اس،الفسيفساء  أي جمن اجزاء مثيرة متباعدة من المعلومات وضمها معاا. و ئبمل ن  السماح لمحللي االستخبارات ئ

  .متكاملة للحد 

 حكام االحتمالية:الثقة المفرطة في األ -ور الثاني:المح -

 مفهوم الثقة المفرطة في االحكام االحتمالية: -

بعد بضاعة عقاود، بادأ االقترااديون و من القرن الماضي، الظهور في الستينياتبالثقة المفرطة في األدب النفسي  مفهو  بدأ ت  يرلقد  

، شارماتفي تطبيم النتا   من علس النفي في النما ع االقترادية والتحقيم في ت  ير الثقة المفرطة ال سيما في مجاال األسواب المالية وتمويال ال

سارعان ، ولاذا، أن الثقة المفرطة تؤدي إلى  يادة االساتثمار أو التجاارة أو االبتكاارالى ات المؤ رة في هذا المجاال عدد من الدراس فلقد توقل

من المقاييي غيار المبائارة حتاى  كثيرمن المؤلفين في حذف استخدا  المقاييي المبائرة للثقة المفرطة واستخدموا بدال  من  لك ال كثيرما بدأ ال

 لاك، بادأت  ، وفضاال عاناالستثمار المفرط أو التداوال مبديل للثقاة المفرطاةمفاهيس الثقة المفرطة واستخدموا بدال  من  لك أن بعضهس لس يقيي 

هاذا إلاى  قااد حياثوأحيان ا يتس الخلط بينها وبين مفاهيس أ رى مما لة مثل التفاؤال أو وهس السايطرة بمتريرات ا رى الثقة المفرطة في االرتباط 

واالحكااااا  قااانن القااارار عملياااات  مااانالمتناقضاااة مماااا أدى إلاااى قاااعوبة دمااا  النتاااا   المتعلقااااة بتااا  ير الثقاااة المفرطاااة بعاااق النتاااا   

.(Matus,2020:5) 

 

 عواقب الثقة المفرطة في االحكام االحتمالية: -

الميال إلاى  مثال: االحتمالية  احكعواق  للثقة المفرطة في االال وهنالك بعقفي أدبيات أبحا  التنبؤ  ائا ع مفهوما مفرطةالثقة التعد  

 خضاوع، والميال للوقا  العاا مان الم ةتعارضامتنباؤات ال والرغباة فاي جعال، او اقادار االحكاا  إهماال الوسا ل المساعدة علاى اتخاا  القارار

اجاو الموقا  النظار فاي البادا ل،  اقاة عنادما يكاون الوضان عبر  الثقة المفرطة ، حيث يمكن معالجة"للتفكير الجماعي"  بالنسابة للفارد، دياد 

ا ألن دقاة تنباؤ الفارد هاي المعياار األمثار أهمياة، فهال وBaron,et al). . (2014:134 اطئاة الفرد األسباب التي تجعل توقعات وتعرف نظار 

 وو الثقاة المفرطاة يتجاهال المتنبئاون  : وال  فا ،الثقة المفرطة لمساوئسباب األ بعقيج  أن تكون الثقة المفرطة في التنبؤ مثيرة للقلم؟ هناإ 

أن المتنبئين  وي الثقاة  فلقد ظهر ،مما يزيد من احتمالية اتخا  قرار سيئ مور المساعدة على اتخا  القراروسا ل اتخا  القرار أو غيرها من اال

أنهاس يعرفاون  عتقادونماانوا ي، ألنهاس لهاس فاي اتخاا  القارار المفرطة مانوا أقل عرضة لالهتماا  بابعق اإلئاارات التاي يحتمال أن تكاون مفيادة

، يالتفكيار الجمااععلاى  حاث الثقاة المفرطاةت، و انياا: با ترار، يمكن أن تتدا ل الثقة المفرطة من الاتعلسو يتطلب  اتخا  قرار،بالفعل ما الذي 
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ئاكوإ أو أي ال يوجد عضو في المجموعة يعبر عان ، فوهو ميل أعضاء المجموعة إلى تعزيز دعس بعضهس البعق بشكل متبادال لقرار نائئ

باالنظر إلاى و مبار،تعز  ترعيد تلك الثقة إلى مساتوى أ جموعةالم اتوبدال  من  لك، فإن الثقة المفرطة في قرار، تحفظات حوال توافم اآلراء

الفهاس مبائارة إلاى سايؤدي هاذا حياث حقيقة أن الثقة المفرطة قد يكون لها مثل هذه اآل ار السلبية، فإن  يتعين فهس المبادئ الكامنة وراء أسابابها 

  et al,2018:609)  .(Mandelا الضارةهاتاقتراحات حوال ميفية تقليل ت  ير

 :حكام االحتماليةللثقة المفرطة في األالنظريات المفسرة  -

 : Bounded Rationalityنظرية الرئد المحدود او العقالنية المقيدة -

نظرياة، حياث تفتارا هاذه النظرياة ان الفارد م راِدر الحكاس ال مؤساي هاذه ال Herbert Simon (1957ي عاد هربارت ساايمون   

 يستطين ان يكون عقالنيا  تماما  بسب  محدودياة نظاا  معالجاة المعلوماات لديا ، وان اعطااء وقاف  لكيفياة اقادار الحكاس المثاالي او الرائاد ال

 لك هو وق  عملية اقدار الحكس في الواقن، لاذا فقاد أ طلام يساعد في فهس االحكا  التي يردرها االفراد وال في التنبؤ بها، ولكن الذي يحقم 

مقيّدة في على هذه النظرية في اقدار االحكا  اسس نظرية العقالنية المقيّدة، وهي نظرية وقفية لكيفية اقدار االحكا  الفردية، فان العقالنية ال

  : النقطتين االتيتيناقدار االحكا  تختل  عن العقالنية المثالية في 

ا  تضييم المجاال: تقو  العقالنية المقيّدة بتضييم مجاال المؤئرات او التلميحات التي من ئ نها مساعدة الفرد في اتخا  قرار او اقدار احك -1

 بعكي العقالنية المثالية التي توسع ، إ  يتس التقليل من المؤئرات وا ترار عددها ضمن العقالنية المقيدة. 

ان االفراد يستخدمون احيانا  استراتيجية مختلفة عند تعرضهس لقدر مبير من المؤئرات او التلميحاات امثار مماا هو ي: تقويس البدا ل التسلسل -2

يشعرون ان باساتطاعتهس ا اذها بنظار االعتباار، وفاي مثال هاذه المواقا  فاان االفاراد قاد ال يحااولون التالعا  او الاتفحأ  هنياا بجميان تلاك 

إ  قاد يرماز الفارد علاى جانا  واحاد او سامة واحادة عملياة اال الاة او الحاذف بالجوانا ، س، بال يساتخدمون المؤئرات المحتملاة إلقادار حكا

 ي ال تلباي وال تتفام مان  لاك المحاكلخيارات متنوعة ويشكل محكا  ادنى لذلك الجان ، وعندها يزيل جمين الخياارات او الجوانا  اال ارى التا

 ..02 -00: 2002، الجنابي 

 دراسات سابقة: -

 دراسات تناولت مهارات التحليل االستخباري: -اوال:

 دراسات عربية: -أ

 االستخباري.مهارات التحليل بحث  تناولت لس يجد الباحث دراسات عربية مما لة ل 

 جنبية:دراسات أ -ب

 جنبية مما لة لبحث  تناولت مهارات التحليل االستخباري. لس يجد الباحث دراسات أ

 :الثقة المفرطة في االحكام االحتماليةدراسات تناولت  -:ثانيا

 دراسات عربية: -أ

 .:2002الجنابي   -1

 (وعالقتها بضبط الذات لدى االطباء الثقة المفرطة في االحكام االحتمالية)

تّعارف العالقاة وطبااء، الثقة المفرطة في االحكاا  االحتمالياة لادى اال تعرفوهدفت إلى  العرابفي جامعة برداد اجريت الدراسة في  

تااس ا تيااارهس بطريقااة العينااة العشااوا ية  طبيبااا. 200  تكوناات عينااة الدراسااة ماانو بااين الثقااة المفرطااة فااي االحكااا  االحتماليااة وضاابط الااذات،

واحادة  ةتاا ي لعيناالثقة المفرطاة وضابط الاذات، واساتعمل الباحاث الوساا ل االحراا ية اآلتياة: اال تباار ال البسيطة، وقا  الباحث ببناء مقياسي

الثقاة الفردياة والثقاة الشااملة  على الرعيديناالحتمالية  ب حكامهس  قة مفرطة لدى االطباء وجود ومعامل ارتباط بيرسون، واسفرت النتا   عن

لادى عيناة البحاث  الجناابي،  رتباطية بين الثقة المفرطة فاي االحكاا  االحتمالياة وضابط الاذاتاال ضع  العالقة.، و0000عند مستوى داللة  

2002 :1.. 

 .:2012ئفيم   -2

 (الثقة المفرطة في األحكام االحتمالية وعالقتها بالتفكير الجامد لدى معلمات رياض األطفال)

ت معلماا فاي االحكاا  االحتمالياة لادىالشاملة والفردية الثقة المفرطة تعرف وهدفت إلى  العرابفي جامعة برداد اجريت الدراسة في  

معلماات . مان 200تكونات عيناة الدراساة مان  التفكيار الجاماد، وتّعرف العالقة بين الثقة المفرطة في االحكاا  االحتمالياة وو ،رياا االطفاال

ت واساتعمل ،التفكير الجامدالثقة المفرطة و ، وقامت الباحثة ببناء مقياسيقردية، تس ا تيارهس بطريقة العينة الرياا االطفاال في منطقة الكرخ

 قاة مفرطاة لادى معلماات  وجاودواسفرت النتا   عان واحدة ومعامل ارتباط بيرسون،  ةالباحثة الوسا ل االحرا ية اآلتية: اال تبار التا ي لعين

قوياة ارتباطياة  وجاود عالقاة.، و0000الثقاة الفردياة والثقاة الشااملة عناد مساتوى داللاة   على الرعيديناالحتمالية  ب حكامهن رياا االطفاال

  ..2012التفكير الجامد لدى عينة البحث  ئفيم، بين الثقة المفرطة في االحكا  االحتمالية ووجبة م

 جنبية:دراسات أ -ب

 Vitanova:. 2012دراسة فيتانوفا   -1

(Nurturing overconfidence: The relationship between leader power, overconfidence and firm 

performance) 
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 وأداء الشرمة مفرطةالقا د والثقة ال سلطة: العالقة بين مفرطةالثقة ال تعزيز

 مفرطاةالقا اد والثقاة ال سالطةباين االرتباطياة العالقاة تعرف وهدفت إلى  فرنسافي  Lyon 2جامعة ليون الثانية اجريت الدراسة في 

تاس ا تياارهس بطريقاة العيناة العشاوا ية البسايطة، وقاا  عاماة  ر يسا تنفيذيا لشرمات امريكياة. 233تكونت عينة الدراسة من  ووأداء الشرمة، 

، واساتعمل الباحاث الوساا ل االحراا ية اآلتياة: مختلفة لقياس سلطة القا د الرمزية والرسامية ومقيااس الثقاة المفرطاةي اييمق استخدا ب الباحث

بين سلطة القا د والثقة المفرطة ووجود تا  ير ومعامل ارتباط بيرسون، واسفرت النتا   عن وجود عالقة ارتباطية واحدة  ةاال تبار التا ي لعين

   (Vitanova,2019:1). الشرمةعمل للثقة المفرطة على أداء  ةإحرا ي و داللة إيجابي مهس اقترادي ا و

 :et al.(2020)  Ying Wangدراسة يانغ وانغ وا رون -2

Relationship between Overconfidence and Risky Behavior among Ship Crew)) 

 طاقس السفينة لدىالعالقة بين الثقة المفرطة والسلوإ المحفوف بالمخاطر 

باين الثقاة االرتباطياة العالقاة تعارف وهادفت إلاى  الراينفاي  Shanghai Maritimeة ئنرهاي البحريجامعة اجريت الدراسة في  

، تاس ا تياارهس بطريقاة العيناة الطااقس. مان أفاراد 112تكونات عيناة الدراساة مان  وطااقس السافينة،  لدىالمفرطة والسلوإ المحفوف بالمخاطر 

تياة: الوساا ل االحراا ية اآل ون، واستعمل البااحثالثقة المفرطة والسلوإ المحفوف بالمخاطربتطوير مقياس  ونالعشوا ية البسيطة، وقا  الباحث

وجاود عالقاة امتالإ طاقس السفينة من عينة البحث للثقة المفرطاة، وومعامل ارتباط بيرسون، واسفرت النتا   عن واحدة  ةاال تبار التا ي لعين

بااا تالف المفرطااة مسااتويات الثقااة  فضااال عاان ا ااتالفدالااة إحرااا ي ا بااين الثقااة المفرطااة والساالوإ المحفااوف بالمخاااطر، موجبااة ارتباطيااة 

 et al.,2020:1)  .(Ying Wangوالخبرة في االبحار على متن السفينةمثل العمر  شخرية لألفراد من عينة البحثالخرا أ ال

راءاته: الفصل الثالث: منهج - ث وإج   البَح 

 :البحث منهج -

، لمفرطاة فاي األحكاا  االحتمالياةمهارات التحليل االستخباري والثقاة ابين االرتباطية بما أن البحث الحالي يهدف إلى تقري العالقة 

وطبيعاة البحاث، إ  أنا  يعطيناا وقافا  دقيقاا  للظااهرة المدروساة وال  يتال سفقد إعتمد الباحث المنه  الوقفي االرتباطي في البحث، و لك ألن  

ن أجال الوقاوال لتعميماات بشا ن يقترر على جمن البيانات والحقا م وترنيفها وتبويبهاا، بال يتضامن ماذلك قادرا  مان التفساير لهاذه النتاا   ما

 ..72: 2002الظاهرة المدروسة  قابر، و فاجة، 

 مجتمع البحث: -

ضاباط ومنتسابي مديرياة االساتخبارات ومكافحاة االرهااب لمنطقاة الفارات االوساط  بابال، النجا  االئارف، تضمن مجتمان البحاث  

 ضابطا ومنتسبا.. 2721والبالغ عددهس  مربالء المقدسة، القادسية. 

 عينة البحث: -

ضاباط ومنتساابي مديرياة االسااتخبارات ومكافحااة ماان  ضااابطا ومنتسابا. 222ا تيار ماان مجتمان البحااث عيناة عشااوا ية بلاغ عااددها   

. من مجتمن البحث ومماا موضاح فاي %7وبنسبة بلرت حوالي   . منتسبا122ا و  . ضابط27الى   مقسميناالرهاب لمنطقة الفرات االوسط 

 .:1الجدوال  

 (4)جدول 

 (منتسب -ضابط)رتبة العسكرية وفقا للفراد عينة البحث األساسية موزعين أـ

 اسم المديرية ت

 

عدد 

 الضباط

عدد 

 المنتسبين

 المجموع الكلي

 للمديرية

مديريةةةة اسةةةتخبارات ومكافحةةةة  4

 إرهاب النجف األشرف

43 65 56 

مديريةةةة اسةةةتخبارات ومكافحةةةة  0

 إرهاب كربالء المقدسة

42 12 62 

مديريةةةة اسةةةتخبارات ومكافحةةةة  3

 إرهاب الديوانية

44 35 14 

مديريةةةة اسةةةتخبارات ومكافحةةةة  1

 إرهاب بابل

41 11 65 

 001 445 15 المجموع
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 %422 %46 %04 النسبة المئوية

 

 البحث: داتاأ -

 مقياس مهارات التحليل االستخباري: -4

 مهاارات التحليال االساتخباريمقيااس  ببنااء الباحاث قاا البحث،  تريرعلى األدبيات والدراسات السابقة  ات العالقة بم بعد اإلطالع   
وعينة بحث   مما تطل  من  بناء مقياس يتال س، جنبي  على حد علم . يتناس  وعينة بحث أو أو عربي ألن  لس يحرل على مقياس محلي أو لك 

تبني االطاار النظاري الخطوات الخاقة في بناء المقاييي من  المتمثلة بضباط ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب متبعا في  لك

لرارا تحدياد (Heuer,1999) هاوير تبناي التعريا  النظاري لنظرياة فاي التحليال االساتخباري، و(Heuer,1999) هاوير المتمثال بنظرياة 

  .. مهارة مختلفة11 . فقرة تو عت على 72فقرات المقياس  حيث بلغ عدد المقياس، فقرات 

 صالحية الفقرات: -

ارا علاى مجموعاة مان المحكماين فاي العلاو  1األولياة  ملحام  ورت لررا التحقم من قالحية فقرات المقيااس فاي قا  .، فقاد ع 

 تعاديل إجاراء أو قاالحيتها عاد  مان الفقارة قالحية على الحكس وطل  إليهس إبداء مالحظاتهس وآرا هس  إلقدار .2التربوية والنفسية  ملحم 

  اعتمد الباحاث هاذه النسابة معياارا . ف مثر، إ%70اتفاب   نسبة على حا ت التي الفقرات اعتماد تس وتحليلها المحكمين آراء عليها، وبعد جمن

. فاا مثر وجاارى %70. فقاارة ماان فقاارات المقياااس حراالت علااى نساابة اتفاااب  72ان  وماناات النتيجااة ، ريااالرااالحية الفقاارات ممااا تباادو ظاه

. ولس %70قل من  . فقرات حرلت على نسبة اتفاب أ0  في حين انليها من حيث الرياغة اللروية لها، اعتمادها من اجراء تعديالت طفيفة ع

قابح المقيااس مكوناا .، وباذلك أ70، 00، 22، 21، 0لسال  وهذه الفقارات حملات التستحظ بموافقة المحكمين وجرى استبعادها من المقياس 

 . فقرة فقط.72من  

 التحليل االحصائي: -

، طبام الباحاث المقيااس علاى عيناة عشاوا ية بلاغ عاددها مهارات التحليل االستخباريلررا استخراع القوة التمييزية لفقرات مقياس           

مان مجتمان البحاث الكلاي  عشاوا ية. تقريبا مان حجاس مجتمان البحاث ا تيارت ب سالوب العيناة ال%2وهي تمثل نسبة  ، ضابط ومنتس . 200 

 ..2ومن غير عينة البحث االساسية ومما موضح في جدوال  

 (0جدول )

 (منتسب -ضابط)رتبة العسكرية وفقا للافراد عينة التحليل االحصائي موزعين 

 اسم المديرية ت

 

عدد 

 الضباط

عدد 

 المنتسبين

 المجموع الكلي

 للمديرية

مديريةةةة اسةةةتخبارات ومكافحةةةة  4

 إرهاب النجف األشرف

5 62 65 

مديريةةةة اسةةةتخبارات ومكافحةةةة  0

 إرهاب كربالء المقدسة

6 35 14 

مديريةةةة اسةةةتخبارات ومكافحةةةة  3

 إرهاب الديوانية

5 33 36 

مديريةةةة اسةةةتخبارات ومكافحةةةة  1

 إرهاب بابل

4 64 51 

 022 445 01 المجموع

 %422 %55 %40 النسبة المئوية

 :مهارات التحليل االستخباريالقوة التمييزية لفقرات مقياس  -
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محساوبة لجميان الفقارات مانات القيماة التا ياة ال المجماوعتين الطارفيتين، وقاد ظهار انإستخرع الباحث القوة التمييزية للفقرات بطريقة          

دالاة احراا يا، وباذلك لاس تساتبعد  . وهي102. ودرجة حرية  0000. عند مستوى داللة  1022التا ية الجدولية البالرة  مبر من القيمة مانت أ

 . فقرة.72ية فقرة من فقرات المقياس وبقي المقياس مكونا من  أ

 :عالقة إرتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )اإلتساق الداخلي( -

ل ارتباط بيرسون اليجاد العالقة االرتباطياة باين درجاة مال فقارة مان فقارات المقيااس والمجماوع الكلاي لا  لانفي استعمل الباحث معام         

مبار مان قيماة  ر. ر. المحساوبة لجميان الفقارات مانات أان قيماة  . ضاابط ومنتسا ، حياث ظهار 200حرا ي البالرة  افراد عينة التحليل اال

ية فقرة من فقرات المقياس دالة احرا يا، وبذلك لس تستبعد أ . وهي127. ودرجة حرية  0000لة  . عند مستوى دال00072الجدولية البالرة  

 . فقرة.72وبقي المقياس مكونا من  

 مؤشرات صدق المقياس: -

تحقم هذا النوع من الردب في المقياس، و لك عندما ع رضت فقرات  على مجموعاة مان المحكماين فاي العلاو  التربوياة  الردب الظاهري: -أ

ماان  ااالال مؤئاارات التحلياال  مهااارات التحلياال االسااتخباريتحقاام هااذا النااوع ماان الراادب لمقياااس  :تساااب الاادا ليقاادب اال -بوالنفسااية. 

  .وعالقة مل فقرة بالدرجة الكلية للمقياسالستخراع القوة التمييزية، يتين اإلحرا ي للفقرات بطريقة المجموعتين الطرف

 مؤشرات ثبات المقياس: -

. 00بلغ عددها  عشوا ية عينة على  فقد تس تطبيق يجاد معامل  بات المقياس الحالي بهذه الطريقة إل :اإل تبارتطبيم إعادة  -اال تبار طريقة -أ

إساتعماال معامال إرتبااط عبار . منتسابا، و20ا و  . ضاباط20ياة اساتخبارات ومكافحاة ارهااب بابال بواقان  ا تيروا مان مديرضابطا ومنتسبا 

بلاغ معامال  وبفاقال  مناي مدتا  اسابوعان، مهاارات التحليال االساتخباريلمقيااس  يجاد العالقة بين نتاا   التطبيقاين األوال والثاانيالبيرسون 

   ..%22  للمقياس تفسير المشترإالمعامل  ، ا  بلغجيد عّد معامل  باتي ذهوه.، 0022 بات المقياس  

لررا التحقم من مدى اإلتساب الدا لي للمقياس قاا  الباحاث بإساتخراع التكاافؤ باين نرافي المقيااس بإساتعماال معادلاة  :التجز ة النرفية -ب

.، وتبااين االرقاا  الزوجياة 22021  االوال مان المقيااس  بلغ تبااين االرقاا  الفردياة للنرا ا قبل القيا  بالتجز ة النرفية،   1إستخراع التكافؤ

باين نرافي  عااال. وهاذا يادال علاى وجاود تكاافؤ 0072.، وبعد اساتعماال معادلاة التكاافؤ ظهار ان تكاافؤ المقيااس بلاغ  02027للنر  الثاني  

، واساتعمل . ضاابطا ومنتسابا200البالراة   يعينّاة التحليال اإلحراا  عشوا ية مان اساتبياناتبطريقة استبيانا . 00المقياس، وبعد  لك س ح   

.، ولرارا تراحيح 0072ظهار أنا  يسااوي   ا الباحث معامل إرتباط بيرسون لررا إيجاد العالقة بين الفقرات الفردية والزوجية للمقيااس 

، مرتفان. وهاو يعاّد معامال  باات 0020براون وبذلك بلغ معامل الثباات   -إست عملت معادلة سبيرمان ل معامل اإلرتباط لمعرفة  بات المقياس م

 ..%0071بلغ معامل التفسير المشترإ ل    ا 

 وصف المقياس وطريقة تصحيحه: -

دا ماا،  تنطبام علايّ  . وان االجاباة عان فقراتا  تتا ل  مان  مساة بادا ل 3. فقارة  ملحام 72تكون المقياس في قاورت  النها ياة مان            

علاى التاوالي،  .1، 2، 3، 2، 0وقد أعطيت البادا ل الادرجات  ، .تنطبم علّي أبدا، ال نادرا تنطبم عليّ احيانا،  تنطبم عليّ  غالبا، تنطبم عليّ 

 . درجة.222. بمتوسط فرضي قدره  72قل درجة ل  تكون  . وأ210وان أعلى درجة للمقياس تكون  

 مقياس الثقة المفرطة في االحكام االحتمالية: -0

حكاا  الثقاة المفرطاة فاي األمقيااس علاى الباحاث  حرلعلى األدبيات والدراسات السابقة  ات العالقة بمترير البحث،  بعد اإلطالع   

 .. فقرة21والذي ت ل  من   .2002  الجنابيالذي أعده  االحتمالية

 صالحية الفقرات: -

الاذين عارا مجموعاة المحكماين نفاي لى فقد ع را ع. 2 ملحم لررا التحقم من قالحية فقرات المقياس في قورت  األولية  

أو إجاراء ها إلقادار الحكاس علاى قاالحية الفقارة مان عادم وطل  إليهس إباداء مالحظااتهس وآرا هاس عليهس مقياس مهارات التحليل االستخباري

. فا مثر  وفقاا لمعياار بلاو .، ا  اعتماد %70وتحليلها تس اعتماد الفقرات التي حا ت على نسبة اتفااب  تعديل عليها، وبعد جمن آراء المحكمين 

                                                 
1   
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. %100ان جميان فقارات المقيااس حرالت علاى نسابة اتفااب  ومانات النتيجاة الباحث هذه النسبة معيارا لرالحية الفقرات مما تبدو ظاهريا، 

 . فقرة.21قرات المقياس البالغ عددها  وجرى اعتمادها وبذلك لس تستبعد اي فقرة من ف

 التحليل االحصائي: -

بالنظر لكون فقرات مقياس الثقة المفرطاة فاي االحكاا  االحتمالياة تمثال مجااال غيار متجااني مان السالوإ، فانا  ال يوجاد هنالاك مبارر           

فقرات مقياس معين مجاال غير متجاني من السالوإ، فانا  ال منطقي لعمل تحليل احرا ي للفقرات، ا  ائار احمد  ب. ت. الى ان  حينما تمثل 

ات، يكون هنالك سببا لتوقن االرتباط بينها مقدما وال يكون هنالك، من  س، مبرر لتحليل عالقة الفقرة بالدرجاة المعطااة عان مجموعاة مان الفقار

عة من الفقرات ومن  س فان  ال يكاون للدرجاة داللاة تحثناا وعلى هذا، فان  ال يوجد هنالك اساس يمكننا من اعطاء درجة واحدة عن هذه المجمو

 ..220الى بحثها بدراسة االتساب الدا لي بررا تحليل الفقرات  احمد، ب. ت: 

 مؤشرات صدق المقياس: -

  التربوياة مجموعاة المحكماين فاي العلاونفاي نما ع رضت فقرات  على حيلمقياس، و لك لتحقم هذا النوع من الردب لقد  الردب الظاهري: -

 . لمقياس مهارات التحليل االستخباري والنفسية

 مؤشرات ثبات المقياس: -

حكا  االحتمالية، فقد استعمل الباحث طريقة اعاادة تطبيام اال تباار ولانفي عيناة  باات  بات مقياس الثقة المفرطة في األ وللتحقم من 

 Carver Index 2. فاردا، ا  تاس حسااب معامال  باات المقيااس عبار اساتعماال معامال ماارفر00مقياس مهارات التحليل االساتخباري البالراة  

موجا  الثقاة المفرطاة الفردياة ضامن مرتاي التطبيام، ا  بلاغ معامال فراد المرانفين ب. عدد األ3.. حيث يوضح جدوال  221: 1220 عال ، 

و الشااملة ضامن فين بموجا  الثقاة المفرطاة الكلياة أفاراد المران. عادد األ2. وهو يعد معامل ارتباط عااال، ويوضاح جادوال  0072االرتباط  

 . وهو يعد معامل ارتباط عاال.0072مرتي التطبيم، ا  بلغ معامل االرتباط  

 (3جدول )

 معامل ثبات مقياس الثقة المفرطة في االحكام االحتمالية )الثقة المفرطة الفردية(

                 

 التطبيق الثاني              

                 

 التطبيق االول                      

  المجموعتان

معامل 

 االرتباط
 ثقة ضعيفة ثقة مفرطة

 

 المجموعتان

 أ ثقة مفرطة

30 

 ب

6 

 

 

2851 
 د ثقة ضعيفة

3 

 ج

42 

 (1جدول )

 معامل ثبات مقياس الثقة المفرطة في االحكام االحتمالية )الثقة المفرطة الكلية او الشاملة(

  المجموعتان                 

                                                 
 معمل مارفر هو:      أ + ع  2

 = مجموع االفراد  وي الثقة المفرطة ــــــــــــــ    حيث ان:  أ            

 = أ + ب + ع + د نع = مجموع االفراد من غير  وي الثقة المفرطة /                         ن                                

                                                      



01 
 

 التطبيق الثاني             

                 

 التطبيق االول                     

 ثقة مفرطة

 

 

معامل  ثقة ضعيفة

 االرتباط

 

 المجموعتان

 أ ثقة مفرطة

04 

 ب

0 

 

 

2850 
 د ثقة ضعيفة

4 

 ج

41 

 

 وصف المقياس وطريقة تصحيحه: -

حكاا  متمثلة باإجراءات الرادب والثباات، أقابح مقيااس الثقاة المفرطاة فاي األبعد امماال الباحث الخرا أ السايكومترية للمقياس وال          

بالنسابة  Calibration.، ا  تشاير الدرجاة الكلياة للمقيااس الاى طبيعاة المعاايرة 0. فقارة  ملحام 21االحتمالية في قورت  النها ية مؤلفا من  

 حكا  االحتمالية الفردية والكلية.ألاللثقة المفرطة في 

 حكا  االحتمالية الفردية:طريقة حساب الثقة المفرطة في األ -1

سافل مال فقارة والاذي يعتقاد انا  يمثال ة من فقرات المقياس عبر ا تيااره أحاد الباديلين الموجاودين أان يجي  المستجي  عن مل فقر بعد         

ما  مل فقرة من فقرات د مستويات الثقة الستة الموجودة أح. تحت أ√االجابة الرحيحة، ويحدد مستوى  قت  برحة اجابت ، عبر وضن ائارة  

رات، يقو  الباحث بحساب النسبة المئوية لإلجابات الرحيحة  عدد االجاباات الراحيحة لكال مساتوى مان المساتويات الساتة المقياس ولكل الفق

، %70، %20، %20، %00مقسوما على عدد ا تيارات المستجي  للمستوى مضروبا في مئة. ولكل مستوى من مستويات الثقة المفرطة  

من مستويات الثقة المفرطة الساتة مان النسابة المئوياة لإلجاباات الراحيحة المستحرال عليهاا .،  س يتس طرح قيمة مل مستوى 100%، 20%

كاما  لكل مستوى، حيث يبين نات  هذه العملية طبيعة المعايرة، فا ا مان النات  قيمة موجبة فان  لك يعني ان المستجي  لدي   قة مفرطاة فاي اح

ك يعني ان المستجي  لدي   قة ضعيفة في احكام  االحتمالية، اما ا ا مان النات   قفرا. فاان  لاك االحتمالية، وا ا مان النات  قيمة سالبة فان  ل

 يعني ان المستجي   معاير. عند هذا المستوى من مستويات الثقة، وهكذا بالنسبة لجمين مستويات الثقة المفرطة، ومن  اس ياتس حسااب المتوساط

حكاما  االحتمالياة، وا ا مستجي  لدي   قة مفرطاة فردياة فاي أط الحسابي موجبا فان  لك يعني ان الالحسابي للمستويات الستة، فا ا مان المتوس

ماا ا ا ماان المتوساط الحساابي  قافرا. فاان قة ضعيفة في أحكام  االحتمالياة، أمان المتوسط الحسابي سالبا فان  لك يعني ان المستجي  لدي   

 فراد العينة.العملية لكل فرد من أ، وتجرى هذه  لك يعني ان المستجي   معاير.

 حكا  االحتمالية الكلية او الشاملة:طريقة حساب الثقة المفرطة في األ -2

الرااحيحة  عاادد  و الشاااملة للمسااتجي  عباار حساااب النساابة المئويااة لالجاباااتحتماليااة الكليااة أحكااا  االتحساا  الثقااة المفرطااة فااي األ           

 االستجابات الرحيحة لكل المقياس مقسوما على عدد االستجابات الكلي لفقرات المقياس مضروبا في مئة.  س تطرح قيماة النسابة المئوياة التاي

ر نفاي قدرها المساتجي  مسابقا والموجاودة فاي نهاياة االساتبيان مان النسابة المئوياة المستحرال عليهاا هاذه، وياتس تحدياد مساتوى المعاايرة عبا

 الخطوات السابقة للثقة المفرطة الفردية.

 التطبيق النهائي: -

 مهاارات التحليال االساتخباريا، فقاد أقابح مقيااس ماالبحث و باته اتيلررا تحقيم أهداف البحث الحالي، وبعد الت مد من قدب أد

. فقارات، 0  هاارة العرا  الاذهني الفارديمومو عاا علاى احادى عشارة مهاارة هاي:  .3 . فقارة  ملحام72في قورت  النها ية مكوناا  مان  

مهاارة تنظايس وتحدياد . فقارات، 2  مهاارة تحليال التشافير. فقارات، 2  مهاارة تحليال الخاداع واالنكاار. فقارات، 2  مهارة التنباؤ االساتخباري

مهاارة جمان . فقارات، 2 يل الدقيقاة مهارة االنتباه لألجازاء والتفاقا. فقرات، 2 مهارة استخدا  تكنولوجيا المعلومات . فقرات، 2 األولويات 

مهااارة اعااداد تقرياار التحلياال . فقاارات، و2 مهااارة إدارة التحلياال االسااتخباري . فقاارات، 2 مهااارة توليااد الفرضاايات . فقاارة، 13 المعلومااات 

فقاد أقابح فاي قاورت   االحتمالياةالثقاة المفرطاة فاي االحكاا  ، ومانت أما  مل فقرة  مسة بدا ل لإلجابة، أما مقياس . فقرات2 االستخباري 

ساساية لاى عيناة البحاث األالبحاث ع اتايبادأ الباحاث بتطبيام أدلإلجاباة. باديلين . ومانت أماا  مال فقارة 0 . فقرة  ملحم21النها ية مكونا  من  
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/ 5/ 46ولغايةة ) (0204/ 4/ 40)رهااب للمادة مان اإلساتخبارات ومكافحاة المديرياة ا ضباط ومنتسبيمن  ضابطا ومنتسبا. 222وقوامها  

0204.) 

 الوسائل االحصائية: -

 . لمعالجة البيانات وعلى النحو اآلتي:SPSSإستعان الباحث بالحقيبة االحرا ية للعلو  االجتماعية   

 -2 .االساتخبارييااس مهاارات التحليال القوة التميزية بطريقة المجموعتين الطارفيتين لفقارات مق حسابل:  تبار التا ي لعينتين مستقلتيناال -1

لمقيااس  التجز اة النرافيةو تطبيام اال تبااراعاادة  تايثباات بطريقال وحسااب، باالمجموع الكلايعالقاة الفقارة  حساابل معامل ارتباط بيرسون:

 ساتخباريمهاارات التحليال االمقياس بين نرفي تكافؤ ال لحساب راع التكافؤ  تس ايجادها يدويا.:معادلة استخ -3 مهارات التحليل االستخباري.

مهاارات التحليال معامال الثباات الكلاي لمقيااس  لحسااب باراون  تاس ايجادهاا يادويا.: -رمانمعادلاة سابي -2و لك قبال القياا  بالتجز اة النرافية. 

حتمالياة لحساب معامل  بات مقياس الثقاة المفرطاة فاي االحكاا  اال  تس ايجادها يدويا.: مارفرمعادلة  -0 بطريقة التجز ة النرفية. االستخباري

 معامال ارتبااط سابيرمان للرتا : -2. الساتخباريلتعارف مهاارات التحليال ا اال تباار التاا ي لعيناة واحادة: -2 بطريقة اعادة تطبيام اال تباار.

 - ضاباطالحكا  االحتمالية على وفم متريار الرتباة العساكرية لتعرف العالقة االرتباطية بين مهارات التحليل االستخباري والثقة المفرطة في ا

لتعارف معنوياة وداللاة معامال االرتبااط باين   تس ايجااده يادويا.:اال تبار التا ي الخا  بمعامل االرتباط  -7 لدى افراد عينة البحث.منتسبين. 

 متريري البحث.

 :تفسيرهامناقشتها الفصل الرابع: عرض النتائج و -

  :ولالهدف األ -

 ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب:تعرف مهارات التحليل االستخباري لدى ضباط  -

. مان 222ساساية الباالغ عاددها  فاراد عيناة البحاث األأمهاارات التحليال االساتخباري علاى  ألجل تحقيم هاذا الهادف، طبام مقيااس 

  -tار التاا ي لعيناة واحادة ضباط ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة االرهااب، وبعاد تفرياغ البياناات ومعالجتهاا احراا يا  اساتعمل اال تبا

test   وبااإنحراف 222012وتااس ايجاااد المتوسااط الحسااابي واالنحااراف المعياااري لاادرجات عينااة البحااث، ا  بلااغ المتوسااط الحسااابي للمقياااس .

 ..0.، مما موضح في جدوال  00012معياري قدره  

 (6جدول )

 لداللة الفرق االحصائي على مقياس مهارات التحليل االستخباري القيمة التائية

المتوسط  العدد العينة المتغير

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  القيمة التائية 

الداللة 

2826 
 الجدولية المحسوبة

مهارات التحليل 

 االستخباري

ضباط 

 ومنتسبين

001 

 

 

066846 015 

 

 

 دالة 4865 46856 62846

 

 

 

. عنااد 1،22الجدوليااة البالرااة   مباار ماان القيمااة التا يااةأ. وهااي 10070ا يااة المحسااوبة بلراات  . ان القيمااة الت0يظهاار ماان الجاادوال   

.، وهاذا يشاير إلاى وجاود فارب داال احراا يا ، ومان  اس يمكان القاوال أن ضاباط ومنتسابي مديرياة 223. ودرجاة حرياة  0،00مستوى داللاة  

تمادون فاي مثار ماا يعأاالساتخبارات  يويمكن ان يعزى  لك الاى ان محللا ،ب يمتلكون مهارات تحليل استخبارياالستخبارات ومكافحة االرها

جزاء قريرة من المعلومات تماما مثل الفسيفساء أو أحجية الرور المقطعة، مكاونين مان هاذه المعلوماات المجمعاة قاورة أجمن  عملهس على

فاراد ان اعتقااال مجموعاة مبيارة مان األمماا  هنية متكاملة تقريبا، مما يمكنهس ، من إدراإ قورة واضحة للواقن او للمشاكلة او لحاد  معاين، 

جاازاء مثياارة متباعاادة ماان أتخبارات بملاائ الفسيفساااء  أي جماان سااتجوابهس بتفراايل مبياار وبشااكل جماااعي، ماان ئاا ن  السااماح لمحللااي االسااوا

يمكان ان يساااهس فااي تعزياز وقااقل مهااارات المحللااين  ،المعلوماات وضاامها معااا. ومان  ااس، التوقاال الاى قااورة متكاملااة للحاد ، وهااذا ملاا  

وانجاااح عمليااة التحلياال االسااتخباري المنشااودة، فضااال عاان مسااتوى ومثافااة التاادري  الااذي يتلقاااه عنراار  االسااتخباريين التااي يحتاجونهااا

 .االستخبارات
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 الهدف الثاني: -

 :لدى ضباط ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب االحتمالية في األحكا الثقة المفرطة تعرف  -

. 2ساساية، ويوضاح جادوال  فاراد عيناة البحاث األأحكاا  االحتمالياة علاى في األطبم مقياس الثقة المفرطة  ألجل تحقيم هذا الهدف، 

عدد االستجابات لكل مستوى من مستويات الثقة المفرطة في االحكا  االحتمالية وعدد االجابات الرحيحة ونسبتها المئوياة لكال مساتوى ولكال 

 العينة.

 (5جدول )

 مستوى وعدد االجابات الصحيحة ونسبتها المئوية لكل العينةعدد االستجابات لكل 

 مستوى الثقة      

 

 االستجابات  

62% 52% 42% 52% 62% 422% 

 0423 عدد االستجابات الكلي

 

534 4044 4020 4442 0404 

 عدد االجابات الصحيحة

 

4204 156 455 454 535 0263 

 نسبة االجابات الصحيحة

 

15861 65813 56824 51864 46834 46805 

 

. حياث بلرات نسابة االجاباات الراحيحة %00فراد العينة ماان لاديهس تحفاظ فاي االجاباات عناد مساتوى  أ. ان 2يظهر من جدوال     

. وهي قريبة من نسبة االجابات المتوقعة   مستوى الثقة.، فضال عن ان الثقة المفرطة قد ظهرت بشكل متزاياد 27002بالنسبة لهذا المستوى  

. ماان اجاباااتهس، ماناات االجابااات %20.، فحينمااا حاادد افااراد العينااة انهااس وا قااون بنساابة  %20الااى  %20عنااد مسااتويات الثقااة االعلااى ماان  

. مانات %70.، وعند مساتوى  قاة  20002. مانت نسبة االجابات الرحيحة تمثل  %20.، وعند مستوى  قة  02023الرحيحة تمثل فقط  

.، فاي حاين بلرات نسابة االجاباات 20031. مانات نسابة االجاباات الراحيحة  %20.، وعند مساتوى  قاة  22022نسبة االجابات الرحيحة  

راد عينة البحث لديهس ميل الى االفراط في الثقة براحة اجابااتهس ملماا أفن أ. مما يشير الى 20027. فقط  %100الرحيحة عند مستوى  قة  

قل من مساتوى الثقاة وهاذا يادال علاى ضاع  أرورة عامة هي ان نسبة االجابات الرحيحة ب يضاأ .2ارتفن مستوى الثقة، ويتبين من جدوال  

 المعايرة لدى عينة البحث وان لديهس  قة مفرطة في قحة اجاباتهس، وبهذا تتفم نتيجة هذا الهدف من ما توقالت اليا  دراساة مال مان  الجناابي

 .بحث للثقة المفرطة في قحة اجاباتهسالى امتالإ عينة ال ائارتأ انلتلا.، 2012ئفيم  .، و2002 

 الهدف الثالث: -

لدى ضباط ومنتسبي مديرية االساتخبارات والثقة المفرطة في األحكا  االحتمالية  مهارات التحليل االستخباريالعالقة االرتباطية بين تعرف  -

 منتسبين.: -الرتبة العسكرية  ضباطعلى وفم مترير  ومكافحة االرهاب

بهاادف تعاارف العالقااة االرتباطيااة بااين مهااارات التحلياال االسااتخباري والثقااة المفرطااة فااي األحكااا  االحتماليااة لاادى ضااباط ومنتساابي 

وماان  ااس  Spearman's correlation coefficientمديريااة االسااتخبارات ومكافحااة االرهاااب، اسااتعمل الباحااث معاماال ارتباااط ساابيرمان 

  ..2الخا  بمعامل االرتباط لررا تعرف معنوية معامل االرتباط ومما موضح في جدوال   اال تبار التا ي

 (4جدول )

 ( للعالقة االرتباطية بين مهارات التحليل االستخباري والثقة المفرطة في االحكام االحتمالية )الفردية والشاملة(رمعامل االرتباط وقيم )ت

قيمة معامل  العدد العينة المتغيرات

 تباطاالر

قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة )ت( 

 الجدولية

مستوى الداللة 

2826   

مهةةةةةةةةةةارات التحليةةةةةةةةةةل 

االسةةةةةتخباري ق الثقةةةةةة 

 المفرطة الفردية

  2843 2844 15 ضباط

 

 

 

  

 غير دال

 

 
 منتسبين

 

445 

 

2826 2855 
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 4865 

 

 
مهةةةةةةةةةةارات التحليةةةةةةةةةةل 

االسةةةةةتخباري ق الثقةةةةةة 

 المفرطة الشاملة

 2823 15 ضباط

 

2846   

 غير دال

 

 
 445 منتسبين

 

2820 2805 

 

  

. ان معامل االرتباط بين مهارات التحليال االساتخباري والثقاة المفرطاة الفردياة فاي االحكاا  االحتمالياة بالنسابة 2يظهر من جدوال   

التا يتان لمعاملي االرتباط وجاد انهماا .، وعند حساب القيمتان 0000.، في حين مان معامل االرتباط بالنسبة للمنتسبين  0011للضباط قد بلغ  

. وجد انهما مانتا اقارر 0000. ومستوى داللة  1022. وعند مقارنتهما من القيمة التا ية الجدولية البالرة  0022. و  0023تراوحتا ما بين  

يفة باين مهاارات التحليال االساتخباري من القيمة التا ية الجدولية وهي ليست  ات داللة احرا ية، وهذا يادال علاى وجاود عالقاة ارتباطياة ضاع

الرتبااط والثقة المفرطة الفردية، وفيما يتعلم بالعالقة االرتباطية بين مهاارات التحليال االساتخباري والثقاة المفرطاة الشااملة، فقاد بلاغ معامال ا

متاان التا يتاان لمعااملي االرتبااط وجاد .، وعناد حسااب القي0002.، في حاين ماان معامال االرتبااط بالنسابة للمنتسابين  0003بالنسبة للضباط  

. وجاد انهماا مانتاا 0000. ومساتوى داللاة  1022. وعند مقارنتهما من القيمة التا ية الجدولية البالرة  0022. و  0012انهما تراوحتا ما بين  

يااة ضااعيفة بااين مهااارات التحلياال اقاارر ماان القيمااة التا يااة الجدوليااة وهااي ليساات  ات داللااة احرااا ية، وهااذا ياادال علااى وجااود عالقااة ارتباط

رد االستخباري والثقة المفرطة الشاملة. وقد توافقت هذه النتيجاة مان االطاار النظاري الاذي اعتماده الباحاث والاذي ائاار الاى انا  ملماا ماان الفا

الاذهني والمالحظاة النشاطة  يتر  بالمهارات والقدرات والمعرفة الال مة في التحليل االستخباري من قبيال امتالما  للتفكيار الناقاد والعرا 

والتواقاال الفاعاال وتحلياال مرااادر المعلومااات والقاادرة علااى جماان المعلومااات وغيرهااا، ملمااا مااان امثاار مهااارة فااي القيااا  بعمليااة التحلياال 

فكااره وتتاد ل االستخباري ومن  س، يكون امثر توجيها  لذات  على وفم معايير منطقية امثر وال يسمح لتحيزاتا  المعرفياة مان ان تطراى علاى ا

ولقد جااءت هاذه النتيجاة متوافقاة ايضاا مان االساي النظرياة التاي جااءت بهاا نظرياة هربارت ساايمون  لية.في عملية اقداره الحكام  االحتما

 1202.Herbert Simon ا ، والتي ائارت الى ان عملية اقدار االحكا  االحتمالية هي غير عقالنية او غير رائادة تماماا  بحاد  اتهاا، وانما

يعتريها بعق التحيزات واالجتهادات المعرفية والشخرية، وهذا ما عبرت عن  معامالت االرتباط الضعيفة بين مهارات التحليل االساتخباري 

 المفرطة في االحكا  االحتمالية. والثقة

 -المصادر العربية: -

القيااس الترباوي،  -بناا  المقااييس ومميتات اا -فاهيمه وادواتهالتعريف بالقياس وم -احمد، محمد عبد السالم )ب. ت(: القياس النفسي والتربوي (0

 مكتبة الن ضة، القاهرة، مصر.

(: الثقة المفرطة في االحكاام االحتمالياة وعالهت اا بضابط الادات لادا االطباا ، كاياة امداب، جامعاة ب اداد، 2116الجنابي، سالم احمد غجر ) (2

 العراق، رسالة ماجستير.

 .(: عام النفس والمخابرات، المؤسسة العربية لادراسات والنشر، بيروت، لبنان.2111الخايفة، عمر هارون ) (3

(: الثقة المفرطة في األحكام االحتمالية وعالهت ا بالتفكير الجامد لدا معامات رياض األطفاا،، كاياة التربياة لاعااوم 2107شفيق، تهرا  تيد ) (4

 لاعاوم اإلنسانية واالجتماعية، العراق.اإلنسانية / ابن رشد، جامعة ب داد، مجاة األستاد 

 (: أسس ومبادئ البحث العامي، مكتبة ومطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر.2112صابر، فاطمة، وخفاجة، ميرفت ) (5

العرباي، (: االختبارات التشخيصية مرجعية المحك في المجاالت التربوية والنفساية والتدريبياة، دار الفكار 0995عالم، صالح الدين محمود ) (6

  القاهرة، مصر.

 -جنبية:المصادر األ -

7) Baron, J., et al (2014): Two reasons to make aggregated probability forecasts more extreme. Decis. Anal. 

11,133–145. 

8) Briony D. Pulford (1996): overconfidence in human judgment, Department of Psychology, University of 

Leicester, U.K. 

9) Christina E. Wells (2006): CIA v. Sims: Mosaic Theory and Government Attitude, University of Missouri 

School of Law Scholarship Repository. 
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10) Darci Klein, Arielle Cunningham, & Erin M. Buchanan (2018): How Metacognitive Awareness Relates to 

Overconfidence in Interval Judgments, International Journal of Undergraduate Research and Creative 

Activities, Volume 10. 

11) David E. Pozen (2005): The Mosaic Theory, National Security, and the Freedom of Information Act, the yale 

law journal. 

12) David T. Moore  (2018): Species of Competencies for Intelligence Analysis, Advanced Analysis Lab, 

National Security Agency, U.S.A. 

13) Henry Prunckun (2015): First principles of intelligence analysis: the orising a model for secret research, 

Salus Journal, Issue 3, Number 1. 

14) Heuer, Richards J. (1999): Psychology of intelligence analysis, Central Intelligence Agency.   

15) Isabela  Baleeiro Curado (2015): overconfidence and confirmation bias: Are future managers vulnerable? 

Sao Paulo, Brazil. 

16) Koltuksuz & Tekir (2006): Intelligence Analysis Modeling, International Conference on Hybrid Information 

Technology. 

17) Mandel, D. R., Karvetski, C. W., & Dhami, M. K. (2018): Boosting intelligence. 

18) Matus Grezo, (2020): Overconfidence and financial decision-making: a meta-analysis, Slovak Academy of 

Sciences, researchgate. 

19) Moore, David T. & Krizan L. (2001): Intelligence Analysis: Does NSA Have What it Takes. Reprint. 

Cryptologic Quarterly, Vol. 20, No.2: 1-33. 

20) Robert Paul Singh (2020): Overconfidence: A common psychological attribute of entrepreneurs which leads 

to firm failure, New England Journal of Entrepreneurship. 

21) Vitanova, Ivana (2019): Nurturing overconfidence: The relationship between leader power, overconfidence 

and firm performance, The Leadership Quarterly. 

22) William Millward, (1993): Life in and out of Hut 3, in F. H. Hinsley and Alan Stripp, Codebreakers: The 

Inside Story of Bletchley Park, Oxford, UK: Oxford University Press. 

23) Ying Wang, Xin Shi, & Dong Xu(2020): Relationship between Overconfidence and Risky Behavior among 

Ship Crew, National Academy of Sciences: Transportation Research Board. 

 المالحق: -

 (4ملحق )

 

 
                                          وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 جامعة القادسية / كلية اآلداب                                                    

 قسم علم النفس                                                        

       الماجستير  –الدراسات العليا 

                                               

  

 

 األولية اآراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس مهارات التحليل االستخباري بصورته م/ إستبيان

 حضرة األستاذ الفاضل .....................................................       المحترم    

فةي األحكةام االحتماليةة لةدى ضةباط ومنتسةبي )مهةارات التحليةل االسةتخباري وعالقتهةا بالثقةة المفرطةة يرو  الباحث إجراء بحث  الموسو    

ومهاراتا  أعاد  التحليال االساتخباريوبعاد اإلطاالع علاى األدبياات والدراساات الساابقة التاي تناولات  مديرية االستخبارات ومكافحة اإلرهةاب(

الاذي   Richards J. Heuer (1999)مهاارات التحليال االساتخباري وفقاا لنظرياة التحليال االساتخباري لريتشاارد ع. هاوير الباحاث مقيااس 

التحليل الماهر للحقا م واالستنتاجات، التي تتضمن التفريل والتولي  لألدلاة التاي تاس جمعهاا عرف مهارات التحليل االستخباري على أنها :  
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حكا ، وهي منه  واقدار األ ، وتقييمها بشكل فردي ومشترإ والتوقل إلى استنتاع عبر االستقراءمهمة وغير  مهمة وإنشاؤها وفر ها الى 

 ..Heuer,1999:9قابل للتنفيذ تساعد محللي االستخبارات على أداء وظا فهس األمنية الخاقة بهس  

 مساة بادا ل  مهارة مختلفاة فاي التحليال االساتخباري، وأماا  مال فقارة توجاد( 44)تو عت على  فقرة  ( 54 ) منلقد ت ل  المقياس و

وقاد أعطيات البادا ل الادرجات  ..تنطبام علاّي أبادا، ال قلايال تنطبم عليّ حيانا، أ تنطبم عليّ  غالبا، تنطبم عليّ ما، دا  تنطبم عليّ لإلجابة هي  

مجاال البحث العلمي، فإن الباحث يرجو مانكس إباداء آرا كاس  ودراية فيلما تتمتعون ب  من  برة  نظراوعلى التوالي.  (4، 0، 3، 1، 6)التالية 

                                               .حوال قالحية الفقرات من عدمها من إجراء التعديل الذي ترون  مناسبا

 :   ان العملمك                               العلمي:  اللقب                                المحكم:  اسم 

 

  طالب الماجستير                                                                             المشرف        

 جواد كاظم عبد ظاهر                                                              د. كاظم جبر الجبوري .أ

وضن الذهن في حالة من  معينة أيفكار وآراء إبداعية لحل مشكلة الفرد أل توليد وإنتاع  ابه ويقرد -:الفردي مهارة العصف الذهني -4

بحيث يتاح للفرد جو من  المطروح،اإل ارة والجاهزية للتفكير في مل االتجاهات لتوليد أمبر قدر من األفكار حوال المشكلة أو الموضوع 

 واألفكاريسمح بظهور مل اآلراء الحرية، 

 لفقرات ا ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

    أحلل المشكلة بتمحيأ وامعان من مافة الجوان  المختلفة 4

    اضن عدة حلوال للمشكلة واناقشها في  هني بشكل حر وغير مقيد 0

    أتمكن من ا تيار أفضل الحلوال الممكنة للمشكلة بطريقة منطقية عقالنية 3

المخااارع والحلااوال للمشااكالت الرااعبة لااس يساابم اتمتاان بالقاادرة علااى ايجاااد  1

 لآل رين ايجادها

   

    أستطين ايجاد المخارع والحلوال للمهمات الرعبة لس يسبم لآل رين ايجادها 6

التوقاال الااى الفرضاايات االسااتخبارية الفعالااة باادون اللجااوء الااى  نال يمكاا 5

 العر  الذهني المنظس

   

 

المعلومات والبيانات  لألحدا  اعتمادا على المستقبليةاالستخبارية والتوقعات التقديرات واجراء   وضنهي  -مهارة التنبؤ االستخباري: -0

 والتخطيط المرتق  لألحدا  القادمة المتوقعة الحاليةالسابقة و

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

للمشكلة وليي أعتقد ب ن التنبؤ االستخباري الناجح هو التحليل االستراتيجي  4

 التكتيكي المرحلي لها

   

ألج  الى تقديراتي االستخبارية السابقة في تحديد التهديدات االرهابية  0

 المحتملة 

   

في  المفاجئة اإلرهابيةأتخذ قراراتي بهدوء وت ني مستحضرا مل التحديات  3

 المستقبل
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نوع ورقانة اعتمادا على الحتماالت االستخبارية المقبلة أحس  مل ا 1

 االستخباريتدريبي 

   

أضن تخطيطي االستخباري المستقبلي بطريقة ال تخضن للعشوا ية او  6

 الردفة أو اآلراء الشخرية

   

االستعداد الفعاال للمخاطر القادمة معتمدا على  براتي في  أ ابر من أجل 5

 العمل والتدري  النوعي المستمر

   

 

يقو  بإعطاء معلومات غير  حينهي قدرة المحلل االستخباري على مش  تضليل و داع المستجوب  -واالنكار:مهارة تحليل الخداع  -3

 يخفي الحقا م  واقحيحة 

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

ت  في على درجة مرداقي للتعرفللمتهس  حقيقيةوبراهين معلومات  أ مر 4

 نفيها أو ت ميدها

   

التناقق أو التزيي   مختلفة لكش وبريغ  المتهسأسئلتي على مرر نفي أ 0

 في اإلجابات

   

محققين قارمين  نأعتقد بتبادال األدوار في االستجواب للمتهس ما بي 3

وآ رين لطفاء وا تيار أحد االسلوبين أو اال نين معا اعتمادا على نتا   

 االستجواب 

   

والخداع للعمالء المزدوجين  لدي القدرة على مش  أبر  وسا ل التخفي 1

 واإلرهابيين المحترفين

   

    الكذب للت مد من مرداقية المتهس مش بوسا ل  ستعينأ 6

حاالت الكذب أو التموي  ومش  الجسد للمتهس  لرةبإمكاني مراقبة وتحليل  5

 لدي  والخداع

   

الى بوسا ل مش  وتحليل الخداع واالنكار للوقوال مافية احاطة أمتلك  4

 الحقيقة

   

أستفيد من الساعات األولى العتقاال المتهس قبل أن يتكي  من بيئة السجن  5

 أوالتموي  اإلنكاروفيبدأ باإل فاء الجديدة 

   

    أفقد  قتي في مرداقية المتهس عند أوال مذبة مؤمدة يرتكبها أ ناء االستجواب 6

 

التراالت ومراسالت العدو وعمليات  وا تراقها وفهمها ومعرفة مدلوالتها  رمزةفك التعمية السرية الم عمليةهي  -مهارة تحليل التشفير: -1

 اتخا  االجراءات الال مة اتجاههاوتفكيكها و

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

ان مراقبة وتحليل االتراالت وفك التشفير لها أهمية قروى في تحديد  4

 المشكلة والمتهس 
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لدي الخبرة الكافية لفك الترميز في االتراالت والمراسالت المشفرة  0

 الواردة فيهاالمعلومات  وتحليل

   

المراسالت السرية  أستطين تدري   مال ي في العمل على ترميز   3

 واالتراالت المشفرة

   

داء ألعبر األجهزة المشفرة  النداءاتمل  فيالترميز السري  استعمل 1

 الرسميةلواجبات ا

   

 

،  ضمن إطار  مني محدد ةمطلوبال وتنفيذ المها   المتطلباتو التعامل من عامل الوقت القدرة علىوهي  -مهارة تنظيم وتحديد األولويات: -6

 والتعامل معها حس  أهميتها ودرجة  طورتها 

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

    درجة أهميتها بالتعاون من  مال ي في العملل وفقامهماتي في العمل أرت   4

 للواجباات يتنفياذتحات ضاروطات العمال فاي الوقت على ادارة  لدي القدرة 0

 المتعددة

   

    أعمل على تعديل وتحديث األسبقيات في عملي بشكل مستمر 3

    أترإ مهمة تحديد األسبقيات للجهات العليا وحس  األوامر  1

    والمهمات حس   طورتهاتنظيس وترتي  األولويات في أتررف  6

أعتمد على  برتي المهنية في العمل لتزويدي بالمرونة الال ماة فاي ترتيا   5

 أسبقيات العمل

   

 

الحاسااوب ووسااا ل االتراااال واألجهاازة الساارية  عماالهااي القاادرة واالسااتعداد الجيااد للااتعلس واساات -تكنولوجيةةا المعلومةةات:  ماسةةتخدا مهةةارة -5

 الحديثةالتكنولوجية  الخاقة، ومواقن التواقل االجتماعي والبرام  والتطبيقات 

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

التعق   ترني عنوجيا التعرف على الوجوه أعتقد ب ن استخدا  تكنول 4

 الميداني للعناقر المطلوبة

   

 لوجية حديثة حوال العمل االستخباريوتعلس تطبيقات تكن في لدي الرغبة 0

 حتى لو مانت قعبة

   

ألنها تزيد من  قتي  مستعد دا ما لتعلس مهارات الذماء الرناعيائعر باني  3

 في اتخا  القرارات

   

لومات وتعق  عفي جمن الم الوسا ل التقنية الحديثةب ألج  الى االستعانة 1

 المجرمين

   

    أستفيد من الذماء الرناعي في سرعة الكش  عن العمليات المشبوهة 6
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أرى ب ن عملي االستخباري الفعاال يعود الى استخدامي للتقنيات الحديثة  5

  ات المنش  السري الوطني

   

 

واالنتباه الى التفاقيل واالجزاء الدقيقة وترميز الشعور هي القدرة على الفهس الدقيم لألحدا   -:والتفاصيل الدقيقة االنتباه لألجزاءمهارة  -4

 محددة سواء مانت معلومات او سلوإفي أئياء 

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

مهما لتشكيل الرورة المتكاملة عن المتهس والمشكلة أهتس بكل التفاقيل  4

 أو قريرة مانت دقيقة

   

    المشكلةتفاقيل لررا الوقوال الى  الفعاال بالربرأتحلى  0

    أواج  المتهس بشكل وا م ومبائر عندما أمتلك األدلة التفريلية الدقيقة 3

    يؤدي الى معرفة التفاقيل الذي هوترميزي على الكل  1

    لخا ا الىالعا  أحلل المشكلة من  6

في  الكلمن األجزاء وقوال الى بهدوء وعقل ناقد أحلل المشكلة  5

 االستجواب ومسرح الجريمة

   

في و اقة ضين التفاقيل روط العمل حتى ال تضلالتعرا  حاوال تجن أ 4

 المستعجلةأو الواجبات الطار ة 

   

    التحليل االستخباري في مانت بسيطة مهما لمتاحةاالمعلومات  أستفيد من 5

 

اساتجواب الماتهس و أساالي  ووساا ل مختلفاة  بماا فيهاا  للمعلوماات بطاربهي عملية تجمين المحلال االساتخباري  -جمع المعلومات:مهارة  -5

 من أجل الحروال على المعلومات  المقايضة..ل   والتالع  بمشاعره أو الضرط علي  أو توفير فر  عادلة  إليحاءوا

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

استعداده و النهياره نفسيا الردمة األولى العتقاال المتهسساعات أستثمر  4

 المطلوبة المعلوماتب هس  لإلدالء

   

    المعلومات مل أجعل المتهس في حالة من التوتر والقلم من أجل البوح عن 0

    مقابل تخفي  العقوبات عن  معي أئجن المتهس على التعاون 3

االستخبارية  الحروال على المعلوماتتعامل بلط  ومودة من المتهس في أ 1

 ألنها الطريقة األفضل

   

 ،الستخباريةا من المتهس في الحروال على المعلوماتبعن  وقسوة أتعامل  6

 سرعالطريقة األألنها 

   

    الوسا ل التقنية الحديثة في الحروال على المعلومات ىأعتمد عل 5
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وفهس وضع  ستمالت  ال المتهسعامة من الشخرية أو المواضين ال أتقن فتح 4

 العا  النفسي

   

    المطلوبةالنوعية أجيد فن التفاوا من المتهس للوقوال الى المعلومات  5

    من مل متهس ب سلوب  ا  وفقا للفروب الفردية بين المتهمينأتعامل  6

 ، المتهس وافهام  بان   ال ئيء. لكي يظهر أهميت أمتلك القدرة على استفزا  42

 نوعيةبمعلومات  ويدلي

   

عند جمعي  التشفيروتفكيك  االتراالت لدي االمكانية على مراقبة وتحليل 44

 للمعلومات

   

ئيء عن تفاقيل حيات  وان االعتراف بمعرفتي مل  بإمكاني ائعار المتهس 40

 هو الحل األمثل

   

في جمعي  في بيئة العدو وا تراق  من الدا ل،أستطين العمل بشكل متخفي  43

 للمعلومات الحقيقية النوعية

   

 يستند عليهاالجمعية  الخلية اإلرهابية. التي  هويت المتهس من   راعأسعى إل 41

 الشخرية هويت الى في استمداد قوت  

   

 

 ، عبار راهناةاألولياة بخراو  المشاكلة ال واآلراء األفكاار بعاقمحلال االساتخباري علاى وضان القادرة  هاي -توليةد الفرضةيات:مهارة  -6

 أفكاره الخاقة أو استشارة الزمالء في العمل.

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

عندما يرفق المتهس التعاون معي أحاوال وضن بعق الفرضيات حوال  4

 جريمت  

   

لدي القدرة على قياغة الفرضيات العادلة حوال ئخرية المتهس ومسرح  0

 الجريمة

   

فرضياتي االستخبارية عن المتهس وفقا للمعلومات المتيسرة أتمكن من بناء  3

 قليلة مهما مانت

   

من األهس الى المهس الى األقل االستخبارية الفرضيات  أتدرع في ائتقاب 1

 أهمية

   

    التقليدية  وغيرمبتكرة الالفرضيات  أبادر الى وضن بعق 6

عند وضعي ومهنية وأعمل بموضوعية  الشخريةبمشاعري أحتفظ  5

 للفرضيات

   

في قياغتي التشفير وفك السرية  لالتراالت وتحليليأوظ  مراقبتي  4

 االستخبارية فرضياتلل

   

    أتداوال من  مال ي ومرجعي في العمل عند وضعي للفرضيات االستخبارية 5
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هي الفرضية أرى ب ن فرضيتي االستخبارية األولى التي أتوقل اليها  6

 الوحيدة الجديرة بالثقة التخا  القرار المناس 

   

 

منظمااة للتحلياال  لاام بيئااة وإدارة وتنظاايس عمليااة تحلياال المعلومااات االسااتخباراتية األوليااة  هااي -مهةةارة إدارة التحليةةل االسةةتخباري : -42

، والوقاوال إلاى لوحاة المعلوماات االساتخبارية مان بعضاهاطريام رباط  إنتاجياة عانمان أجال الحراوال علاى أمثار المعلوماات  االستخباري،

 ، ونطاقات  منية، ومستويات مفرلةمتكاملة من المعلومات، لها عدة تحليالت وترنيفات أمنية

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

مرحلة من مراحل والتحليالت لكل البيانات أعمل على تو يم جمين  4

 للمتهميناالستجواب 

   

، الدعس الفني الجلوسعد امق، ةالتهوي ،ةالعمل، اإلناربيئة في أتحكس  0

 واللوجستي، واالنسجا  والتفاعل من الزمالء

   

أتررف بهدوء وت ني وفقا لتدريبي المهني و برتي الشخرية في إدارة  3

 التحليل االستخباري

   

معلومات وإدارت  للتخطيط   للعلى وسا ل العدو في جمعأستطين التعرف  1

 والتنفيذ للعمليات االرهابية

   

ان أسرع وأمثل طريقة لقيادة التحليل االستخباري الفعاال تتمثل في تقاطن  6

 المعلومات والتنسيم بين مل المديريات 

   

تؤدي الى تشتيت ألنها وحدات التحليل االستخباري  أفقد  قتي في مثرة 5

 المعلومات واألحكا  والقرارات المتعارضة

   

ان المثابرة الفردية في إدارة التحليل االستخباري غير فعالة بدون توفر  4

 الدعس الفني واللوجستي بروح الفريم الواحد

   

 التحليل قيادةالشخرية في  لعواطفيأميل عمل بموضوعية وال أ 5

 االستخباري

   

لومات الموحدة المرمزية لقاعدة المع أميل الى اعتمادي على االدارة 6

 التحليل االستخباريفي م سلوب أمثل 

   

 

المتحرال عليهاا  االساتخبارية  المعلوماتوتدوين هي قدرة المحلل االستخباري على قياغة  -االستخباري: تقرير التحليلمهارة اعداد  -44

 ومتكامل ئكال ومضمونا التخا  القرارات أو األحكا  المحتملة  فكريا ومتسلسل ومنطقي ي واضحمهنبشكل االستخباري  تقرير التحليلومتابة 

 

 

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

واعداد الملفات واألدلة الخاقة بالمتهس والجريمة قبل متابة  قو  بتهيئةأ 4

 االستخباري لتقرير التحلي
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    معز ة بالتفاقيل بارية وفقا لعناوين ر يسة وفرعيةالمعلومات االستخأنظس  0

عمل بانتظا  على تحديث التحليل االستخباري وفقا للمعطيات والمعلومات أ 3

 المستجدة 

   

 الزمني،ها لتسلسلجمعها وفقا أأرت  المعلومات التي  1

 العمل االرهابيقبل وأ ناء وبعد ارتكاب 

   

التحليالت  رتقاري قياغةالسيطرة على إدارة الوقت في  أتمكن من 6

 االستخبارية المختلفة، مهما مانت ضروط العمل

   

أعتقد ب ن قياغة واعداد التقرير االستخباري النها ي بشكل مهني منطقي  5

 أهس عندي من األسلوب اللروي الذي يراغ ب  

   

هماال االدون  ةاالستخباري التحليالتارير أستخد  االيجا  في قياغة تق 4

 للتفاقيل األساسية

   

يتضمن  بشكل مطوال، ألن  التحليل االستخباري تقريرأقو  برياغة  5

 اإلحاطة التفريلية الكاملة عن المشكلة والمتهس

   

 مال ي بشكل جماعي في اعداد تقارير التحليالت االستخبارية  نأتشاور م 6

  المستعجلة الروتينية و

   

أستطين القيا  بإعداد عدة سيناريوهات عند اعدادي لتقرير التحليل  42

 االستخباري في قورت  النها ية

   

 

 (0ملحق )

 حكام االحتمالية(االستخباري، الثقة المفرطة في األسماء المحكمين الذين عرض عليهم مقياسي البحث )مهارات التحليل أ

 مكان العمل التخصص اسم المحكم ت

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة بابل  علم النفس التربوي حسين ربيع حماديأ. د.  4

 كلية التربية األساسية –جامعة بابل  التربية الخاصة   أ. د. رياض كاظم عزوز 0

 كلية التربية –جامعة بابل  علم النفس التربوي أ. د. صادق  كاظم جريو 3

 كلية التربية األساسية  –جامعة بابل  قياس وتقويم أ. د. عبدالسالم جودت الزبيدي 1

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  علم نفس الشخصية أ. د. علي شاكر الفتالوي  6

 كلية التربية –جامعة القادسية  علم النفس التربوي أ. د. علي صكر جابر الخزاعي 6

 كلية التربية –جامعة الكوفة  علم النفس العام أ. د. فاضل محسن الميالي 5

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  علم نفس الشخصية أ. م. د. أحمد عبد الكاظم جوني 4

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  قياس وتقويم أ. م. د. جاسم محمد حمزة 5

 القادسية-كلية القانون–الجامعة اإلسالمية  علم االجتماع الجنائي أ. م. د. جالل علي هاشم 6

 كلية التربية األساسية –جامعة بابل  علم النفس التربوي م. د. حيدر طارق كاظمأ.  42

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  علم نفس الشخصية أ. م. د. سالم هاشم حافظ 44

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  قياس وتقويم أ. م. د. طارق محمد بدر 40

 كلية التربية للبنات –جامعة القادسية  الشخصيةعلم نفس  أ. م. د. علي حسين عايد 43

 كلية التربية االساسية –جامعة بابل  علم النفس العام أ م . عقيل خليل ناصر 46

 كلية التربية االساسية –جامعة بابل  قياس وتقويم   م. د. رحيم كامل الصجري 45

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  علم النفس المعرفي م. د. فارس هارون رشيد 44
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 كلية اآلداب  –جامعة القادسية  علم نفس الشخصية . م. علي عبد الرحيم صالحأ 45

 ____ استخبارات الفريق األول الركن بشير الوندي 46

 

 

  (3ملحق )

 

                                          وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                           

 جامعة القادسية / كلية اآلداب                                                    

 قسم علم النفس                                                           

 الماجستير   – الدراسات العليا

 مقياس مهارات التحليل االستخباري 

 

 أخي الضابط / المحترم ....  أخي المنتسب / المحترم ....  تحية طيبة
                          

 √. بين يديك مجموعة من الفقرات، نرجو قراءتها بعناية وا تيار اإلجابة التي تنطبم علياك برادب ومهنياة، و لاك بوضان عالماة              

ثااال تحت أحد البدا ل، علما  ب ن  ال توجد إجابة قحيحة أو إجابة  اطئة، وإن اإلجاباة تعتماد علاى مادى تمثيال الفقارة الساتجابتك. ومماا فاي الم

 لتوضيحي التالي: ا

تنطبق  الفقرة ت
علّي 
 دائما

تنطبق 
علّي 
 غالبا

تنطبق 
 احياناعلّي 

تنطبق 
علّي 
 قليال

ال 
تنطبق 
علّي 
 أبدا

أستطين التوقل الى الحلوال االستخبارية المبتكارة  

 باللجوء الى الت مل والحوار الذهني المفتوح

  √   

 

عاما ان اجابتك لن يطاع عاي ا أحد سوا الواحدة، وأن ال تضن أمثر من عالمة أما  الفقرة  المقياس،ويرجى منك اإلجابة على جمين فقرات   

  فقط.ألن الررا من هذا المقياس هو البحث العلمي  االسسوال داعي لذمر  الباحث

 الرتبة العسكرية : )              (
 

 

 الباحث / جواد كاظم عبد ظاهر

 

 

تنطبق  الفقرات ت
علّي 
 دائما

تنطبق 
علّي 
 غالبا

تنطبق 
علّي 
 احيانا

تنطبق 
 قليالعلّي 

تنطبق ال 
 أبداعلّي 
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      أحلل المشكلة بتمحيأ وامعان من مافة جوانبها 0

أضن بضعة حلوال للمشكلة وأناقشها في  هني بشكل حر وغيار  2

 مقيد

     

أتمكاان مااان ا تياااار أفضااال الحلاااوال الممكناااة للمشاااكلة بطريقاااة  3

 منطقية عقالنية

     

اترااا  بالقااادرة علاااى ايجااااد المخاااارع والحلاااوال للمشاااكالت  4

 الرعبة التي لس يسبم لآل رين ايجادها

     

أستطين التوقل الى الحلوال االستخبارية المبتكرة بااللجوء الاى  5

 الت مل والحوار الذهني المفتوح

     

أسعى للتنبؤ واالستعداد الناجح لألعماال اإلرهابية وفقاا لرؤيتاي  6

 االستراتيجية لألحدا 

     

ألجاا  الااى تقااديراتي االسااتخبارية السااابقة فااي تحديااد التهدياادات  7

 االرهابية المحتملة

     

 أتخذ قراراتي بهدوء وت ني مستحضرا مال التحاديات اإلرهابياة 8

 في المستقبل المفاجئة

     

أتحس  لكل االحتماالت االستخبارية المقبلة اعتماادا علاى ناوع  9

 ورقانة تدريبي االستخباري

     

أضااان تخطيطاااي االساااتخباري المساااتقبلي بطريقاااة ال تخضااان  01

 للعشوا ية او الردفة أو اآلراء الشخرية

     

االساتعداد الفعااال للمخااطر القادماة معتمادا علاى  أ ابر من أجال 00

  براتي في العمل والتدري  النوعي المستمر

     

علااى درجااة  للمااتهس للتعاارف حقيقيااةوبااراهين معلومااات  أ ماار 02

 ت  عبر نفيها أو ت ميدهامرداقي

     

التنااقق  مختلفاة لكشا وبريغ  أسئلتي على المتهسمرر نفي أ 03

 جابات أو التزيي  في ا

     

أميااال الاااى تباااادال األدوار فاااي اساااتجواب الماااتهس باااين محققاااين  04

 قارمين وآ رين لطفاء

     

أبار  وساا ل التخفاي والخاداع للعماالء لدي القادرة علاى مشا   05

 المزدوجين واإلرهابيين المحترفين

     

      الكذب للت مد من مرداقية المتهس بوسا ل مش  أستعين 06

حاالت الكاذب ومش  الجسد للمتهس  بإمكاني مراقبة وتحليل لرة 07

 لدي  أو التموي  والخداع

     

وتحلياال الخااداع واالنكااار أمتلااك احاطااة مافيااة بوسااا ل مشاا   08

 للوقوال الى الحقيقة

     

أستفيد من السااعات األولاى العتقااال الماتهس قبال أن يتكيا  مان  09

 بيئة السجن الجديدة ويبدأ باإل فاء واإلنكار أو التموي 

     

أحاوال من المتهس بطرا م ا رى عناد أوال مذباة مؤمادة يرتكبهاا  21

 أ ناء االستجواب

     

     المشااافرة والمراساااالت  تمااان متابعاااة وفهاااس االترااااالأتمكااان  20
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 السرية لألعداء واتخا  القرار المناس 

لادي الخبارة الكافياة لفاك الترمياز فاي االترااالت والمراسااالت  22

 المشفرة وتحليل المعلومات الواردة فيها

     

أسااتطين تاادري   مال ااي فااي العماال علااى ترميااز   المراسااالت  23

 واالتراالت المشفرةالسرية 

     

عبر األجهزة المشافرة  النداءاتمل  الترميز السري في استعمل 24

 الرسميةلواجبات اداء أل

     

درجااة أهميتهااا بالتعاااون ماان ل مهماااتي فااي العماال وفقاااأرتاا   25

  مال ي في العمل

     

 يتنفيذالوقت تحت ضروطات العمل في على ادارة  لدي القدرة 26

 المتعددة للواجبات

     

      أعمل على تعديل وتحديث األسبقيات في عملي بشكل مستمر 27

      أترإ مهمة تحديد األسبقيات للجهات العليا وحس  األوامر 28

والمهمااااات وفقااااا تنظاااايس وترتياااا  األولويااااات فااااي أتراااارف  29

 لخطورتها

     

أعتماااد علاااى  برتاااي المهنياااة فاااي العمااال لتزويااادي بالمروناااة  31

 الال مة في ترتي  أسبقيات العمل

     

أئجن على استعماال تكنولوجيا المعلومات للتعرف على الوجوه  30

 إلغنا ي عن التعق  الميداني للعناقر المشبوهة

     

لوجيااة حديثااة حااوال العماال وتعلااس تطبيقااات تكن لاادي الرغبااة فااي 32

 االستخباري حتى لو مانت قعبة

     

دا ماا لاتعلس مهاارات الاذماء الراناعي ألنهاا مساتعد ائعر بااني  33

 تزيد من  قتي في اتخا  القرارات

     

في جمان المعلوماات  الوسا ل التقنية الحديثةب ألج  الى االستعانة 34

 وتعق  المجرمين

     

أساتفيد ماان الاذماء الرااناعي فاي ساارعة الكشا  عاان العمليااات  35

 المشبوهة

     

االساااتخباري الفعااااال يعاااود الاااى اساااتخدامي أرى بااا ن عملاااي  36

 للتقنيات الحديثة  ات المنش  السري الوطني

     

أهتس بكل التفاقيل لتشكيل الرورة المتكاملة عن المتهس  37

 والمشكلة مهما مانت دقيقة أو قريرة

     

      الى تفاقيل المشكلة لررا الوقوال كبيرأتحلى بالربر ال 38

بشكل وا م ومبائر عندما أمتلك األدلة التفريلية أواج  المتهس  39

 الدقيقة

     

ماان الجاازء الااى الكاال أ ناااء ناقااد  تفكياارأحلاال المشااكلة بهاادوء و 41

 عملية االستجواب

     

أحاوال تجن  التعرا لضروط العمل حتى ال تضاين التفاقايل  40

 و اقة في الواجبات الطار ة أو المستعجلة

     

المعلوماات المتاحاة مهماا مانات بسايطة فاي التحليال أستفيد مان  42

 االستخباري
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 وانهيااره نفساياأستثمر ساعات الردمة األولى العتقااال الماتهس  43

 المطلوبة المعلوماتب هس  واستعداده لإلدالء

     

 بكاالأجعال الماتهس فاي حالاة مان التااوتر والقلام مان أجال الباوح  44

 المعلومات

     

      مقابل تخفي  العقوبات عن  معي المتهس على التعاونأئجن  45

أتعامل بلط  ومودة مان الماتهس فاي الحراوال علاى المعلوماات  46

 االستخبارية

     

      الوسا ل التقنية الحديثة في الحروال على المعلوماتأعتمد  47

سااتمالت  ال عامااة ماان المااتهسالشخرااية أو المواضااين ال أتقاان فااتح 48

 العا  وضع  النفسيوفهس 

     

أجيد فن التفاوا من الماتهس للوقاوال الاى المعلوماات النوعياة  49

 المطلوبة

     

من مال ماتهس ب سالوب  اا  وفقاا للفاروب الفردياة باين أتعامل  51

 المتهمين

     

ما  بانا   ال ئايء. لكاي يهاالماتهس وا أمتلك القدرة على استفزا  50

 بمعلومات نوعية ويدلييظهر أهميت ، 

     

 وتفكياك التشافير لدي االمكانية على مراقبة وتحليل االترااالت 52

 عند جمعي للمعلومات

     

ئايء عان تفاقايل حياتاا  بمعرفتاي ماال  بإمكااني ائاعار الماتهس 53

 وان االعتراف هو الحل األمثل

     

أستطين العمل بشكل متخفي في بيئة العدو وا تراق  من الدا ل  54

 ا ناء جمعي للمعلومات الحقيقية النوعية

     

الجمعيااة  الخليااة اإلرهابيااة.  هويتاا المااتهس ماان  أسااعى إل ااراع 55

 الفردية الشخرية هويت  يستند عليها الىالتي 

     

أسااتطين وضاان الفرضاايات االسااتخبارية المناساابة عاان المااتهس  56

 وأبعاد جريمت  في حاال عد  تعاون  معي

     

القاادرة علااى قااياغة الفرضاايات المناساابة حااوال ئخرااية لاادي  57

 المتهس ومسرح الجريمة

     

فرضاااياتي االساااتخبارية عااان الماااتهس وفقاااا أتمكااان مااان بنااااء  58

 للمعلومات المتيسرة مهما مانت قليلة

     

مان األهاس الاى المهاس الفرضيات االستخبارية  أتدرع في ائتقاب 59

 الى األقل أهمية

     

      التقليدية المبتكرة وغيرالفرضيات  الى وضن بعقأبادر  61

أسايطر علاى مشااعري الشخراية وأعمال بموضاوعية ومهنياة  60

 عند وضعي للفرضيات االستخبارية

     

التشافير فاي وفاك السارية  أوظ  مراقبتي وتحليلي لالترااالت 62

 االستخبارية قياغتي للفرضيات

     

العماال وضاان الفرضاايات  أتااداوال ماان  مال ااي ومرجعااي فااي 63

 االستخبارية
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أرى ب ن فرضيتي االستخبارية األولاى التاي أتوقال اليهاا هاي  64

 الفرضية الوحيدة الجديرة بالثقة التخا  القرار المناس 

     

أعمل علاى تو يام جميان البياناات والتحلايالت لكال مرحلاة مان  65

 مراحل االستجواب للمتهمين

     

الجلاوس، الادعس عاد امق، ة، التهوياةبيئة العمل، اإلنارفي أتحكس  66

 الفني واللوجستي، واالنسجا  والتفاعل من الزمالء

     

أتررف بهدوء وت ني وفقا لتدريبي المهني و برتاي الشخراية  67

 في إدارة عملية التحليل االستخباري

     

أساااتطين التعااارف علاااى وساااا ل العااادو فاااي جمعااا  للمعلوماااات  68

 وتخطيط  وتنفيذه للعمليات االرهابية

     

أساااتند فاااي ادارتاااي للتحليااال االساااتخباري الفعااااال علاااى تقااااطن  69

 المعلومات والتنسيم بين مل مديريات االستخبارات

     

للماديريات التاي وحادات التحليال االساتخباري  أستفيد مان مثارة 71

 المعلومات واألحكا   تتضمن الكثير من

     

على حاث  مال اي فاي إدارة وتوجيا  العمال االساتخباري  أ ابر 70

 بروح الفريم الواحد

     

أعمااال بموضاااوعية وال أميااال لعاااواطفي الشخراااية فاااي قياااادة  72

 التحليل االستخباري

     

المرمزيااة لقاعاادة المعلومااات  أمياال الااى اعتمااادي علااى االدارة 73

 التحليل االستخباريفي م سلوب أمثل الموحدة 

     

الملفات واألدلة الخاقة بالمتهس والجريمة قبل متابة  قو  بتهيئةأ 74

 االستخباري لواعداد تقرير التحلي

     

 أنظااس المعلومااات االسااتخبارية وفقااا لعناااوين ر يسااة وفرعياااة 75

 معز ة بالتفاقيل

     

عمل بانتظا  على تحديث تحليلي االساتخباري وفقاا للمعطياات أ 76

 المستجدةوالمعلومات 

     

قبال وأ نااء لتسلسلها الزمني جمعها وفقا أأرت  المعلومات التي  77

 العمل االرهابيوبعد ارتكاب 

     

االسااتخبارية التحلاايالت  راعااداد تقاااريإدارة الوقاات فااي أجيااد  78

 ضروط العمل بلرتالمختلفة، مهما 

     

االستخبارية بكفاءة أمتلك القدرة على قياغة تقارير التحليالت  79

 ومهنية

     

أسااتعمل االيجااا  فااي قااياغة تقااارير التحلاايالت االسااتخبارية  81

 دون اهماال التفاقيل األساسية

     

 مال ي بشكل جماعي فاي اعاداد تقاارير التحلايالت  نأتشاور م 80

 االستخبارية الروتينية والمستعجلة
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متنوعااة عنااد متااابتي لتقرياار أسااتطين القيااا  بعاادة ساايناريوهات  82

 التحليل االستخباري في قورت  النها ية

 

     

 

 

 (1ملحق )

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      جامعة القادسية / كلية اآلداب

 قسم علم النفس

 الماجستير –الدراسات العليا 

 

 

   

 

 حكام االحتمالية بصورتها األوليةالمفرطة في األفقرات مقياس الثقة م/ إستبيان آراء المحكمين حول صالحية 

 

 حضرة األستاذ الفاضل .....................................................       المحترم    

)مهةارات التحليةل االسةتخباري وعالقتهةا بالثقةة المفرطةة فةي األحكةام االحتماليةة لةدى ضةباط يرو  الباحث إجراء بحثا  الموساو    

وبعد اإلطالع علاى األدبياات والدراساات الساابقة التاي تناولات الثقاة المفرطاة فاي األحكاا  ومنتسبي مديرية االستخبارات ومكافحة اإلرهاب( 

تقةويم مبةال ف فيةه مةن قبةل الفةرد نهاا: عرف الثقة المفرطة في األحكا  االحتمالياة علاى أ. الذي 2002االحتمالية تبنى الباحث مقياس الجنابي  

 ..2002 الجنابي، لمهاراته ومعارفه الشخصية أو حكمه الشخصي 

حية ولررا الت مد من قدب هذه الفقرات في قياسها للثقة المفرطة في األحكا  االحتمالية ووضوحها، يرجاى بياان رأيكاس الساديد بشا ن قاال 

 التي ترونها مناسبة.الفقرات من عدمها وابداء الرأي بش ن التعديالت المقترحة 

 ..0،1. فقرة، ومان أما  مل فقرة بديلين لإلجابة هما  21ولقد ت ل  المقياس من  

أن يحادد نسابة  قتا  فاي  علما ب ن االجابة على فقرات المقياس تكون ماآلتي: بعد أن يجي  المفحو  عن مل سؤاال من األسائلة يطلا  منا     

. ليباين درجاة  قتا  فاي %100، %20، %70، %20، %20، %00قحة اجابتا ، حياث ي عطاى المفحاو  مجموعاة "بادا ل" احتمااالت  

 . وهكذا لالحتماالت األ رى.%100. وإ ا مان مت مدا  تماما  يختار  %00اجابت  من  الال احداها، فا ا مان غير وا م اطالقا يختار  

 

 

 اسم المحكم:                              اللقب العلمي:                             مكان العمل:        

 

 المشرف                                                                        طالب الماجستير            

 د. كاظم جبر الجبوري                                                              جواد كاظم عبد ظاهر أ

 

 الفقرات ت

غير  صالحة

 صالحة

التعديالت المقترحة 

 والمالحظات

    ما هو اسم أول صحيفة عربية؟   -4
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 الفقرات ت

غير  صالحة

 صالحة

التعديالت المقترحة 

 والمالحظات

 الوقائع-الوطن            ب-أ

 تركيب الزجاج؟ ما هي المادة االساسية التي تدخل في  -0

 النحاس-الرمل           ب-أ 

   

 من الذي بنى المسجد االقصى؟  -3

 صالح الدين االيوبي-ابراهيم الخليل     ب-أ

   

 من هو مؤلف كتاب الحاوي في العصر العباسي؟   -1

 ابو بكر الرازي-ابن سينا        ب-أ

   

التعبير العسكري )كلمة السر( ماذا كانت تسمى لدى الجيش   -6

 االسالمي؟ 

 الليل-هللا        ب-أ

   

 من أـية مادة ينسج العنكبوت خيوطه؟  -5

 الحرير-القطن          ب-أ 

   

 من أين ينبع نهر األمازون؟  -4

 جبال األنديز-جبال األلب      ب-أ

   

    داتسون واط-ب    وليام     -أ  من هو مبتكر الرادار؟   -5

    جونتبرغ  -ديسون       ب أ-أ من هو مبتكر الطباعة؟   -6

 ما العدد الذي تدل عليه كلمة )رهط(، في العسكرية؟  -42

 العشرة فما فوق-المائة فما فوق ب-أ 

   

 أين يوجد أكبر تجمع للبراكين؟   -44

 الهند-اندونيسيا         ب-أ

   

 جغرافيا، كلمة يونانية األصل، فما معناها؟   -40

 الكرة االرضية-صورة األرض ب-أ

   

 كم يبل  مجموع كريات الدم البيض في دم االنسان؟  -43

 مليار كرية 06-مليار كرية   ب 02-أ

   

 مير مسلم على مصر؟ أول أمن هو   -41

 عمرو بن العاص-عمر بن العاص ب-أ

   

 من هو قائد جيش المغول في معركة عين جالوت؟   -46

 كتبغا-هوالكو          ب-أ

   

 من هو مخترع اآللة الحاسبة؟   -45

 باسكال-األخوان رايت   ب-أ

   

 ما هي الحقيقة التي ال شك والجدال فيها؟   -44

 القدر-الموت           ب-أ

   

 ما هو مجموع الخاليا العصبية في دماغ االنسان؟  -45

 مليار خلية تقريبا 43-مليار خلية تقريبا ب 02-أ

   

 من هو صاحب )مؤلف( كتاب الكامل في التاريخ؟   -46

 ابن االثير-ابن ماجة            ب-أ

   

 ما هو أكبر خليج في العالم.  -02

 خليج المكسيك-الخليج العربي        ب-أ

   

 من هو البحار الذي ساعد فاسكودي غاما في رحلته؟   -04

 ماجالن-ب            ابن ماجد-أ

   

 الشهباء، اسم إلحدى المدن العربية، فما هي؟  -00

 حلب-بيروت             ب-أ

   

    في أي عام انهار االتحاد السوفيتي؟  -03
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 الفقرات ت

غير  صالحة

 صالحة

التعديالت المقترحة 

 والمالحظات

 4656-ب             4664-أ

 ما هو اسم وكالة االنباء السورية؟   -01

 هافاس-سانا               ب-أ

   

 ما هي القارة التي يسكنها أكثر من نصف سكان العالم؟   -06

 أفريقيا-آسيا             ب-أ

   

 من هو الذي رسم لوحة الموناليزا؟   -05

 ليوناردو دافنشي-فان كوخ         ب-أ

   

 فريقيا؟ أما هي أعلى قمة جبل في   -04

 كليمنجارو-طوبقال           ب-أ

   

 أين يجلس مساعد الطيار؟   -05

 يسار الطيار-يمين الطيار      ب-أ

   

 ماذا يسمى مقدار جذب االرض؟   -06

 الوزن-الكتلة            ب-أ

   

 ( على شحنة كهربائية؟ Xشعة )أهل تحتوي   -32

 حسب استخدامها-تحتوي          ب-أ

   

 هل القطب الجنوبي أكثر برودة من القطب الشمالي؟   -34

 متساويان-نعم                   ب-أ

   

 ما معنى اسم هوميروس؟   -30

 األعمى-الفيلسوف العظيم       ب-أ

   

 ما هي الدولة التي حازت على أكثر جوائز نوبل؟   -33

 مريكاأ-فرنسا                 ب-أ

   

 كثر حساسية؟ صابع االنسان، األأما هو االصبع، من   -31

 الخنصر-الشاهد                ب-أ

   

 ما هو العنصر الذي يوجد في جميع المركبات العضوية؟   -36

 الكاربون-الهليوم               ب-أ

   

 أين يوجد خليج هدسون؟  -35

 كندا-النرويج              ب-أ

   

 ما هو اسم الحيوان الذي يسمى االطلس؟   -34

 الذئب -الثعلب               ب -أ

   

 ية دولة تتبع جزيرة سومطرة؟ أالى   -35

 اندونيسيا-الفلبين              ب-أ

   

ما هو أصل رائد الفضاء راكش شارما، أول من ذهب الى   -36

 الفضاء؟ 

 صيني-هندي              ب-أ

   

 ما هو البلد الذي يعرف باسم جزيرة الزمرد؟   -12

 ايرلندا-اسكتلندا           ب-أ

   

 ما هي لغة مملكة بوتان؟   -14

 االيطالية-ب الهندية والصينية      -أ

   

 

 ما الدرجة التي تتوقع أن تحصل عليها من خالل اجابتك على جميع األسئلة أعاله؟ :جداسؤال مهم 

 (.  أتوقع أن أحصل على الدرجة )       %    :الجواب 
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 (6ملحق )

                                           وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                         

 جامعة القادسية / كلية اآلداب                                                  

 فس                                                       قسم علم الن

 الماجستير      –الدراسات العليا

       

 مقياس الثقة المفرطة في األحكام االحتمالية

      

 أخي الضابط المحترم .....      أخي المنتسب المحترم.....   

 تحية وتقدير.....

بين يديك أحد المقاييي التي تقيي أحاد أنمااط السالوإ، علياك قاراءة مال فقارة مان فقارات المقيااس بعناياة واإلجاباة عليهاا برادب  

وا تيااار أحااد البااديلين  أ، ب. الااذي تعتقااد ب ناا  يمثاال االجابااة الرااحيحة، وتحديااد نساابة  قتااك فااي قااحة اجابتااك وممااا فااي المثاااال وموضااوعية، 

 التوضيحي االتي: 

 االحتماالت )نسبة الثقة في صحة االجابة( فقرةال ت

62% 52% 42% 52% 62% 100% 

 ما معنى الغسق؟  4

أول النهار -أول الليل         ب -أ 

      

  

. في حقال االحتمااالت، ولكال ساؤاال مان . على البديل الذي تعتقد ان  يمثل االجابة الرحيحة، وائارة  ويرجى وضن ائارة   

. وإ ا منت مت مدا  تماما  من قحة اجابتك فضن االئارة فاي %00األسئلة، فا ا منت غير وا م اطالقا في قحة اجابتك فضن االئارة في حقل  

علماا ان اجابتاك لان يطلان اس، ويرجى اإلجاباة عان جميان فقارات المقيا. وهكذا لما بينهما من مستويات الثقة في قحة االجابة... %100حقل  

  ي فقط.وال داعي لذمر االسس ألن الررا من هذا المقياس هو البحث العلمعليها أحد سوى الباحث 

 شاكرا لك تعاونك...

 جواد كاظم عبد ظاهر/ طالب الماجستير                                                                                 (               الرتبة العسكرية )       

  

 االحتماالت )نسبة الثقة في صحة االجابة( الفقرات ت

62% 52% 42% 52% 62% 422% 

 ما اسم اول صحيفة عربية؟   .4

 الوقائع  -وطن                 بال -أ

      

 ما المادة االساسية التي تدخل في تركيب الزجاج؟   .0

 النحاس -ب                  لرملا -أ

      

 من بنى المسجد االقصى؟  .3

 صالح الدين االيوبي -ليل       بابراهيم الخ -أ

      

 من مؤلف كتاب الحاوي في العصر العباسي؟   .1

 ابو بكر الرازي -ب              ابن سينا  -أ

      

التعبير العسكري )كلمة السر( ماذا كانت تسمى لدى   .6

 االسالمي؟الجيش 

 الليل -                      بهللا -أ

      

 من اية مادة ينسج العنكبوت خيوطه؟  .5

 الحرير -لقطن                  با -أ

      

       من اين ينبع نهر االمزون؟  .4
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 جبال االنديز -األلب           بجبال  -أ

 من مبتكر الرادار؟  .5

 داتسون واط -ب           وليام        -أ

      

 من مبتكر الطباعة؟   .6

 جونتبرغ -اديسون               ب -أ

      

 ما العدد الذي تدل عليه كلمة )رهط(، في العسكرية؟  .42

 العشرة فما فوق -فما فوق      ب المائة -أ

      

 اين يوجد اكبر تجمع للبراكين؟   .44

 نداله -اندونيسيا             ب -أ

      

 جغرافيا، كلمة يونانية االصل، فما معناها؟   .40

 الكرة االرضية -رة االرض       بصو -أ

      

 كم يبل  مجموع كريات الدم البيض في دم االنسان؟  .43

 مليار كرية 06 -يار كرية       بمل 02 -أ

      

 من اول امير مسلم على مصر؟   .41

 عمرو بن العاص -عمر بن العاص       ب -أ

      

 من قائد جيش المغول في معركة عين جالوت؟   .46

 كتبغا -والكو                  به -أ

      

 من مخترع االلة الحاسبة؟   .45

 باسكال -االخوان رايت          ب -أ

      

 ما الحقيقة التي الشك والجدال فيها؟   .44

 القدر -لموت                   با -أ

      

 العصبية في دماغ االنسان؟ما مجموع الخاليا   .45

  مليار خلية 43 -ر خلية         بمليا 02 -أ

      

 من صاحب )مؤلف( كتاب الكامل في التاريخ؟   .46

 ابن االثير -جة                بابن ما -أ

      

 ما اكبر خليج في العالم؟  .02

 خليج المكسيك -العربي          بالخليج  -أ

      

 من البّحار الذي ساعد فاسكودي غاما في رحلته؟   .04

 ماجالن -ن ماجد                باب -أ

      

 الشهباء، اسم الحدى المدن العربية، فما هي؟  .00

 حلب -بيروت                   ب -أ

      

 في اي عام انهار االتحاد السوفيتي؟  .03

 4656 -ب                   4664 -أ

      

 ما اسم وكالة االنباء السورية؟   .01

 هافاس -ا                      بسان -أ

      

 ما القارة التي يسكنها اكثر من نصف سكان العالم؟   .06

 افريقيا -ب                     آسيا  -أ

      

 من الذي رسم لوحة الموناليزا؟   .05

 ليوناردو دافنشي -ب             فان كوخ    -أ

      

 ما اعلى قمة جبل في افريقيا؟   .04

 كليمنجارو -طوبقال                  ب -أ

      

 اين يجلس مساعد الطيار؟   .05

 يسار الطيار -لطيار            بيمين ا -أ

      

 ماذا يسمى مقدار جذب االرض؟   .06

 الوزن -تلة                    بالك -أ

      

 ( على شحنة كهربائية؟ Xهل تحتوي اشعة )  .32

 حسب استخدامها -ب               تحتوي    -أ

      

 هل القطب الجنوبي اكثر برودة من القطب الشمالي؟   .34

 متساويان -نعم                      ب -أ

      

 ما معنى اسم هوميروس؟   .30

 االعمى -الفيلسوف العظيم      ب -أ

      

 اكثر جوائز نوبل؟ ما الدولة التي حازت على   .33

 امريكا -سا                    بفرن -أ

      

 ما االصبع االكثر حساسية، من اصابع االنسان ؟   .31

 الخنصر -اهد                   بالش -أ

      

 ما العنصر الذي يوجد في جميع المركبات العضوية؟   .36

 الكاربون -م                   بالهليو -أ
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 يوجد خليج هدسوناين   .35

 كندا -لنرويج                  با -أ

      

 ما اسم الحيوان الذي يسمى االطلس؟   .34

 الذئب -علب                    بالث -أ

      

 الى اية دولة تتبع جزيرة سومطرة؟  .35

 اندونيسيا -ب                   الفلبين  -أ

      

 شارما ؟ ما اصل رائد الفضاء راكش  .36

 صيني -ندي                     به -أ

      

 ما البلد الذي يعرف باسم جزيرة الزمرد؟  .12

 ايرلندا -لندا                 باسكت -أ

      

 ما لغة مملكة بوتان؟  .14

 االيطالية -دية والصينية       بالهن -أ

      

  -سؤال مهم جدا: -

 تحرل عليها من  الال اجابتك على جمين األسئلة أعاله؟ما الدرجة التي تتوقن أن  -

 اتوقن ان أحرل على الدرجة       %.. -

 (5ق )ملح

 مفتاح تصحيح مقياس الثقة المفرطة في األحكام االحتمالية

رقم الفقرة 

 )السؤال( 

اإلجابة 

 الصحيحة

رقم الفقرة 

 )السؤال( 

رقم الفقرة  اإلجابة الصحيحة

 )السؤال(

 الصحيحةاإلجابة 

 أ 34 ب 45 ب 4

 ب 30 أ 44 أ 0

 ب 33 ب 45 أ 3

 أ 31 ب 46 ب 1

 02 ب 6

 

 ب 36 ب

 04 ب 5

 

 ب 35 أ

 ب 34 ب 00 ب 4

 ب 35 أ 03 ب 5

 أ 36 أ 01 ب 6

 ب 12 أ 06 ب 42

 أ 14 ب 05 أ 44

   ب 04 أ 40

   أ 05 ب 43

   ب 06 ب 41

   أ 32 ب 46
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Abstract: 

The following Research Aims Identify to:  

1- Intelligence analysis skills among the Officers and members of the Directorate of Intelligence and 

Combat-Terrorism. 

2- The Overconfidence in Contingent Judgments among the Officers and members of the Directorate of 

Intelligence and Combat-Terrorism. 

3- The correlation between intelligence analysis skills and the Overconfidence in Contingent Judgments 

among the Officers and members of the Directorate of Intelligence and Combat-Terrorism according to the 

military rank.. 

        This research restricted on Intelligence analysis skills and it’s Relation With the Overconfidence in 

Contingent Judgments among the Officers and members of the Directorate of Intelligence and Combat-

Terrorism. The sample is consisted of (224) Officers and members. For achieving aims, the main 

instruments of this research were two scales for Intelligence analysis skills and the Overconfidence in 

Contingent Judgments. The researcher has applied the two instruments, it is applied to the subjects on a 

sample and making use of statistic package of social sciences (SPSS) and (Microsoft-Excel) program, the 

findings were as follows:   

1- The subjects of sample have Intelligence analysis skills. 

2- Officers are more overconfidence in their contingent judgment than members, that the difference were 

with statistical indication at (0.05) indication level, for each local confidence and Global confidence. 

3-.There are no correlation between Intelligence analysis skills and the Overconfidence in Contingent 

Judgments. 

        Depending on these results , the researcher states some recommendations and suggestions. 


