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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه
 

ْيَر َفَقالَ َما لَِي ََل أََرى اْلُهْدُهَد  ))َوَتَفقهدَ  الطه

ُه َعَذاًبا 02أَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِبِيَن ) َبنه ( ََلَُعذِّ

ُه أَْو لََيأْتَِينِّي بُِسْلَطاٍن ُمِبيٍن  َشِديًدا أَْو ََلَْذَبَحنه

( َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقالَ أََحْطُت بَِما لَْم 02)

 .(00َيقِيٍن(( )ُتَك ِمْن َسَبإٍ بَِنَبإٍ ُتِحْط بِِه َوِجئْ 
 صدق اهلل العلي العظيم                    

 
 ( 00-02-02النمل: اآليات )سورة         
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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 إقرار المشرف

  أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة

 َلحكام اَلحتمالية في ا)مهارات التحليل اَلستخباري وعالقتها بالثقة المفرطة 

 لدى ضباط ومنتسبي مديرية اَلستخبارات ومكافحة اإلرهاب( 

 قد جرت بإشرافي )جواد كاظم عبد ظاهر( التي تقدم بها الطالب 

نيل قسم علم النفس، وهي جزء من متطلبات  –كلية اآلداب  –في جامعة القادسية 

 العام. شهادة الماجستير في علم النفس

 

 

 التوقيع:

 المشرف

 اَلستاذ الدكتور

 كاظم جبر الجبوري

 0202التاريخ:       /     / 

 

 أرشح هذه الرسالة للمناقشة: توفرةبناءا على التوصيات الم           

 

 التوقيع:

 المدرس الدكتور

 فارس هارون رشيد

 رئيس قسم علم النفس

 0202/     /      التاريخ:  

 



 د

 

 خبير اللغويإقرار ال

 

 الموسومة أشهد أن إعداد هذه الرسالة 

َلحكام اَلحتمالية لدى في اتخباري وعالقتها بالثقة المفرطة )مهارات التحليل اَلس

 ضباط ومنتسبي مديرية اَلستخبارات ومكافحة اإلرهاب( 

 )جواد كاظم عبد ظاهر(الطالب التي تقدم بها 

 الى قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة القادسية 

 العام. الماجستير في علم النفس شهادةجزء من متطلبات نيل  وهي

 

 صالحة من الناحية اللغوية

 

 

 

 

                              

 

 التوقيع :

 اَلسم   :

 اللقب العلمي:     

 0202:        /     /  التاريخ                                          

 

 

 

 

 



 ه

 

 الخبير العلميإقرار 

 

 الموسومة أشهد أن هذه الرسالة 

 

 َلحكام اَلحتمالية في ا)مهارات التحليل اَلستخباري وعالقتها بالثقة المفرطة 

 لدى ضباط ومنتسبي مديرية اَلستخبارات ومكافحة اإلرهاب( 

 )جواد كاظم عبد ظاهر(الطالب التي تقدم بها 

 الى قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة القادسية 

 العام. الماجستير في علم النفس شهادةجزء من متطلبات نيل  وهي

 

 

 يمها من الناحية العلمية من قبليجرى تقو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع :

 اَلسم  :

 اللقب العلمي :     

 0202التاريخ  :        /     /                                           

 



 و

 

 المناقشة إقرار لجنة

 طلعنا على الرسالة الموسومة إنشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة، قد 

 َلحكام اَلحتمالية ا فيالمفرطة )مهارات التحليل اَلستخباري وعالقتها بالثقة 

 لدى ضباط ومنتسبي مديرية اَلستخبارات ومكافحة اإلرهاب( 

في محتوياتها وما له عالقة بها، ونعتقد  )جواد كاظم عبد ظاهر(وقد ناقشنا الطالب 

 بتقديرالعام وفي علم النفس  آداب الماجستير شهادةبأنها جديرة بالقبول لنيل 

 .متياز  (إ)  

 

 أ م د. عضوا                                          أ د. رئيسا          

 التوقيع :              التوقيع :                            

 عدنان علي حمزة : اَلسم   فاضل محسن الميالي                 اَلسم :  

 التاريخ :              التاريخ :                            

  

 عضوا ومشرفا .أ د                أ م د. عضوا                                

 التوقيع :             التوقيع :                              

 اَلسم : أ د. كاظم جبر الجبوري   زينة علي صالح                       اَلسم :    

 التاريخ :              التاريخ:                               

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصادقة مجلس الكلية       

 م. 2022صدقت هذه الرسالة من مجلس كلية اآلداب، جامعة القادسية، بتاريخ       /      / 

 

 

 الخالديد عب ياسر علي .د أ                                                                    

 عميد كلية اآلداب   
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 الهداءا                                        
 

 دعما ألمن واستقرار وسيادة العراق

  

:أهدي رسالتي  

 

 الموسومة ) مهارات التحليل اإلستخباري وعالقتها بالثقة المفرطة 

  في األحكام االحتمالية

لدى ضباط ومنتسبي مديرية اإلستخبارات ومكافحة اإلرهاب (    

 

  ضباط ومنتسبي : -الى :

 .مستشارية األمن القومي العراقي 
 .وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 

  ومكافحة اإلرهاب.مديرية االستخبارات 
 مديرية االستخبارات العسكرية. 

 .جهاز األمن الوطني العراقي 

 .جهاز المخابرات الوطني العراقي 
 

 
 

 
 

                                                                             
                                                                                                الباحث        

 جواد كاظم عبد ظاهر
 



 ح

 

 ان...ـــــر وامتنـــــشك

 
اخاصك  اااة  ، دعك  ذك ا الب كثفك   أسكم يتقدم الباحث بالشكر  اامتتاكاا الكل مك  تك  

 - اإلةذكا و اتراف ك  تدي يك  امسكتاباةا امت اديك ،امالك  امسكتاباةاو االت قيقكاو  الداخليك ،

 . إلةذا  ف  ت افظاو الف او األاسطتدي ياو امستاباةاو اتراف   ا ،بغداد  - العام المق 

 ااي  الداخلي . - الف يق األال ال م  عثماا الغانم  - 1

 امي  الوااة  لالستاباةاو. - الف يق ال قوق  أحمد أبو ةغيف - 2

 تدي  ترتب السيد ااي  الداخلي .  - الف يق ال قوق  عبد الاالق بدةي - 3

 الوندي بشي  - استاباةاوامست اتيج  الف يق ال م   الابي  -4

 .بغداد  - اإلةذا تق  تدي ي  امستاباةاو اتراف    -العميد تدي  العملياو  - 5

  .بغداد   - اإلةذا تدي  قس  التدةيب ف  تق  تدي ي  امستاباةاو اتراف    - 6

 األاسط.الف او  ت افظاوف  اتراف   اإلةذا   امستاباةاوتدي ي  ، الضباطالساد   - 7

 ، تكدي ي أقسكام التكدةيب، اتكدي ي أقسكام الجمكح االت ليك  امسكتاباةي، فك   الساد  الضكباط - 8

 تدي ياو امستاباةاو اتراف   اإلةذا  ف  ت افظاو الف او األاسط.

 .األسات   ةئيس اأعضاء لجا  السمااة -9 

 األسات   ال ي  شاةموا ف  ت ديد تجامو تقياس تماةاو الت لي  امستاباةي. -11

  .ي  شاةموا ف  تقوي  تقياس  الب ثال  -الاب اء  - األسات   الم رمي  -11

 جاتع  القادسي . -ملي  اآلدا   -ةئيس قس  عل  الافس  -م د. فاةس ذاةاا ةشيد   - 12

 جاتع  القادسي  .  -ملي  اآلدا    -جون    أ م د. أحمد عبد الراظ -13

 جاتع  القادسي . -، ملي  اآلدا  اختصاص التقوي  االقياس -أ م د. طاةق ت مد البدة  - 14

  .جاتع  بغداد -ملي  اآلدا   -د. سالم الجااب  أ م  -15

 جاتع  القادسي  . -ملي  اآلدا    -تق ة الدةاساو العليا  -أ م . عل  عبدال حي  صالح  -16

 .المش ف علل ال سال  -ةئيس جاتع  القادسي   -األستاذ الدمتوة ماظ  جب  الجبوةي  -17

لعاككاء االصككب  التكك  قاسككمتا  ا  - ااجتكك  - الككدمتوة  ذككدح ال طككا  صامختصككاالطبيبكك   -18

                             .العوا االتوفيقات  هللا  الدةاس .ساواو م   خالل  الفعال،

                                                         

                                                                                   الباحث        

 جواد كاظم عبد ظاهر                                                                             
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 البحث: ملخص

 :علل  تع فالذدف الب ث ال ال  الل 

 .تماةاو الت لي  امستاباةي لدح ضباط اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف   امةذا  -1 

لككدح ضككباط اتاتسككب  تدي يكك   دملكك  الفكك ق امحصككائ  فكك  تمككاةاو الت ليكك  امسككتاباةي  -2

 علل افق )ال تب  العسر ي (.اإلةذا  امستاباةاو اتراف   

لككدح ضككباط اتاتسككب  تدي يكك  امسككتاباةاو اتراف كك   امحتماليكك  فكك  األحرككامالثقكك  المف طكك   -3

 .امةذا 

لدح ضباط اتاتسب  تدي يك   حرام امحتمالي  المف ط  ف  األدمل  الف ق امحصائ  ف  الثق   -4

 علل افق )ال تب  العسر ي (. اإلةذا امستاباةاو اتراف   

االثقك  المف طك  فك  األحركام امحتماليك   تمكاةاو الت ليك  امسكتاباةيالعالق  امةتباطي  بكي   -5

 .امستاباةاو اتراف   امةذا لدح ضباط اتاتسب  تدي ي  

تماةاو الت لي  امستاباةي اعالقتما بالثق  المف ط  ف  القد اقتص  الب ث ال ال  علل  

لدح عيا  ترونت  األحرام امحتمالي  لدح ضباط اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف   اإلةذا 

او اتراف كك  امةذككا  فكك  ( ضككابطا اتاتسككبا تكك  ضككباط اتاتسككب  تدي يكك  امسككتاباة224تكك  )

داتاا لقياس تماةاو الت لي  ت افظاو الف او األاسط، الت قيق أذداف الب ث، استعم  الباحث أ

حرام امحتمالي ، اذ قكام الباحكث بباكاء تقيكاس تمكاةاو الت ليك  امستاباةي االثق  المف ط  ف  األ

سككب  تدي يكك  امسككتاباةاو لككدح ضككباط اتات لقيككاس تمككاةاو الت ليكك  امسككتاباةي  امسككتاباةي 

لقيكاس للثقك  المف طك  فك  األحركام امحتماليك   ( 2116اتبا  تقياس الجاكاب  )اتراف   اإلةذا  

لككدح ضككباط اتاتسككب  تدي يكك  امسككتاباةاو اتراف كك   حرككام امحتماليكك الثقكك  المف طكك  فكك  األ

داتي  علل عياك  الب كث، بعد الت قق ت  صدق اثباو ذاتي  األداتي  طبق الباحث األ، ااإلةذا  

للمتغيك  األال اط يقك  التصك يح اليكداي للمتغيك    (SPSS)اعب  استعمال الب ناتج امحصائ  

 تي :توص  الل الاتائج اآلالثان  ، 

 .للضباط االماتسبي  )الم اتب (  اتتالك عيا  الب ث ال ال  لمماةاو الت لي  امستاباةي -1

لكدح ضكباط اتاتسكب  تدي يك  عدم اجود ف ق دال احصائيا ف  تماةاو الت لي  امسكتاباةي  -2

 (.) ت اتب  تاتسبي  - علل افق ال تب  العسر ي  )ضباطامستاباةاو اتراف   اإلةذا  

 امحتمالي .حرام األالب ث ال ال  للثق  المف ط  ف   اتتالك عيا  -3

 



 ي

 

حركاتم  امحتماليك  تقاةنك  الب كث ال كال  أمثك  اف اطكا بالثقك  فك  أ اد عياك  فاا الضباط ت  أ -4

الثقكك  ( الركك  تكك  1015، اذ مككاا الفكك ق دال احصككائيا عاككد تسككتوح دملكك  )الم اتككب  بالماتسككبي 

  الشاتل .الثق  المف ط  المف ط  الف دي  ا

حركاتم  بالثقك  فك  أت  أف اد عيا  الب ث ال ال  أق  اف اطكا  -الم اتب  -اا الماتسبي  فضال ع  

 الشاتل .  الثق  المف ط  ، الر  ت  الثق  المف ط  الف دي  ا امحتمالي  تقاةن  بالضباط

حركام امسكتاباةي االثقك  المف طك  فك  األعالق  اةتباطي  ضعيف  بي  تماةاو الت ليك   اجود -5

ليسكت ذاو دملك  اذك  ضباط اتاتسب  تدي يك  امسكتاباةاو اتراف ك  اإلةذكا   لدحامحتمالي  

 عاد تقاةنتما بالقي  الجدالي .  احصائي 

اعلكككل ضكككوء الاتكككائج التككك  توصككك  اليمكككا الب كككث ال كككال  اضكككح الباحكككث عكككددا تككك  التوصكككياو 

 . االمقت حاو
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 ثبت المحتويات

 الصفحة الموضوع

   اآلي  الق آني      

 ج إق اة المش ف

 د لمقوم اللغوي اإق اة 

 ذـــ العلم   إق اة الابي

 ا لجا  المااقش  إق اة

 ا امذداء

 ح شر  اإتتااا

 ي - ط الب ثتلاص 

 ص -ك  ثبت الم توياو

 ع - ا ثبت الجداال

 ف -ع  شرالثبت األ

 ص - ف ثبت المالحق

  الفصل األول

 تعريف بالبحث 

1- 16 

 8 -2 تشرل  الب ث

 13 -8 ذمي  الب ثأ

 13 أذداف الب ث

 14 حداد الب ث

 16 - 14 ت ديد المصطل او

 الفصل الثاني

 إطار نظري ودراسات سابقة

17- 87 

 52 - 18 مهارات التحليل االستخباري ول:المحور األ

 21 - 18 تفموم الت لي  امستاباةي

 23 -21 ساسي  ف  الت لي  امستاباةيالرفاءاو األ



 ل

 

 25 - 24 خطواو الت لي  امستاباةي

 27 - 25 الت لي  امستاباةي ااست جاع المعلوتاو

 31 -27 العوات  المؤث   ف  الت لي  امستاباةي

 31 -31 ساسي  ف  الت لي  امستاباةياأل اجاو ال

 35 -32 ت سي  الت لي  امستاباةي

 36 - 35 امستاباةاو اعل  الافس

 37 - 36 تدي ي  امستاباةاو اتراف   امةذا  أذداف اااجباو 

 38 -37 أساليب الت قيق اامستجوا  ال ديث 

 41 - 39 المداةس امستاباةي  ف  العال  بعض

الف اق بي  الت قيق ف  الت لي  األتا  اامستاطاق ف  الت لي  

 امستاباةي 

41 - 43 
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 مشكلة البحث: 

ا التعمق أطا أحم ا م يابغ  امقت ا  تاه يمث  عل  امستاباةاو لدح الرثي ي  ف  البالد الع بي  خ         

  المجتمح علل فماظيفتما قتص  تالت  م امستاباةاتي  ااألتاي  احدذا،  األجمز  ختصاصإت  فيه، فمو 

 عليه.علل تشري  المجتمح االسيط   متد للعم  تاالم ل  ف سب، ب  

ي  ف  تعظ  دال تام الباحثأيعد تمم  شائر  اصعب  بطبيعتما  ب ث ادةاس  عم  امستاباةاو اإ         

تتعلق بالعال  الع ب   الل، ااا ذ ه الصعوب  مالت  ت يط بم ا العم  بالدةج  األبسبب الس ي   العال ،

مااب او ضئيل  جدا ت ت يضا، فمساح  المرشوف ت  عال  امستاباةاو االأب  العال  الغ اف سب، ب  

ب اث عل  الافس ف  أتا  ليس لديه ت اجح تتضم  ا ذ ا المجال األأتاي  الصاةت ، فضال ع  القيود األ

افي  لم  اذتمام ااضح بم ا المجال ف  ا امستاباةاو ام يوجد ذاالك تتاصصي  تع أالمااب او 

ا العالمي  ألمااب او ف  الداةياو امقليمي  ا اب اث ع  عل  الافس ااأيت  نش  تقامو  انادةا تاالجاتعاو، 

ا الم اجح، أ  ذ ا المجال بسبب ندة  المصادة سوح بعض المقامو السط ي  تما يزيد ت  صعوب  الب ث ف

ا الضباط ف  ذ ا أاتسبي  مقابالو تح المال اء جإ ف   ثواا يواجمما الباحأ فضال ع  الصعوب  الت  يمر 

 (.14 -12: 2111تا  ال ساس )الاليف ، المجال األ

خ ، يواجه الم للوا امستاباةاتيوا ت كدياو يوتيك  اضكغوطاو مبيك   لتلبيك  المطالكب آات  جانب  

تتطلب امتشاف األدل ، اترات  اتوليف البياناو االمعلوتكاو العالي  المستوح للتقييماو الس يع  االدقيق  الت  

ت  تصادة تاتلف ، اتفسي  اتقيي  ذ ه البياناو االمعلوتاو الت  تتغي  باسكتم اة، فضكال عك  تكوفي  الوثكائق 

  .(Frank, 2005:1)  &Richardاالتوصياو الت  تلب  تتطلباو إعداد التقاةي  امستاباةي 

ا يتع ضوا منتقاداو شديد  حي  يافقكوا فك  توقكح أاا الم للي  امستاباةيي  يمر  فخ ح، أات  جم        

إعاد  تاظي  تجتمح ، اذ اا ذلك قد يروا ناتجا ع  عدم ئهبااأي  اامج اتي  الت  تض  بالبلد االمجماو امةذاب

لككدح عاصكك  ا اجككود ضككعف فكك  دتككج الرميككاو المتزايككد  تكك  المعلوتككاو تفتوحكك  المصككدة أامسككتاباةاو، 

ا يرونككوا علككل اعكك  ذاتكك  بشككأا عمليكك  أي تككاجوا الككل امسككتاباةاو، اعليككه فككاا الم للككي  امسككتاباةاتيي  

ا أالتوصك  إلكل اسكتاتاجاو، الكيس فقكط التفري  الااص  بم ، اذ يجب أا يفر اا فك  ميفيك  إصكداة األحركام ا

   ,William).  (2008:316يرونوا ااعي  بشأا األحرام اامستاتاجاو ب د ذاتما

افضال ع  ذلك، فاا تكا يشكمده العكال  فك  الوقكت ال كال  تك  قكدة  امفك اد فك  ال صكول علكل البيانكاو        

ا اقتصكادي  اا اجتماعيك  ابغكض أا سياسكي  أتايك  أمانكت  ااالمعلوتاو حكول الرثيك  تك  الموضكوعاو سكواء

فك  قيكام قكوح الج يمك  االشك  بتطكوي  قكدةاتما ااترانياتمكا بغيك  ال صكول  أسم  الاظ  ع  تراا اجودذا قد 

دح الل تغي  شكر  الجك ائ  أمبي  ت  السمول  االيس  اذو تا  علل المعلوتاو الت  ت ام ال صول عليما بقدة
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  مبك  قكدة تمرك  تكأةترا  الرثيك  تك  الجك ائ  ااحكداث نماطما اتزايد قدةاو المج تي  اامةذابيي  ف  اأا

جمكز  شك  اامةذكا ، فكاا األالاسائ  البش ي  االمادي  ف  الرثي  ت  بلداا العكال  ، فانكه علكل خكالف قكوح ال

او حيككاا تكك  ذكك ا التقككدم الربيكك  فكك  تراولوجيككا المعلوتككي  لكك  تقكك  بامسككتفاد  فكك  تعظكك  األتايكك  اامسككتاباةاأل

جماعاو امةذابيك  تاح للأ، تما  و  ةد الفع  فقطسلأما التقليدي  ااتباع ساليبأاامتصامو ابقيت  تعتمد علل 

ابكي   ااتسكاعه ذاالك فجو  بي  تطوة عكال  الج يمك  تصب أمثي   حتل  ا تسبقما باطواوأاامج اتي  ت  

(. اذك ا بكداةه قكد 2حمكد،  .و:السعيد أجمز  امستاباةاو اتعم  عب ذا )أالقدةاو اامتراناو الت  تملرما 

شااص فك  العك اق تام  االمدا ااألي  امج اتي  الت  طالت اتطال األعملياو امةذابتسبب ف  الرثي  ت  ال

الماسك  للم للكي  امسكتاباةيي  إلكل ايكاد  فعكاليتم  امفكاءتم  أثاكاء  ال اجك يؤمكد علل اجه الاصوص، اذك ا 

 دقيق .تم  علل إنتاج ت ليالو استاباةي  ااتعزيز قدة المستم االتدةيب العم  

ساسككيا تكك  ال يككا  اليوتيكك ، ايمركك  أا تككؤدي الثقكك  المف طكك  فكك  ذكك ه أصككداة األحرككام يعككد جككزًءا إا  إ 

يوجكد ذاالكك عكاتالا ت كتمالا يكؤث اا علكل الثقك  المف طك  اذمكا الكوع  تكا ذ إ  األحرام إلل عواقب اخيم ،

انتشاًةا ضم  الممكام  السمول  ال ي ياص علل أا الثق  المف ط  تروا أمث  - اةاء المع ف ، اتأثي  الصعوب 

الصعب ، ف  حي  تروا أق  انتشاًةا ضم  الممام السمل  بصوة  عات ، فالثق  المف ط  يمر  أا تاتج ع  عدم 

مفاء  المعالج  المع في  للمعلوتاو، أا الت يز ف  تعالجك  المعلوتكاو، أا التقكدي او ال اتيك  المبايك  فقكط علكل 

مبك  حكي  م يكت  التفريك  بشكر  جيكد اتكدةاس فك  أ ط  يمرك  اا تركوا د، فالثق  المفالاب او الشاصي  للف 

   (Darci,et al.,2018:1).الاياةاو اا البدائ  المتاح 

صكداة إفك اد عاكد خطكاء التفريك  التك  يقكح فيمكا األأذك  أحكد أحيانا أخ ح، تعد الثق  المف ط  أت  جم  ا        

  الممكام، حيكث عطكوا ال رك  الصك يح فك  تممك  تكأنم  أحتمالي  تث  تستوح ثقتم  ف  إ حرام حول قضايا األ

حركام التك  يتاك ذا الفك د ا الرثي  تك  األإحراته، فأعاد الف د ف  ص    م تب ة له  عتقاداإ تعد الثق  المف ط 

ود ذلكك الكل قلك  ذ  ذاو طبيع  احتمالي  ايمرك  اا تتضكم  دةجك  تك  عكدم اليقكي  اا عكدم التأمكد، اةبمكا يعك

تواف  المعلوتاو الراتل  ع  ال ال  اا الموقف ال اذ  اا المستقبل  ل ظ  اصداة ال ر ، ال ا يعمد الفك د الكل 

اعتماد تعلوتاو جزئي  اا ناقص ، اعلل ذ ا امساس، اصب ت الثق  المف ط  ت  امث  المشكرالو فك  تيكداا 

 -13: 2113ركك  اا تككؤدي الككل نتككائج اخيمكك  )ال رمكك ، اصككداة امحرككام ااتاككاذ القكك اةاو اذكك ه المشككرل  يم

15.) 

تجككامو علكك  الككافس  شككاةو تجموعكك  ااسككع  تكك  المؤلفككاو االدةاسككاو فكك أافضككال عكك  ذلككك، فقككد        

الثقكك   اإفك  تك  اغي ذكا إلكل أا امفكك اد لكديم  ثقك  تف طك  بشكر  عككام، ابالاسكب  لعلمكاء الكافساامقتصكاد ااأل

وع  ااألداء ضككم  المف طك  تشككي  إلكل تسككتوح الثقك  المبككالغ بككه أا "غيك  المبكك ة" فك  ضككوء الواقكح الموضكك
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يمرك  اا  -تك  بكي  عواقكب أخك ح -ظم و الدةاساو فك  ذك ا الصكدد أا الثقك  المف طك  أ ذإالموقف ال اذ ، 

 وف وح الثقكك  المف طكك  عاككد تككتكك  المتوقككح أا يككزداد تسككت نككهإ ذإتككؤدي إلككل قكك اةاو داا المسككتوح األتثكك ، 

نمككا يمركك  أا تتككأث  أيًضككا بككالامط إا ال الكك  ال اذاكك  فضككال عكك  أالمعلوتككاو برثكك   اايككاد  صككعوب  الموقككف 

 المع فكك  للفكك د االتثبيككت اا الجمككود الفركك ي االت يككزاو امدةاميكك  اعككدم تعككدي  المعلوتككاو ات ككديثما 

.(Isabela,2015:26- 27)  

 ذ  جزء ت  حيا  األف اد الشاصي  االمماي ، فبعض األحرام الت  امحتمالي عملي  إصداة األحرام  اإ       

يصدةذا األف اد، امسيما المسؤالي  ف  الدال ، تمم  اتعقد  ألنه يت تب عليما ق اةاو تمم  اتصي ي ، 

مواجم  اتا سيت تب علل ذلك تاما علل سبي  المثال، دخول الدال  ف  ح  ، أا إتراني  اقدة  الدال  ف  ال

يقوم  هنإت  نتائج اخيم ، قد تفوق التصوة العقل ، فعادتا يواجه اإلنساا توقفاً أا اضعاً يتطلب سلوماً، ف

بعملي  ت ري  عقل  يتوص  ت  خاللما إلل إختياة أنسب السلومياو ااإلج اءاو الت  تقود إلل آثاة إيجابي  أا 

 غوب  أا مالذما تعاً، ا يتطلب ذ ا التفري  الااقد ال ي ذو ف  جوذ ه إصداة تجابه العواقب السلبي  غي  الم

حر  أا إج اء أا تقوي  لقضي  أا حج  أا توضوع أا فر  ، ب  يتعدح ذلك إلل إختياة أنسب ذ ه البدائ  ف  

علل ظ  ظ اف اأاضاع تعيا ، ات  ث  إتااذ ق اةاو، قد تروا خطي   اتمم  اتصي ي ، ايعتمد ذ ا مله 

عقالني  الف د اقدةته علل التعلي  االم امم  العقلي  ا م يافل إا ق اةاو الف د الااج   ت قق له السعاد  

ق اةاو  أااالتريف االاجاح ف  ال يا ، ايمر  قياس نجاح الف د بما يتا ه ت  ق اةاو ناج  ، ف  حي  

ناا غالباً تا ن  ص علل اتااذ إيف، ل ا فاعب االاساة  اعدم الترالف د السيئ  أا الفاشل  تسبب له المت

عات  تعم  ايمماا أت ذ . ق اةاو ذاو انعراساو إيجابي  علل حياتاا احيا  األف اد ال ي  ي يطوا باا انت

ع  العوات  الت  تساعد ف  الوصول إلل ق اةاو تالئم ، سواء  الب ثا ت  المفيد لمس األسبا  اإاعليه ف

إداةي ، ت  خالل ااقعي  الق اة اقابليته للتافي ، ايت قق ذلك بم اعا   مأمانت ذ ه الق اةاو شاصي  أ

تروا الق اةاو، ف  بعض  ذإاإلترانياو المادي  اامقتصادي  االبش ي  المتوف   االض اةي  لتافي ه، 

وحه ام يأخ  صاحبما ف  ال سباا السياق االعوات  الم يط ، مما م يُقّدة حج  العقباو بشر  األحياا، طمُ 

 .(323-313 :2113، )الزغلول و يصعب ت قيقما أا الوصول إليماسلي ، فيتا  ق اةا

عملي   الت  ت  أذ  أسبابما الثق  المف ط  ف  األحرام امحتمالي  الت  تسبق اي ص  ذ ا بسبب عدم المعاي   

تع ضه للاط  أا تسبب له الض ة  الجزم ف  إتااذ الق اة االت  يعم  الف د بسببما مثي اً ت  األشياء الت 

 (.345، ص2113، )الزغلول

  بككدةجاو خكك ، ففكك  عمليكك  الت ليكك  امسككتاباةي، غالبًككا تككا ترككوا المعلوتككاو تصكك وبآاتكك  جانككب 

تقكداة تكا يع فكه الم لك  امسكتاباةي حقًكا يمرك  أا يمثك  ت كديًا، ا الشك، فإا تع ف  أتتفاات  ت  عدم اليقي  
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لمبالغكك  فكك  تقككدي  تسككتوح السككوء ال ككم، يميكك  األفكك اد، بمككا فكك  ذلككك بعككض الم للككي  امسككتاباةاتيي ، إلككل ا

دائم ، م سيما ف  الممام الصعب  )تث  تلك الت  تتس  بدةج  عاليك  تك  عكدم اليقكي  االشكك(، فقكد أا أتع فتم  

وا ذؤمء المف طوا ف  الثق  أق  ةغب  ف  الب ث ع  تعلوتاو إضافي  أا دتكج اتباك  آةاء اآلخك ي  تك  ير

، اذ يبكدا أا الثقك  أا تطبيقمكا اتالئم ، ات  ث  يافقوا ف  جمكح المعلوتكاو ذاو الصكل  بالمممك  المااطك  بمك 

ي جح سبب الثق  المف ط  جزئيًا، إلل المف ط  يزداد تستواذا ن و امسوأ لدح ف يق العم  اا المجموع ، اقد 

تقاة  م  ت  تأثي  المع ف  الشائع  المتداال  االت يز التأميدي، نظً ا ألا ذ ه العملياو يمر  اا تعزا بشر  

  (straus,et al.,2009:5).   ا ف يق العم أ  السائد  االقوي  لدح المجموع  خاطئ اجماو الاظ

عواقب اخيم ، فعلل سكبي  المثكال غالبًكا تكا ت كث الثقك  المف طك   ا للثق  المف ط إافضال ع  ذلك، ف

الم للي  امستاباةاتيي  إلل اتااذ خياةاو سيئ ، ات  ث  التأثي  سلبا علل عمليك  الت ليك  امسكتاباةي مرك ، 

ث فال ي  يميلوا إلل اإلف اط ف  الثق  فيما يتعلق بمعاةفم  اتماةاتم   قد يقعوا ف  بعكض المشكرالو تك  حيك

اخطككاء التفريكك  االت يككز المع فكك  لكك لك يبككدا تكك  الضكك اةي فمكك  جكك اة الثقكك  المف طكك  تكك  أجكك  ابترككاة 

اسككت اتيجياو لت سككي  التبصكك  الكك ات  لكفكك اد بشككر  عككام اللم للككي  امسككتاباةاتيي  بشككر  خككاص، فالثقكك  

واقع ، اتماةس تأثي او المف ط  يمر  اا تشتم  علل تظاذ  سوء التقدي ، ااذ  السيط  ، االتفاؤل غي  ال

ف اد تف ط  الثق  بأنفسكم  اميكف ت كدث تثك  نه م يُع ف سوح القلي  ع  األأذ إمبي   علل ق اةاو امف اد، 

شاةو األب اث السابق  إلل أا الميكول لتجاكب الصكعوب  اامسكتجاب  بشكر  سكيئ أذ إذ ه الثق  المف ط  لديم ، 

ف اد ال ي  يتصفوا بالثق  المف ط  اذ ا يقودذ  إلل التال  عك  كل للت دي االممام الصعب  ذ  السم  الباةا 

 فكك ص ال صككول علككل المعلوتككاو تكك  أجكك  ال فككاظ علككل المعتقككداو اإليجابيكك  المتعلقكك  برفككاءتم  ال اتيكك 

etal.,2016:94- 95) (Joyce, . 

نتيجكك   -تكك  اجمكك  نظكك  الباحككث  - ،ااألتاكك  لقككد تعكك ض العكك اق الككل عككدم امسككتق اة السياسكك  

 تكد ، بعكد مافك  المسكتوياواتا ةافقمكا تك  آثكاة انتكائج سكلبي  علكل بالبالد  الت  عصفت العسر ي  امنقالباو 

امنقالبكاو العسكر ي  ذك ه  أدو  ذإم ، 1958-1921تك   مكد الملرك  للاستق اة نسب ، عاشما فك  ظك  ال رك  

، امقصكاء ااملغكاء لرخك  أسكاس  علكل قاتكت   التك فك  العك اق  الل تغي  ااضكح فك  تفمكوم افلسكف  ال رك  

علكل اعلكل تكدح عشك او السكاي   فانعرسكت بأساليب قمعي  تستاد الل تاطكق القكو  الكيس الكل قكو  الماطكق ،

طبيع  ابااء الشاصي  الع اقي ، خاص  بعد أا دخ  الع اق ف  ص اعاو داخلي  دتويك ، حزبيك  أا قوتيك  أا 

لساواو ، طائفي  أا ح ا  خاةجي  طويل  اترلف  جدا، تماضت ع  عسر   الشعب ، ةافقما  حصاة شات  

 ااألعكك اف األخالقيكك   ، فتغيكك و الرثيكك  تكك  القككي  مافكك  لاككاسا حيككا  تسككتوياو خلككف آثككاةا تأسككااي  علككل 

ف ضكتما أحكداث أيضكا ، استاباةي  جديكد   –امث و اتاوعت الج ائ  ، اظم و ت دياو أتاي  المجتمعي   ، 
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اسقوط نظام البعث الدمتاتوةي القمع  ، اظموة العمليكاو اإلةذابيك  التك   2113تا بعد احتالل الع اق عام 

ا ، خلكيط غيكك  تتجكانس تك  الجمككاو االماظمكاو اأجمككز  التاطكيط االتافيكك  لمكالتمويك  اشكاةك فك  التفريكك  ا

طكك اف مكك  ذكك ه األ  سككاباو بككي  للتاككاب او داليكك  اإقليميكك  ، ات ككول العكك اق الككل سككاح  صكك اع اتصككفي  

نتمكاك سكيادته  إتمزيكق احدتكه ،االجديكد ا الكديمق اط قاط الاظكام سكإااحكد ذكو  ذكدفيوحدذا الت   ماتلف  ، ال

 الم ظكوةتاظيمكاو اخاليكا حكز  البعكث ، اطائفيك  ، بماطكق اإلةذكا  الك ي تباتكه  اتقسيمه علل أسس قوتي

التاةياي  الفاصكل  تك  م ط  الص  الل لاالقاعد   تاظي ةذاب  إاات تزق  ال  ا  السابق   اأجمزته القمعي  

 تق اةلتككدخ  الككبالد فكك  حالكك   تكك  الفوضككل اعككدم امسكك تاظككي  داعككر اإلةذككاب  ، تككاةيا العكك اق االمتمثلكك  ب

ااألحزتك  الااسكف   تفجيك او السكياةاو الملغمك اف  توعد دائ  تكح  التروا ت مزا لتجمح م  إةذاب  العال  ،

اللاظككام العاتكك  ، تمككا اسككتدعت ذكك ه ال الكك  الممككدد  لل يككا  اعمليككاو  الاطككف اامغتيككال االج يمكك  الماظمكك  

معلوتاو امستاباةي  ات ليلما ، بغي  التع ف السياس  الجديد ، العم  ابر  الوسائ  المتاح  لل صول علل ال

ااةتباطاتمكا  ااترانيكاو تافيك ذا للعمليكاو اإلةذابيك  ،تاطيطمكا أسكاليب التاظيمكاو اتفري ذكا اذك ه  علل مك 

ا ، لغك ض تفريرمككا ج ائممككنكواع اةجيك  االداخليك  اتصككادة تمويلمكا اأنككواع أسكل تما اجغ افيك  عملمككا اأالا

ف  أشرالما ا أساليبما الدتوي  البشكع ،  تلكك الجك ائ   امث و الج ائ  اإلةذابي  اتاوعذلك أا  االقضاء عليما،

تغ ي   باستم اة ، لكنباء العاجل  ف  اسكائ  امعكالم الم ليك  االعالميك  تأسااي  ،  الت  أصب ت تاد  خب ي  

 ال ي عاشه شعباا ف  العك اق واقح الم ي  استق اء تعت ك الف   الل  الاوض الباحث ذ ا تا حفز الماتلف  ، ا

 تلكك التكداعياو التك   ، خالل  تع ضه لعد  ساواو  ت  آثاة العملياو  اإلةذابي  القاسكي   ،الماتلف  اتداعياته 

تشرل  الب ث، التك  اسكتدعت الدةاسك  االتقصك  العلمك  ال صكي ، للتعك ف علكل تسكتوح  ت  خاللما  ب او 

امسككتاباةاو   تدي يكك   الضككباط االماتسككبي  فكك  سككتاباةي  ، اخاصكك  أجمزتاككا ام الت ليكك  امسككتاباةي لككدح 

ةذ  لكحرككام االقكك اةاو يتعككاتلوا افقمككا عاككد اصككدايمتلرونمككا ا اتراف كك  اإلةذككا  اتسككتوح الثقكك  التكك  

، اذ  يتصداا لر   ذ ا الاليط غي  المتجكانس تك   التاظيمكاو اإلةذابيك  اتك  تواضكح تتعكدد  ، المصي ي  

ط المواجم  العسر ي  المباش   ابعضما اآلخ  تزةاعكا فك  قلكب التاظيمكاو أا خلكف خطكوط بعضما علل خ

المطلوبك  عاكد -المعكاي   -ات  ث   تامي  اتطوي  تماةاو الت لي  امستاباةي ااعتماد الثقك  الواقعيك  العدا ، 

صكي ي ، التك  مكادو أا ذذ  للق اةاو، لتتااسب تح حجك  التمديكداو، االت كدياو المتااإداةذ    لكحرام اصإ

تعصككف بركك  ت افظككاو الككبالد، فكك  ضكك  تعادلككك  اسككتثاائي ، ف ضككت تسككؤاليتما الوطايكك ، علككل أجمزتاكككا 

 امستاباةي ، تتمثل  ف  أا يروا أا م يروا الع اق. 

 قكد تثلكت الكزام (2111)أيلكول  مانت أحداث ال ادي عش  ت ذا إ ،بأنهأيضا  ي ح الباحث الل ذلك ،         

ف  الوميكاو المت كد  األت يريك  اعلكل ةأسكما امالك   تاي  اامستاباةي استاباةيا تدت ا، ذز م  األجمز  األ
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مككا األتايكك  اامسككتاباةي  اعصككفت بمككا ا بركك  أذةع  FPIـ االكك  CIA ـالماككاب او الم مزيكك  األت يريكك  الكك

امستاباةي  الدالي  اتعيد ذيرل  مك  ، اجعلتما ت اجح م  خططما اآلياو عملما اب اتجما ات الفاتما األخ ح

أحداث سقوط الموصك  اعكدد تك  الم افظكاو الع اقيك  األخك ح بيكد تاظكي  ا إ، فأجمزتما امستاباةي  العاتل 

قد تثلت تسونات  الع اق، ف  أخط  خ ق اصدت  استاباةي  تؤلم  ااجمتما  (2114)داعر اإلةذاب  عام 

الل نفض غباة المعاةك  عب ذاالت  ناطلق    الب ثت  ذاا  تأت  تشرل، ا ال  الع اقي  ف  العص  ال ديثالد

لمع م  ا، ات وي  ذ ه  تت دد نتائجما بمع م  ااحد  فقطم الش س ، الااج   تاما االااس   ف  ح   طويل  

المؤلم  الكل  ت طك   للم اجعك  الشكاتل  ااتتصكاص الصكدت  اتجكااا اآلمم الااتجك  عامكا ات ويك  امنرسكاة 

امسكتاباةي   –ااألجمكز  األتايك   فيمكا امسكتاباةاو لتتجكاااثقك  المؤقت الكل اثبك  انطكالق جديكد  باطكل اا

الفعككال  لماظوتكك  اسككتاباةي  ذاو مفككاء  عاليكك  ،  فكك  الباككاء شكك علت ذلككك الاكك ق اتلككك الاربكك ، ، األخكك ح 

القيكاد  االتاطكيط االسكيط   اةفكد  يلي  الاوعي  ال اسم   للمعلوتكاولالستطالع اامحاط  امستاباةي  التفص

امسككتثاائي   ، االشككجاع االتفعيكك  الماككتج  لوسككائ  الجمككح االت ليكك  امسككتاباةي  وعيكك  ال اسككم بالتفاصككي  الا

التابؤ امستاباةي االسيط   علكل العم  خلف خطوط العدا اللضباط االماتسبي   ف  القدة  علل امخت اق ا

األجمكز    تعظك ، اذك ا تكا أنجزتكه امسكتاباةاو الع اقيك  اباقي  المباغتك ضك باو امسكتال لموقف  تك  خكاللا

بككإعالا الاصكك  ذلككك ترللكك   ، م 2117عككام  الككل حككد مبيكك   األخكك ح،السككاند  امسككتاباةي  االقتاليكك  -  األتايكك

ختباء ف  ، ب  ااميلما ت  حال  المجوم الل الدفاعادح  امةذا  اقادته اتاظماته اخالياه  ات واالت  ي  ، 

تككح القكواو المسككل   اال شككد الشكعب ، اتاتفكك  فكك   الرمككوف تاشكل المواجمكك  المباشكك     خاليكا نائمكك  سككاما 

  .مد امستاباةي الفعال ف  م  تراايالحقما الجاالودياا 

لكك ، تامكا ذك  يمتذاكا التك  تك  الممرك  أا تطك ح    الربي  و العلمي  ابااءا علل ذلك ، فاا التساؤم           

فك  تدي يك  امسكتاباةاو اتراف ك  امةذكا  لممكاةاو الت ليك  امسكتاباةي  -الم اتب  -الضباط االماتسبي  

علل المستوي  الف دي االشات  اافقا لل تب  العسر ي  ؟ اذ  يمتلروا الثق  المف طك  فك  أحركاتم  امحتماليك  

ذكك  توجككد ذاالككك عالقكك  بككي  تمككاةاو ا، علككل المسككتوي   الفكك دي االشككات  اافقككا لل تبكك  العسككر ي  أيضككا ؟ 

فك  تدي يك   –الم اتكب  –الت لي  امستاباةي االثق  المف ط  ف  األحرام امحتمالي  لدح الضباط االماتسكبي  

 ؟علل المستويي  الف دي االشات  اافقا لل تب  العسر ي   امستاباةاو اتراف   اإلةذا  

خالل التصدي العلم  ال صي ، لمتغي  ب ث  نكوع  احسكاس تتمكثال اعليه فاا تشرل  الب ث تتطلق ت       

اذ تشكر  اإلجابك  لعمك  امسكتاباةي الفعكال ، األسكاس لجكوذ  ال االتك  تشكر  الت ليك  امسكتاباةي بممكاةاو 

جدا ، أساسا مبد تاه للبااء عليكه ااتاكاذ اإلجك اءاو   الممما  الجوذ ي ذ ه التساؤمو العلمي  ال صيا  علل 

ل  يتع ض لمثلما أي بلد  ، الل أمب  ذجم  إةذابي  ،  بلدناله  تع ض تا ف  ظ  خاص  ستاباةي  الفاعل  ، ام
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، أصككبح العك اق ي تكك  الم مككز األال ، عالميكا ، فكك  األخبككاة العاجلك  ، أخبككاة المككوو االككدتاة اذ فك  العككال  ، 

الل ت مز جك   اتجمكح لمعظك   هت ول ا، مي  تعظ  امامو األنباء ااسائ  امعالم العال المتصدة  لعاااي  

، تمكا اسكتوجب الامكوض برك  الوسكائ  العلميك  ال ديثك  قاسكي  التاظيماو اإلةذابي  ف  العال  ، العكد  سكاواو 

 –تقابلمككا ثقكك  حقيقيكك   تطابقكك  لإلترانيككاو فكك  الواقككح الفعلكك  الفعككال ، امسككتاباةي تمككاةاو الت ليكك  لتطككوي  

بعيد  ع  الت دد المصاحب للت فم أا المبالغ  المصاحب  للثق  المف ط  اتكا يت تكب علكل ذلكك تك   –معاي   ال

المتا   الق اةاو  نتيج  اعدم امستق اة األتا  االسياس  اامجتماع  اامقتصادي ، أا تادي خسائ  بش ي  

للضكباط   -لمت فظ  أا المبكالغ فيمكا  ا –ت  قب  صانح الق اة علل تستوح البلد ، افقا لم ه األحرام امحتمالي  

ابمككا يتااسككب تككح حجكك  ذكك ه المشككرل  االتمديككداو االماتسككبي  فكك  تدي يكك  امسككتاباةاو اتراف كك  اإلةذككا  

 المصي ي  الرب ح .

 أهمية البحث: 

علكل لقد ماا تعياة نجاح الكدال فك  القك اا السكابق ، الغايك  أحكداث ال ك   العالميك  الثانيك ، يعتمكد            

تعككداد الجيككوخ اضككااتتما، اتككح مكك  تقككدم تراولككوج  فكك  تجككال المعلوتككاو اامسككتاباةاو، مانككت الجيككوخ 

 ، اخت اق خططه انواياه عب  التجسسو العدا ت  خالل آايزداد اعتمادذا علل تفادي تفاجتتقلص عدديا، 

يقاسكاا بمقكداة المعلوتكاو المتكوف    األتاك  بك  ااادذاةذكا امقتصكادي فصاة تعياة تقدم الكدال ااسكتق اةذا

، اتكك  ذاككا  امسككتاباةي فقككط –للدالكك  عبكك  أجمككز  امسككتاباةاو التكك  لكك  تعككد تقتصكك  علككل الجانككب األتاكك  

أصككب ت الككدال المتقدتكك ، ت مككز علككل ت امككز الدةاسككاو االب ككوث االت ليكك  امافكك  أشككرال جمككح المعلوتككاو 

 األجمكز  امسكتاباةي  الع اقيك  لكداةذا الفاعك  فك  القضكاء علكل تكأت  أذميك  تاميك  ذاا الس ي  االعلاي ، ات 

 (.21: 2113)الوندي، اإلةذا  اضماا امستق اة للبلد

تؤدي أجمز  األت  ا امستاباةاو االمااب او داةا ذاتا ات وةيا ف  صيان  أت  البلد القوت ، عب  ا       

امستاباةاو  وايأخ  ت لل إذ ي  امتوال اغي ذا،  اعملياو غستراف   امةذا  االتجسس االج يم  الماظم

المعلوتاو الت  يجمعما عااص ذ  ايستادتونما لمع ف  تا يفعله اتا قد يفعله العدا، اتا ذ  المواةد المتاح  

لديه، ايعالج ت للو امستاباةاو المعلوتاو ال ساس  للغاي  ايتا اا الق اةاو االتوصياو المستادت  

قتالي  االس ي  اغي ذا ت  الممام، مما يعم  ت للو امستاباةاو لصالح القواو المسل  ، لت ديد الممام ال

  (.Arthur, 1986: 223اال روت  امت ادي ، احتل ف  المؤسساو الااص  )

ا ف  ذلك تا  بمتقي  ف  ظ  فقدانه، فاا العم  األساسيا ف  ال يا ، ، فم  م تسأيعد األت  عاتال ا          

الشاص ال ي يعم  ف  ذ ا المجال يابغ   اإذدافه ال فاظ علل سالت  المواطاي  اأالت لي  امستاباةي ت  
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تث  )بر ، الشر  األداء عمله بألمع ف  االمماة  الت  تساعده ف  له اا يروا علل قدة مبي  ت  امدةاك اا

2121 :379.) 

يتكألف  أيضكا اذكوالمع فيك  يتضم  بشر  أساسك  األنشكط  اتتضح أذمي  الت لي  امستاباةي ف  مونه       

إلل حد مبي  ت  تمام تث  ت ديد المشرالو، اإنشاء الف ضياو ااألفراة اتقييمما، ات ديد المعلوتاو ااآلةاء 

لوتككككككاو، ااتاككككككاذ الواقعيكككككك  اتوفي ذككككككا اتقييممككككككا، اال ركككككك  علككككككل احتماليكككككك  األحككككككداث، اتجميككككككح المع

   (David,2018:2).الق اةاو

 المعلوتكاو االت قكق تامكا لك  يعكد عائقكجمكح افكإا اتا  ظموة عصك  المعلوتكاو االتراولوجيكا ال قميك ،       

صكككبح ذاالكككك قكككدة مبيككك  تككك  جمكككح المعلوتكككاو المتاحككك  للم للكككي  أسكككابقا، فقكككد  فككك  الواقكككح ممكككا مكككاا  امبيككك

يتضاعف أضكعافًا تضكاعف ،  المثبت ،، المثبت  اغي  اتوفي ذا اع المصادةامستاباةاتيي  ت  م  نوع ت  أنو

امسكتاباةاو فك  مكونم  العاصك  ال اسك  فك  ذك ه الديااتيريك ، فمك  أمثك  تك  تجك د   ذميك  ت للكأاذاا تكأت  

 (.David,2018:5تتاصصي  ف  تجال المعلوتاو اجاتعي  اناقلي  لما )

للتابؤ  ستعم  امستاباةي ليس شرالً ت  أشرال امستبصاة المافضال ع  ذلك، فإا الت لي   

يضا عل  قائ  علل أساليب ب ث ممي  انوعي  سليم  تتريف اتتوافق إلل حد مبي  أبالمستقب  ف سب، ب  ذو 

يعد الت لي  امستاباةي أدا  حيوي   إذتح العلوم امجتماعي  االسلومي  االتاصصاو األماديمي  األخ ح، 

مفموته ال ديث اقد م يروا الرثي  ت  الااس علل دةاي  بالداة ال ئيس ال ي يؤديه، فالمدف ت  لكت  ب

الت لي  امستاباةي ذو إج اء ت اجع  تفصل  للمعلوتاو الت  ت  جمعما ت  أج  اتااذ ق اةاو تستاي  ، 

ميفي  عم  المج تي   يعد فم  إذاف  الوقت ال ال ، فاا تشمد التمديد آخ  ف  التغي  ف  عال  تتطوة، 

بط ائق تتزايد  التعقيد أتً ا أساسيًا متااذ ق اةاو تستاي   بشأا األت ، ايعد جمح البياناو اامستعالم عاما 

ات ليلما تماة  تتاصص  ف  أي تجال ت  المجامو، الم ا السبب أصبح الت لي  امستاباةي اآلا أمث  

الت لي  امستاباةي اال ماء داًةا حاسًما ف  األت  ال ديث ألنه تؤدي تماةاو  إذأذمي  ت  أي اقت تضل، 

يمّر  الم للي  ت  ت ديد التمديداو عب  استعمال الرثي  ت  تصادة البياناو االتقاياو، اذ انه غالبًا تا يفس  

مصدة ت للو امستاباةاو ممياو مبي   ت  البياناو ت  تصادة تتعدد ، بما ف  ذلك المجموعاو البش ي  اال

المفتوح االصوة  االوسائ  التقاي  األخ ح باستعمال الب اتج المتاصص  اتماةاو التفري  الااقد، حيث 

 اإفخ ، آات  جانب  (Allan,2015:1- 2). يمر  بعد ذلك تقدي  ذ ه البياناو بط يق  يمر  لرخ ي  فممما

تااذ ق اةاو إ  امستاباةاتيي  ت  ذمي  الت لي  امستاباةي تب ا بصوة  خاص  ف  مونه يمر  الم لليأ 

ل ماي  األف اد االماظماو، حيث يوف   تستعم قائم  علل البياناو، فالت لي  امستاباةي يعد أدا  ذات  

الت لي  امستاباةي تعلوتاو استاباةاتي  قابل  للتافي  ت  تاظوة است اتيج  اعمل  اترتير ، ات  ث  فاا 
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أفض  تعتمد علل البياناو، مما انه يساعد علل إداة  المااط ، ففضال ع   ذ ا مله يمّر  ت  اتااذ ق اةاو

ف  العال  ال قيق ، حيث يوف  مالما ااستعاستاالص الاتائج ت  البياناو، فانه يجب أا نفم  ميف يت  تفسي ذا 

لي ، فضال ع  الت لي  امستاباةي البياناو االمع ف  الالات  لصانع  الق اة إلداة  المااط  بشر  أمث  فعا

انه يساعد ف  ال د ت  حامو الاشاط اإلج ات ، اذ يمّر  استعمال المعلوتاو ت لل  امستاباةاو ت  ت ديد 

حامو الاشاط اإلج ات  اإج اء تقييماو للمااط  الت  تظم  احتمال حداث امذح أا الض ة، ات  ث  

 (Koltuksuz&Tekir,2006:2). ع العم  علل اضح است اتيجياو للتافيف ت  ذ ه المااط  المتوق

المتغي  األال، تصدح الباحث، بشجاع  علمي ، ألخ  اتام المبادة  الب ث ف   بالاظ  ألصال  اندة  ا      

، ممماةاو الت لي  امستاباةي، ذاو الطبيع  الس ي  التات  للغاي ، حساس اال ياد  ف  ب ث تفموم استثاائ 

 له، اليُسم  ف  تقدي  إضاف  علمي  جديد  للمرتب  امستاباةي  الع اقي .ليسد نقصا تلموسا ف  التاظي  

ه عب  امحتمكال الربيك  فك  أن Shapira-Ettinger(  2118ايتاج ) -خ ح، ت ح شابي اأات  جم   

لتعكويض اآلثكاة المثبطك   تممكايمر  أا تروا الثق  المف ط  أتً ا حيويًكا  هنإفال صول علل ترافآو تستقبلي ، 

ااتج  ع  بعض المواقف، لك لك يمرك  أا تقكود الثقك  المف طك  إلكل قكدة أمبك  تك  ال كافز االمثكاب   ااألداء، ال

ات  ث  إنجاااو أعلل، فضال ع  أا الثق  المف طك  يمرك  اا تكؤدي إلكل خكداع الك او االمك ا  تك  الواقكح، 

مانت ت م  صانح القك اة تك  التعك ض فم ه ال ال  المزاجي  المؤقت  يمر  أا تروا تاطقي  بالفع  اتفيد  إذا 

ل ككامو تزاجيكك  أمثكك  سككوءا اضكك ةا، تثكك  الدافعيكك  الماافضكك  االشككعوة باليككأس، لكك لك، فككإا امن كك اف اا 

الاككك اج المؤقكككت عككك  الواقكككح الموضكككوع  الاكككاتج عككك  الثقككك  المف طككك  قكككد ي مككك  الصككك   العقليككك  للفككك د 

.(Isabela,2015:31) دد الكل أا امفك اد يميلكوا إلكل التفكاؤل عاكدتا يكت  القد أشاةو األب اث فك  ذك ا الصك

اتااذ الق اة ف  ظ  حال  عدم اليقي  ايظم اا ثق  اائد  ف  ال ر ، حيث يمي  األف اد الواثقوا بشكر  تفك ط 

إلل المبالغ  ف  تقدي  قدةتم  الاسبي ، ل لك يبدا أا تصوةذ  ألفعالم  علل األةجح، يعد أمث  أتانًا ت  تصوة 

ال ي  م يظم اا ثق  تف ط ، اانمك  يقكدّةاا مثيكً ا قكدةاتم  الااصك  )الثقك  المف طك (، حيكث تالكق  اآلخ ي 

الثق  المف ط  حال  ذذاي  يقل  األف اد فيما ت  تقكدي  األبعكاد امخك ح للاتكائج الم تملك  لكيس ألنمك  م يقوتكوا 

التعاتك  تكح تلكك امحكداث، فالثقك  المف طك  بتقييمما علل أنما تمم  الر  ألنم  يبالغوا ف  تقدي  قدةتم  علل 

      (Ioannis,2013:2).ذ  القو  الدافع  الت  تشجح األف اد علل القيام بسلومياو قد م يقوم بمكا أفك اد آخك اا 

الل أنه ملما اادو صكعوب  المممك ، ااد تسكتوح الثقك  المف طك  االقيكام Langer ( 1975منج  ) ولقد اشاة

بالسكلوك، فضكال عك  اا األفك اد الك ي  أتمكوا الممكام باجكاح فك  الماضك  سكوف يصكبح لكديم  ايكاد  فك  ثقكتم  

  بانفسم  بغض الاظ  عما إذا مانت ذ ه الثق  تب ة  أم م، اذ يمي  األف اد إلكل تجاذك  المعلوتكاو أا الماكاط

  (Ioannis,2013:3-4).الم تبط  بممم  تا ايستاداا فقط إلل قدةاتم  الشاصي  المبالغ فيما 
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االمعلوتاو الم داد   غالبًا تا توجد الثق  المف ط  عادتا تؤدي المشرالو غي  المألوف نه إذلك، ف للإ 

ي يك  للمواقكف تمكا يكؤدي إلكل ف اد إلصداة ق اةاو تف طك  فك  التفكاؤل فيمكا يتعلكق بقكدةاتم  التقدإلل تي  األ

ا أتاشأ الثق  المف طك  تك  التصكوةاو تصوةاو دقيق  لقدةاتم  الشاصي  اق اةاو ذاو جود  ت تفع ، حيث 

المدةماو ت تفع  المستوح للاجاح، اقد يُاظ  إليما أيًضا علكل أنمكا تقكدي  تفك ط لقكدة  الفك د بالاسكب  لقكدةاو 

أا الف د يمتلك تجموع  تمكاةاو ف يكد  تكدع  التفكاؤل، ممكا تاطكوي الثقك  اآلخ ي  اذلك استااًدا إلل امعتقاد ب

ا فك  تتاكاال اليكد لت قيكق الاتكائج الم جكو ، أاألحداث علكل أنمكا أمثك  احتماليك  المف ط  علل المي  إلل ةؤي  

 اكاذ القك اة بشكر  أسك ع فك تإ اعلل غ اة الت يزاو المع فيك  األخك ح، يمرك  للثقك  المف طك  أا تسكم  تك 

، فإا اإليمكاا المتزايكد للفك د بقدةتكه، Cognitive Simplicityالبيئاو المعقد  عب  عملي  التبسيط المع ف  

جابًككا إلككل جاككب تككح البيانككاو غيكك  المؤمككد ، يقلكك  تكك  ال اجكك  المتصككوة  للفكك د إلككل تعلوتككاو إضككافي  اذلككك 

مف ط  اذا ذك  امعتقكاد بكأا الفك د فالثق  ال Anthony&Louis).  (5-2013:4,للتافيف ت  الاتائج السلبي 

يمتلك تع ف  أا تماة  أمب ، اذ ا يجعله ي مز علل نقاط القو  لديه ايؤت  بافسكه ايكدةك قيمتكه، اذك ا يكؤدي 

خك ي ، فضكال عك  تك م  اتقيكي  بي  لكتوة االتواص  الجيد تكح اآلالل خلق المواقف اميجابي  االاظ   اميجا

داا ت   قعاو الف د الااص ، ات  ث  يشع  الف د بالقدة  علل ت فيز نفسه تلقائيًا داء السابق بدق  اتقيي  تواأل

ال اج  إلل ت فيز خاةج  تما يما ه القدة  االقو  اال ماس للعم  االعطاء ااإلنجاا للوصكول إلكل األذكداف 

 (Isabela,2015:29).مب  ألف د تح نفسه اتح اآلخ ي  بصوة  ات قيق ال غباو ، اذ ا يقود الل توافق ا

الاظك ي، لمتغيك   امحتمالي ، علكل ايكاد  الفمك يساعد الب ث ف  تفموم، الثق  المف ط  ف  األحرام ذ ا ا       

نفس  يؤدي داةاً تمماً ف  تشري  شاصي  الف د االجماع  اباائما ف  جوانبما الماتلفك  اخاصك  فك  األحركام 

تجتمح نوع  خطي  احساس ف  إج اءاته اأحراتكه اق اةاتكه، االق اةاو المت فظ  تاما أا المبالغ فيما، ف  

 ممجتمح امستاباةاو اتراف   اإلةذا .

   تسليط الضوء علل المماةاو الت ف ترم  ذمي  الب ث ال ال أ اأيمر  القول  هنإآخ ، فت  جانب ا         

البياناو اتقاياو إعداد التقاةي  تالك فم  جيد لط ائق ت لي  تإيجب اا يمتلرما ت للو امستاباةاو ت  قبي  

حتل يتمراوا ت  فم  البياناو بشر  أمث  مفاء ، مما يجب أا يرونوا علل دةاي  بأحدث أدااو التراولوجيا 

االب تج  بشر  أمث  سالس ، ايجب أا يروا لديم  أيًضا تماةاو شاصي  مبي  ، اتع ف  صااعي ، افطا  

  . (Joseph, 1993: 3)تجاةي 

انظ اً ألذمي  تماةاو الت لي  امستاباةي اعالقتمكا بالثقك  المف طك  فك  األحركام امحتماليك  اآثاةذكا          

ذ ه بي   عالق  ذلك  ألا الاتراف   امةذا  ،  امستاباةاو تدي ياو الماتلف ، امسيما لدح ضباط اتاتسب 

 المف طك  قد تت تب عليمكا فك  حكال المبالغك   ،حرام امحتمالي  الماتلف  صداة األإالمماةاو بالثق  المف ط  ف  
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الم تبط  بمكا بمكا فك   ااألتاي  ، التع ض لاط  الاسائ  البش ي  االمادي  ااآلثاة امجتماعي  االسياسي  الل 

 الاط  الربي .ا  االقوت  للبلد الل ذلك تع ض األت  الوط

تككدح اجككود ذكك ه ا تاذيكك علككل تعككّ ف ال تسككتمدفالتكك   دةاسككاو،الإلجكك اء  الماسكك ،اتكك  ذاككا بكك او ال اجكك  

  ما اأبعادذا الماتلف .اتتما ااتجاذالعالق  ادةج  قو

  ةئيسي ،ف  جانبي   تظم  -ث الت  استاتجما الباح -ال ال   اا أذمي  الب ث، فمااستاادا الل تا تقد      

 الجانب الاظ ي االجانب التطبيق : : ذما

 :ةالنظري هميةاأل - أ

يعد الب ث ال ال ، ت اال  علمي ، ةائد  اجديد  لب ث العالق  بي  تتغي ي  ي مالا أبعادا نفسي  اعقلي   - 1

تتعدد  تساذ  ف  تشري  شاصي  الضباط االماتسبي  ف  امستاباةاو، مالمماةاو االعملياو العقلي  العليا، 

 الب ث.ساس  الت  استمدفما ئي  ال نوعي  العيا  امستثاا ام لك امحتمالي اإصداة األحرام 

العمود الفق ي  تعدالت  ةي حداث  اندة  الموضوع ال ي تاااله الب ث االمتمث  بمماةاو الت لي  امستابا -2

او نظ ي  ل  يجد الباحث، دةاس اذ ،االعال ألجمز  امستاباةاو االمااب او ف  تراف   اإلةذا  ف  الع اق 

 محتمالي .االعالق  بي  تماةاو الت لي  امستاباةي االثق  المف ط  ف  األحرام  ااالتأا إج ائي  سابق  ت

ذاو أذميكك  مبيكك  ، تتمثكك  فكك  فمكك  اتفسككي   تمككاةاو الت ليكك  امسككتاباةي عمليكك  الب ككث فكك  تفمككوم تعككد - 3

تاباةي، ت ليك  العملياو العقلي  العليا المصاحب  لمماةاو الت لي  امستاباةي، مالعصف ال ذا ، التابؤ امسك

ترالوجيكا المعلوتكاو، امنتبكاه الككل اسككتعمال التشكفي ، االاكداع االتمويكه اامنرككاة، تاظكي  ات ديكد األالويكاو، 

األجككزاء االتفاصككي  الدقيقكك ، جمككح المعلوتككاو، توليككد الف ضككياو، إداة  الت ليكك  امسككتاباةي، ااعككداد تق يكك  

 الت لي  امستاباةي الفعال.

الاظك ي، لمتغيك  نفسك   امحتماليك ، علكل ايكاد  الفمك يساعد الب ث ف  تفموم، الثق  المف ط  فك  األحركام  -4

يككؤدي داةاً تممككاً فكك  تشككري  شاصككي  الفكك د االجماعكك  اباائمككا فكك  جوانبمككا الماتلفكك  اخاصكك  فكك  األحرككام 

إج اءاته اأحراتكه اق اةاتكه، االق اةاو المت فظ  تاما أا المبالغ فيما، ف  تجتمح نوع  خطي  احساس ف  

 ممجتمح امستاباةاو اتراف   اإلةذا .

 :ةالتطبيقيهمية األ -ب 

يُعد الب ث، ت جعاً عمليا للبكاحثي  فك  شكؤاا امسكتاباةاو االماكاب او، بمكا افك ه، تك  تقيكاس نكوع ،  -1

اتجككاه، اخضككاع ت ركك  احككديث، فكك  قيككاس تمككاةاو الت ليكك  امسككتاباةي، ابكك لك يُشككر  خطككو  علميكك  فكك  

 المماةاو االعملياو العقلي  العليا الم تبط  بما، الل التع ف االقياس، بشر  عمل  تلموس.
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يمركك  أا يشككر  الب ككث، بمتغي اتككه الاوعيكك ، التكك  أشككتم  عليمككا، ةميككز  عمليكك  أساسككي  فكك  بكك اتج، قسكك   -2

 ذا .امستاباةاو اتراف   اإلة اوالتدةيب، اقس  الجمح االت لي ، ف  تدي ي

يساذ  الب ث ف  التع ف علل المماةاو امستاباةي  الفاعلك  فك  الت ليك  امسكتاباةي االتعك ف الكواقع   -3

علل القكدةاو ال قيقيك  للضكباط االماتسكبي  افقكا لمبكدأ المعكاي  ، بعيكدا عك  الكت فم الشكديد أا الثقك  المف طك ، 

 الميدان .ستاباةي امالمبالغ فيما، عاد اصداة األحرام امحتمالي  ف  العم  

يمث  الب كث، تجسكيدا ااقعيكا لتوجمكاو اااة  التعلكي  العكال  االب كث العلمك  فك  تعشكيق الب كوث العلميك   -4

األماديمي  للجاتعاو تح اااةاو اتؤسساو الدال  انق  الب وث االدةاساو االاظ ياو العلمي  الكل التطبيكق 

ف  امنفتاح علل المجتمح  جاتع  بال أسواة اعال  بال أاةاق (اانسجاتا تح شعاة جاتع  القادسي  ) الميدان ، 

 .اتؤسساته الماتلف 

الافسككي ، تثكك  علكك  نفككس الت بويكك  ا يعرككس الب ككث، تطبيقككاو تممكك  فكك  عككدد تكك  التاصصككاو فكك  العلككوم  -5

 الشاصي ، عل  الافس العسر ي، عل  الافس المع ف .

يساعد الت لي  امستاباةي الفعكال، القكائ  علكل جمكح المعلوتكاو ات ليلمكا بصكوة  تمايك ، بامسكتااد علكل  -6

أفض  اأحدث تماةاو الت لي  امستاباةي، ف  تقكدي  امستشكاةاو امسكتاباةي  الدقيقك ، لصكانح القك اة، فك  

 ااسب ، علل تستوح أت  الدال .امستباقي  الماتقدي  الموقف ااتااذ اإلج اءاو االتدابي  امحت ااي  

 أهداف البحث:

 : علل تا يل تع فالذدف الب ث ال ال  الل 

 .تماةاو الت لي  امستاباةي لدح ضباط اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف   امةذا  -1 

لككدح ضككباط اتاتسككب  تدي يكك  امسككتاباةاو  دملكك  الفكك ق امحصككائ  فكك  تمككاةاو الت ليكك  امسككتاباةي  -2

 علل افق )ال تب  العسر ي (.اإلةذا  اتراف   

 .لدح ضباط اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف   امةذا  امحتمالي  ف  األحرامالثق  المف ط   -3

لكككدح ضكككباط اتاتسكككب  تدي يككك   حركككام امحتماليككك  المف طككك  فككك  األدملككك  الفككك ق امحصكككائ  فككك  الثقككك   -4

 علل افق )ال تب  العسر ي (. اإلةذا امستاباةاو اتراف   

لكدح ضكباط االثقك  المف طك  فك  األحركام امحتماليك   تمكاةاو الت ليك  امسكتاباةيالعالق  امةتباطي  بي   -5

 .اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف   امةذا 
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 حدود البحث:

علل دةاس  تماةاو الت لي  امستاباةي اعالقتما بالثق  المف طك  فك  األحركام يقتص  الب ث ال ال   

امحتماليكك  لككدح ضككباط اتاتسككب  تككدي ياو امسككتاباةاو اتراف كك  امةذككا  فكك  ت افظككاو الفكك او األاسككط 

 (.2121باب ( لسا  ) –الديواني   –م بالء المقدس   –)الاجف األش ف 

 تحديد المصطلحات:

 ع فما م  ت : الت لي  امستاباةي:تماةاو  -1

 (Heuer,1999): ذوي   -

ذ  الت ليك  المكاذ  لل قكائق اامسكتاتاجاو، التك  تتضكم  التفصكي  االتوليكف لكدلك  التك  تك  جمعمكا  

اسككتاتاج عبكك  اتقييممككا بشككر  فكك دي اتشككت ك االتوصكك  إلككل  تممكك ، اغيكك تممكك  اإنشككاؤذا اف اذككا الككل 

اذك  تكامج قابك  للتافيك  تسكاعد ت للك  امسكتاباةاو علكل أداء اظكائفم  األتايك   حرام،امستق اء ااصداة األ

 .(Heuer,1999:9الااص  بم  )

 Tekir,2006)  &:(Koltuksuz مولترسس اتيري  -

ذ  الجمد المب ال للوصول الل طبيع  القضي  امستاباةي  توضكح التافيك  يكت  تافيك ه تك  قبك  ت للكو  

 (Tekir,2006:1يشرلوا أحراًتا تضيف قيم  إلل المصادة االمعلوتكاو التك  تك  جمعمكاامستاباةاو ال ي  

 &.(Koltuksuz 

 Straus,et al):   (2009,.ست ااس اآخ اا -

ذ  تجموع  قدةاو تتضم  بشر  أساس  األنشط  المع في  االممام تثك  ت ديكد المشكرالو، اإنشكاء  

تاو ااآلةاء الواقعي  اتوفي ذكا اتقييممكا، اال رك  علكل احتماليك  الف ضياو ااألفراة اتقييمما، ات ديد المعلو

اقوع األحداث، اتجميح المعلوتاو، ااتااذ الق اةاو، اغالبًا تا ي دث الت لي  امستاباةي ضم  المجموع  

 Straus,et)اتكك  ثكك  فككاا تمككاةاو الت ليكك  امسككتاباةي تتضككم  أيًضككا العمليككاو اا امنشككط  امجتماعيكك  

.(al.,2009:1 

 (Stephen,2012): ستيف   -

ذككككك  تفسكككككي  المعلوتكككككاو حكككككول الاصككككك  أا البيئككككك  لغككككك ض المسكككككاعد  فككككك  صكككككاح ااتاكككككاذ  

  (Stephen,2012:398).الق اة

 (David,2018):دافيد  -

انما القدة  علل ت وي  المعلوتاو الاام المستقا  تك  العكدا الكل تعلوتكاو تؤمكد  لإلنك اة اامسكتعداد  

 .(David,2018,1)ع ض للمباغت  اا لرشف ايفما المبر  اتاح الت
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 التعريف النظري:-

 عاله لرونه استاد لاظ يته ف  بااء تقياسه.أتبال الباحث تع يف ذوي  الم موة  

 التع يف امج ائ  لمماةاو الت لي  امستاباةي: -

الت ليكك  "الدةجكك  الرليكك  التكك  ي صكك  عليمككا المسككتجيب عاككد اجابتككه عكك  فقكك او تقيككاس تمككاةاو  

 امستاباةي ال ي بااه الباحث".

 ع فما م  ت : -األحرام امحتمالي :ف  الثق  المف ط   -2

 (:2113ال رم  ) -

 (.16: 2111جوبته" )ال رم ، أاد م تب ة له عاد الف د ف  ص   "ذ  اعتق 

 (:2116الجااب  )  -

أا حرمككه الشاصكك " )الجاككاب ،  ذكك  تقككوي  تبككالغم فيككه تكك  قبكك  الفكك د لمماةاتككه اتعاةفككه الشاصككي  " 

2116 :29.) 

 (Isabela,2015):ايزابال  -

ذكككككك  تسككككككتوح الثقكككككك  المفكككككك ط أا غيكككككك  المبكككككك ة قياسككككككا بككككككالواقح الموضككككككوع  ااألداء العككككككام  

(Isabela,2015:26). 

 et al.,2016)  .(Bertrandبي ت اند ااخ اا -

 (et al.,2016:7تع فته بمع ف  اآلخ ي ذ  المبالغ  ف  تقدي  الف د ل ج  تع فته، ات  ث ، تقاةن   

 .(Bertrand  

 et al.,2018)  :(Darciداةش  ااخ اا -

 اذ  إيمكاا غيك  تبك ة بصك   إجابكاو الفك د ،ع  المعاي   المثالي  انما امن  اف المامج  ال ئيس 

etal.,2018:1)  .(Darci 

 (Kunxiang et al.,2019):مياسيانغ ااخ اا  -

ه أا تعلوتاته، أفضك  تمكا ذك  عليكه ؤروا أدايما الف د أا عوات  تعيا ، عاد ً تا يذ  ظاذ   يعتقد ف 

 et al.,2019:2)  .(Kunxiangف  الواقح

 (Robert,2020):ةاب و  -

 (Robert,2020:27)ذ  المي  إلل المبالغ  ف  تدح ص   تا يع فه الم ء. 
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 التعريف النظري:-

 عاله لرونه تبال تقياسه.أل الباحث تع يف الجااب  الم موة تبا 

 األحرام امحتمالي :ف  التع يف امج ائ  للثق  المف ط   -

 األحركامف  المف ط  "الدةج  الرلي  الت  ي ص  عليما المستجيب عاد اجابته ع  فق او تقياس الثق   

 امحتمالي  ال ي تبااه الباحث".

           



  

 

 

 الثاني الفصل

 

 سابقةالدراسات النظري والطار اإل
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 نظري:ال طاراإل

 التحليل االستخباري: األول: مهاراتالمحور 

  مفهوم التحليل االستخباري: -

)اسكتاباة( فك  صكوة  ا ملمك  )اسكتاباةاو( ي جكح أصكلما الكل اسك  أف  تعج  المعان  الجكاتح اةد  

المف د اج ةذا )خب ( اج عما )استاباة(، اذ يت  تع يف )امستاباة( بوصفه اسكما علكل انكه امسكتاباة عك  

أحوال الشاص، أي التماسما االسؤال عاما، مما اةد فك  قكاتوس المعجك  الوسكيط تع يكف امسكتاباة، فيقكال 

امسككتاباة اامسككتاباةاو، لغكك    توضككي ه لمعاككلافكك  ، اسككتاب ه: أي سككأله عكك  الابكك  اطلككب أا يابكك ه بككه

امسكتاباةاو العسكر ي  اداةذكا ت قيكق األتك  القكوت  للدالك  فك  الفقكه "ف  متابه  ، ايدااشاة أاتصطل ا، 

، الل أا )امستاباة( لغ  ذو: السؤال ع  الاب . االابك : ذكو الابكأ، أا ذكو تك  "اإلسالت  االقانوا الوضع 

االابيك :  ، ، االجمح أخباة، اذو اس  لما ياق  ايت دث به، اي تم  الصكدق االرك  أتاك ت  نبأ عم  تستاب

، الكك ي يابكك  الشكك ء بعلمككه، اذككو أيضككا: العككاةف بككالاب ، االعككال  بككه، ايقككال: ةجكك  خبيكك : أي عككال  بككالاب 

 (.526 -525: . واالماب : ت  يتجسس األخباة، ت افظ  علل أت  الدال . )ايداا،  

او اصطالحا، فم  تك  التعبيك او ال ديثك  التك  بك او خكالل ال ك   العالميك  األالكل أتا امستاباة

  تع يفاو تاما: جمل الما 

ا تتوف  لدح مباة المسؤالي  ت  المدنيي  االعسر يي ، حتل أنما المع ف  االعل  بالمعلوتاو الت  يجب إ -1

 يمرام  العم  لتأتي  سالت  األت  القوت .
ذ  جمح اتقسي  ات لي  اايضاح اتفسي  م  تا يمر  ال صول عليه تك  تعلوتكاو عك  أي نكواح  دالك   -2

 أجابي  اا لمااطق العملياو االت  تروا مات  لزاتا تباش ا للتاطيط. 

 ذ  جمح المعلوتاو ع  الاص  أا حتل ال ليف أحيانا أا ع  دال  ت ايد .  -3

 (527: . و)ايداا،   اقاو اقدةاو اتاططاو الدال  المعادي ذ  تجموع  المعلوتاو المتعلق  بط -4

مما يمر  تع يف امستاباةاو أيًضا علل أنما تعلوتاو تاتجك  قابلك  للتافيك  فك  الوقكت المااسكب تك   

شانما تساعد  صانع  السياساو اصااع الق اة االقاد  العسر يي  علكل أداء اظكائف األتك  القكوت  الااصك  

ؤمء القاد ، تساعد امستاباةاو ف  تطوي  السياساو اامسكت اتيجياو التك  ت كافم علكل أتك  بم ، فبالاسب  لم

األت ، فعااص  امستاباةاو يقوتوا بالت لي  امستاباةي عب  ت ويك  عكدد م ي صكل تك  األدلك  التك  ياكتج 

سياسكككاو ي صكككااع الأو تصككمم  خصيًصكككا لمكككؤمء العمككالء )عامككا اسكككتدممو إلكككل تاتجككاو تككك  المعلوتكككا

االق اةاو االقاد (، فاألعمال امستاباةاتي  نفسما تقوم علل الرفكاءاو االممكاةاو، اذكو تكا يشكي  إليكه جكوا 



 81                                               اطار نظري ودراسات سابقةالفصل الثاني .......... 

 

 

، ال ئيس السابق لمجلس امستاباةاو القوت  امت ير  باس  "المماةاو االاب او"، Joh Gannonغانوا 

عقكد  اسك يع  التغيك ، فمكو يفتك ض أا فضال عك  أا القك ا ال كادي االعشك ي  تلك ء بمشكام  اسكتاباةاتي  ت

ذااك حاج  إلل نماذج جديد  لالسكتاباةاو إذا أةادو امكامو امسكتاباةاو المعاصك   توامبك  أعكداء القك ا 

 (David,2012:2).ال ادي االعش ي ، ناذيك ع  إل اق المزيم  بم  

 لفهننم للدولننـة السننـر  النشننـاط" أنهـننـا علـننـى االسـننـتابارات  -وارنـننـر مايـننـكل - مننن جانبننه عننرف       

 أنهــا الكنديــة العســكرية االســتابارات في رفيـع مسـؤول عـرف عليهـا، وقـد التأثير أو األجنبيـة الكيانـات

حــفهــوم   وتـــتت  ــــن ـــــن حــاـــ ولت حـتـــ  تدــــت ـت   ـــفعليهـا.  الحصـول يصعـب التــي المعلومــات“
ـــ ح  وهـــو ـ  ـــط -ـ لتـــون د ـــ ز -ذـهـــ  حـجهـــود حـتـــ    ـــ م   جـ ـــد تـ ـــي   قـ ـــي حةـ  ق ـ ـــوحت حـجو ـ ـــد  ــ  حـقـ  ـتق عـ
   حـول ـ ت  وحةق د ـ  نوحــنظ  ـن حـ سـق  ن   ـن    أجهــزة حلســتخ   حت  ـــن حـ  ـلـ(  66) ـق  ــالت ـــع 

ـــ ـ    حــتاـــدة  ـــف حـتـ ـــم حـت   ـ ـــ م  تقد ـ ـــ  أي"وتـ ـــتخ   حت هـ ـــ ح   حلسـ ـــع حـق ـــ ج ـلـ   ـــي تســـ عد ق ن ـــي تنت عـل 
حـخقــوم   ـــاًل عــن ـوحجهـــي جهـــود هـــ ل   ـى تــ ح حتلتــ ح حت ا ــ ل تـ ــي ـ  نــي  أو حـتتثــ  عـ ى حتخـ ذلعـ

ــيلـلتتثــ  عـ –حـاق ق ــي أو حــتخ لــي –حـخقــوم  ".ـت لقــي  س  ســته  حـخ  ج ــي وحةـن ــيحـ ـى تــ ح حت حـدـو
جـــع  نشـــ ط"ـى أنهـــ   لـحــ قز ـــي حةـ  ق ـــي حلســـتخ   حت عـ ـ  تاد ـدًح   ـ ف ـ ـ ط حلســتخ   حتثو قـو ة أق

ـ ت حـخـ م ــن خـالل وسـ ئل  ـثـل حــسـح  ــ  حــ لـو أجـل  ت ـــنوحـتاق ــق  وحلســتجوحب  وتال ــل هــذه حــ لـو
 (. 2، 2118 ) تاصككككككككككككككككككككوة،".تـقـــــــــــــــــــــن ق نـــــــــــــــــــــع حـقـــــــــــــــــــــ ح  ــــــــــــــــــــــن حتخـــــــــــــــــــــ ذ تـــــــــــــــــــــ ح حت ســـــــــــــــــــــل ـي

ـ ت حـتـ   تـم جـ هـ  وتال لهـ   هـدف"ى أنهـ   لعـ و   حإلطــ   حـســ  ق نفســه  تــم ت   ــف حلســتخ   حت  حــ لـو
ـ  عـقــــً  ـلتطــــو حت حـس  ســـــ ي ثـــتقد ــــم  هــــم أق ى حةنشــــطي حـهدحـــــي  ـــ  حـدحخــــل    إلـ  ـــــي تــــىلحـوتــــوف عــــ
ـــ ـم.ـوحلجت وحلتتق د ـــي ـــول حـ ـ ـــق  ي اـ ـــي وحـ سـ ـــ    " ع ـ ـــ  ة أخـ  ـــ ن حلســـتخ   حت تســـ عد ـتخـــذ حـقـــ ح   و   ـ

ــي ى  هـم حــخ ط لعـ ت   ــف و  ــد هــذح حـ  أو خ  جهــ  وحــق سـب حـس  سـ ي حـتــ   ـقــن أن تاــدا دحخــل حـدـو
ـوححـتـ  تتسـم   ـشـــو ي  ـ  حـت   فـ تثــن أق   .وحــو

امسـككـتاباةاو، اذـككـ  "العمليـككـاو  بعـككـداً إضافيـككـاً فكك  تع يـككـف -جيـككـ  ا بيثيـككـاا -اقـككـد أضـككـاف       

 تصطلككـح شككـات  يشككـي  إلككل تجموعككـ  تككـ  :الس يـككـ " فقككـد قاتـككـا بتع يـككـف امسـككـتاباةاو عـككـلل أنمـككـا

إلل صانــح القــ اة، االتــ  يتـكـ   تبـدأ تـ  التاطيـط اجمـح المعلوتـاو إلل الت ليـ  اةفعما األنشـط ، التـ 

تـكـ  خـكـالل توفـكـ   االتـ  تمـدف إلل ال فـاظ عـلل األتـ  الاسـب  أا تعزيـزه القيــام بمــا بصــوة  س يــ ،

لتافيكـ   م تملكـ  بط يقكـ  تتيكـح ت كـ ك الدالكـ  فك  الوقكـت المااسكـبال ت  يــ  تســبق للتمديــداو القائمـكـ  أا

التمديـداو باسـتادام م  الوسـائ ، بمـا فك  ذلكـك العمليكـاو  سياسـ  أا اسـت اتيجي  اقائيـ  تسـتمدف اسـتيعا 

 (. 2، 2118 ،) تاصوة. الس ي 
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اا الت لي  امستاباةي ذو العملي  التك  ي كول الم للكوا امسكتاباةيوا عب ذكا األدلك  إلكل تعلوتكاو  

ت ليليكك ، حيككث تاككدةج نتككائج الت ليكك  امسككتاباةي عككاد ً ضككم  ااحككد  تكك  أةبككح فئككاو عاتكك  للت ليكك ، فعلككل 

دةاس ، تح ت اعكا  أمبك  المستوح األساس ، فإا عملي  الت لي  امستاباةي تصف بشر  مات  الظاذ   قيد ال

عدد تمر  ت  المتغي او ذاو الصل  بمكا، افك  المسكتوح التكال ، يتجكااا الت ليك  تجك د الوصكف الكل شك ح 

الظاذ   بالرات ، اف  المستوح الالحق، ي ذب الت لي  امستاباةي إلل تا بعد الوصف االش ح إلل التفسي ، 

  (David,2012:3).اع الفعال اذ يؤدي الت لي  ف  الاماي  إلل التوليف ااإلقا

اعلل المسكتوح األاسكح، فانكه يمرك  اا تركوا تصكادة تعلوتكاو الم لك  امسكتاباةي ذاو شكقي : سك ي       

اغي  س ي ، حيث اا ذ ا التمييز بي  المصادة المصاف  اغي  المصاف  اقيم  م  تاما لكيس بظكاذ   جديكد ، 

ت ال ك  ، فانكه فك  اقكت السكل  يمرك  ال صكول علكل فف  حي  أا المصادة السك ي  تركوا ضك اةي  فك  اقك

الجزء األمبك  تك  المعلوتكاو امسكتاباةاتي  عبك  القاكواو اا المصكادة العلايك ، اعبك  ت ليك  األدلك  اتوليفمكا 

اتفسي ذا، ايفض  أا يروا ذلك ف  تجموعاو تعااني  تتعدد  المصادة، ااستجاب  لمتطلبكاو العمكالء، يقكوم 

 لي  امستاباةي، اعاد القيام ب لك، فإنه يروا لدح الم لك  تممتكاا: تجميكح أجكزاء اللغكز الم للوا بإنشاء الت

بشر  ص يح، ابما أا جميح قطح اللغز غي  توجكود  أبكًدا، فانكه يقكوم بتامكي  بشكر  صك يح تاذيك  الصكوة  

.(Kristan,2001:8)  

يك  ، بك  اا الت قكق تامكا اتاك  ظمكوة عصك  المعلوتكاو، فكإا جمكح المعلوتكاو لك  يعكد بالمشكرل  الرب

اصبح يشر  تشرل ، فف  الواقح، ن   نجمح بشر  عام ضم  الرثي  ت  األتام  الرثيك  تك  المعلوتكاو، لرك  

اتككح ذلككك، انظككً ا ألا تككوفي  المعلوتككاو المتاحكك  للعمككالء تكك  مكك  نككوع تكك  أنككواع المصككادة، المثبتكك  اغيكك  

يري  جديد  تاتلف  ت مز علل المعالج  االشك ح االت ليك  المثبت ، يتضاعف أضعافًا تضاعف ، فاا ذااك دياات

  (Aris & Simon,2002:41).الدقيق

ايعد ت للو امستاباةاو العاص  ال اس  ف  ذ ه الديااتيري ، إنم  أمثك  تك  تجك د تتاصصكي  فك   

تيككاة تجككال المعلوتككاو، اأمثكك  تكك  تجكك د جككاتعي  انككاقلي  للمعلوتككاو، حيككث يقككوم ت للككو امسككتاباةاو باخ

المعلوتاو اغ بلتما ايفس اا األدل  الااتج  ايضعونما ضم  سياقما ايصممونما لتلبي  احتياجكاو ةؤسكائم  

 ال ي  يصاعوا السياس ، اذ يمر  ت ديد أةبع  تستوياو للت لي  امستاباةي: 

)اصككف  اتوضككي   اتفسككي ي اتقككدي ي(، اذاككا يثككاة سككؤال: "تكك  يمراككه أداء أي تسككتوح تكك  ذكك ه 

وياو امةبككح؟" احتككل إذا مككاا العمكك  فكك  الت ليكك  امسككتاباةي يعتمككد علككل تجموعكك  تشككت م  تكك  المسككت

ليسكوا تجمككزي  بكافس القكدةاو االممكاةاو االمع فكك ،  جمكيعم  الاصكائص الشاصكي  للم لك ، فككإا الم للكي 

  لمسكتوياو فالف اق الف دي  ف  المواذب االتدةيب االابك   تعاك  أيًضكا أا بعكض الم للكي  ذك  أمثك  تالءتك
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تعياكك  تكك  الت ليكك  امسككتاباةي تكك  غيكك ذ ، فككإا ترليككف الم للككي  بعمكك  يتااسككب تككح تعككاةفم  اتمككاةاتم  

   (David,2012:6).اقدةاتم  ت  شأنه أا يعزا نجاح عملي  الت لي  امستاباةي 

تك  يكت  ذ ا اي مز الت لي  امستاباةي ذ ا الجانب ت  حقك  الدةاسكاو امسكتاباةي  علكل الط يقك  ال

األساسك  فك  تعزيكز القكدة   المكدف، ايتمثك  امسكتاباةاوبكي  أجمكز  بما جمح المعلوتكاو ات ليلمكا اتبادلمكا 

امستاباةي ؟ ميف يمر  تقيي  الت ليالو  تث :الت ليلي  للعاتلي  ف  ذ ه األجمز  ت  خالل اإلجاب  علل أسئل  

ذك ا اقكد تك  توجيكه انتقكاداو لمك ا  تطوي ذكا؟يمر   اميفامستاباةي؟ ف  الت لي  المستعمل  الوسائ   اتاذ 

ذكو جمكد أمكاديم  نظك ي اتافصك  عك  الت كدياو اليوتيك  التك   امسكتاباةي،الجانب علل أساس أا الت ليك  

ااا  لمك ،فكاا ذك ا الجانكب يعكد غيك  ذي جكداح بالاسكب  تك  ثك  يواجمما العكاتلوا فك  أجمكز  امسكتاباةاو ا

ذ  تلك الت  ياميمكا تك  خكالل الابك  . غيك  أا تثك  ذك ه ال جكج،  امستاباةي،لم ل  المع ف  الت  يرتسبما ا

يمر  ال د عليما ت  خالل التأميد علل اا جزء م يستماا به ت  أد  عل  امستاباةاو يعركس خبك او أفك اد 

 اتم  حكول تكا عكد أمكاديميي ، ابكدأاا فك  نشك  خبكاال ي  أصب وا فيمكا ب عملوا سابقا ف  األجمز  امستاباةي 

مانوا يقوتوا به أثااء عملم  ف  تلك األجمز ، ب  قدتوا نصائح حول ميف يمر  ت سي  الت لي  امسكتاباةي 

 (. 3: 2118. ) تاصوة ، 

 الكفاءات األساسية في التحليل االستخباري: -

ساسكي  ب اث الااص  بالت لي  امستاباةي اجكود ثكالث تجموعكاو تك  الرفكاءاو األلقد افت ضت األ 

التك  طوةذكا ت لكال امالك  للم ل  امسكتاباةي المصكاحب  لمكا المتداخل  اتجموع  ت  الاصائص الشاصي  

ممكا ذكو توضكح فك  David Moore & Lisa Krizan األت  القوت  امت يري  ديفيد تكوة اليكزا م يكزاا 

 (:1الشر  )
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 (8شكل )

 كريزانالكفاءات األساسية الوظيفية لتحليل الذكاء لدى مور و 

 (David,2012:7)  

لقد طوة م  ت  توة ا م يزاا ذ ه المعايي  بوصفما تاطلقا لإلجاب  ع  األسئل  امساسي  حكول تك    

ذ  ت للو امستاباةاو اتا ذ  المع ف  االمماةاو االقدةاو الت  ي تاجوا إليما لت قيق الاجكاح فك  عملمك ،  

مد  ت  الم اجعكاو حكول ميفيك  إنتكاج ت ليك  اسكتاباةي، اجمكت فالاماذج السابق  للت لي  امستاباةي االمست

تاظم ، اتح ذلكك، فقكد تك  حتكل اآلا ت ميكز القليك  أا عملي   ااذتماًتا مبيً ا للت لي  امستاباةي بوصفه نشاط

ت  امذتمام علل العاص  األساس  إلنتاج المعلوتكاو امسكتاباةي ، اشاصكي  الم لك ، االرفكاءاو األساسكي  

الت  يتطلبما ذلك الم ل  لت قيق الاجاح، فالم للي  احدذ  ذ  ت  ياشئوا المعلوتكاو امسكتاباةي ، اتك  ثك ، 

  بالعمك  بمكا يتااسكب تكح قكدةاتم  اتمكاةاتم  اتعك فتم  يعكد جكزًءا حيويًكا تك  اسكت اتيجي  فإا ترليف الم للي

إصالح استاباةاتي  صاةت ، فاصائص الم للي  الاكاج ي ، اتجموعك  القكدةاو االممكاةاو االمع فك  التك  

  (David,2012:7-9). طوةذا توة ا م يزاا تعد الاطو  األالل ف  عملي  اإلصالح ذ ه 

 

 

الكفاءات 
اَلساسية 

الوظيفية للمحلل 
اَلستخباري

المعرفة

معرفة الهدف-

مجتمع -
االستخبارات

الخطط الحكومية -
والسياسية

العمالء-

تحليل مصادر -
المعلومات

القدرات

التواصل الفاعل-

العمل كفريق متعاون-

التفكير  -

الخصائص الشخصية

الفضول الشديد-

الدافعية الذاتية-

الشغف باَللغاز-

حس الدعابة-

المالحظة النشطة-

المهارات

تفكير ناقد-

حاسوب-

أسلوب تعبير-

لغات أجنبية-

باحث ناقد-

جمع المعلومات -
ومعالجتها
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 -يلي : ي تتضمن ماوالت

 الخصائص الشخصية: -8

ف  استرشاف الرفاءاو األساسي  لت لي  استاباةات  ناجح، محم توة ا م يزاا أا ذااك خصائص ت تبطك  

بككالم للي  تكك  الكك ي  يعككداا األمثكك  نجاًحككا فكك  عملمكك ، فلقككد أشككاة تككوة ا م يككزاا أيًضككا إلككل أا خصككائص 

ي  ت ليليك  ديااتيريك  احيويك ، الم للي  الااج ي  ذ  بمثاب  اصف للقي  االمعايي  االمعتقداو لثقافك  اسكتاباة

اعلل ذ ا الا كو، شكرلت ذك ه المعكايي  تؤشك او أاليك  يمرك  أا تركوا تفيكد  أثاكاء عمليك  التوظيكف لعااصك  

لكوحم أا الشكاص الك ي يتمتكح بكالرثي  تك  ذك ه الاصكائص الشاصكي  يميك  إلككل أا  إذامسكتاباةاو الجكدد، 

 او االقدةاو االمع ف  الالات  ألداء العم  تت افق  تعما.يروا ت لاًل استاباةيا ناجً ا إذا مانت المماة

 القدرات: -2

ا تاشككأ تكك  امسككتعداداو االرفككاءاو التكك  تطككوةو تكك  أتككوة ا م يككزاا بككأا القككدةاو يمركك   اشككاة

الاصككائص أا المواذككب الفط يكك  االطبيعيكك  للشككاص، اذ تكك  ت ديككد ثككالث قككدةاو أساسككي  ضكك اةي  للت ليكك  

  ، االعم  الجماع ، االتفري . امستاباةي: التواص

 المهارات: -2

ففكك  حككي  أا القككدةاو اامسككتعداداو الم تبطكك  بمككا تابككح تكك  الت ميككب الككوةاث  اا الفطكك ي للم لكك  

امستاباةي، فقد ت  ت ديد المماة  علل أنما تمث  الاب   المرتسب  أا الرفاء ، اذ ت  ت ديد تجموعك  أنكواع تك  

لت ليكك  اسككتاباةي نككاجح تثكك : التفريكك  الااقككد، اجككاد  العمكك  علككل امجمككز  الممككاةاو بوصككفما ضكك اةي  

 املرت اني  تث  ال اسباو، اإتقاا بعض اللغاو األجابي ، االب ث اامطالع، اجمح المعلوتاو اتعالجتما.

 المعرفة: -4

و، ممكا المع ف  يمر  اا تتروا ت  المكألوف أا الكوع  أا الفمك  المرتسكب عبك  التجكاة  أا الدةاسكا

يمر  اا تتضم  المع ف  بياناو تشتق  ت  عملي  امستدمل أا التفسي ، ابااًء علل ذدف اسكتاباةات  ت كدد، 

يمر  أا تاتلف المع ف  المطلوب  بشر  ااسح، فقد تشتم  المع ف  األساسي  للم ل  امستاباةي علل تع فك  

ل روتيكك ، اتصككادة المعلوتككاو المع افكك  مككال تكك  امذككداف، اتجتمككح امسككتاباةاو، االاطككط االسياسككاو ا

 (Moore & Krizan,2001:4-6).اغي  المع اف  
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 خطوات التحليل االستخباري: -

الت لي  امستاباةي ذو ت وي  المعلوت  الاام المستقا  ت  العدا االاط  االت دياو الكل تعلوتك  اا  

االت ليك  عمليك  عقليك  ةياضكي  تعتمكد علكل الماطكق تؤمد  لإلنك اة المبرك  اتاكح المباغتك ، اا لرشكف ايفمكا، 

فا   ن تاج الت ليك  لاعك ف المسكتقب  انتجاكب ال كوادث غيك  الماظكوة  ، اتادتاا لمع ف  تا يابؤه العدا لاا

( قكك ا السكك ع  21الماككح التمديككد االرككواةث اامنميككاة االفشكك  التسككمي  اختكك اق العككدا، ايعككد القكك ا الـككـ )

فرلمككا ااجككه بلككد تككا تاككاط  اتمديككداو مبيكك   تككزداد حاجتككه للت ليكك  امسككتاباةي افمكك  االماكاط  المتالحقكك ، 

 (.2: 2118)الوندي ، . امتوة بشر  ااضح عب  غ بل  المعلوتاو

سي  المعلوتاو  اأصبح التراولوجيا،لقد اصب ت المعلوتاو تتواف   اس يع  اتتواصل  بسبب ثوة  

فككالمطلو  تكك   جيككد،  يفممككه اي للكه ايباكك  عليككه تصككوةاته بشككر  الككل تكك االمتسككاةع ب اجكك الربيك  االرثيكك  

، اا تككدق جكك س امنكك اة اتابككه ال روتكك  اصككااع القكك اة للاطكك  الم تمكك  بأنواعمككا،المؤسسككاو امسككتاباةي  

 المباغتك ،تجاكب  فال روتاو تمدف ت  تأسكيس امسكتاباةاو إخباةذكا اتابيممكا عك  الاطك  االتمديكد لغك ض

ايتميكز  .لرونه حلقه الوص  بي  المؤسس  امسكتاباةي  اصكااع القك اة امستاباةي،ت لي  اذو تا يت  عب  ال

المعلوتككاو ايرشككف الغايككاو اامي ككاءاو الموجككود  فكك   انسككجام بككي الت ليكك  بانككه يجمككح المتفكك ق ايالككق 

 ت :ةج الت لي  امستاباةي بالشر  اآلالمعلوتاو، اتتمث  عملي  تد

 

 

 (2شكل )

 االستخباري خطوات التحليل
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 . تقيي  المعلوتاو المستلم  اا المست ص  عليما اف اذا االتأمد ت  قيمتما امالي  ايقصد بهالتقييم:  -8

ف  ذ ه الاطو  يت  ت ميب المعلوتاو القديم  االمست دث  بعضما ببعض لرشف  التركيب واالنسجام: -2

انسجاتما اا تااقضما ات ديد ال اج  الل استرمالما ت  ت مز جمح المعلوتاو ادةاس  اتراني  انسجاتما تح 

 .الواقح االطلب احياناً لتأميدذا ت  امث  ت  جم 

 .حما بشر  دقيق اااف  تمميداً للبااء عليماايقصد به اصف ال ال  اش  التوصيف والشرح: -2

 . دو الل اةاد تلك المعلوت أالت  سبا  ي الب ث ع  األأالتعليل:  -4

اي استاتاج تا ذو تستت  ت  المعلوت  اتا تعايه، ااستاتاج ةؤي  العدا لكتوة الت  انتجت  الرؤية: -2

 . المعلوت 

ايت  ف  ذ ه الم حل  ت ديد الاط  ال ي مشفته المعلوتاو ب سب الت اتبي  ت  امشد خطوة  الل  االنذار: -6

ت دد بما الجدي  الت  ستتعات  بما امستاباةاو تح المعلوت  ت  جم  اتح تمم  امق  خطوة  اذ  خطو  

 .صانح الق اة إلقااعه بأذميتما ت  جم  اخ ح

ايجع   ضم  تستوعب يؤش  ح م  العدا اءاو العدا اتستجداتهتثبيت اج الشواهد والمستجدات:  -7

 . المعلوت  ف  ترانما الص يح ت  قطح امحجي  الااقص 

 اذاا اساس الت لي  ،توضيح الاط البيان  ااذداف العدابياا تا يابؤه المستقب  ا التقرير والتوضيح: -1

الت لي  اا بسبب طلب صااع الق اة لت لي   عاد الر  احياناً يت  تجااا تلك الم اح  بسبب اضوح ال ؤي 

خب  تاف د اا ت دد داا الت لي  الشات  له، فتت  دةاس  الاب  اتقدم اجم  الاظ  امتاي  اا العسر ي  اا 

 . السياسي  اا امستاباةي  اا امقتصادي  حوله

الت لي  ف، عاله ذ  ت اح  تاص امفاد  الص ي   ت  المعلوتاو أيا ماا نوعما أاا الاقاط الثماني   

اتبياا تا  ، ا  لرشف تا فيما ت  ايف اا حقائقامستاباةي ذو بمثاب  تجم  توضح فيه المعلوت  ت ت المعاي

. دادةأ المااط  ايفش  تاططاو العت ويه ت  اشاةاو لمااط  مبي   اا صغي  ، بأسلو  علم  تاطق  ي

 اتاااةاته،فالت لي  امستاباةي يأت  عب  دةاساو اسب  لعقلي  العدا اةصد لراف  ت  ماته اامتشاف ل يله 

فالت لي  ذو ب ث بما سيروا م بما ذو مائ  ام يت  ذلك ام عب  ح   العقول الت  تقودذا امجمز  

 (.  https://www.europarabct.com)  .امستاباةي  ات لليما

 واسترجاع المعلومات: يالتحليل االستخبار -

إا المعلوتكككاو نفسكككما ذككك  البيانكككاو التككك  تككك  جمعمكككا اتعالجتمكككا لغككك ض تعكككي ، اتكككح ذلكككك، فكككإا  

امسككتاباةاو ذكك  المعلوتككاو المصككمم  تكك  أجكك  تلبيكك  تتطلبككاو جمكك  تعياكك  اا ذكك  عمليكك  دعكك  صككانع  

https://www.europarabct.com/7
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 ف  اتااذ ق اةاتم  عب  تزايدذ  بالمعلوتاو الم دد  الت  ي تاجوا إليما، فاا است جاع المعلوتاوالسياساو 

Information Retrieval   انما ذو ف  اعلك  الب كث عك  المعلوتكاو فك  المسكتاداو اا الملفكاو، أا الب كث

تاداو اا الملفاو، أا الب ث أا الب ث ع  البياناو الوصفي  الت  تصف المس نفسما،ع  المستاداو اا الملفاو 

داخ  قواعد البياناو، سواء مانت قواعد بياناو عالئقيك  قائمك  بك اتما أا قواعكد بيانكاو شكبري  للكاص التشكعب  

تث  اإلنت نت، اذ يمدف نظام است جاع المعلوتاو إلل ت ديد المستاداو الت  يجب علل المستادم ق اءتما ت  

و، اللوفاء بمك ا المطلكب، يجكب علكل الاظكام تافيك  ثكالث تمكام ترميليك ، ففك  أج  تلبي  احتياجاته ت  المعلوتا

المقام األال، ذااك حاج  إلل ط يق  تا لتمثي  تاذي  المستاداو )أي التمثي  المع ف  للوثائق(، اثانيًا، تك تبط 

ذاككاك تشككرل   تشكرل  تمثيكك  ت تويكاو المسككتاداو اةتباطًكا اثيقًككا بمشككرل  توصكيف احتياجككاو المسكتادم، اذ اا

إضافي  ف  ذ ا السياق تتمث  ف  إج اء تقيي  لما إذا ماا المستاد يلبك  امحتياجكاو الفعليك  للمسكتادم أم م، أي 

أنككه م يتعككي  علككل الاظككام تمثيكك  المسككتاداو ااحتياجككاو المسككتادم ف سككب، بكك  يجككب أا يككوف  أيًضككا توصككيفًا 

 & Ahmet)ي  بشأا تدح تالءت  المعلوتاو اا البياناو للعملي  الت  يتوص  المستادم عب ذا إلل ق اة تع

Tekir,2006:2)  . 

اا الت ليكك  امسككتاباةي ااسككت جاع المعلوتككاو تفموتككاا تتميككزاا، ففكك  المقككام األال، فككاا الت ليكك   

امستاباةي له عالق  بصااع السياس  لتقدي  نتيج  لمك ، حيكث يقكوم ت للكو امسكتاباةاو بمممك  التوصك  إلكل 

  لمشككرل  امسككتاباةاو المط احكك  اا ال اليكك  قيككد الب ككث االت ليكك ، اثانيًككا، ت مككز أنظمكك  اسككت جاع نتيجكك

المعلوتاو علل امذتماتاو الموضكوعي  الرك  الشكاص الك ي يب كث عك  المعلوتكاو لكه أذميك  ثانويك ، فمك  

احك  الوصكول إلكل ناحي  أخ ح، ت اال أنظم  الت لي  امسكتاباةي تسكمي  تممك  ت لك  امسكتاباةاو عبك  إت

أدااو ت ليلي  تساعد  قابل  للتاصيص بما فك  ذلكك أدااو الت جمك  اآلليك  اادااو امتشكاف المع فك  ات ليك  

امتجاذاو ات ليك  الشكبراو امجتماعيك ، اذ انكه فك  ذك ا الصكدد يكؤدي الم لك  امسكتاباةي داًةا ت مزيًكا لكه 

  :Kamarck,2005). 23أذمي  أساسي  ف  الت لي  امستاباةي )

اتعد ت حل  امسترشاف االتقص  ذاو أذمي  حاسم  حيث يت  امتشكاف طبيعك  المشكرل  امسكتاباةي  

ف  ذ ه الم حل  ايت  تطوي  تروناو اا عااص  ةؤح الت لي  امسكتاباةي عبك  عمليك  الب كث امسترشكاف ، 

ال ي يعتمد علل استعالم فف  سياق الت لي  امستاباةي، فانه ياتلف اختالفًا ااضً ا ع  است جاع المعلوتاو 

اتقصكك  فكك دي، اذ يمركك  اصككف الب ككث امسترشككاف  باسككتعالتاو اتقصككياو تتتاليكك  تتاللمككا ت احكك  ترككوي  

المعال، حيث تعط  عملي  الب ث نفسما اليس فقط نتائج الب ث، البصي   الالات  للم ل  امستاباةي، اتك  

االتمثي  الم ئ  لعملياو امستعالم االتقصك  المترك ة   ث ، يجب أا تدع  أنظم  الت لي  امستاباةي املتقاط
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للم للي  امستاباةيي  اال ؤح الت  تساعدذ  ف  جمكح المعلوتكاو اتقاةنتمكا بشكر  أمثك  فعاليك ، فضكال عك  

 :Gersh, et al.,2006).  (64تسجي  نتاجاتم  اةؤاذ  الت ليلي  الااص  اتشاةمتما

و امستاباةاو ذو أت  صعب بسبب اجود حامو تك  عكدم افضال ع  ذلك، فإا ضماا دق  تقييما 

اليقي  اا الشك ف  المعلوتاو امستاباةاتي  اتطلب دتج المعلوتاو تك  تصكادة تتعكدد ، اذ يكت  ت ليك  حالك  

عدم اليقي  للمعلوتكاو ضكم  نطكاق عاصك  الدقك ، حيكث اا حالك  عكدم اليقكي  يجكب التعاتك  تعمكا اتعالجتمكا 

تبط  بالمعلوتاو المستقا  ت  تصادة مثي  ، اذاالك ادااو لمعالج  حالك  عكدم اليقكي  بشر  تااسب مونما ت 

اا الشك ذك ه تسكمل بمقكاييس امحتمكال االيقكي  بوصكفما ادااو لتمركي  الم لك  امسكتاباةي تك  تقكدي  إجابك  

صكول ل قيق  اص   الف ضي  المط اح  اتااقش  ط ق دتكج المعلوتكاو تك  تصكادة تتعكدد ، حيكث يكت  ال 

علكككل تقيكككاس جكككود  المعلوتكككاو المادتجككك  عبككك  اسكككتعمال "تعيكككاة المعلوتاتيككك " الككك ي يعتمكككد علكككل تقيكككاس 

الاصوصي  ضم  تعياة تصداقي  تصدة المعلوتاو، فمك ه أدا  قائمك  علكل نمكوذج تعكي  تك  شكانه تسكاعد  

دةج ضكم  حالك  عكدم الم ل  امستاباةي ف  تجميح المعلوتاو ت  تصادة تتعدد ، ات ديد المصادة الت  تا

اليقي  اا الشك ف  المعلوتاو، ات ديد تدح تأثي  عكدم اليقكي  ذك ا علكل قكدة  الم لك  امسكتاباةي فك  تقييمكه 

 ,Boal).  (2000:87للتمديداو الم تمل 

 العوامل المؤثرة في التحليل االستخباري: - 

إلل حكد مبيك  تك  تمكام تثك   يتضم  الت لي  امستاباةي بشر  أساس  األنشط  المع في  اذو يتألف 

ت ديككد المشككرالو، اإنشككاء الف ضككياو ااألفرككاة اتقييممككا، ات ديككد المعلوتككاو ااآلةاء الواقعيكك  اتوفي ذككا 

اتقييمما، اال ر  علل احتمالي  اقوع األحداث، اتجميح المعلوتاو، ااتااذ الق اةاو.....الا، اتح ذلك، غالبًا 

ة المجموعك  اا ف يكق العمك  اتك  ثك ، فمكو يتضكم  أيًضكا العمليكاو تا ي دث الت لي  امستاباةي ضم  اطكا

امب كاث فك  العلكوم امجتماعيك  عكدًدا تك   اثقكتات  جم  اخ ح،  ,.Susan, et al). (2009:2امجتماعي  

المراسككب العمليكك  أا فوائككد اسككتادام المجموعككاو اا فكك ق العمكك  لممككام تعياكك  تثكك  حكك  المشككرالو، ااصككداة 

ال ر ، ااتااذ الق اة، فعلل سبي  المثال، يوف  العم  ضم  المجموع  ف ًصا لتقسي  العمك  اتك  ثك  يمرك  أا 

بالعم  بشر  تاف د، اذ تروا المجموع  عموًتا أمثك  فاعليك  فك  حك  المشكرالو يروا ذلك أمث  مفاء  تقاةن  

ااتااذ الق اةاو، اي جح ذلك جزئيًا إلل أا المجموع  يمر  أا تعتمد علكل المزيكد تك  المعكاةف االممكاةاو 

اةي جيكد، المتاوع  ألف ادذا، اف  الواقح، فقد أشاة الاب اء ألذمي  استادام المجموعك  إلجك اء ت ليك  اسكتاب

الركك  فككك  الوقككت نفسكككه، قكككد تافككق المجموعككك  فكك  ت قيكككق إتراناتمكككا الراتلكك ، حيكككث تشككي  خسكككائ  العمليككك  

امسكتاباةاتي  إلككل العواتك  التكك  تماكح المجموعكك  تك  الوصككول إلكل تسككتوياو األداء المثلكل، فعاككد أداء عمكك  
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لمجموعكك  اتعرككس الفشكك  فكك  جمككح فركك ي تككثال، تاشككأ خسككائ  العمليكك  امسككتاباةي  ذكك ه عموًتككا تكك  تفاعكك  ا

  ,Barnes).  (2015:48المعلوتاو ذاو الصل  أا تشاةمتما أا دتجما أا تطبيقما بشر  تااسب

(، 3ب ا خسائ  العمليكاو الشكائع  الواقعك  ضكم  العمك  فك  تجموعكاو )ممكا توضك   فك  شكر  أاذاا توجد 

الت ليك  امسكتاباةي اتشكتم  ذك ه  حيث يت  الت ميز علكل سكت  خسكائ  عمليك  شكائع  ضكم  تجموعكاو عمك 

الاسائ  اإلنتاجي  علل العصف ال ذا ، اتكأثي  المع فك  الشكائع ، ااسكتقطا  المجموعك ، االت يكز التأميكدي، 

 االثق  المف ط ، االضغوط تجاه امتساق االتفري  الجمع :

 

 (2شكل )

   في التحليل االستخباريالمؤثرة العوامل 

 العصف الذهني: -8

يعد توليد األفراة جانبا أساسيا ت  جوانب الت لي  امستاباةي، فعلل سبي  المثال، يُطلكب تك  ت للك   

امستاباةاو تقدي  توقعاو لصالح تسؤال  السياس  حول أحداث تعيا  تث  ذجوم تفاجئ أا انمياة ال روت ، 

ي  تقليدي، االقدة  علكل التفريك  خكاةج توليد أفراة جديد ، ااستادام تامج غ -اذ يتطلب التابؤ الااجح اإلبداع 

الصاداق، اتعتمد أنواع مثي   ت  تجموعاو العم  علكل العصكف الك ذا  لتوليكد األفركاة، اعلكل الك غ  تك  

شيوع ذ ه الط يق ، فقد أثبت الب ث العلم  ت اًةا اتر اًةا أا المجموعاو المتفاعل  تاكتج أفركاًةا أقك  تقاةنك  

 ي  يعملكوا بمفك دذ ، اذ ت جكح ذك ه الاسكائ  فك  انتكاج امفركاة إلكل حكد مبيك  إلكل تك  األفك اد الكنفسه العدد ب

ظاذ   تسمل "حظ  اإلنتاج"، ب يث يؤدي امستماع إلل اآلخ ي  اانتظاة داة الفك د فك  الركالم إلكل ع قلك  

عملية 
التحليل 
اَلستخباري

الضغوط تجاه
اَلتساق 
والتفكير 
الجمعي

ةالثقة المفرط

التحيز 
التأكيدي

استقطاب 
المجموعة

المعرفة 
الشائعة

العصف 
الذهني
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ه التعك ض بعض امحياا، اعلل ال غ  ت  الت فيز المع ف  ال ي يوف  ف   نتاج أفراة جديد  بي  المشاةمي إ

ألفراة اآلخ ي ، فإا حظ  اإلنتاج ذ ا عاد ً تا يتجااا ذ ه المراسب ايتغلكب عليمكا ضكم  تجموعكاو العمك  

 ,et al.,2009:3) .(Susan  الت  تتفاع  شفميًا تح بعضما

 تأثير المعرفة الشائعة: -2

)تعلوتكاو غيك   غالبًا تا تفشك  المعلوتكاو ذاو الصكل  التك  ت كتفم بمكا أقليك  تك  أعضكاء المجموعك 

، افضكال عك  ذلكك،   شائع  أا ف يد ( ف  تااقشك  المجموعك ، اعاكدتا يكت  ذم ذكا، فانكه غالبًكا تكا يكت  تجاذلمكا

يتفاق  ذ ا الت يكز بسكبب تيك  امفك اد إلكل تقااتك  تغييك  أحركاتم  األاليك  أا اختيكاةاتم  أا تكواقفم  حتكل فك  

 تااسب  أا اا لما عواقب سلبي .ضوء المعلوتاو الت  تظم  أا تفضيالتم  ل  تعد 

 استقطاب المجموعة:  -2

حيككث يشككي  أحككد التفسككي او مسككتقطا  المجموعكك  إلككل أنككه عاككدتا يككتعل  األفكك اد تواقككف أعضككاء 

المجموع  اآلخ ي  فإنم  ياضعوا للضكغط المعيكاةي اا الطبيعك  ايغيك اا تك  تكواقفم  ن كو امتجكاه الك ي 

اذو يشي  الكل أا  تمي  إليه المجموع  )التماش  تح المجموع (، اتا التفسي  الثان  فيسمل "ال جج المقاع "،

ال جج المستقطب  يت  إج اؤذا بما يتااسب تح المواقف السكابق  ألعضكاء المجموعك  اتك  ثك ، فكإا المجموعك  

 (et al.,2009: 4األمثك  تجانًسككا سككتبا  بسكك ع  ثقككاًل تك  األدلكك  فكك  اتجاذمككا المائكك  لصككال ما تاك  البدايكك . 

.(Susan,  

 التحيز التأكيدي: -4

مو الجماعيكك  فكك  تجموعكك  الت ليكك  امسككتاباةي، فانككه سككتتولد حتمككاً أدلكك  تككدع  ضككم  سككياق المككداا 

اتااقض اجماو نظ  تعيا  اتح ذلك، فف  تث  ذ ه المواقف، يروا لكدح مك  تك  المجموعكاو ااألفك اد تيك  

ا غي  تتااسب للب كث عك  المعلوتكاو التك  تكدع  الف ضكياو الموجكود  تسكبقًا أا تأميكد األدلك  االت ميكز عليمك

أا الت يز التأميدي ي تبط اايميلوا إلل امخفاق ف  الب ث ع  أدل  غي  تؤمد  أا إيالء امذتمام الراف  لما ، 

بككالتاوع الاسككب  لككرةاء السككابق  ضككم  تجموعكك  العمكك  حيككث تقكك  احتماليكك  إظمككاة المجموعككاو المرونكك  تكك  

 أعضاء ذاي اجماو نظ  تاتلف  للت يز التأميدي. 

 :طةالثقة المفر -2

ا أ  بكدةجاو تتفااتك  تك  عكدم اليقكي  غالبًا تا تروا المعلوتاو تصك وباذ ف  الت لي  امستاباةي،  

الشك، فإا تع ف  تقداة تكا يع فكه المك ء حقًكا يمرك  أا يمثك  ت كديًا، السكوء ال كم يميك  األفك اد بمكا فك  ذلكك 

بعض الم للي  امسكتاباةيي ، إلكل المبالغك  فك  تقكدي  تكدح المع فك  التك  يمتلرونمكا )أا المبالغك  فك  جوانكب 

تلك الت  تتس  بدةج  عاليك  تك  عكدم اليقكي   أخ ح ت  أدائم (، م سيما ف  ال امو اا المواقف الصعب  )تث 
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االشك( اذ ه ظاذ   قوي  تدعل بالثق  المف ط ، فقد يروا األف اد المف طكوا فك  الثقك  أقك  ةغبك  فك  الب كث 

ع  تعلوتاو إضافي  أا دتج آةاء اآلخ ي  ضم  آةائم ، ات  ث  يفشلوا ف  جمح أا تطبيق المعلوتاو ذاو 

ا ف ق العم ، م سكيما عاكدتا أالمف ط  تزداد سوًءا ف  تجموعاو  ، ايبدا أا الثق  الصل  بالممم  المااط  بم

تواجه المجموعاو تواقف ليس لديما إجاباو صك ي   أا خاطئك  عامكا بشكر  ااضكح، ممكا أا الثقك  المف طك  

ي جكح مب  ضم  المجموعاو الربي   اضم  المجموعاو المتجانسك ، اقكد أتمي  إلل أا تروا أسوأ اتأثي ذا 

سبب الثق  المف ط  جزئيًا، إلل تقاة  م  تك  تكأثي  المع فك  الشكائع  االت يكز التأميكدي اذلكك نظكً ا ألا ذك ه 

  االقويك  العملياو )اي تكأثي  المع فك  الشكائع  االت يكز التأميكدي( تعكزا بشكر  خكاطئ اجمكاو الاظك  الشكائع

 ,.Susan,et al). (6 :2009السائد  ف  المجموعاو

 اتجاه االتساق والتفكير الجمعي:الضغوط  -6

ألا الت لي  امستاباةي يمر  اا ي دث ضم  المجموع  الواحد  اا ف ق العم ، فإا عملياو التأثي   

امجتماع  م تف  تاما، فلقد اثقت عقود ت  الب ث قدة  المجموعاو علل تغييك  تواقكف األفك اد اأحركاتم ، 

تتسكقي  تكح اجمك  الاظك  السكائد  فك  المجموعك ، اغالبًكا تكا  حيث تضغط المجموعاو علل أعضائما ليرونوا

يتفق األعضاء الف ديوا تح ةأي المجموع  حيث تماكح تثك  ذك ه الضكغوط توجمكاو األعضكاء تجكاه تشكاةم  

المعلوتاو المغاي   اا الجديد  ااعتمادذا، ات دي اآلخ ي ، االتفري  ف  حلول أا تساةاو عم  بديلك ، اتك  

 ,.Susan, et al). (6-2009:3 وائد التاوع المع ف  ف  المجموعاو أا ال د تاهث  القضاء علل ف

 في التحليل االستخباري: األساسيةحاجات لا - 

توجككد ذاالككك ت ككدياو يوتيكك  لتلبيكك  المتطلبككاو الم تفعكك  للتقييمككاو السكك يع  االدقيقكك  التكك  تسككتوجب  

تصادة تاتلف ، اتفسي  اتقيي  المعلوتكاو التك  تتغيك  امتشاف األدل  اتاظيمما، اترات  اتوليف البياناو ت  

باسككتم اة، اتقككدي  الوثككائق االتوصككياو )الاككاتج امسككتاباةي( التكك  تلبكك  احتياجككاو العميكك  اتتطلبككاو تقككدي  

التقاةي ، حيث تسعل جمود الب ث المستم   إلل حلول قائم  علل التراولوجيا لتقلي  عبء العم  امستاباةي 

  اجود  الت لي  امستاباةي، حيث اا ذاالك حاج  تستم   لتاظي  ات فيز ات ديد المتطلبكاو ات سي  إنتاجي

بشر  أفض  ت  أج  التأمد ت  أا نتاجاو الب ث االتطوي  توف  حلومً فعالك  للمشكرالو ال  جك ، اذ تشكاةك 

فك  إجك اء ت ليك  ت امز امب اث ف  تطكوي  أدااو ب تجيك  تمكدف إلكل المسكاعد  فك  العمك  امسكتاباةي، ا

 (:4استاباةات  فاع ، مما ذو توضح ف  الشر  )
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 (4شكل )

 برمجة نموذج الكتروني لعملية تحليل استخباري لتوفير خلفية ونقطة مرجعية مشتركة للمحللين االستخباريين

(Richard & Frank,2005:2)    

         

 الوصول السلس إلل المعلوتاو ااحتوائما -1

 استيعا  ااحتواء البياناو ادتجماتاويح  -2

 م  للت لي  امستاباةي التعاان المجلداو اإللرت اني  المشت  -3

 إنشاء الف ضياو اتتبعما -4

 لي  امستاباةياعداد نموذج مست اتيجي  الت  -5

 داد قائم  بالمماةاو اإللرت اني اع -6

 المعالج  الديااتيري  للبياناو -7

 لتطوي  الاتاجاو امستاباةي م  ت شد ذ -8

 تصادة البياناو الصوةي  -9

   (Richard & Frank,2005:3). قاعد  تعلوتاو ت لي  استاباةي -11

  

 

 
 

 

 
 

 مهام اَلستخبارات

 

 

  
 

 

تنظيم 

وتخزين 

 المعلومات
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 تحسين التحليل االستخباري: -

ميككف يمركك  ت سككي  الت ليكك  امسككتاباةي؟ ذكك ا ذككو الت ككدي، اذ يككت  اسككتادام تجموعكك  تتاوعكك  تكك   

ذ ا المدف تث  جمكح تعلوتكاو أمثك  االعمك  تكح أفضك  الم للكي ، اتغييك  إداة   األساليب التقليدي  ف  تتابع 

العملي  الت ليلي ، ااياد  عدد الم للي ، اتوفي  دةاسكاو خاصك  باللغك  االبلكداا لت سكي  الابك   الموضكوعي  

و متابكك  االجغ افيكك  للم للككي ، ات اجعكك  تعككايي  اختيككاة العااصكك  امسككتاباةي  ااسككتبقائم ، ات سككي  تمككاةا

التقاةي ، اقد يؤدي أي ت  ذ ه امج اءاو داًةا تمًما، لر  الت لي  امستاباةي قب  م  ش ء انما ذكو عمليك  

عقلي ، اتقليديا، ير س الم للوا امستاباةيوا علل اخكتالف تسكتوياتم  القليك  تك  امذتمكام لت سكي  ط يقك  

تاباةي، اذ انه ت  الض اةي فم  العملياو العقلي  تفري ذ  مخت اق بؤة  ات مز تشرل  ت سي  الت لي  امس

 .للم للي  أنفسم  االتأثي  فيما اتوجيمما بشر  أفض 

 ما يلي:ويتضمن التحليل االستخباري  

 ساسية مرجعية للمحللين االستخباريين:أقائمة  عدادإ -8

ف  عملم  امسكتاباةي تساعد القائم  الم جعي  ذ ه الم للي  ف  تلايص المبادئ التوجيمي  امساسي  

أثااء تتابع  عملي  الت لي  الت  يقوتوا بما، حيث سيساعد اتبكاع الم للكي  لإلةشكاداو فك  حمايك  أنفسكم  تك  

األخطاء الت  يمر  تجابما ات سي  ف صم  ف  إج اء الاطواو الص ي   حيث يمر  اا تشتم  ذك ه القائمك  

يد المشرل ، اإنشاء الف ضكياو، اجمكح المعلوتكاو، اتقيكي  علل ست خطواو ةئيس  ف  العملي  الت ليلي : ت د

 اقبككككككك  المسكككككككتم   للمعلوتكككككككاو الجديكككككككد الف ضكككككككياو، ااختيكككككككاة الف ضكككككككي  األمثككككككك  احتماليككككككك ، االم 

.(Richards,1999:173) 

 تحديد المشكلة: -2

لعمك  أا تط ح األسئل  الصك ي   ام تتك دد فك  العكود  إلكل ةؤسكائك فك  ا -ابدأ بالتأمد ت  أنك تسأل

ح القيام بش ء تا ياتلف قليالً عما طُلب تاك تسبقا، فقد م يفر  صانح السياسك  الك ي أنشكأ المتطلكب تقت حي  

ذ ا ف  احتياجاتكه أا قكد يركوا المتطلكب غيك  ااضكح إلكل حكد تكا ألنكه يمك  عبك  عكد  تسكتوياو تك  التسلسك  

السياسك  نفسكه لمكا ي تاجكه أا يجكب أا  اإلداةي ف  دائ   امستاباةاو اقد يروا لديك فمك  أفضك  تك  صكانح

يمتلره ذو أا تا يمر  القيام به، اف  البداي  تأمد أيًضا ت  أا ةئيسك ف  العم  علل دةاي  بشأا جود  الت لي  

 امستاباةي اتا يمراك ت قيقه خالل الموعد الامائ  الم دد.
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 توليد الفرضيات: -2

حكدد جميكح الف ضككياو المعقولك  التك  يجككب أخك ذا فك  امعتبككاة، اضكح قائمك  بككأمب  عكدد تمرك  تكك  

األفرككاة عبكك  استشككاة  الككزتالء االابكك اء امخكك ي ، افعكك  ذلككك فكك  اضككح العصككف الكك ذا  تككح تكك ك امحرككام 

 إلكل عكدد المسبق  ألطول تد  تمرا  حتل يت  طك ح جميكح األفركاة علكل الطاالك ، ثك  اختصك  القائمك  اصكومً 

 (Richards,1999:174). ادق .الوصول لت لي  أمث  تفصيالً تااسب ت  الف ضياو ت  اج  

 جمع المعلومات: -4

تكك  الم تمكك  أم يككؤدي امعتمككاد فقككط علككل المعلوتككاو التكك  يككت  تسككليمما إليككك تلقائيًككا إلككل حكك  جميككح 

بالممم  بشر  ص يح، قد يركوا تك  الضك اةي  فالقيامالمشام  الت  تواجمك ف  عملي  الت لي  امستاباةي، 

الب ث ف  تراا آخ  اا ترثيف الب ث لل صول علل تزيد ت  المعلوتكاو، فغالبًكا تكا يفيكد امتصكال بكالم للي  

األخ ي  ال صول علل تعلوتاو إضافي ، ايت  جمح المعلوتاو لتقيي  جميكح الف ضكياو المعقولك  الكيس فقكط 

غالبًا تا يقود استرشاف الف ضياو البديل  الت  لك  يكت  الاظك  فيمكا بجديك  تك  قبك  الف ضياو األمث  احتماًم، ا

الم لكك  إلككل حكك  غيكك  تتوقككح، ممككا انككه تكك  الممكك  تكك ك ال ركك  المسككبق أثاككاء تجميككح المعلوتككاو حككول مكك  

 الف ضياو، فانه ت  السم  تروي  انطباعاو ع  ف ضي  تا علل أساس القليك  جكًدا تك  المعلوتكاو الرك  تك 

 الصعب تغيي  امنطباع بمج د أا يتج ة ايت سا ف  ال ذ . 

 تقييم الفرضيات: -2

ت  المم  عدم امناداع ب قيق  أا الرثي  ت  األدل  يمر  اا تدع  فرك   الم لك  امسكتاباةي المسكبق  

الت ميكز  ع  الف ضي  األمث  ت جيً ا، فقد يروا نفس الدلي  تتسقًا تح عد  ف ضياو تاتلفك  اخك ح، اذ يابغك 

علل تطوي  ال جج ضد م  ف ضي  بدمً تك  ت االك  تأميكدذا، ابعبكاة  أخك ح، يجكب اا ياتبكه الم لك  بشكر  

خككاص لكدلكك  أا امفت اضككاو التكك  تشككي  إلككل أا ف ضككي  ااحككد  أا أمثكك  ذكك  أقكك  احتماليكك  تكك  الف ضككياو 

 الم ل  لكدل  اليس باألدل  نفسما. األخ ح، اذ اا امستاتاج قد يروا تدفوعا بافت اضاو ت دد ميفي  تفسي 

 اختيار الفرضية األكثر ترجيحا: -6

الدمئ  ضدذا،  غالبًا تا تروا الف ضي  األمث  احتماًم ات جي ا ذ  الف ضي  الت  لديما عدد قلي  ت 

ياو مث  األدل ، فعاكد تقكدي  الم لك  امسكتاباةي اسكتاتاجاته، يجكب اا يالحكم جميكح الف ضكأاليس ألنما تملك 

المعقول  الت  ت  أخ ذا ف  امعتباة ت  قب  األخ ي  ايجب ذم  ال جج ااألدل  الت  تدع  حرمه، الر  أيًضكا 

 ات جي ككا.ا اعتباةذكا أقكك  احتماليك  يجكب اا يقككوم بتب يك  تاتصكك  حكول لمككاذا تك  ةفككض البكدائ  األخكك ح أ

.(Richards,1999:176) 
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 المراقبة المستمرة: -7

ف  عال  احتمال  اا توقع  س يح التغي ، تروا امستاتاجاو الت ليلي  تؤقت  دائًمكا فقكد يتغيك  الموقكف 

أا قد يظ  داا تغيي  أثااء تلق  تعلوتاو جديد  تغي  ت  فمك  الم لك  امسكتاباةي لكه، لك ا يجكب عليكه ت ديكد 

إلل تغيي  مبي  فك  امحتمكامو، فيجكب  األشياء الت  يب ث عاما، فإذا تمت تالحظتما، فاا ت  شأنما أا تشي 

امنتباه بشر  خاص ألي شعوة عادتا م تتااسكب المعلوتكاو الجديكد  تكح فمك  الم لك  السكابق، ااا يضكح فك  

 اعتباةه تا إذا مانت ذ ه المعلوتاو المفاجئ  تتفق تح ف ضي  بديل  اخ ح. 

 إدارة التحليل: -1

يكك  امسككتاباةي لمككا آثككاة علككل اإلداة  امكك لك علككل إجكك اء اا المشككرالو المع فيكك  اثاككاء عمليكك  الت ل

ت لي  استاباةي جيد، حيث تب ث ذ ه الاقط  ف  تا يمر  لمدي ي الت لي  امستاباةي القيام به للمساعد  ف  

 (Richards,1999:179). امستاباةي  يزدذ  فيما الت لي  خلق بيئ  تاظم

 دعم البحث العلمي: -1

يجككب أا تككدع  اإلداة  الب ككث العلمكك  لغكك ض امتسككا  فمكك  أفضكك  للعمليككاو المع فيكك  المتضككما  فكك  

إصداة األحرام امسكتاباةي ، فكاا ذاكاك حاجك  إلكل فمك  أفضك  لممكاةاو التفريك  التك  ياطكوي عليمكا الت ليك  

ةيب الم للكي  علكل امستاباةي اميفي  اختباة المتقدتي  للوظكائف لل صكول علكل ذك ه الممكاةاو، اميفيك  تكد

ت سككي  ذكك ه الممككاةاو، في تككاج الم للككوا أيًضككا إلككل فمكك  أممكك  لريفيكك  تككأثي  القيككود المع فيكك  علككل الت ليكك  

امستاباةي اميفي  تقلي  تأثي ذا، اذ إنم  ب اج  إلل أدااو اتقاياو للمساعد  ف  حماي  أنفسم  تك  األخطكاء 

الت  يتعي  القيام بما ب يث يصكعب تع فك  تك  أيك  نبكدأ، فيجكب الت  يمر  تجابما، اذااك الرثي  ت  األب اث 

أا يشككتم  الب ككث العلمكك  ضككم  تجتمككح امسككتاباةاو علككل علمككاء الككافس اإلدةاميككي  أا علمككاء آخكك ي  تكك  

خلفياو تع في  تاتلف  تمتمي  بدةاس  عملياو التفري  لدح ت لل  امستاباةاو ايجب أا تروا ذاكاك أيًضكا 

الدمتوةاه للباحثي  الواعدي  ال ي  يمر  تشجيعم  علل تماةسك  تماك  الب كث فك  ذك ا المجكال اتامو لما بعد 

ابم اة الوقت، فاا ت  شأا ذلك أا يساذ  ف  بااء قاعد  أفض  للمع ف  حول ميفي  عمك  الم للكي  أا ميفيك  

 . إصداة أحرام ت ليلي  اتع ف  األدااو أا التقاياو الت  يمر  أا تساعدذ  ف  عملم 

 التدريب: -80

ي مككز تعظكك  تككدةيب ت للكك  امسككتاباةاو علككل اإلجكك اءاو التاظيميكك  اأسككلو  الرتابكك  االتقايككاو 

المامجي  حيث يُفت ض أا الم للي  ال ي  يرتبكوا بوضكوح يفرك اا بوضكوح، اتكح ذلكك، فمك  الممرك  تماًتكا 

طئ لكدح الم لك ، فيجكب تاصكيص اتباع عملي  ت ليلي  خاطئ  امتاب  حج  ااض   اتقاعك  لكدع  ال رك  الاكا

المزيد ت  اقت التدةيب لعملياو التفريك  اامسكتدمل المتضكما  فك  إصكداة أحركام امسكتاباةاو للتافيكف أا 
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التعويض ع  المشرالو المع في  المع اف  الت  يمر  اا يت  التعك ض لمكا اثاكاء عمليك  الت ليك  امسكتاباةي 

رماله بالمشوة  االمسكاعد  المسكتم  ، اذ يعكد المكدة  المتمك س الك ي اسيروا التدةيب أمث  فعالي  إذا ت  است

يمراككه ت اقبكك  األداء بشككر  تسككتم  اتوجيماتككه المسككتم   ترمككالً قيًمككا للتككدةيب، ايجككب أا يرككوا تكك  الممركك  

تركوي  تجموعك  صكغي   تكك  الم للكي  المتقاعكدي  تك  الكك ي  يمتلركوا الممكاةاو االقكي  التكك  يجكب نقلمكا إلككل 

لي  الجدد اال ي  سيرونوا علكل اسكتعداد للتطكوع اا التعاقكد تعمك  للمجك ء فك  بضكع  أيكام فك  األسكبوع الم ل

لتقدي  المشوة  للم للي  المبتدئي ، فقد يُطلب ت  الم للي  الجدد ق اء  تجموع  ت دد  ت  الرتب أا المقكامو 

االتجكاة  األخك ح المتعلقك  بتطكوةذ   المتعلق  بالت لي  امستاباةي، احضوة امجتماعكاو لمااقشك  القك اء 

مم للي ، اا ذلك ت  شأنه اا يساعد ف  جع  الم للي  أمث  اعيًكا بكاإلج اءاو التك  يسكتادتونما عاكد قيكاتم  

بالت لي  امستاباةي، افضال ع  قيمتما التعليمي ، فإا الق اءاو االمااقشاو المطلوب  ستماح الم للكي  خبك   

تككح بعضككم  الككبعض اتككح اإلداة  حككول تشككام  إجكك اء الت ليكك  امسككتاباةي اا اتفكك داو تشككت م  للتواصكك  

 اجدو.

 فكار البديلة: التعرض لمجموعات األ -88

ت تاج اإلداة  إلل ب ل جمود ااعي  لضماا إتاح  الف ص  لوجماو الاظ  المتاافس  العقالني  للظمكوة 

س باألتكاا ب يكث يمرك  التعبيك  عك  األفركاة داخ  تجتمح امسكتاباةاو اي تكاج الم للكوا إلكل التمتكح بإحسكا

الجديد ، حيث يجب اا يروا الم للي  أمث  انفتاًحا علكل اجمكاو الاظك  البديلك  ايمرك  لكإلداة  أا تسكاعد فك  

ذلك عبك  تعزيكز أنكواع األنشكط  التك  تواجكه الم للكي  بوجمكاو نظك  بديلك  االتشكااة تكح الابك اء امخك ي ، 

 (Richards,1999:180-181).ت لي  التاافس ، االعصف ال ذا  االمااقشاو الت ليلي ، اال

 االستخبارات وعلم النفس: -

فركككاة، اعلككك  الكككافس ذكككو األدا  الفاعلككك  لككك لك، تاباةاو السككك ي ذكككو عكككال  حككك   األعكككال  امسكككاا            

ذ ا ايتاوع علك  ، الافس اامستاباةاو ال ديث  قائم  علل الت لي  الافس  للعدا ااعتماد تااذج اتطبيقاو عل 

اع  عل  الافس امجتمم، عل  الافس العا ا يم  امستاباةاو ع  العدا ذو:الافس الل الرثي  ت  الف اع، اأا ت

الكافس العسكر ي  علك ، علك  الكافس الجاكائ  )الكداافح(، عل  الافس السياس  )ال ر ((،)تأثي  الجماع  ف  الف د

(، يا  ) ميكف ياكتج تكأثي ا عقائكدياعلك  الكافس الكد، شع  باألتكاا() ميف يعل  الافس األتا  ، )ال    الافسي (

 ل يت  انتاج ت لي  علم  ع  حا م  ذ ه الف اع  أا بعضما اعب  ،يئ  ) تأثي  البيئ  االجغ افيا(عل  الافس الب

 (.https://www.ahewar.org) العدا الافسي  اسلومه اافعاله
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الشككمي  ، نت ككدث عامككا مفعكك  تككاعرس   -بككافلوف  –ايبككدا أناككا فكك  العككال  الع بكك  عاككدتا نككدةس نظ يكك         

الركك  عاككدتا أذككت  بمككا السككوفييت ااألت يرككاا نظكك اا علككل أنمككا أدا  لغسكك  األدتغكك ، االككت ر  فكك   شكك ط  ،

اسكتجاباتما الفسكيولوجي . ابك لك  مالبه عادتا ب ث فك  ميفيك  -بافلوف  –اآلخ ي  ب او الريفي  الت  دة  بما 

العمالق  ف   -اسرا  -اعادتا ندةس نظ ي ، ث  حد  لرلبه الشمي  ف  المعم ماا بافلوف يب ث ع  تاالب أم

الككتعل  امج ائكك  نت ككدث عامككا معالقكك  بككي  تثيكك  ااسككتجاب ، الركك  عاككدتا أذككت  بمككا األت يرككاا اظفوذككا فكك  

  اداع  ال مام اةتزه ابال غ  ت ،ال  تدةيب ال مام لتوجيه القااب  اتراولوجيا السلوك، اتصمي  الثقاف ، ات

اعادتا ندةس ، بيئ  الجديد  الت  يزتح ب تجتمااسرا  يب ث عملي  نشوء اتطوي  تاالب له ف  ال للسل ، ماا

 يض أا أا المك المقابل  ممامج لجمح المعلوتاو ف  عل  الافس، نمت  بما ف  إطكاة القطكاع  فك  تقابلك  التلميك 

امسك ائيل ، تسكتادم بالجملك   –الر  عادتا تطبق ف  الغك   افك  اداة  الصك اع الع بك  ، المعاق أا العات 

ف  ال    الافسي ، اامستجوا  اتقابلك  األسك ح، االتعاتك  تكح السكجااء، افك  مك  الم كاامو التك  ت تكاج 

اعاكككدتا نسكككتادم امختبكككاةاو ، ااضكككاواللقكككاءاو الدبلوتاسكككي ، المفلقكككدة  عاليككك  تككك  الككك ماء امجتمكككاع  م

السيرولوجي ، نت دث ع  الصدق االثباو اع  الف ض الصكف ي الرك  ذك ه المقكاييس، اسكتادتت معضكالو 

اعاككدتا نكككدةس التاكككوي   ،او افككك  اختيككاة الجواسكككيس اتكككدةيبم ت تيكك  اتاالكككب حككاد  فككك  أجمكككز  الماككاب 

الابيك  الافسك  اذكو يتالعكب بكاألف اد علكل خشكب   المغااطيس  ف  أةاق  الجاتعكاو، ف بمكا نسكتمتح بمشكاذد 

المس ح، بياما تستادم ف  الغ   استاداتا است اتيجيا ف  تجاة  القاتك  المبك تج افك  ت االك  خلكق )انسكانا 

اا تسكتوح طلبك  علك  الكافس اتبعكا لك لك تسكتوح ، تاشوةيا( ال ي يقوم بعملي  اغتيال، ف  أي ةم  فك  العكال 

فف  ألمانيا تثال، ماا يت  اختياة علماء الكافس ، ب او ماا ةفيعا ف  مثي  ت  الدالالمااعلماء الافس اعمالء 

بصوة  صاةت  اذااك تعايي  تماي  عالي  لالختياة أثااء السكاواو األالكل تك  تشك اع علك  الكافس ال  بك . 

 –مليك  تمويكه تبكان  اف  ةاسيا، ماا علماء الافس ف  قياد  الرثيك  تك  المشكاةيح الب ثيك  اعاكدتا اقت حكوا ع

اف  ب يطانيا ماا المتا جوا ت  جاتعكاو ، حياء االمعماةيوا افايو الرم باءاتبعم  علماء األ –لياي  ج اد 

 (.277 -276: 2111)الاليف ،  غالبا تا يعملوا ف  تجال المااب او –ميمب دج  -ا –أمسفوةد  –

 :مديرية االستخبارات ومكافحة اإلرهاب أهداف وواجبات  -

جمح اتاظي  اتبويب اتوايح البياناو امستاباةي  التك  يكت  جمعمكا تك  تصكادة تتعكدد  لغك ض إضكعاف  -1

 قدةاو التاظيماو االماظماو اإلةذابي  الت  تمدد اتؤث  علل ات  المجتمح ااقتصاده انظاته الديمق اط .

ااة  لالسكتاباةاو االت قيقكاو ت ديد تستوح التمديكداو الداخليك  لكتك  الكوطا  اإشكعاة السكيد اميك  الكو -2

 امت ادي  ب لك. 
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 ت اقب  أنشط  الماظماو اإلةذابي  االعااص  اإلةذابي . -3

التاسككيق االعمكك  المشككت ك تككح األجمككز  امسككتاباةي  ااألتايكك  الماولكك  فكك  بغككداد االم افظككاو لتككأتي   -4

 تلب  ال اجاو الوطاي . ء جي  استاباةي  اطاي  تاسق  امفواست اتي

 القيام بعملياو استاباةي  تضاد  للتاظيماو امةذابي  االماظماو امج اتي . -5

 توفي  المستلزتاو الالات  للعم  أمستاباةي ف  بغداد االم افظاو ت  خالل تدي ياو امستاباةاو. -6

 دع  عملياو الومال  اتزايدذ  بالمعلوتاو امستاباةي  ذاو الصل  ف  الوقت المااسب. -7

 تزايد تاظوت  المعلوتاو الم مزي  بالمعلوتاو االبياناو امستاباةي  المت صل  ت  المصادة الماتلف . -8

تأسيس اإدات  اتطوي  نظكام أتاكل افاك  لمقاةنك  اتقيكي  ات قيكق اتتابعك  ذويك  أي شكاص يتواجكد علكل  -9

 األةاض  الع اقي  ت  خالل عم  دائ   الوافدي  ف  ذ ه المدي ي .

إعطاء داة للمواط  ف  عملي  استتبا  األت  عبك  ت ديكد خطكوط سكاخا  للمكواطاي  لالتصكال المباشك   -11

لمدي يك  ( الميرك  التاظيمك  5يوضح الشر  )، ايا اإلةذابي  االعااص  المشبوذ ع  الاال لتقدي  المعلوتاو ،

 http://wikiraq.org).)ستاباةاو ام

 أساليب التحقيق واالستجواب الحديثة: -

تك  توصك  الكل يقصد برلم  )الت قيق( بمعااذا العام، اتااذ جميح اإلج اءاو االوسكائ  المشك اع  ال    

)الم قق(، فمو م  ت  عمد اليه القانوا بت  ي ال قيق  ف  ال وادث اسكاذ  فك   أتا ،مشف ال قيق  اظموةذا

ان  اجمكح مشف غواتضما اصوم الل تع ف  حقيق  ال ادث اظ اف اتالبساو اةترابه االتوصك  الكل الجك

 اا الت قيق، ذو ف  استاالص أتوة خافي  ت  أتوة ظاذ   ايتطلب الت قيق، سكالت  ،األدل  تمميدا لم اممته

اتكك  الوسككائ  التكك  تباشكك  عكك  ط يقمككا تلككك الملرككاو، األسككاليب ، ةاك اامنتبككاه االاقككد اال ركك تلرككاو امد

 بأنما ثالث  أساليب، اذ : ،لعص ي  للت قيق االت  عب  عاما )تشاةلس أاذاةا اج يجوةي أاذاةا(ا

 اي اد بامستعالم، جمح المعلوتاو المتواف   لدح اآلخ ي .  االستعالم: - 8

غيكك  اا توجيككه أسككئل  امستفسككاة الككل ، الشككمود يكك اد بككه، المسككائل  المككاذ   للمشككتبه فككيم  أا االستتتجواب: - 2

المشتبه فيه تاتلف ع  توجيمما الل الشمود، ذلك ألا سكؤال أي شكاص ليسكت لديكه أسكبا  إلخفكاء تعلوتاتكه 

لوتاتكه فمكو ياتظك  تاكه أم يبكوح بمعيطلق عليه، الم ادث  أا امستفمام، أتا سكؤال المشكتبه فيكه أا أي شكاص 

ااا القدة  علل اسكتاطاق الشكاص توضكوع المسكائل ، تمثك  تكدح ب اعك  الم قكق،  ،ال ي يسمل بامستجوا 

 فرلما ماا الم قق باةعا، استطاع انتزاع المعلوتاو ت  الشاص الممتاح ع  ابدائما بالتفصي . 

http://wikiraq.org/
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اع، تطبيق أساليب العلوم الطبيعي  ف  تسجي  اآلثكاة الماديك  اي اد بم ا امستجم استجماع اآلثار المادية: - 2

ا تكك  خصككائص الم قككق ، اميمككاا ب سككالته ت ققككا العككدل اا ،مكك  اضككبط تكك  تالفككت تاككه ذكك ه اآلثككاةللج ي

ااإلخالص ف  العم  اال ياد التام االموضوعي  اعدم ال ضوخ ألص ا  الافوذ االمصالح اأا يتصف بقو  

 ف، اس ع  امنتقال الل تركاا الج يمك  قبك  أا تتغيك  تعكال  المركاا أا قيكام الجكان  المالحظ  اس ع  التص

بككالتلفيق االعبككث بآثككاة الج يمكك  اتادياتمككا اسكك ع  احضككاة الشككمود اتااقشككتم  ، اسكك ع  انجككاا الت قيككق 

التصك ف  ، ةذك  بقكدة  الم قكق علكلق  اامتقكاا االتمتكح بمكداء الكافس، ذلكك اا نجكاح الت قيكقااملتزام بالد

، أم يصكيبه الضكج  مكاا يسكتجو  تتممكا أا ياكاقر شكاذدااضبط الافس ف  التعات  ايتعي  علل الم قكق اا 

  (.227-223: 2115)المبيضي  )ا المااقش  لفت او اتاي  طويل  االسأم ااا اتتد اقت امستجوا  أ

ذابيك  الماتلفك    اامةالبصماو داةا حاسما ف  الرشكف عك  الجك ائ  الجاائيك  ات  جانب اخ ، تؤدي 

وق فيككه، بسككبب عككدم إترانيكك  تركك اة ذكك ه البصككماو بككي  الاككاس أبككدا، اإذا تككا تتبعاككا التككاةيا ثككوتمككدلي  قككاطح 

ال سككم  لتباكك  بعككض الككدال للبصككماو مشككاذد يقياكك  فكك  مشككف شاصككي  امنسككاا، يرككوا الت تيككب مككاآلت ، 

اسكوةيا عكام  (1911)ث  ت ميا ف  عكام  (1912)فأت يرا عام  (1911)، ث  إنرلت ا عام )1891)امةجاتي  

 ذ :  اذ ه البصماو (1928)

  .بصم  امبمام – 1

 بصم  الجيااو. – 2

 بصم  العي . – 3

 بصم  الع ق.-4

 بصم  الصوو. – 5

 بصم  الشفاه. – 6

 بصم  األذا.  – 7

أا الجاائيكك   اقككد ترشككف لاككا السككاواو القادتكك ، عكك  تقايككاو جديككد  مسككتاداتما فكك  الرشككف الجكك ائ 

 (. 271: 2115)المبيضي  ، اإلةذابي  الماتلف 
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 بعض المدارس االستخبارية في العالم: - 

 األمريكية: المخابرات المركزية وكالة - 8   

سكطول ت يركا فك  تع فك  المجكوم اليابكان  علكل القاعكد  الجويك  ااألنتيجك  فشك  أ (1949)أنشئ ف   

ايوجكد تقك ه فك  اميك  ف جيايكا فك  ضكاحي  م نفلك ، اذكو تك  أقكوح اجمكز   الب  ي ف  خلكيج بيك ل ذكاةب 

الكل تيزانيكاو امستاباةاو ف  العال  ايض  عددا ضاما ت  الموظفي  اامترانياو االتقاي  العالميك ، اضكاف  

ي ش ء، عدا بعض الش ماو المشبوذ  التابع  له، اتك  أشكم  عمليكاو الجمكاا ااتك  ضام  م يع ف عاما أ

 اغي ذا. ةئيس موبا  ا تات اامو اغتيال ماسU2  (تو يو)ليج الااااي  اطائ   التجسس خ

 جهاز االستخبارات الروسي: - 2

تاباةاو فك  العكال ، اتقك ه بعد قيام الثكوة  البلشكفي  اذكو تك  أقكوح اجمكز  امسك (1917)انشئ عام   

ف  توسرو، ااستفادو امستاباةاو ال اسي  سابقا ت  الدال الت  تقح ف  فلك الشيوعي  اامشكت امي   ال ئيس

يضا ت  أعضاء امحزا  الشيوعي  ف  العال  الثالكث، اتك  أشكم  اذا معمالء لما امما استفادو أاتجايد ةعاي

سكك اة األسككل   املرت انيكك  عملياتمككا اختكك اق جمككاا امسككتاباةاو الب يطككان  علككل تسككتوياو عليككا اسكك ق  أ

 ااألت يري  اغي ذا. 

 جهاز االستخبارات البريطاني: - 2

 ، اذو ب لك ت  أقدم اجمز  امستاباةاو، اياقس  الل شعبتي  ذما: (1573)انشئ عام  

 شعب  امستاباةاو للاشاط الداخل . – 1

 ا نجاحاتكه اتك  أبك  -ذوايكت ذكول  -شعب  امستاباةاو للاشاط الااةج . اتق ه فك  لاكدا فك  تاطقك   – 2

 عماله ضد امستاباةاو األلماني  ف  ال    العالمي  الثاني . تشرل  جاو  السوداا اأ

 : جهاز االستخبارات االسرائيلي - 4

   العالمي  اامشت امي ، ايتروا ت  خمس  شعب: اال  م -الماغانا -ف  لقاء جمح بي  قاد   1937أنشئ عام 

 آتاا. – 1

 شي  بيت.  – 2

 الموساد.  – 3

 تصل   ذج   اليمود.  – 4
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دائ   الب وث االدةاساو امست اتيجي . اتق ه ف  ت  أبيب ايستفيد ت  مك  الجاليكاو اليموديك  الماتشك    – 5

سف بو يولسطياي  ممال ناص  اممال عدااا اأف  العال ، ات  أذ  عملياتما اغتيامو قاد  تاظم  الت  ي  الف

 اغي ذا.  بو جماد اعملي  قطاة عاتب الاجاة اأ

 : رات الفرنسيجهاز االستخبا - 2

علكل يكد جوايكف فوشكيه اايك  الشك ط  فك  عمكد نكابليوا اتسكمل اآلا بمدي يك   (1815)أنشئ عام 

 الوثائق الااةجي  اتراف   الجاسوسي ، اتق ذا باةيس. 

 المصرية:  العامة االستخبارات - 6

اجاسوسما ةأفت المجاا اعملي   1973جمز  المااب او العالمي  اأشم  عملياتما ح   أمتوب ت  أ

 (32  3102)س  د  تفجي  ال فاة امس ائيل  اعملي  مفوا. 

 : في العراقمديرية االستخبارات ومكافحة اإلرهاب  - 7

االتك   امسكتاباةاو اتراف ك  اإلةذكا يك  تدي   -الاظ  الت ليلي  للباحث ت  اجم   -لقد أصب ت              

بصككوةتما الممايكك   يكك  فكك  اااة  الداخليكك  الع اقيكك تمثكك  أحككد أذةع امالكك  امسككتاباةاو االت قيقككاو امت اد

ظكام السياسك  فك  العك اق بعكد تغييك  الاالتك  ااجمتمكا  الجديكد  ت دياو اإلةذابي لمسؤالياو االافقا ل، ال ديث 

 افلسكف  اإلةذابيك   ذك ه التمديكداو نوع احج  ةي ف  ت  ت ول جالتغيي ، ذلك ، اتا أةتبط ف  (2113عام )

مقككام امسكتاباةي  األخك ح ، االتك  ت ولكت تك  أجمكز  تمكدف فك  ال -األتايك  العمك  لالسكتاباةاو ااألجمكز  

ف  الل حماي  ال ام  انظاته  السياس  ، بشتل الوسكائ  المشك اع  اغيك  المشك اع  ، تتاك   تك  العاك األال

  االدسكتوة اتعم  استاادا الكل قك اةاو ال كام  الف ديك لقسو  ااذان  م ات  امنساا، تاماجا لعملمااال عب اا

ذلك ف   حماي  أت  الشعب اسياد  الوط ، ت اعي  الل  أجمز  تسعل ف  المقام األال الل المؤقت  قب  التغيي 

اافك   ، فك  نظكام سياسك  ديمق اطك  يكؤت  ي  ال، افقكا لمكا نصكت عليكه القكوانلمبادئ حقكوق امنسكاا ام اتتكه

ت كت تظلك   امسكتاباةي  الجديكد  -بالتداال السلم  للسلط  عب  صااديق امنتاابكاو اتعمك  أجمزتكه األتايك  

  . ي  االتش يعاو افقا للدستوة الدائ القوان

  لمك  ي تاجمكا( تاماجكا المعلوتك) ا يتمثك  فك  ةفعت تدي ي  امستاباةاو اتراف ك  اإلةذكا ، شكعاةلقد       

لعملما، اذ ا الشعاة يتطلب أا تقوم المدي ي  بالعم  لل صول علل م  المعلوتاو ام ت تر ذا اتقوم بتغ يك  

امستاباةي  الع اقي  األخك ح افقكا لمسكاةذا الصك يح بعكد ف اذكا اتصكايفما اتقكدي   -جميح األجمز  األتاي  

امستاباةي  الم ش   الت  ت تاجما افقا لالختصاص ، مكأا تركوا ذك ه الجمك   -الموقف لت ديد الجم  األتاي  
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ذ  جماا األت  الوطا  ، جماا تراف   اإلةذا  ، تدي ي  تراف   امج ام ، اسكتاباةاو الشك ط  امت اديك  

 اا المااب او الوطا  الع اق . ، جم

الكك ي نسككتطيح أا نصككافما فيككه الككل ) تدةسكك  اا امسككتاباةاو الع اقيكك  عموتككا، لكك  ت تككق الككل المسككتوح       

م ب   احتكل بعكد ذلكك بعكد  سكاواو تلكت  2113استاباةي  ( لما سماتما ابصماتما الاوعي  الااص  قب  العام 

بعكد  م ، الر  ماا ل جك  انكوع العمليكاو اإلةذابيك  الاوعيك  ا المرثفك  التك  تعك ض لمكا العك اق 2113العام 

ةذابي  الت  نف ذا اتبااذا تاظي  القاعد  أا الم تزق  تك  التاظيمكاو الداليك  أا اخاص  العملياو اإلم ، 2113

اظكي  داعككر خاليكا ت فضككال عك  ،اظكام ال رك  الجديكد  فيكهلالتاظيمكاو الم ليك  المعاةضك  للوجكود األجابكك  أا 

بكك او اةي  اامتسككا  الاامسككتاب المعلوتككاو قاعككد نوعيكك  احجكك  مبي افكك  تطككوي   مككاا لمككا داة اإلةذككاب 

اةاو امالككك  امسكككتاب تمككا ترككك ، فر يككا اتمايكككا اعسكككر يا فككك  التصكككدي لركك  ذككك ه التاظيمكككاو ، المت اممكك  

 يكك  امسكتاباةاو اتراف كك  أذةعمكا امسكتاباةي  الضككاةب  االمتمثلك  فك  تدي ااحككدح، االت قيقكاو امت اديك  

دال الجكواة االشك ق العك اق ا سكتوحت علل، لما بصماتما الاوعي    أا تروا تدةس  استاباةي  ت اإلةذا 

 .األاسط 

 :اَلستنطاق في التحليل اَلستخباريوفي التحليل اَلمني  التحقيقالفروق بين  -

كبينر  لعندد ، العلمينة والمتابعنة  ة، المكثفنواطالعاتنه  الدقيقة والمتأنية للباحن  ،  بعد القراءة المنهجية       

 -نيريننة التحليننل االسننتابار   ذلنن  بمننا فننيبالتحليننل االسننتابار   ،  مباحنن  النيريننة ذات العالقننة مننن ال

لريتشارد جي هوير ، ونيرية هنر  والدليل البريطناني االسترشناد  للعناملين فني االسنتابارات وعشنرات 

وكتناب منهناد دورة االسنتابارات  –بشنير الونند   –المباح  في االستابارات للفرين  النركن اسنتابارات 

للعميننند ننننزار مجيننند سنننعيد ، الصنننادر عنننن معهننند االسنننتابارات    –محننندود التنننداول  –اط األساسنننية للضنننب

ومصنادر  وكالنة االسنتابارات والتحقيقنات االتحادينة،  -والتحقيقات االتحادية فني  وزارة الداالينة العراقينة 

 تلقنناءا أو ،كتننب و مباحنن    صننادرة عننن  المركننز األوربنني لدراسننات االسننتابارات ومكافحننة ا رهنناب 

هنال   وجد الباح  بأن،  في االستابارات  عدد من الضباط والمنتسبين  كبير مع الميدانية المباشرة، الباح 

للفنرو   االسنتابار  العاملين أو الماتصين في المجال عدد من لدى  وضوح كاف ،في الفهم وعدم  تدااال

األمني واالستنطا  االستابار  والتي تنعكس بالتالي علنى التحليلنين األمنني التحقي  بين الفاصلة الجوهرية 

المباحن   واسنتنادا النى  ،المهمنين ل واالبهام بين هذين المفهنومين ولغرض إزالة هذا التدااأو االستابار ، 

يسلط الضوء من االله ، على هذين ،  امهم جدوال الباح  استنتج   -آنفا –المشار اليها العلمية ذات العالقة 
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في فهمها واستيعابهما بشنكل دقين  وكمنا موضن  فني جلية ، ويف  االلتباس واضحة و المفهومين و بصورة 

 .(1) رقم جدول

 التحقي  ت
 والتحليل األمني

 االستنطا  
 والتحليل االستابار 

2  

للت قيق األتا  شق أتا  جاائ ،  اإ 

األت  تقوم به ت امز الش ط  أا 

 الوطا  أاجماو الت قيق القضائ 

 

أتا امستاطاق امستاباةي، فمكو ت فيكز تك ا 

ادي يت  تكح المكتم  أا المصكدة المتعكااا تكح 

 ضابط امستجوا  أا امستاطاق امستاباةي 

يمث  المكتم ، تشكرل  اذكدف يكت  السكع   0

اادخالكه السكج   معتقاله االت قيكق تعكه

 بق اة ت  القاض  

يمثككك  المكككتم  لالسكككتاباةاو ف صككك  لتجايكككده 

ااسكككتاداته فاكككا لإليقكككاع بالااليكككا اإلةذابيككك  

 المترون  داخ  السج  أا خاةجه 

تاتم  العالق  بالمتم  بعد ادانته اايداعه  3

قك اة القاضك  الدةجك   امتسا االسج  

يمركك  إطككالق صكك احه ام  القطعيكك  ام

 بعد اممال تد  ت روتيته الم دد .

ت  الممر  إطالق س احه بش اط يركوا فيمكا 

ت كككت الم اقبككك  المسكككتم   المرثفككك  ألذكككداف 

تقتضيما الض اة  امستاباةي  اقب  ع ضكه 

 علل القضاء 

قد يت  الت قيق بأساليب عايفك  أا قسك ي   4

 لل صول علل المعلوتاو المطلوب 

 

يككت  اسككتادام األسككلو  الاككاع  اللطيككف، افقككا 

 غيب للعمك  علكل ت فيكز لقاعد  الت ذيب االت

 تدفق المعلوتاو بشر  شبه طوع  

اعتمككاد تبككدأ السكك ع  اامسككتعجال فكك   5

انجاا تممك  امعتقكال االت قيكق ابكافس 

 قصي  ياتم  بإصداة ال ر  علل المداا

 

اعتمككاد تبككدأ التككأن  االصككب  الفعككال االككافس 

الطويككك  فككك  الم اقبككك  االمتابعككك  اامعتقكككال 

م تاتمكككك  العالقكككك  بككككه للمككككتم  ااسككككتاطاقه، ا

 بإصداة ال ر  علل المداا

قليال تا يت  اةع العااص  األتاي  داخ   6

العصكككاباو اإلج اتيككك  لل صكككول علكككل 

 المعلوتاو ألغ اض الت لي  األتا  

 

مثي ا تا يت  اةع العااص  امستاباةي  داخ  

التاظيمككاو اإلةذابيكك  أا العمكك  خلككف خطككوط 

العككدا لل صككول علككل المعلوتككاو ألغكك اض 

 الت لي  امستاباةي 

يقككف الت قيكككق األتاككك  عاككد حكككد الجككك م  7

  ااعت افاتكككه علكككل الككك ي اةتربكككه المكككتم

 المشاةمي  تعه 

فقكط م يقف امستاطاق امستاباةي عاكد ذلكك 

بكككك  السككككع  الككككل تع فكككك  الككككداافح الف ديكككك  

 االتاظيمي  لكعمال امةذابي 

التعكك ف علككل المككتم  أا أفكك اد العصككاب   8

تمميككدا معتقكككالم  االتعمككق فككك  أسكككبا  

 اداافح الج ائ  الجاائي 

التعكككك ف علككككل حجكككك  التاظيمككككاو اإلةذابيكككك  

اقوتمككككا ادةجكككك  تماسككككرما انقككككاط ضككككعفما 

سككتاباةي لمككا اذيرليتمككا اتسككتوح ال ككس ام

اتع ف  تدح تا يع فه التاظكي  اإلةذكاب  عك  
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قواتاككككا ااسككككتاباةاتاا اأسكككك اةذا ات االككككك  

تع فككك  امشكككف المتعكككااني  تكككح التاظيمكككاو 

 اإلةذابي  ت  العااص  امستاباةي 

الت قيككككق األتاكككك ، يعمكككك  علككككل تككككوفي   9

المعلوتاو للت لي  األتا  ذاو األذداف 

الم داد    الت  م تتجااا مثي ا تسك ح 

الج يمكككك  الجاائيكككك ، اتالحقكككك  الجاككككا  

 اتقديمم  للم امم  

امسككتاطاق امسككتاباةي يمككدف الككل التعكك ف 

علكككككل تضكككككافاو التاظكككككي  اخاليكككككاه الاائمككككك  

دة تمويلككه االفاعلكك  اخططككه اأذدافككه اتصككا

اعالقاتككككه الااةجيكككك  اتسككككلي ه ااسككككتعداداته 

 اتدح علمه بم  ت  اعتقالم  ااستاطاقم  

الت قيككككق األتاكككك  م يسككككتادم أسككككاليب  22

تتاوعككك  للتعاتككك  تكككح الفككك اق الف ديككك  

للمتممي  ام ال اجك  الكل دةاسك  ال الك  

 الافسي  للمعتقلي  

امسكككتاطاق امسكككتاباةي ماكككز ثمكككي  امبيككك  

أسكككاليب احيككك  ادةاسككك  نفسكككي   ي تكككاج الكككل

افقكا  المعتق  ااألسلو  المااسب للتعات  تعكه

 للف اق الف دي 

 (2جدول )

 االستنطا  في التحليل االستابار وفي التحليل األمني  التحقي الفرو  بين 

 أنواع االستخبارات: -

 ، ذ :  ثالث  أنواع ةئيس امستاباةاو ف  تتمث اعقد اشائك ايتميز بالاطوة ، تاا عم  امستاباةاو عم  

المادفك  إلقاتك  دةع أتاك  ااق تك  اختك اق العكدا للمؤسسكاو  انقصكد بمكا تجمك  االستخبارات الوقائيتة: - 8

األتاي  اغي  األتايك ، ابشكم  ذلكك فعاليكاو األتك  العسكر ي، المتضكم  أتك  األفك اد فك  المؤسسكاو األتايك  

 .ا ت  شأنه تأتي  الدال  ت  امخت اقاالعسر ي  اأت  الوثائق اأت  ال  ماو، ام  ت

االمقصككود بمككا، الفعاليككاو المادفكك  لاكك ق شككبراو العككدا التجسسككي  باطككواو  االستتتخبارات الدفاعيتتة: - 2

استباقي ، ترشف اخت اقه انواياه، ف  اخت اق األجمز  األتاي ، امشكف ااختك اق شكبراو التجسكس تك  خكالل 

الرفككوء  أا تكك  خككالل تغييكك  اتجككاه جواسككيس العككدا لجعلمكك  عمككالء تجايككد العمككالء االعااصكك  امسككتاباةي  

 تزداجي .

انقصد بما فعالياو انشاء شبراو تجسس فك  جمك  العكدا بغيك  جمكح المعلوتكاو  االستخبارات الهجومية: - 2

 المجوتي .م بأعمال لتا يب جموده عاه، لمع ف  نواياه العدااني  االقيا

تكك   %-81و ت كوة المعلوتككاو، فمك  الضكك اةي التابيككه ذاكا، الككل أا ابمكا أا ت ككوة عمك  امسككتاباةاو ذكك

المعلوتاو األتاي ، يروا تصدةذا المعلوتاو العلاي  المتاح  ف  تجم  اسائ  امعالم، فيما تمث  المعلوتكاو 
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تامككا اذكك  األخطكك  ااألذكك ،  %5اتبقككل  %15المست صككل  تكك  اسككتادام األجمككز  امسككتاباةي  التقايكك  ذككو 

   خالل المصادة البش ي . اتست ص  ت

علما بأنه يوحد نوع آخ  تك  امسكتاباةاو يكت  تك  خاللكه اسكتاطاق المعتقلكي  ااألسك ح أا بكاإلغ اء المكادي 

 للقاد  اإلةذابيي ، اذ  نافع  للغاي  ف  ت ديث البياناو اتص ي ما اتغ يتما.

الثككك  أشكككرال ااتجاذكككاو، أالمكككا تاككوذي  ذاكككا الكككل أا العمككك  امسككتاباةي، ياقسككك  تككك  حيكككث أسكككلوبه، الككل ث

امستاباةاو ال مي  انقصكد بمكا األسكاليب التقايك  التجسسكي  ال ديثك  اامسكتاباةاو الدقيقك  االتك  يعتمكد فيمكا 

علل عدد مبي  ت  المصادة البش ي ، االاوع الثالث ذو امستاباةاو العايف  المعتمد  علل التعك يب االضكغط 

  (11، 11، 2118لمي  بي  األساليب الثالث  ف  عملما . )فتاح: ، اتزااج تعظ  امستاباةاو العا

 الفئات األساسية لطرق جمع المعلومات االستخبارية: -

ا امسكككتاباةي ، تكككاةك بيككك د سكككول، فككك  ت اضككك ته المعاونككك  )تسكككتقب  ايشكككي  الباحكككث فككك  الشكككؤ        

( للم اضكك او، ت مككز 169بالتسلسكك  )انشكك ذا  2113امسككتاباةاو فكك  القكك ا ال ككادي االعشكك ي ( عككام 

 م.2114امتاةاو للدةاساو االب وث امست اتيجي  عام 

الككل أا عمليكك  امسككتاباةاو ذكك  ت صككل  جمككح بيانككاو خككام أا تعلوتككاو تكك  تصككادة تاتلفكك  افكك            

   -تجامو تاتلف  اأا الفئاو األساسي  لط ق جمح المعلوتاو امستاباةي  تصاف ماآلت : 

 امستاباةاو البش ي . – 1

 امستاباةاو املرت اني .  – 2

 استاباةاو امتصامو. – 3

 استاباةاو اإلشاةاو.  – 4

 استاباةاو الصوة. – 5

 استاباةاو المصادة المفتوح . – 6

 استاباةاو المقاييس ااآلثاة.  – 7

 امستاباةاو الجيوفضائي . – 8
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 التقاي . –امستاباةاو الفاي   – 9

 امستاباةاو المالي . – 11

        يت  جمعما ت  الفضاء املرت ان .امستاباةاو السايب ي  الت   – 11

ابجمود ذ ه القاواو تجتمع ، فاا المعلوتاو الت  يت  توفي ذا ااةسالما عب  نقاط التجميح ذ ه تشر  شك ياا 

 حيا  ال روت . 

اأتانتمكا. افكوة ال صكول علكل المعلوتكاو، يمرك  ت ليلمكا ام ترم  قيمتما بالض اة  ب جمما، ب  فك  دقتمكا 

 اتقييمما، أا توايعما أا تصايفما، أا ةتيما.

اف  نماي  المطاف، تستادم ت  قب  ال روتاو، ايمر  أا تعزا أا توجه أا تمل  صااع  الق اة التافي ي ف  

صكككاد، االب كككوث االترالوجيكككا مككك  المجكككامو، بمكككا فككك  ذلكككك السياسكككتاا، الااةجيككك  االم ليككك  ااألتككك  اامقت

  (.4 -3: 2114 ، )تاةك االمجامو العسر ي .

 :التدريب اَلستخباري -
عاصك ا أساسككيا فك  امعكداد المماكك    -تك  اجمك  نظكك  الباحكث  - يشكر  التكدةيب امسكتاباةي الفعككال         

 لشاصي  الضابط أا الماتسب ف  امستاباةاو. 

افكك  الوقككت الكك ي م نقلكك  فيككه تكك  أذميكك  الباككاء الاككوع  للقككو  البدنيكك  للضككباط االماتسككبي ، تكك  خككالل          

داةاو التككدةيب العسككر ي ، إلداتكك  جاذزيكك  اللياقكك  البدنيكك  المطلوبكك  للتعاتكك  تككح تاتلككف أنككواع الت ككدياو 

ؤمد ابشر  قاطح علكل األذميك   امسكتثاائي  االمواقف ال اتياي  تاما أا ال  ج  ف  تواجم  اإلةذا  ، فإناا ن

القصوح للبااء الفر ي العلم  للضباط االماتسبي  ، اخاص  التامي  المستدات  لمفاذي  العملياو العقلي  العليا ، 

  ال يويكك  ، تكك  التك  يجككب يتمتككح بمككا العكاتلوا فكك   تدي يكك  امسككتاباةاو اتراف كك  اإلةذكا  ، ذكك ه المؤسسكك

لت  م تق  دةج  اتستوح أذميتمكا  فك  اعكداد  ضكباطما اتاتسكبيما ، عك  امعكداد الفرك ي اتؤسساو الدال  ،

االمما   لضباط اتاتسب  جماا المااب او الوطا  الع اقك  ، ذلكك اا آليكاو العمك   ااألذكداف ااحكد  ، تكح 

 امختالف  فقط ، ف  تساح  انطاق المسؤالي  الم سوت  لما ، حسب القانوا . 

اا سككاح  عمكك  ضككباط اتاتسككب  تدي يكك  امسككتاباةاو اتراف كك  اإلةذككا ، ذكك  سككاح  الكك ماء احكك          

العقول، ف  عص  الثوة  الترالوجي  ال قمي ، اتا يت تب علل ذلك ت  ت كدياو غيك  تقليديك ، يف ضكما الواقكح 

تكاو اتطكوة أسكاليب الجديد، اال ي يتطلب امعداد التكدةيب  المااسكب، لموامبك  ح مك  العصك  اثكوة  المعلو
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اا  عك  العكال  ق يك  تعلوتاتيك  ااحكد .التاظيماو اإلةذابي  الت  استغلت الفضاء املرت انك  المفتكوح، الك ي ج

المااب او ف  العال ، يقاس بشر  عملك  افقكا لعكدد تك  المؤشك او التك   –نجاح أا فش  أجمز  امستاباةاو 

 ي  الماتلف ، اف  تسلس  دةج  الم حل  المااسب  لالستمداف. تتفاع  افقما ف  التعات  تح التمديداو اإلةذاب

احسب الت لي  الموضوع  للباحث االمستاد علل ت ام  م ،اا تساة العملياو اإلةذابي  بشر  عا       

 م ، 2113الاب او االمعلوتاو الااتج  ع  تع ض بلدنا الع اق ، للرثي  ت  المجماو اإلةذابي  بعد العام 

 : ت اح  ةئيس  ذ يم  بثالث 

 ت حل  التفري . – 1

 ت حل  التاطيط. – 2

 ت حل  التافي .  – 3

اعليه، فاا أجمز  امستاباةاو أا المااب او الااج   االفاعل  ف  العال ، ذ  األجمز  القكادة  علكل 

مشف العم  اإلةذاب  ااستمداف القائمي  عليه أف ادا أا خاليا نائمك  أا نشكط ، اذك  فك  ت حلك  التفريك  فك  

تسكتوح ال صكد امسكتاباةي، اذك ه العم  اإلةذاب ، اذ  حال  تتقدت  جدا، االت  ت ت  الدةج  األالل، ف  

الم حلكك  قككد م تككتمر  تامككا ام األجمككز  المتقدتكك  فكك  تككدةيبما امفككاء  تصككادةذا احداثكك  اسككائلما التقايكك ، فكك  

 ال صد االرشف اامخت اق االمتابع . 

اتمثك  ذاكا الدةجك  الثانيك   التاطكيط،اتأت  بعدذا عملي  الرشف للعملياو اإلةذابي  اذ  فك  ت حلك  

تاداتكت تكؤدي الكل  أيضكا،حيكث تسكتوح ال صكد امسكتاباةي افك  دةجك  الاجكاح، اذك  ت حلك  تتقدتك  ت  

اعتقال الماططي  اتاح حصول العملي  اإلةذابي . اتشت ك ف  ذ ه الم حلك ، تعظك  أجمكز  امسكتاباةاو أا 

 المااب او ف  تعظ  الدال المتقدت  استاباةيا. 

ةذابيك ، فك  ت حلك  التافيك ، ذكو السكم  الغالبك  مسكتاباةاو أا تاكاب او ف  حي  يمث  التعات  تح العمليك  اإل

العديد تك  دال العكال ، اذك  ت حلك  تمثك  فشكال اسكتاباةيا، تسكعل مك  اسكتاباةاو أا تاكاب او العكال ، عكدم 

وح م يروا أتام ذ ه األجمز  سك ت  ث الوقوع فيه، ألنه يعا  عمليا، اقوع العم  اإلةذاب ، ات قق أذدافه، ا

ت اال  الرشف ع  خيوط العم  اإلةذاب  افقا آلثاة الج يم  اشماداو الشكمود اأفكالم مكاتي او الم اقبك  أا 

 . أا تصادةذا البش ي  أا التقاي  تساعد  الدال الصديق  لما، بما يتوف  لديما ت  صوة األقماة الصااعي 

ف  ب كث لكه فك  الم مكز  –الف يق ال م  بشي  الوندي  –الل ذلك يشي  الراتب االباحث ف  امستاباةاو      

تكح يتشكابه تكدةيب امسكتاباةاو اصكاف امسكتاباةاو م األاةب  لالستاباةاو اتراف   امةذا  الل أنكه ،
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تايككك  ام فككك  العموتيكككاو، الكككه خصوصكككي  تكككدخ  ضكككم  إطكككاة عمككك  نكككوع تكككدةيب الجيكككوخ اامجمكككز  األ

 ت  بشر  مبي .بي  امستاباةاو ااألتفموم العدا امستاباةاو، إذ ياتلف 

فاألجمز  األتاي  تماح عااص ذا ت  امقت ا  للعدا، بياما امسكتاباةاو تكدفح بعااصك ذا للك ذا  الكل العكدا  

االعير تعه الصقه، مما أا جميكح التكدةيباو العسكر ي  ااألتايك  تمكدف الكل قتك  اا شك  العكدا، بيامكا تك ذب 

 ساليب ف  التدةيب تا يل :أذ  األت  ا امستاباةاو مخت اق العدا.

ذو األسلو  القدي ، املما ت ّشق ماا أمث  تأثي اً، اقد أضيفت لم ا األسكلو  اسكائ   األسلوب التدريسي: -8

 .ايضاح سمعي  ابص ي 

اذو تشجيح العااص  علل متابه امب اث االدةاساو ااجماو الاظ  العلميك  االعمليك   األسلوب البحثي: - 2

اذ ا ت  األساليب ال ديث  الااج   االت  تسكم  فك  تفعيك  امفركاة اتشكاةم  افركاة الجميكح )تُلكزم المؤسسكاو 

 (. امستاباةي  الم ت ف  عااص ذا برتاب  ب ث ع  تجال عملم  ساويا

اذو أا تت  ت افق  المتكدة  أثاكاء تأديك  العمك  االواجكب ايالحكم األداء  قي او التنفيذي:األسلوب التطبي - 2

عمليككاً مككأا ي افككق ضككابط امةتبككاط الشككاص المتككدة  أثاككاء لقككاء المصككدة أا أا ي افككق ضككابط امسككتجوا  

 المتدة  اثااء الت قيق.

خكالل الكداائ  المغلقك  أا ال اسكو  فكال  اذو تا أتاحتكه الترالوجيكا تك  األسلوب غير المباشر )عن بعد(: - 4

 حاج  فيما لل ضوة ف  صف دةاس  اتتيح التعل  باختالف تواجد الطلب  االتدةيسيي .

بامةتقكاء بالتكدةيب االتطكوي  اذك  تالكق التك  تسكم    :المؤتمرات وورش العمتل والزيتارات الميدانيتة  - 2

الت كككككككااة اايجكككككككاد لغككككككك  علميككككككك  تشكككككككت م  امنسكككككككجام االعالقككككككك  اميجابيككككككك  االتعكككككككاةف اايكككككككاده 

..https://www.europarabct.com/   

، نموذجا لداة  التدةيب امستاباةي ، فك  تدي يك  امسكتاباةاو اتراف ك   ( 5التال  ، ةق  ) ايوضح الشر 

 .  اإلةذا 

https://www.europarabct.com/2
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(5)شر    

 نموذج داة  استاباةي 

 

  لماذا  - ماذا  – أين  – كيف  – متى  –من  

 التخطيط والتوجيه

 الجمع

 المعالجة واَلستخالص

 التحليل واَلنتا 

 النشر
 التقييم

 والتعليق

 )المعلومات(

 

 النظريات المفسرة للتحليل االستخباري: -

 :في التحليل االستخباري Mosaic )) نظرية الفسيفساء  -8

 Harryذكككك ه الاظ يكككك  ألال تكككك   تكككك  قبكككك  الم لكككك  المككككال  ذككككاةي تككككاةموبولوس  تعمالتكككك  اسكككك

Markopoulos   أثااء تأدي  خدت  امحتياط ف  الجير األت ير ، ات  ث  ت  تطوي  ذ ه الاظ ي  فيما بعد ت

 -ممككا يكك ح اا تصكطلح الفسيفسككاء فك  الت ليكك  امسككتاباةي، اذ  Heuer  (1999)ةيتشككاةد جكك  ذكوي  قبك 

ة  عك  فك  فالفسيفسكاء ذك  عبكا ذو عباة  ع  استعاة  تجااي  لوصكف عمليك  الت ليك  امسكتاباةي، -ذوي  

صااع  اجمح اتشري  القطح الفاي  الصغي   لتزيي  اةضي  اجدةاا المبان ، أي صاح اشكرال فايك  امبك  تك  

خالل جمح ذ ه القطح الصكغي   تعكا، اتقكوم ذك ه الاظ يك  علكل جمكح الرثيك  تك  اجكزاء المعلوتكاو الصكغي   

لك  فك  عمليك  الت ليك  امسكتاباةي، االت  تبدا تافصل  اغي  تت ابط  ت  أجك  باكاء "صكوة " توحكد  تترات

حيككث تقككوم نظ يكك  الت ليكك  الفسيفسككائ  علككل جمككح اجككزاء صككغي   تكك  المعلوتككاو التكك  عاككد تجميعمككا تثكك  
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الفسيفساء أا أحجي  الصوة المقطع ، تقوم بتمري  ت لل   امستاباةاو ف  نماي  المطكاف تك  إدةاك صكوة  

يشككي  التشككابه ذاككا بككي  الفكك  الفسيفسككائ  اجمككح المعلوتككاو ااضك   للواقككح اا لمشككرل  اا ل ككدث تعككي ، حيككث 

امسككتاباةي  إلككل أا التقككدي او الدقيقكك  تعتمككد فكك  المقككام األال علككل اتككتالك جميككح القطككح، أي علككل اتككتالك 

  (David,2005:634).تعلوتاو دقيق  اماتل  نسبيًا

المعلوتاو، فم ه تعكد بمثابك  جزاء صغي   ت  أا أنه ت  المم  جمح اتازي  قطح أاتفت ض الاظ ي   

المواد الاام الت  تُصاح تاما الصوة  اترتم ، فاا جزءا ت  األسس الماطقي  ألنظم  جمح ات لي  المعلوتاو 

اذاالك اجماو نظ  ف  عل  الافس المع فك  ، امستاباةي  التقاي  الربي   ذو تتج ة ف  نظ ي  الفسيفساء ذ ه

ةي  م يعملوا بم ه الط يق  تماتا اأنه م يمر  التعات  تح الممام الت ليلي  ت ح أا ت لل  المعلوتاو امستابا

الصككعب  المعقككد  بمكك ه الط يقكك ، فعككاد ً تككا يجككد الم للككوا امسككتاباةاتيوا اجككزاء تكك  المعلوتككاو تبككدا تااسككب  

معلوتاو تًعا، للرثي  ت  امحداث الماتلف ، ابدمً ت  ظموة اا تشري  صوة  لل دث عب  تجميح م  اجزاء ال

يقكككككوم الم للكككككوا عكككككاد ً بتشكككككري  صكككككوة  االيككككك  أامً لل كككككدث اتككككك  ثككككك  ت ديكككككد اجكككككزاء المعلوتكككككاو 

ا التقكدي او الدقيقك  تعتمكد علكل األقك  أ. افضال ع  ذلك، ت ح الاظ يك   (Christina,2006:847)المااسب 

ا يت  امعتمكاد علكل عكدد قطكح ف  تروي  الصوة  ل دث تعي  تثلم ستعم علل الاموذج العقل  اا المع ف  الم

اللغز الت  يت  جمعما، اذاالك تشبيه طب  أمث  دق  لوصف ميفي  عم  الت لي  امسكتاباةات  اذكو التشكايص 

الطب ، فالطبيب يالحم تؤش او )أع اض( لما ي دث، ايستادم تع فته المتاصص  ف  ميفيك  عمك  الجسك  

ايقكوم بكإج اء اختبكاةاو لجمكح تعلوتكاو إضكافي  لتقيكي  لتطوي  الف ضكياو التك  قكد تفسك  ذك ه المالحظكاو، 

الف ضككياو، ثكك  يقككوم بالتشككايص، في مككز ذكك ا التشككبيه الطبكك  امنتبككاه علككل القككدة  علككل ت ديككد اتقيككي  جميككح 

الف ضياو المعقول  ف  الت لي  امسكتاباةي، حيكث يكت  ت ميكز التجميكح الضكيق الكدقيق علكل المعلوتكاو التك  

محتمال المااسب للف ضي  البديل  الص ي   إلل ال د ال ي يركوا فيكه ذك ا التشكبيه الطبك  ستساعد علل تمييز ا

ذو الدلي  األمث  تالئم  لفم  العملي  الت ليلي ، اف  حي  أا الت لي  االجمح تمماا، فكإا القيكاس الطبك  يعكزا 

(. اتكك ح Michael  (2010:186,قيمكك  أمثكك  للت ليكك  اقيمكك  أقكك  للتجميككح المككأخوذ تكك  اسككتعاة  الفسيفسككاء

الاظ ي  اا اعتقال تجموع  مبي   ت  امف اد ااسكتجوابم  بتفصكي  مبيك  ابشكر  جمكاع ، تك  شكأنه السكماح 

الفسيفساء )أي جمح اجزاء مثي   تتباعد  ت  المعلوتكاو اضكمما تعكا( اتك  ثك ،  ، ت ءلم لل  امستاباةاو 

 ي  بعكض امنتقكاداو، فعاكدتا تجكادل ال روتكاو بكأا التوص  الل صوة  تتراتل  لل دث، مما يوجد لم ه الاظ

أي جزء ت  المعلوتاو اال ي يبدا بسيطا انما ذو يعد جزءا ذاتا ت  فسيفساء اسكتاباةاتي  أمبك ، اتك  ثك  م 

يجب السماح باش ه، ابم ا الشر  تتالص ال روتاو فعليًا ت  الجدل حول أي شك ء تك  المعلوتكاو يجكب أا 

ليه ال أي العام تثال، مما ي ح بعض تتاصص  القانوا، بكأا نظ يك  الفسيفسكاء يمرك  يبقل س يا ام يطلح ع
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أا تقككوض الشككفافي  اال قككوق المدنيكك ، اذ يككت  اسككتادام ذكك ه الاظ يكك  تكك  قبكك  ت للكك  امسككتاباةاو األت يريكك  

(David,2005:636.) 

 :في التحليل االستخباري Henryنظرية هنري  -2

اا امستاباةاو ليست شكرالً تك  أشكرال امستبصكاة الك ي  (2015)ي ح ذا ي تؤسس ذ ه الاظ ي  

يستادم للتابؤ بالمستقب  الراه عل  قائ  علل أساليب ب ث ممي  انوعي  سكليم  تتريكف اتتوافكق إلكل حكد مبيك  

األخك ح(، فامسكتاباةاو  تح العلوم امجتماعي  االسلومي  )ام لك العلوم اإلنساني  االتاصصكاو األماديميك 

االت ليكك  امسككتاباةي بالاسككب  لمكك ه الاظ يكك  م يتعلككق بال قيقكك  ف سككب، فككإذا تمككت تع فكك  أا ذاككاك شككيئًا تككا 

ب نكه يجكأوتكاو أا ت ليلمكا، لك ا فمك  تفتك ض ص يً ا، فل  ت تاج الدال إلل امامو استاباةاتي  لجمكح المعل

نسكبي ، ما امكامو امسكتاباةاو نكادةا تكا تطمكئ  إلكل صك    حقيق  بوصفهالتفري  ف  تفموم امستاباةاو 

ت ليلما، حتل تلك الت ليالو الت  تروا امفض  ااممث  اعتباًةا، فت ح ذ ه الاظ يك  اا أذكداف امسكتاباةاو 

ذ  عباة  ع  نتاجاو استاباةاتي  توثوقك  اغيك  تت يكز  اصكادق  )أي خاليك  تك  التسكييس(، اعليكه يكتمّر  

ستاباةي ت  تقدي  حلول أا خياةاو اخ ح لصانع  الق اة بااًء علل استاتاجاو يمر  الت قق تاما الم ل  ام

االدفاع عاما، افضال عك  ذلكك، تك ح الاظ يك  انكه باإلتركاا تصكايف امسكتاباةاو علكل انمكا عمليك  تراتليك  

تعادل البصي  ، أا يمر   ( بسبب الوظائف الماتلف  الت  تؤديما، فالمع ف  ضم  سياق امستاباةاو8)الشر 

اا ياظ  إليما بط يق  أخ ح، بوصكفما القكدة  علكل تقليك  حالك  عكدم اليقكي ، فالبصكي   )بمعاكل آخك ، تيكز (، 

ات  ث  فمك  تعاك  اليقكي ، حيكث تكوف  للم للكي  امسكتاباةيي  القكدة  علكل اتاكاذ القك اةاو التك  تمركام  تك  

ث"، فكاا ذك ه الك ؤح الثاقبك  اا البصكي   الاافك   تاكتج عبك  السيط   بشر  أفضك  علكل "المجمكول تك  امحكدا

عملياو تستاد إلل ط ق ب كث مميك  انوعيك  سكليم  تبلكغ اتتمثك  ذةاتمكا فك  اسكتاتاجاو يمرك  الكدفاع عامكا، 

فضم  ذ ا المعال يمر  اا تتعلق ال ؤح امستاباةي  بقضي  امحتمال أا التابؤ باألحداث حيث يمر  التعبيك  

 ه المعادل ، اذ يمر  تمثي  اا تصوة امستاباةاو علل الا و امت :عاما ف  ذ 

عكدم اليقكي (( ممكا توضكح فك  التقلي  ت   ⇐امستاباةاو ذ  ))تعلوتاو + ت لي  = استاباةاو = بصي   

 دناه:أالشر  
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 (6شكل )

 االستخبارات عملية تكاملية

 (Henry,2015:37) 

امتجككاه، جمكح المعلوتككاو االبيانكاو، تعككدي  البيانكاو اتعالجتمككا، فكالاطواو امةبعك  األالككل )ت ديكد 

ت لي  البياناو( ت مز علكل ت ويك  البيانكاو األاليك  اا الاكام الكل اسكتاباةاو، ثك  يكت  التعاتك  تكح ذك ا الاكاتج 

امستاباةي باطوتي  أخ يي  ذما متاب  التقكاةي  انشك ذا ألصك ا  القك اة اا ال ؤسكاء، اطالمكا يكت  إجك اء 

عمليكك  اسككتاباةاتي  ت ككدد ، فككإا الت ليكك  امسككتاباةي سككيروا ت افقككا لمككا ايشككر  حلقكك ، افكك  أثاككاء جمككح 

المعلوتككاو الجديككد  اتقاةنتمككا بالسككابق ، سككيت  تعالجكك  البيانككاو األخكك ح ات ليلمككا اسككيت  نشكك  نتككائج الاككاتج 

لوضح أذداف استاباةي  تستقبلي  جديد ، فضال ع  انكه يمرك   تعم الفوةي أا يس ستعمالامستاباةي إتا لال

أا يتاكك  نشكك  الماككتج امسككتاباةي بضككح أشككرال، فعلككل سككبي  المثككال، فككاا امسككتاباةاو الااصكك  بالعمليككاو 

امةذابي  يمر  أا تتضم  خلفي  ع  تاةيا نشوء الجماع  امةذابي ، أا ةسك  تاطيطك  لميرليتمكا، أا ت ديكد 

-Henry,2015:32)يد  لما، أا التابؤ بالاشاطاو امةذابي  المستقبلي  لمك ه الجماعك  امةذابيك  امذداف الجد

37). 

 نظريات التحليل االستخباري:لمناقشة  -

ا نظ ي  الفسيفساء ف  الت لي  امسكتاباةي ذك  نابعك  لل الاظ يتي  السابقتي ، ن ح أعاد امطالع ع 

البوةص  االمضكاةبي  فيمكا ابكي  اصال ت  تجال البوةص  اا سوق اماةاق المالي  اذلك للتشابه الرثي  بي  

الت ليكك  امسككتاباةي، فرككال المجككالي  ي تاجككاا عمليككاو الت ليكك  اامسككتاتاج االتابككؤ االتوقككح، فضككال عكك  اا 

تحديد 
االتجاه

جمع 
المعلومات 
والبيانات

تعديل 
ومعالجة 
البيانات

تحليل 
البيانات

كتابة 
التقارير

نشرها 
الصحاب 
القرار
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ف  صااع  اجمح اتشري  القطكح يضا بي  تجااي مااي  ع  التشابه الربي  أ الفسيفساء انما ذو تعبي تصطلح 

ابي  عملي  الت لي  امستاباةي، اذ اا مالذما ي تاج الل جمح امجزاء الصغي   سكواء مانكت  الفاي  الصغي  

ذك ا يشكي  الكل ضك اة  امخك  قطح ام تعلوتاو بمدف ةس  صوة  ذذاي  ملي  للعم  الفا  اا ل دث تعكي ، ا

  لصوة  خ ح بغي  التوصدقيق ، اضمما تح األجزاء األا ة ألي  تعلوتاو تمما مانت صغي   أباظ  امعتبا

ا اتااذ احرام اا ق اةاو، اذ ا ذو د الت لي  ات  ث  عم  استاتاجاو أا المشرل  قيذذاي  تق يبي  ع  ال دث أ

ا المواقكف، فمك  تعتمكد علكل امسكتاتاج اباةي للمعلوتكاو اا األحكداث أ  الت لي  امستج  تا تقوم عليه عملي

اكح حكداثما اا السكيط   عليمكا، لك ا فكاا ذك ا العمك  اامستق اء االتوقح المستقبل  لكحداث قب  اقوعما بغيك  ت

مفككاء يتصككفوا بسككماو شاصككي  تاتلفكك  نوعككا تككا تكك  قبيكك  الصككب  االم انكك  احككب ي تككاج الككل أشككااص أ

حداث االتابؤ بما اغيك  ذلكك... اذك ا تكا امبداع  االقدة  علل استق اء األاالتفري  الااقد االتفري  امستطالع 

جعكك  الباحككث يتباككل ذكك ه الاظ يكك  فكك  تفسككي ه لعمليكك  الت ليكك  امسككتاباةي، اذ اا ذكك ه الاظ يكك  تعككد امقككوح 

 اامشم  ف  ذ ا المجال.

امسكتاباةاو ليسكت شكرالً تك  أشكرال اا  تاباةيفك  الت ليك  امسكاف  المقاب ، ت ح نظ يك  ذاك ي  

للتابككؤ بالمسككتقب  الراككه علكك  قككائ  علككل أسككاليب ب ككث مميكك  انوعيكك  سككليم  تتريككف  تعم امستبصككاة الكك ي يسكك

فامسكتاباةاو االت ليك  امسكتاباةي بالاسكب  لمك ه ، اتتوافق إلكل حكد مبيك  تكح العلكوم امجتماعيك  االسكلومي 

  فكالل بالدةج  األساليب الب ث العلم  ب  يقوم علل أ ف سب، اا امستق اء للواقح ق الاظ ي  م يتعلق بال قي

تعا، فانه يمر  ال صكول علكل  الاظ يتي اعاد ض  ا تتطوة يوتا بعد يوم، جمح المعلوتاو االت  يمر  لما أ

 الت لي  امستاباةي.ا تقوم عليما نظ ي  ف  ميح الاطواو االمبادئ الت  يمر  أنظ ي  جاتع  تشتم  علل ج

 الثقة المفرطة في األحكام االحتمالية:المحور الثاني: 

 حكام االحتمالية:مفهوم الثقة المفرطة في األ -

لقد بدأ تأثي  تفموم الثق  المف ط  ف  األد  الافس  بالظموة ف  الستياياو تك  القك ا الماضك ، ابعكد  

تك  علك  الكافس فك  الامكاذج امقتصكادي  االت قيكق فك  تكأثي  بضع  عقود، بدأ امقتصاديوا ف  تطبيق الاتكائج 

عكدد تك  الدةاسكاو المكؤث    تالثق  المف ط  م سيما ف  تجال األسواق المالي  اتموي  الش ماو، فلقكد توصكل

ف  ذ ا المجال الل أا الثق  المف ط  تؤدي إلل اياد  امسكتثماة أا التجكاة  أا امبتركاة، الك ا، سك عاا تكا بكدأ 

ثي  ت  المؤلفي  ف  ح ف استادام المقكاييس المباشك   للثقك  المف طك  ااسكتادتوا بكدمً تك  ذلكك الرثيك  تك  الر

بكدمً تك  ذلكك تفكاذي  امسكتثماة عملوا المقاييس غيك  المباشك   حتكل أا بعضكم  لك  يقكيس الثقك  المف طك  ااسكت

المف طك  فك  امةتبكاط بمتغيك او اخك ح  المف ط أا التداال مبدي  للثق  المف ط ، افضال ع  ذلك، بدأو الثق 
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اأحيانًا يت  الالط بياما ابي  تفاذي  أخ ح تماثل  تث  التفاؤل أا اذ  السيط   حيث قاد ذ ا إلل بعض الاتائج 

المتااقض  تما أدح إلل صعوب  دتج الاتائج المتعلق  بتأثي  الثق  المف طك  تكح عمليكاو صكاح القك اة اامحركام 

.(Matus,2020:5)  

الرثي  ت  الدةاساو أا امف اد يميلوا إلكل اإلفك اط فك  الثقك  فك  قكدةاتم   وات  جم  اخ ح، أظم  

علل اتااذ الق اة اا اصداة حر  تا، فالثق  المف ط  ذ  تيك  امفك اد إلكل المبالغك  فك  تكدح تعك فتم  بصك   

فأامً: قد م ياتقد امفك اد بشكر   ق اة اا حر  تعي ، اقد يروا ذااك عدد ت  الظواذ  تساذ  ف  ذ ه المبالغ ،

ماٍف عملياو امستدمل الااص  بم  فقد يفشلوا ف  ط ح األسئل  األساسي  المممك  علكل أنفسكم  تثك  "تكا ذك  

افت اضككات  الااصكك  فكك  الوصككول إلكككل تثكك  ذكك ا امسككتاتاج؟" أا "إلككل أي تكككدح أجيككد اسككتاتاج تثكك  ذككك ه 

فكك اد علككل دةايك  بالطبيعكك  الت تيميك  للكك ام   ااإلدةاك ام يمرككام  امسكتاتاجاو؟"، بعككد ذلكك، قككد م يركوا ام

التمييز بي  التأميداو اامستاتاجاو، فإذا ماا ذ ا ذو ال ال فل  يقكوم امفك اد بتقيكي  ناقكد لمعك فتم  المسكتاتج  

.(Chelsea,2017:5)  اممككا يكك ح دانيككال مانيمككاا Daniel Kahneman  ممككا اةد فكك(et al.2010 

(Gerry،  فإا الثق  المف ط  ذ  تظم  آخك  تك  تظكاذ  تيك  امفك اد للت ميكز علكل المعلوتكاو المتاحك  فقكط

اذ  ظاذ   يسميما "تا ت اه ذو م  ش ء"، فعادتا ي مز امف اد علل الرمي  اا المقداة، فإنم  يعتمداا علكل 

 تك  المعلوتكاو تاطقيًكا اصكائبافيما الت ميز علل م   دااالمعلوتاو الت  تاط  ببالم  لبااء قص  تتماسر  يع

خك ح، ذاكاك أ ناحيك اتك   et al,2010:257) .(Gerryخك  فك  امعتبكاة تكدح دقك  ذك ه المعلوتكاو داا األ

ف اق ف دي  عادتا يتعلق األت  بالت يز المف ط ف  الثق ، فعلكل سكبي  المثكال، ذاكاك أدلك  تشكي  إلكل أا أالئكك 

ذكك  أقكك  ع ضكك  للثقكك  المف طكك  اتكك  الم تمكك  أا ترككوا الفكك اق  القككادةي  علككل األداء الجيككد فكك  امختبككاةاو

الف ديكك  فكك  الثقكك  المف طكك  ناجمكك  عكك  الثقكك  بوصككفما سككم ، حيككث تتوسككط الثقكك  مسككم  القككدة  علككل تقيككي  دقكك  

ال داد، فاا تأثي  ذ ه السم  ذكو ت كدد ةئكيس لدقك  التقيكي  الك ات  ضكم  تجموعك  تتاوعك  تك  الممكام، اذك ه 

اذاككاك عالقكك  بككي  القككدة  المع فيكك   (Frisbie,2015:161).تكك  شاصككي  الفكك د اذمائككه  السككم  ذكك  تككزيج

اسماو شاصي  تعيا  االثق  ف  دق  امحرام، اتمي  الثق  المف ط  إلل أا تروا أمث  تط فًا فك  الممكام التك  

تاكاذ قك اةاو تاطوي علكل صكعوب  بالغك ، ففك  مثيك  تك  األحيكاا يتعكي  علكل الم للكي  امسكتاباةيي  تكثال ا

الكل  (Chelsea,2017:5).صعب  للغاي  ات  ث ، يت  إظماة الثق  المف ط  ف  اتااذ الق اة اا اصكداة احركام 

حركام تدةيب الف د علل ميفي  اصداة األ حرام امحتمالي  تماة  عقلي  باإلتراا تطوي ذا، اذ يمر ، تعد األذلك

معكاي  ، فضكال عك  اا اتطوي  قكدةاو الب كث اامستقصكاء االالموضوعي  عب  التدةيب علل التفري  الااقد، 

ا اتاككاذ أحرككام األقدتيكك  فك  العمكك  تثكك  اصكداة حرككام، فاألا تكؤدي داةا فكك  عمليكك  اصكداة األأالابك   يمركك  

قكك اةاو تجعكك  الفكك د يواجككه سلسككل  تكك  خبكك او الاجككاح االفشكك  تمككا يولككد لديككه قككدةا مبيكك ا تكك  السككلومياو ال
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فانه يست ض  ذ ه الابك او السكابق ، ذك ا فضكال عك  تلقائيك  ، حر  تا  ةاا يروا بصدد اصداحيام، المتاوع  

تك  نماطكا ت كدد  أب  الاب   المتجمع  يرتسب الفك د ا توقف تعي ، فعألسلوك االتع ف عاد تواجم  تشرل  ا

 (.21: 2116 ، داؤذا تلقائيا )الجاابأحرام مأنما يروا ذو تب تجا علل السلومياو المطلوب  إلصداة األ

 :فوائدها- قياسها – الثقة المفرطة: أسبابها - 

ب اث الت  ج و ف  تجكامو علك  الكافس اامقتصكاد االتمويك  إلكل شاةو تجموع  مبي   ت  األألقد  

أا امف اد لديم  ثق  تف ط  بشر  عام، فالثق  المف ط  ذ  تستوح الثق  المف ط أا "غيك  المبك ة" فك  ضكوء 

تك   -( عاًتا25ث  ت  )الموضوع  اأداء الف د، اذ اظم و األب اث ف  ذ ا الصدد االت  استم و ألمالواقح 

أا الثقك  المف طك  يمرك  اا تكؤدي إلكل قك اةاو داا المسكتوح األتثك  فك  بعكض امحيكاا،  -أخك حبي  نتكائج 

لمعلوتاو، اإذمكال الممكاةاو فالثق  المف ط  يمراما اا تؤدي إلل تأخ  تافي  الاياةاو المتاح ، ااياد  حج  ا

الت  يمر  اا يتصف بما امف اد، حيث يكت  تعكدي  الثقك  المف طك  عك  ط يكق الرثيك  تك  المتغيك او الماتلفك  

ات  المتوقح أا ي تفح تستوح الثق  المف ط  حياما م يتلقل الف د تغ ي  ةاجع  باستم اة اعادتا يروا ذاالك 

األسككئل ، فضككال عكك  اا الثقكك  المف طكك  يمركك  أا تتككأث  أيًضككا بككالامط تككواف  فكك  المعلوتككاو اااديككاد صككعوب  

  . فاا ت  جمل  األسبا  الم تمل  ل داث الثق  المف ط(Epley & .Gilovich,2006:312)المع ف  للف د 

ا التوافكق، االت يكز للمتكوف  تك  المعلوتكاو، ات يكز امدةاك المتكأخ  اممكا أذ  التثبيت اعدم مفاي  التريكف 

 . (7ف  شر  ) توضح

 

 سباب والظواهراأل -الثقة المفرطة   (7شكل )

(Curado,2015:26-27) 

الثقة المفرطة

مظاهرها

وهم السيطرة

اَلفراط في 
التقدير

وهم المعرفة

الثقة المفرطة

اسبابها

التثبيت

ر التحيز للمتوف
من المعلومات

تحيز اَلدراك 
المتأخر
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 و التوافق:أالتثبيت وعدم كفاية التكيف  -8

تمي  المعلوتاو امالي  أا المثبت ، إلكل التكأثي  علكل عمليك  التعكدي  اا التوافكق الالحقك  لمكا، ابسكبب  

عدم مفاي  التعدي  اا التوافق للمعلوتكاو ذك ه، يتك ك األفك اد التقكدي او الامائيك  ق يبك  جكًدا تك  نقطك  التثبيكت 

  المثبت  )الت  يولدانما ألنفسم ( ألنم  يتوقفكوا األالي ، فيتوافق األف اد بشر  غي  ماف تح المعلوتاو امالي

ع  التعدي  بمج د أا تروا اعتقكاداتم  ضكم  نطكاق قكيمم ، اتك  ثك ، فكإا الثقك  المف طك  يمرك  أا تاشكأ تك  

 التثبيت اعدم مفاي  التعدي  اا التوافق تح المعلوتاو.

 التحيز للمتوفر من المعلومات: -2

يميكك  امفكك اد متاكاذ قكك اةاو اا اصكداة احرككام بشكأا توقككف تعككي  ذكو ان يككاا سكلوم  يظمكك  حيامكا 

استاادا الل تدح سمول  المعلوت  الت  تتبادة الل الك ذ  ل ظك  تقيكي  الموقكف، ات جكح الثقك  المف طك  إلكل حكد 

مبي  إلل الصعوب  الفط ي  لدح امف اد ف  تاي  م  األحداث التك  يمرك  أا ت كدث بالفعك ، اذ ي كدث الت يكز 

توف  ت  المعلوتاو ألا "تا ذو بعيكد عك  األنظكاة ذكو بعيكد عك  العقك " انظكً ا ألناكا نفشك  فك  تايك  مك  للم

الط ق الت  يمر  أا تترشف بما األحداث فإناا نصبح ااثقي  بشر  تف ط انزيد ت  احتمالي  تساةاو التفري  

 القليل  الت  يمرااا تايلما بالفع .

 تحيز اإلدراك المتأخر: -2

نم  مانوا قادةي  علكل التوقكح الصك يح أف اد الل المبالغ  ف  امعتقاد بياا سلوم  يمي  فيه امذو ان 

لاتيج  حدث تا قد اقح، اتث  الت يز للمتوف  ت  المعلوتاو، ي تبط الت يز المتأخ  بعدم قكدةتاا علكل تعالجك  

أنكه مكاا تك  الممرك  التابكؤ بمك ه  جميح السيااةيوذاو المستقبلي  الم تملك ، ابعكد اقكوع امحكداث يشكع  الفك د

 (Curado,2015:26-27).امحداث قب  حداثما بالفع  

ا قياس الثقك  المف طك  عبك  تظكاذ  ت كدد  تامكا: المبالغك  فك  أخ ح، فانه يمر  تالحظ  أات  جم  

لمتوسكط(، تقدي  قدةاو األداء )الت  يمثلما أيًضا اذ  السكيط  (، ااإلفك اط فك  التقكدي  )أا تكأثي  أفضك  تك  ا

 االمبالغ  ف  تقدي  دق  المع ف  الااص  بالف د )اتسمل أيًضا اذ  المع ف (، اذ ه المظاذ  ذ :

 و وهم السيطرة:أالمبالغة في تقدير قدرات األداء  -8

تفموم "اذ  السيط  "، اعّ فاه بأنه توقح  Langer & Roth (1975)لقد قدم م  ت  منج  اةاث 

عال محتمال نجاح شاص  بشر  غي  تااسب بالاسب  لالحتمال الواقع  اا الموضوع ، ففك  المواقكف التك  

تاطوي علل الصدف ، يمي  امف اد إلل التص ف ممكا لكو مكانوا قكادةي  علكل الكت ر  فك  الاتكائج بسكبب بعكض 

ديم ، حيككث تشككتم  أاجككه التشككابه ذكك ه علككل اإللمككام بالمممكك  اامختيككاة أاجككه التشككابه تككح تواقككف الممككاة  لكك
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االماافس  االمشاةم  االمع ف  السابق ، اذ يتوذ  امف اد الشعوة بالسكيط   عاكدتا تركوا ااحكد  أا بعًضكا تك  

ا تك  ذ ه الميزاو المتعلق  بالمماةاو توجود  ف  توقف اا ف ص  تا، اإذا تا لمس األفك اد ت قكق عكدًدا مبيك ً 

الاجاحاو ف  بداي  سلسل  ت  األحداث فإنم  سكوف يميلكوا إلكل تاميك  اذك  السكيط   لكديم ، لك لك فكإا ترك اة 

 (Thompson et al.,2007:76).  ف  ذ ا الوذ  ايسبب ثق  تف ط  مالتعزيز ذو عات  ةئيس آخ  يس

 االفراط في التقدير:-2

ظه البكاحثوا لكدح امفك اد لتصكايف أنفسكم  فكوق اذو تي  محاذ ا يسمل بتأثي  أفض  ت  المتوسط 

فك  السكماو السكلبي ، فكاإلف اط فك  التقكدي  ذكو أبك ا تظمك  ف  السماو اإليجابي  اأق  ت  المتوسط المتوسط 

لتأثي  الثق  المف ط  اذو امعتقاد ال ي يصاف شاًصا خطأً علل أنه أفض  ت  غيك ه اي كدث ذك ا الاكوع تك  

يعتقد امف اد أنم  أفض  ت  اآلخ ي ، أا "أفض  ت  المتوسكط"، فمكو فعك  اضكح نفسكك  الثق  المف ط  عادتا

سكواء أا تصايف نفسك فوق اآلخ ي  )تتفوق علل اآلخ ي (، اذ يمر  تالحظ  التأثي  األفض  تك  المتوسكط 

تعلكق بالك ماء االرك م فيمكا يمك  فكوق المتوسكط أنفك اد أنفسكم  األ دبالاسب  للسماو اإليجابي  أا السلبي ، حيث يع

ف  تستوياو الغباء االبا  اعدم الود االفظاظ  اا الاشون  ف  التعات  تح االود ااألد ، اأق  ت  المتوسط 

فك  تجموعك  ااسكع  تك  الممكاةاو تثك  القيكاد  االتواصك  امخ ي ، مما لكوحم تكأثي  األفضك  تك  المتوسكط 

تباةاو السمل ، تا  عقود مثي  ، ات  المع اف أا تعظ  سائق  اللفظ  االقدةاو امجتماعي  ااألداء ف  امخ

السياةاو يميلوا إلل امعتقكاد بكأا لكديم  تمكاةاو قيكاد  أعلكل تك  السكائق العكادي اا المسكتجد، اذ قكي  حكوال  

تكك  السككائقي  قككدةاتم  علككل أنمككا "أعلككل تكك  المتوسككط" اقككد أجكك ح مكك  تكك  ب يسككتوا اذككاةيس  (81٪ -71)

Preston & Harris (1965)   تث  ذ ه التجاة  تح السائقي  ال ي  اةتربوا حوادث علل الط يق االسكائقي

ال ي  ل  ي تربوا حوادث علل الط يكق، حيامكا سكئلوا عك  قكدةتم  علكل القيكاد  تقاةنك  بالسكائق العكادي، حيكث 

 (.(Gold & Brown,2011:374قدتت المجموعتاا تستوياو تتطابق  تق يبًا ت  الثق  المف ط  

 وهم المعرفة/ فترات الثقة: -2

يت  التعبي  ع  الثقك  المف طك  أيًضكا عبك  تكا يسكمل بكوذ  المع فك ، اتك  ثك ، فكإا األدا  الشكائع  بكي  

الباحثي  لقياس الثق  المف ط  ذ  استاباط فت او ثق  تتضم  أسكئل  عدديك  فيصكدة األفك اد أحراًتكا ضكماي  أا 

ت، فعلل سبي  المثال، عاد حسا  المد  الت  سيستغ قونما للوصول إلكل ص ي   علل فت او الثق  طوال الوق

المطاة، أا تقداة المش اباو الت  يجب عليم  شك اؤذا ل فلك  تكا، يُطلكب تك  المشكاةمي  فك  تجكاة  فتك او 

الثق  تقدي  تقدي او ممي  للمتغي او غي  المألوفك  )علكل سكبي  المثكال، تتكل الكد بيتمكوف ؟ تكا ذكو عكدد سكراا 

(، فالمشكاةك حك  ٪91ايالند؟( ت  حيث الاطاقاو الت  تتوافق تح دةج  تعيا  ت  الثقك  )علكل سكبي  المثكال ت

تماًتا ف  تعيي  نطاقاو ضيق  عادتا يروا تتأمًدا أا نطاقاو ااسكع  تك  الثقك  عاكدتا يركوا غيك  تتأمكد، اتكح 
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ا ت  اجاباتم ، فإنم  ي صلوا عاد ً علكل ( ت  حقيق  تا ا٪91ذلك، فعادتا يعل  امف اد أنم  تتأمداا باسب  )

( تكك  الوقككت االتكك  يمركك  تفسككي ذا علككل أنمككا ثقكك  تف طكك  فكك  المع فكك  ٪91اإلجابكك  الصكك ي   فكك  أقكك  تكك  )

 (.  (Soll & Klayman,2004:301الااص  بالم ء

ا الثقكك  افيمككا يتعلككق بالفائككد  التكك  يمركك  للثقكك  المف طكك  ت قيقمككا، فقككد اشككاة الرثيكك  تكك  العلمككاء الككل أ

المف ط  تفيد  ألنما تقل  ت  الازع  الم افظ  اا التك دد لكدح الفك د اقلك  اسكتثماةه للمعلوتكاو المتاحك ، اتك  

خكالل ايكاد  احتماليك  ال صكول علكل المرافكآو المسكتقبلي ، يمرك  أا تكؤدي الثقك  المف طك  إلكل قكدة أمبك  تكك  

 (. Shapira-Ettinger & Shapira,2008:2ال وافز االمثاب   ااألداء ات  ث  إنجاااو أعلل )

فضال ع  اا الثق  المف ط  يمر  أا تؤدي إلل خداع ال او االم ا  ت  الواقكح الرك  ذك ه ال كامو 

المزاجي  الوقتي  يمر  أا تروا تاطقي  بالفع  اتفيد  إذا مانت تماح الف د صانح الق اة ات ميه تك  التعك ض 

لماافض االيأس، ل لك، فإا امن  اف ع  الواقح الموضوع  ال كال  ل امو تزاجي  أمث  سوءا تث  الدافح ا

 (. (Loungeway,1990:8الااتج ع  الثق  المف ط  قد ي م  الص   العقلي  للف د

 حكام االحتمالية:عواقب الثقة المفرطة في األ - 

للثقك  المف طك  فك  تعد الثق  المف ط  تفموتا شكائعا فك  أدبيكاو أب كاث التابكؤ اذاالكك بعكض العواقكب  

امحرام امحتمالي  تث : المي  إلل إذمال الوسائ  المساعد  علل اتااذ الق اة اا اصداة امحرام، اال غب  فك  

جع  التابؤاو تتعاةض  تح الموقف العكام، االميك  للاضكوع "للتفريك  الجمكاع "، حيكث يمرك  تعالجك  الثقك  

وا الوضح اا الموقف جديًدا بالاسب  للف د، اتع ف األسكبا  المف ط  عب  الاظ  ف  البدائ ، خاص  عادتا ير

 Baron,et al). ، (2014:134الت  تجع  توقعاو الف د خاطئ 

انظً ا ألا دق  تابكؤ الفك د ذك  المعيكاة األمثك  أذميك ، فمك  يجكب أا تركوا الثقك  المف طك  فك  التابكؤ 

: يتجاذ  المتابئوا ذاا الثق  المف طك  اسكائ  تثي   للقلق؟ ذااك بعض األسبا  لمساائ الثق  المف ط ، فأامً 

اتااذ الق اة أا غي ذا ت  امتوة المساعد  علل اتااذ القك اة تمكا يزيكد تك  احتماليك  اتاكاذ قك اة سكيئ، فلقكد 

ظم  أا المتابئي  ذاي الثق  المف ط  مانوا أق  ع ض  لالذتمام ببعض اإلشاةاو الت  ي تم  أا تروا تفيكد  

الق اة، ألنم  مانوا يعتقداا أنم  يع فوا بالفع  تا ال ي يتطلبه اتاكاذ قك اة، اباختصكاة، يمرك  لم  ف  اتااذ 

أا تتكداخ  الثقك  المف طك  تكح الككتعل ، اثانيكا: ت كث الثقك  المف طك  علككل التفريك  الجمكاع ، اذكو تيك  أعضككاء 

ف  المجموع  يعب  ع   المجموع  إلل تعزيز دع  بعضم  البعض بشر  تتبادل لق اة ناشئ، فال يوجد عضو

شروك أا أي ت فظاو حول توافق اآلةاء، ابكدمً تك  ذلكك، فكإا الثقك  المف طك  فك  قك اةاو المجموعك  تعكزا 

تصعيد تلك الثق  إلل تستوح أمب ، ابالاظ  إلل حقيق  أا الثق  المف ط  قد يروا لما تثك  ذك ه اآلثكاة السكلبي ، 



 21                                               اطار نظري ودراسات سابقةالفصل الثاني .......... 

 

 

ابما حيث سيؤدي ذك ا الفمك  تباشك   إلكل اقت احكاو حكول ميفيك  تقليك  فإنه يتعي  فم  المبادئ الراتا  اةاء أسب

  et al,2018:609)  .(Mandelتأثي اتما الضاة 

 ,Gregory, Cialdiniات  جم  اخ ح، فف  تج ب  قام بما م  ت  ج يجوةي اسيالديا  اماةبات   

& Carpenter (1982)  يانصكيب أا إلقكاء القكبض  طلبوا ت  المشاةمي  تاي  بعكض الاتكائج تثك  الفكوا فك

عليم  بسبب السك ق ، حيكث مكاا تجك د تايك  حكدث تسكتقبل  مافيكاً لزيكاد  احتماليك  تصكوة حداثكه اتك  تقكدي  

تفس ي  ل لك، فاألال يعتمد علكل امسكتدمل علكل التكواف ، فوفقًكا لمك ا امسكتدمل ي رك  امفك اد علكل احتماليك  

بمككا است ضككاة تثكك  ذكك ه ال ككامو إلككل الكك ذ ، فككإذا طُلككب تكك  اقككوع األحككداث تكك  خككالل السككمول  التكك  يمركك  

األشككااص تايكك  حككدث أا شكك حه تثكك  انتصككاة قككادم لف يككق )أ( علككل ف يككق ) ( فانككه سككيت  الاظكك  فكك  األدلكك  

االمعلوتككاو المتوافقكك  تككح ذكك ه الاتيجكك ، اعاككدتا يُطلككب تكك  الشككاص اآلا التابككؤ بال ككدث ترككوا المعلوتككاو 

الموض   للتو تتاح  بشر  مبي ، ل لك يعتقكد الشكاص أا ال كدث ت تمك  اقوعكه تماًتكا، المتوافق  تح الاتيج  

فالمعلوتاو غي  المتسق  تح الاتيج  تروا تتاح  بدةج  أق  برثي  ل ا فم  تؤدي داًةا ضعيفا ف  اخ ذا باظ  

اذو يوضح اجم  نظ ه حول اآلليك   Koehler (1991)امعتباة، االتفسي  الثان  ت  تقديمه بواسط  موذل  

 المسؤال  ع  اياد  الثق  أا احتمال حداث ال دث بم ه الط يق : 

 .اص تبدئيًا ف  ف ضي أامً: يفر  الش

 . يُفت ض تؤقتًا أا الف ضي  ص ي   ياتج ع  ذلك اعتماد إطاة ت جع ، حيث: ثانيًا 

األدل  ذاو الصل  اتح ذلك، فإا اعتماد إطاة ت جعك   ثالثًا: يقوم الشاص بعد ذلك بتقيي  اإعاد  تاظي  جميح 

يؤدي إلل ت يز التقيي  االب ث ع  األدل  بط يق  تجع  الف ضي  الت  يتبااذا الف د علل األةجح تدعوت  تك  

 ,Mandel).   (2015:387قبله

 والتأثر باألخبار الكاذبة: االحتمالية الثقة المفرطة في األحكام -

ط  بامختالفاو اا الف اق ف  المعتقداو االسلوك بي  امفك اد، حيكث يركوا األفك اد ت تبط الثق  المف  

ت  ال ي  يت  تصايفم  علل انمك  تف طك  الثقك  أمثك  ع ضك  للتعك ض لكخبكاة الراذبك  ايافقكوا فك  التمييكز 

عدادا أمبك  الااجح بي  امدعاءاو الص ي   االراذبك  حكول األحكداث الجاةيك  فك  البيئك  الم يطك  ايبكداا اسكت

إلبداء اإلعجا  أا تشاةم  ت توح ماذ  علل اسكائ  التواصك  امجتمكاع  تكثال، م سكيما عاكدتا يركوا ذك ا 

الم توح تالئًما لم  ت  الااحي  السياسي ، ابشكر  عكام، فكاا األفك اد األقك  قكدة  علكل ت ديكد ت تكوح األخبكاة 

مككك  أمثككك  ع ضككك  لتصكككديقما انشككك ذا بشكككر  الراذبككك  ذككك  أيًضكككا أقككك  اعيًكككا ب كككدادذ  المع فيككك ، اتككك  ثككك  ف

  Benjamin et al).  (2021:1,أمب 
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اقد م يواجه امف اد صكعوب  فك  ت ديكد األخبكاة الراذبك  ف سكب بك  ايفشكلوا أيًضكا فك  التعك ف عليمكا،       

 فالثق  المف ط  قد تجع  األف اد أمث  ع ض  لتع يض أنفسم  ع  غي  قصد لمعلوتاو تضلل  االمشاةم  ف 

نش ذا، فإذا ماا امف اد ي اا أنفسم  بشر  غي  صك يح علكل أنمك  "يتمتعكوا بممكاةاو ت تفعك " فك  ت ديكد 

األخباة الراذب  فقد يرونوا ع  غي  قصد أمث  ع ض  مستمالمما اامعتقاد بما اتشاةمتما خاص  إذا مانكت 

  et al.,2016:13)  .(M. Barthelتتوافق تح ةؤيتم  الااص  للعال  ت  حولم 

افضال ع  ذلك، تؤدي الثق  المف ط  داًةا ةئيسا ف  تشري  السلوك امنسكان  فك  بعكض المجكامو علكل      

األق ، اتح ذلك م يع ف سكوح القليك  جكًدا عك  داةذكا الم تمك  فك  انتشكاة األخبكاة الراذبك ، ف تكل البيانكاو 

األخباة )اي القدة  علل التمييز بي  األخباة  الوصفي  األساسي  حول ظاذ   الثق  المف ط  ذاو العالق  بتمييز

الراذب  ااألخباة الص ي  ( ل  يت  إنشاؤذا بعد، فمكا ذكو تكدح انتشكاة الثقك  المف طك ؟ اذك  اا الثقك  المف طك  

ت تبط  بالتع ض ألخباة ماذب ؟ اذ  اا األف اد المف طوا ف  الثق  أمث  ع ض  ف  الواقح لتباك  تصكوةاو 

  (2021:2,صكككص ماذبككك ؟ فكككالواقح ال كككال  يفتقككك  إلكككل اإلجابكككاو عككك  ذككك ه األسكككئل خاطئككك  أا تشكككاةم  ق

.(Benjamin et al  

مسكتجيبي  ب اث الت  ت  اج اؤذا ف  ذ ا الصدد اا الغالبي  العظمل تك  الخ ح، أفادو األأات  جم  

ألخبكاة الراذبك  نفسم  أا تستواذ  فوق المتوسط ف  قكدةتم  علكل تمييكز عاكااي  اأتام ( ي اا  ٪91)حوال  

االص ي  ، تما يعا  أا الرثي  ت  األف اد يبالغوا ف  تقدي  قدةاتم  بشر  مبي ، اافقًا ل لك، فانكه م تك تبط 

التصوةاو ال اتي  لكف اد إم اةتباطًا ضعيفًا بأدائم  الفعل ، فضال ع  انه عبك  اسكتعمال البيانكاو التك  تقكيس 

مكك  أا أالئككك الكك ي  يبككالغوا فكك  قككدةاتم  اتقككدي ذا يككزاةاا بشككر  سككلوك المسككتجيبي  عبكك  اإلنت نككت فقككد ظ

تتر ة تواقح الويب المع اف  باش  أخباة ماذب  أا تضلل ، فمؤمء المسكتجيبوا الك ي  يبكداا ثقك  تف طك  ذك  

أيًضا أق  قدة  علل التمييز بي  امدعاءاو الص ي   االراذبك  حكول األحكداث الجاةيك  ايبلغكوا عك  اسكتعداد 

تح اخك ي ، خاصك ً عاكدتا يتماشكل ذك ا الم تكوح الركاذ  تكح تيكولم  الشاصكي   لمشاةم  ت توح ماذ  أمب 

  et al.,2020:473)  .(A.M.Guessاالسياسي 

  ذك  األفك اد األمثك  احتمكام فك  اذاا قد يتبادة الل ال ذ  ذ ا السؤال: ت  ياش  األخباة الراذب ؟ اتك

ب كاث الكل داة الميكول ال زبيك  شكاةو األأ ؟انشك ذانم  سوف يتفاعلوا تح األخباة المشبوذ  ااإليماا بمكا أ

االدافح لالستدمل ااممتشاف ف  تقيي  ت توح األخباة اع ضكه اتشكاةمته، اذ تااالكت األب كاث ميكف يمرك  

لوتاو الااطئ  عب  اإلنت نت، مما أا يؤدي ت سي  تقيي  تعلوتاو األف اد اتماةاتم  إلل تقلي  تع ضم  للمع

ةمككزو دةاسككاو أخكك ح علككل داة عمليككاو التفريكك  المككادف فكك  تقليكك  تعكك ض األفكك اد للمعلوتككاو المضككلل ، 

فاألف اد ال ي  يفر اا بشر  أمث  ت ليالً ف  تقييمم  لكخباة اامدعاءاو اإلخباةي  يصكافوا األخبكاة الراذبك  
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لك، فإا األف اد الك ي  يميلكوا إلكل امعتمكاد علكل العاطفك  أثاكاء تعالجك  علل أنما أق  دق ، اعلل العرس ت  ذ

            et al.,2020:47)  .(C. Martelالمعلوتاو ذ  أمث  ع ض  ل ؤي  العاااي  الزائف  علل أنما اخباةامث  دق 

  قكدة  ات  جم  اخ ح، تعتمد بعكض الدةاسكاو علكل األسكلو  المع فك  عبك  ف كص التبكاي  اامخكتالف بكي

األف اد علل امتشاف األخباة الراذب  اتعتقداتم  حول تماةاتم  ف  القيام ب لك، اذ ا ت  شأنه اا يقي  تساذم  

اإلدةاك االوع  تا اةاء المع ف  اداةذما ف  سلومياو المشاةم ، فضال ع  انكه قكد تسكاعد الثقك  المف طك  

ذب  اتفسي  فيما إذا ماا األفك اد يتعكاتلوا تكح ت تكوح ف  قدة  الف د علل التمييز بي  األخباة الص ي   االرا

تزيف أا تشروك فيه علل اإلنت نت اميف يتعاتلوا تعه )علل سكبي  المثكال، اإلعجكا  أا المشكاةم (، فمك  

الم تم  أا يروا بعض امف اد ع ض  بشر  خاص للمعلوتاو الااطئ  علل اجه الت ديكد ألنمك  م يكدةموا 

معلوتككاو خاطئكك ، انتيجكك  لكك لك، قككد يرككوا ذككؤمء األفكك اد أمثكك  ع ضكك  مسككتمالك أنمكك  فكك  الواقككح ع ضكك  ل

   et al.,2020:474)  .(A.M.Guessاألخباة الراذب  اامعتقاد بما اتشاةمتما ع  غي  قصد

انظً ا ألا األف اد ذاا الثق  المف ط  يافقوا ف  التعك ف علكل أدائمك  الضكعيف، فكإنم  يرونكوا أقك  

الرثيك  تك  الدةاسكاو الكل أا  تتماةاتم  الااص  بمجال تعي ، فعلكل سكبي  المثكال، توصكلقدة  علل ت سي  

األف اد تف ط  الثق  يتعلموا بشر  أق  ضم  بيئاو التعل  االمواقف ال ياتي ، ل لك ت تبط الثق  المف ط  ذاو 

بك  اامعتقكاد فك  دقتمكا العالق  بتمييز األخباة بمجموع  تتاوع  ت  الميول بمكا فك  ذلكك التعك ض ألخبكاة ماذ

 et al.,2020:47)  .(C. Martelاتشاةمتما تح اآلخ ي 

فككاا بعككض امفكك اد يميلككوا إلككل امعتقككاد بككأنم  أفضكك  تكك  غيكك ذ  فكك  تمييككز األخبككاة اأا القككدة   

  خباة ت تبط اةتباطًا ضعيفًا بقدةتم  الفعلي  فقكط، ايعبك  اإلفك اط فك  الثقك  عكم  علل تمييز األالمتصوة  لدي

فكك اد أقكك  قككدة  علككل التمييككز بككي  البيانككاو اي  ماذبكك  حيككث يرككوا تثكك  ذككؤمء األاسككتعداد أمبكك  لمشككاةم  عاككا

ب كاث إلكل أا الثقك  المف طك  شاةو نتائج بعض األأاألحداث اإلخباةي  االجاةي ، اذ الص ي   االراذب  حول 

جكود  الماافضك ، فكاا الرثيك  تك  اذاو القد تروا عاتالً حاسًما فك  شك ح ميفيك  انتشكاة المعلوتكاو الااطئك  

خك ح الكل أا أب كاث ألوتكاو المضكلل ، ممكا توصكلت نتكائج ف اد ببساط  غي  تدةمي  لمدح تع ضكم  للمعاأل

التككأثي  السككلوم  للثقكك  المف طكك  ااألداء الضككعيف يمركك  اا يشككتم  علككل تقااتكك  المسككاعد  المقدتكك  االتككدةيب 

لقكدة  الفك د علكل امتشكاف المعلوتكاو االبيانكاو الراذبك  قكد تقلك  تك   االتص ي او، حيث اا الاظ   الااطئ 

تأثي  المعلوتاو الجديد  حول ميفيك  تقيكي  تصكداقي  تثك  ذك ه المعلوتكاو االبيانكاو اذ انكه قكد يكؤدي التعك ض 

خك  األالفك د علكل امتشكافما خاصك  حكي   المعتاد للمعلوتاو ااألخباة الراذب  إلل تقدي او سيئ  المعاي   لقدة 

  (et al.,2015:662باظك  امعتبكاة تيك  الفك د للتعاتك  تكح المعلوتكاو الكواةد  علكل أنمكا صك ي   اسكليم 

J.Pasek.) 
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ب اث السلومي  خالل األةبعي  عاًتكا الماضكي  أا األفك اد العكاديي  اغيك  العكاديي  تك  لقد أظم و األ 

افعك ، اخكالل ا ذاو تأ يزاو عاد إصكداة أحركام احتماليك  لديم  الرثي  ت  التالم ت في  االممايي  اغي ذ   

تجككاًم ناضكًجا تككح ، ةبعكي  عاتككا الماضكي (، أصككبح ت ليك  القك اة تتعككدد المعكايي  ي األأنفكس المكد  الزتايكك  )

ق اة بوجود الرثي  ت  التطبيقاو لت سي  الق اةاو الشاصي  اال روتي  االتجاةي ، ايق  الرثي  ت  ت لل  ال

اانتشاة الت يزاو، لرام  يجادلوا بأا األدااو الت ليلي  يمر  أا تقللما أا تقض  عليما، اتح ذلك، فإا بعض 

ذ ه الت يزاو ت دث ف  األحرام الااص  بت لي  الق اة االت  يمر  أا تقلك  إلكل حكد مبيك  تك  جكود  الت ليك  

 et al.,2016:12)  .(M. Barthelللمعلوتاو

ات دث الت يزاو ف  ت لي  الق اة تتعدد المعايي  أثااء تقيي  الماكاط  االشكروك الم تملك  حيكث تمكت          

دةاس  الت يز ف  الثقك  المف طك  فك  اقكت تبرك  فك  السكتياياو تك  القك ا الماضك ، ف يامكا يُطلكب تك  الفك د 

  اعطكاء احركام احتماليك  اعطاء أحركام احتماليك  فانكه يجكب امخك  باظك  امعتبكاة نكوع الموضكوعاو المطلكو

بصددذا لما لما تك  تكأثي  علكل اصكداة تثك  ذك ه امحركام، القكد اقتك ح قكدة مبيك  تك  امب كاث ط قًكا تاتلفك  

 N.Grinberg et  (2019:375للتغلب علل ت يز الثق  المف ط  ت  أج  ت سكي  اصكداة األحركام اجودتمكا

al., .) 

يصعب تص ي ه، اذ تتبال األدبياو ال الي  تااذج تاتلف   القد ت  توثيق الثق  المف ط  علل أنما ت يز

ف  ت اال  لتقلي  ت يكز الثقك  المف طك ، فماالكك ط يقك  تقكوم علكل تشكجيح امفك اد علكل التفريك  فك  تزيكد تك  

  &,Koriat, Lichtensteinالمعلوتككاو أا البككدائ ، ممككا اشككاة مكك  تكك  موةيككاو اليشتاشككتاي  افيشككوف 

Fischhoff (1980)   حكي  يُطلكب تك  المشكاةمي  تجاةبم  الل أا ت يز الثق  المف ط  يمرك  اا يكاافض ف

 ف  التج ب  س د حجج تضاد  لتقدي اتم  ف  دقك  احركاتم  قبك  أا ي كدداا تسكتوياو الثقك  فك  دقك  خيكاةاتم 

.(Koriat et al.,1980:112) ريك  فك  مما ثبت أيًضا أا الثق  المف ط  تكاافض إذا اضكط  امفك اد إلكل التف

( 2119نتككائج بديلكك  أا نتككائج ت تملكك  اخكك ح قبكك  اعطككاء تقككدي  احتمككال  للاتككائج، فضككال عكك  اا بالفاتسككر  )

Blavatskyy   قام باستعمال ط يق  تتوافق  تكح ال كوافز الماديك  االتك  شكجعت المشكاةمي  فك  التج بك  التك

تم  حيث أظم اا ثق  أق  عادتا طُلب تام  اج اذا علل التساؤل / إعاد  الاظ  ف  تستوح ثقتم  ف  دق  تقدي ا

  (Blavatskyy,2009:47).       ال ذاا بمبلغ تال  علل تع فتم  اثقتم  بإجاباتم 

ب اث أيًضا الل أا تزايد األف اد بمزيد تك  التعليقكاو )تغ يك  ةاجعك  افضال ع  ذلك، فقد اشاةو األ

ايجابي ( يمر  اا يساعد ف  تقليك  الثقك  المف طك  اذلكك نظكً ا ألا التعليقكاو تعمك  بوصكفما أدا  تتكيح لكفك اد 
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  علكل تص يح أخطائم ، حيث أظم  الرثيك  تك  الدةاسكاو بالفعك  التكأثي  اإليجكاب  للتغ يك  ال اجعك  اميجابيك

تقلي  الثق  المف ط  ف  حامو تعيا ، اتح ذلك، فإا ذ ا التكأثي  يمرك  اا يركوا ع ضك  لعواتك  تاتلفك  تثك  

صعوب  الممم  المطلو  ت  الف د القيام بما ات تيب التقدي او المطلو  اعطاؤذا ف  تسأل  تا، انكوع ال رك  

 ,Subbotin).   1996 (270:المطلو  اصداةه

 والوعي ما وراء المعرفي:الثقة المفرطة  -

غالبًا تا يروا األف اد أمث  ثق  ف  تقيي  ص   تع فتم ، اتح ت اة الوقت، ت  تع يف الثقك  المف طك  

 & ,Lichtenstein, Fischhoffبطكك ق تتعككدد ، فقككد اصككف مكك  تكك  ليشتاشككتاي  ا فيشككوف ا فيليككبس 

Phillips (1977)  نما أا أالمثالي ، ا المواان  أع  المعاي    يس بأنما امن  اف المامج  ال ئ الثق  المف ط

اعتقاد غي  تب ة بص   إجاباو الف د، ابعد عقدي  ت  الزتاا، اصف م  ت  جوسلي  ا اياماا ا أالسكوا 

Juslin,Winman, & Olsson (2000)  الثقك  المف طك  بأنمكا تتوسكط امحتمكال اا التك جيح الك ات  للفك د

نسب  اإلجاباو الص ي  ، اتك  الااص بص   اإلجاباو علل عااص  المع ف  العات  اال ي يمي  إلل تجااا 

نسلره للوصول بس ع   حرام، ت  قبي  المساة ال ي يجب أاأحياتاا اليوتي  تليئ  بق اةاو ا خ ح، فااأجم  

ا م  ت  الوقت ساستغ ق إلممال تمم  تا، أا تا تقداة األتوال الت  يجكب توفي ذكا ل كدث قكادم، أعم ، إلل ال

     et al,2018:1)  .(Darciاتح ذلك، فانه م يمر  أا تروا جميح التقدي او ماتل  علل اجه الدق 

 اد الك ي  مكانوا ألفكالكل أا ا Soll & Klayman (2004)توصك  مك  تك  سكول ا ماليمك   ذ ا اقكد

ج اذكا، طُلبكا تكك  أ، ففك  دةاسككتمما التك  )٪ (48فك  قك اةاتم  مككانوا صك ي ي  باسكب  )٪(80ااثقكي  باسكب  

المشاةمي  اإلجاب  ع  سؤال ةقم  تع ف  عام تث  م  يبلغ اةتفاع ب ج ايف ؟ ابالاظ  إلل ذ ه اإلجابك ، قكدم 

( تكام  ااثقكا بكاا اجابتكه ذك  ااقعك  ضكم  نطكاق ٪81نطاقًكا حكول إجكابتم  ب يكث مكاا )المشاةموا بعد ذلك 

اإلجاب  الص ي  ، ااظم و الاتائج الت  توصال إليما أا التقدي  ف  الغالب يت ك تجاًم لقدة مبيك  تك  الاطكأ 

 حيث يمر  أا تروا العواقب اخيم  ف  بعض المواقف الت  تاطوي علل ثق  تف ط ، فعلل سبي  المثال، 

 & Soll) قككدي  المسككاف  بككي  السككياةاو فكك  الشككاةع إلككل اقككوع حككادثقككد تككؤدي المبالغكك  فكك  ت

.Klayman,2004:299)    القد ت  اقت اح أا الثق  المف ط  يمر  أا تاتج ع  عكدم مفايك  المعالجك  المع فيك

للمعلوتاو أا الت يز فك  تعالجك  المعلوتكاو أا التقكدي او المبايك  فقكط علكل الابك او الشاصكي ، القكد اشكاة 

وا التفريك  الل أا الثق  المف ط  يمرك  اا تركوا أمبك  عاكدتا يرك Sniezek et al. (1990)سايزك ااخ اا 

ف  الاياةاو اا البدائ  المتاح  قليال اا تعداتا، ايجب أا يت  توجيه المشاةمي  إلل البدائ  الالات  لل صول 

الكل أا إدةاج  .Koriat et al( 1981علل خياةاو أمث  دق ، اتك  جمك  اخك ح، اشكاة موةيكاو اآخك اا )
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قكك  المف طكك  اأا إدةاج أسككبا  تؤمككد  )أي أسككبا  تتااقضكك  مختيككاة حركك  تعككي  سككاعد فكك  تقليكك  تسككتوح الث

  (Sniezek et al.,1990:267).المب ةاو( مختياة حر  تعي  قد ااد ت  تستوح الثق  المف ط  

تكك  افتكك اض اا امسككت جاع امنتقككائ  للمعلوتككاو السككابق  اامسككتفاد  تكك  تج بكك  الفكك د فقككد ذلككك،  الككل

 ، االكك ي سككيؤدي بككداةه إلككل حككداث الثقكك  المف طكك ، الااصكك  يعككداا عككاتلي  تسككاذمي  فكك  الت يككز المع فكك

ااشاةو دةاساو اخ ح الل اجود عات  آخ  ت تم  قد يزيد أا ياقص ت  الثق  المف ط  ذو الوع  تا اةاء 

المع ف ، فالوع  تا اةاء المع ف  ذو القدة  علل التفري  ف  التعل  افممه االت ر  فيه، حيث ماا الوع  تكا 

ا لمجموعكك  مبيكك   تكك  األب ككاث االتك  ةمككزو عككاد ً علككل المعككاي   الضككعيف  ألحرككام اةاء المع فك  توضككوعً 

 (.  (Metcalfe & Finn,2008:174الموضوعاو المتعلق  بتعل  امف اد

ات  جانب اخ ، فقد ت  العثوة علل عوات  تتعدد  مادياد الثق  المف ط  ف  األحرام امحتمالي ، تث  

السكم  يوضكح ذك ه العواتك  ايشكي  إلكل  -وب ، مما اا تفموم التأثي  الصكعبتواف  المعلوتاو اتستوح الصع

اجود تأثي  بي  الثق  المف ط  اصعوب  الممم ، فالثقك  المف طك  تركوا أمثك  انتشكاًةا فك  العااصك  اا امسكئل  

السكؤال أمثك  الصعب ، بياما تروا الثق  المف ط  اق  انتشاةا ف  العااص  اا امسكئل  السكمل ، لك لك فرلمكا مكاا 

  صعوب  ااد ذلك ت  احتمال قيام المستجيب بت ديد نطاق اإلجاب  تما يعا  تستوح أعلل تك  الثقك  المف طك 

(Juslin et al.,2000:385) . 

ا يك تبط بشكر  مبيك  أف اد يمرك  أا الوع  تا اةاء المع ف  لدح األخ ح، ت  امفت اض أات  جم  

سبي  المثال، سيروا لدح الف د ال ي يتمتح بوع  تا اةاء تع فك  مبيك   بمستوياو الثق  المف ط  لديم ، فعلل

تستوياو أق  تك  الثقك  المف طك  ألنمكا قكد م تقيكد نطكاق تقكدي ه، فك  حكي  أا الفك د الك ي لديكه اعك  تكا اةاء 

أالئكك تع ف  أق  سيروا لديه تستوياو أمب  ت  الثق  المف ط  ألنه قد يقيد تقدي اته إلل نطاقاو أصغ ، فكأا 

ال ي  لديم  اع  تا اةاء تع ف  امب  سيروا لديم  قدة  أفض  علل تقدي  اإلجاباو تح امخ  باظ  امعتباة 

  (Winman et al.,2004:1168). فم  ادق  اقيود تع فتم  الشاصي 

 القيمة التكيفية للمبالغة في تقدير قدرات الفرد: -

علل ال غ  ت  الاتائج السلبي  الواض   علل تا يبدا للمبالغ  ف  تقدي  الف د لقدةاتكه فقكد يركوا ذاكاك 

أيًضا جانب إيجكاب  لمك ا التصكوة المبكالغ بكه لقكدةاو الفك د، فعلكل سكبي  المثكال، اشكاة البكاحثوا الك ي  ب ثكوا 

د المفك ط لقدةاتكه الااصك  قكد يكؤدي إلكل الت يز الوذم  اإليجاب  أا تث  ذ ا الت يز المتفائ  فك  تصكوة الفك 

"دافكح أعلككل اتثككاب   أمبك  اأداء أمثكك  فاعليكك  انجككاح أمبك  فكك  الامايكك "، افكك  سكياق تتصكك ، أفككاد سككيليجماا 

Seligman (1998)  أا التفككاؤل يك تبط بالصكك   الافسككي  اإليجابيك  لككدح امفكك اد، افك  المقاةنكك  تككح األفكك اد
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خك  آي تجكال أعيفًا ف  المدةس  افك  العمك  افك  أا يروا أداء المتشائمي  ض األمث  تفاؤمً، فانه ت  الم جح

فمك  يصكابوا باممتئكا  فك  مثيك  تك  األحيكاا الكديم  صك   بدنيك  أضكعف ،أمث  تما قكد تكوح  بكه تكواذبم  

.(David,2007:199)  

اصك ، اذ أا ضكعف خ ح، قد تروا ذااك أيًضا فوائد للمبالغ  ف  تقكدي  الفك د لقدةاتكه الاأات  جم     

  دائمك  فكأتقتك   ت كاامو داؤذك  ضكعيفا، انكادًةا تكا أف اد يركوا المع ف  له قيم  تريفي ، فبعض األالاضج 

الضكعيف اتك   ا الم ت في ، ال ا قد يُثبط ذلك عزيمتم  بس ع  بسبب أدائمك أتعظ  الممام ت  أداء الماذ ي  

اف  المقاب ، فاألف اد ال ي  يعتقكداا أنمك  يمتلركوا قكدةاو  داء تمام أخ ح ياج وا فيما،أث  فم  ياتقلوا إلل 

أمب  تما لديم  بالفع  اال ي  يقيموا أداء تماتم  علل أنه أمث  مفاء  تما ذو عليه ف  الواقح، قد يستم اا ف  

  (1997:154أداء الممككام لمككد  أطككول، اتكك  خككالل المماةسكك  االمشككاةم ، فككانم  يزيككداا تكك  مفككاء  أدائمكك 

.(Bjorklund, 

ا الفر يك  قكد يركوا لمكا فوائكد، فعلكل سكبي  أفك اد لقكدةاتم  البدنيك  فانه حتل المبالغ  ف  تقدي  األ اعليه        

فك اد تق ي اً ع  تجموعك  تك  األ Schwebel & Plumert (1999)المثال، قدم م  ت  سشويب  ابلوت و 

قكدةاتم  البدنيك ، حيكث تك  تصكايف ذكؤمء فك  اقكت اال ي  علل عرس تعظ  اتالئم  يميلوا إلل التقليك  تك  

بعككاد الشاصككي  الكك ي ذككو أحككد أفككاض فكك  سككابق علككل أنمكك  يتمتعككوا بممككاةاو تثبككيط للكك او اأنككه لككديم  انا

فك اد االمتمثلك  فك     التك  ي صك  عليمكا تثك  ذكؤمء األ)امنبساط(، اعلل ال غ  ت  الفوائكد الصك ي  الظكاذ

وادث مكونم  علكل حك ة دائمكا، فقكد حك ة مك  تك  سشكويب  ابلكوت و تك  أا انافاض احتماليك  اصكابتم  بكال 

ال ك ة المفك ط االمسكتم  التقلي  ت  قدةاو الف د قد يروا له عواقب سلبي ، فقد يت دد األف اد الك ي  يتسكموا ب

ي  الك او، اةبمكا الك فض تك  قبك  ا تماةس  تمام جديد  تمكا قكد يقكود إلكل العزلك ، اانافكاض تقكدأف  تج ب  

 ,Schwebel & Plumert (1999).  : (702خ ي اآل

 -بانكداةا  -ذلك، فاا الفائد  الم تمل  ت  المبالغ  ف  تقدي  قكدةاو الفك د تتوافكق تكح اجمك  نظك   الل

ف  الداة ال ي تماةسه الرفاء  ال اتي  فك  األداء امجتمكاع  االمع فك ، فقكد اضكح بانكداةا نظ يك  تفادذكا أا 

ا يتوسكط عملكه اسكلومه بغكض أة الفك د لفاعليتكه ال اتيك ( يمرك  ي تصكوأالفك د )  قبك  إتقاا الفع  المدةك تك

فك اد إلكل التصك ف بشكر  ا الرفاء  ال اتي  ضعيف  يمي  األالاظ  ع  صدق ايمانه بقدةاته الفعلي ، ف ياما ترو

تعتقكد بمماةاتكه ذك  غي  فعال بغض الاظ  ع  قدةاتم  الفعلي ، فاا إحدح الفوائد المباشك   لركوا الفك د غيك  

الت فيز االدافح، فم  ذك ا الماظكوة قكد يركوا للمبالغك  فك  تقكدي  األفك اد لقكدةاتم  تكأثي  إيجكاب  علكل سكلومم  

فك اد بشكر  عكام اقكد يجاب  شيئًا قكابالً للتريكف تكح األالالحق ف  بعض المواقف، تما يجع  الت يز الوذم  اإل
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ي  ذ  ف  أتس ال اج  إلكل ت سكي  قكدةاتم  البدنيك  اامجتماعيك  تروا آثاةه أمث  اضوحا، خاص  لكف اد ال 

  ( Bandura1989:731).االفر ي 

ج يت ف  ذ ا الصدد لمع ف  قدة  الف د علل تقليد الاموذج، ففك  أايأت  دع  ذلك ت  الدةاساو الت  

السكلوك، ابعكد سلسل  ت  الدةاسكاو بكالغ أفك اد فك  تقكدي  تكدح قكدةتم  علكل تقليكد نمكوذج يااك ط فك  بعكض 

دي  الفك د لقدةاتكه الشاصكي  يمرك  ا المبالغ  ف  تقأاا تدح جود  أدائم  بالفع ، مما ت اال  تقليد السلوك قّدة

ا تاافض تح التقدم ف  العم ، اف  إحدح التجاة  مانت دق  التابؤ االمبالغك  فك  تقكدي  القكدةاو الشاصكي  أ

ذمكاء  خك ي  عكاديي  دةجكاوآفك اد أاةمي ، تقاةنك  تكح د المشكفك اظم  األأ تبط  بمعدل ال ماء اللفظ ، فقد ت

فكك اد الكك ي  يعككانوا تكك  تشككام  سككلومي  ج يككت، توصككلت الككل أا األأخكك ح أأعلككل تكك  ذككؤمء، افكك  تج بكك  

فسي  ذلك ذكو اصعوباو التعل  ااضط ا  نقص امنتباه يبالغوا ف  تقدي  قدةاتم  بصوة  أمث ، اقد يروا ت

ا تعزيككز تقككدي ذ  أا تعمكك  علككل حمايكك  أزا  اغيكك  الواقعيكك  ألنفسككم  يمركك   اد المعككفككأا تقييمككاو ذككؤمء األ

 ,2005:274 (Heath & Glen).  ل ااتم 

 الثقة المفرطة بوصفها احتماال ذاتيا: - 

لقككد تكك  تع يككف تككأثي  الثقكك  المف طكك  علككل أنككه ي ككدث عاككدتا ترككوا أحرككام الثقكك  المف طكك  أمبكك  تكك  

ايميلكوا  جيكدي التر اةاو الاسبي  لإلجاباو الص ي  ، االاتيج  األمث  اتساقًا ذ  أا األف اد ليسوا تعكاي ي  

ف اد ف  الثق ، فكإنم  عادتا يف ط األنم  ااثقوا جًدا، فإلل أا يروا لديم  إيماا قوي جًدا بص   أحراتم ، أي أ

حركاتم  ذك  أعلكل تمكا ذك  عليكه فك  أنه ف  الواقكح أا يعتقكداا أا دقك  يعتقداا أنم  يع فوا أمث  تما يع فو

إلل اإلف اط ف  الثق  ت ت اس  "الغ اة  Block & Harper( 1991الواقح، اذ اشاة م  ت  بلوك اذاةب  )

المع ف " فغالبًا تا يت  استادام تصطل او تث  امحتمالي  المدةم ، اامحتمامو الشاصي ، االثق  المف ط ، 

  (Briony,1996:2).بالتبادل بوصفما تعبي ا ع  حال  عدم اليقي  

الكل أا   Kahneman & Tversky (1982)شكاة مك  تك   مانيمكاا اتفي سكر  أفقد  ت  جانبمما، 

الثق  ذ  امحتمال ال ات  أا دةج  امعتقاد الم تبط  بما نعتقد أنه سي دث، اف  المقاب ، فاا امحتمال ال ات  

ذو دةج  إيماا الشاص بص   ال ر  أا الق اة الماسو  له، ابعباة  اخ ح، إذا ت  امختياة ت  بكي  البكدائ  

ا الق اة، ات  تفعي  امختياة ت  بي  البدائ  االثقك  مالذمكا فك  أذ ا ال ر   الموقف ااجود ثق  ف  المتاح  ف 

الوقت نفسه، فعادئ  يزداد امحتمال ال ات  لاتيج  تعياك  امك لك الثقك  الم تبطك  بكه، اإلكل حكد تكا علكل األقك ، 

أا المعتقكداو يمر  امستدمل علل امحتمال ال ات  تك  السكلوك تثك  ةذانكاو القمكاة، اذلكك علكل الك غ  تك  
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فكك اد أا التككدخي  يسككبب السكك طاا اذكك  م ا، فعلككل سككبي  المثككال، قككد يعكك ف األاالسككلوك قككد م يتوافقككاا دائًمكك

 Koehler,1991). : (501يوافقوا علل التدخي  الرام  م يزالوا يدخاوا

احتمالي  أا تك جيح اف  الب ث ف  المجال الافس ، فاا الثق  تقاس عاد ً عب  تطالب  األف اد بتصايف 

تقدي او الثقك  فك  الب كث لإلشكاة  إلكل دةجك  امحتمكال الك ات  فك   ستعمالص   اإلجاب  أا التوقح، حيث ت  ا

ا الواقع ، يقال إا تعكاي   ضكعيف  أ ات  لل ر  تح احتماله الموضوع  األحرام، فعادتا م يتطابق امحتمال ال

ف اد ذاا أا يقللوا ت  ص   تعتقداتم  الشاصي ، حيث يبدا غ األقص الثق ( قد حدثت، حيث يبال)اإلف اط أا ن

أا أسبا  المعاي   السيئ  ت دث عادتا م يتمر  الف د ت  تقيي  امحتماليك  ال اتيك  لل رك  بدقك ، ب يكث يتماشكل 

فك اد االمشكرالو ا العواتك  الدافعيك  اتعتقكداو األأ  توضكوع  اااقعك ، ممكا تح امحتمكامو المقاسك  بشكر

لمع في  ف  التك م  اتعالجك  المعلوتكاو اتشكام  قيكاس الثقك  تتضكاف  جميعمكا اتتك ك تجكاًم ااسكًعا لظمكوة ا

الت يزاو، فاا بعض األحرام تؤدي إلل تعاي   سيئ  للغاي  حيث أا امحتمال الموضوع  يروا أق  برثي  أا 

         (Briony,1996:2).اةض تكح الواقكح أعلل تما يعتقده الف د ايتوقعه، ات  ث  فكإا امحتمكال الك ات  ذاكا يتعك

ات  جم  اخ ح، فاا ت  الممر  أحيانًا تقيي  تكا إذا مكاا اعتقكاد الفك د دقيقًكا أم م، الرك  تقيكي  صك   تسكتوح 

الرثي  ت  األب اث السابق  الل ميفي  التعبي  ع  الثق  ت  حيث التوايعاو  تالثق  تروا فيه إشرالي ، فقد تط ق

امحتمالي  )امحصائي (، فالتفسي  الرالسير  لالحتمال ذو أنه تر اة نسكب  اتك  ثك ، فمكو غيك  قابك  للتطبيكق 

قيكي  )اذ  ف ع ت  فك اع امحصكاء تسكتعم  لتBayesian علل األحداث الف دي ، الر  ف  إحصائياو بايز 

ف امحتمال علل أنه دةج  ت  امعتقاد ل ا فمو ياطبق علل األحداث الف دي ،  احتمامو افت اضي  تعيا ( يُع َّ

انظً ا ألا تقدي  امحتمالي  ذو تقياس لالعتقاد ال ات  للف د فيمر  القول إنه ليس تتاًحا للت قق الااةج  تاكه 

ذك ا الموقكف، تعتقكًدا أا القااعك  ال اتيك   DeFinetti (1962)ألنه غي  توضكوع ، افضكال عك  ذلكك، اتاك  

للفكك د بصكك   الف ضككي  تكك  عككدتما م يمركك  إثباتمككا أا دحضككما ألنمككا داخليكك  اذاتيكك ، اتككح ذلككك، فككإذا مانككت 

 & Zakay)المعتقككداو ال اتيكك  لكفكك اد م تتوافككق تككح الواقككح عادئكك  يمركك  القككول إا الت يككزاو توجككود 

Tsal,1993:57) . 
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 حكام االحتمالية:اذج المفسرة للثقة المفرطة في األنظريات والنمال -

 : Bounded Rationalityو العقالنية المقيدةأنظرية الرشد المحدود  -8

ا الفك د أ االتك  تفتك ضتؤسكس ذك ه الاظ يك ،  Herbert Simon (1957يُعكد ذ بك و سكايموا ) 

ت داديك  نظكام تعالجك  المعلوتكاو لديكه، ااا اعطكاء  ُتصِدة ال ر  م يستطيح اا يركوا عقالنيكاً تماتكاً بسكبب

فك اد ام فك  التابكؤ حركام التك  يصكدةذا األاصفه لريفي  اصداة ال ر  المثال  اا ال اشد م يسكاعد فك  فمك  األ

طلكق علكل ذك ه الاظ يك  فك  بما، الر  ال ي ي قق ذلك ذو اصكف عمليك  اصكداة ال رك  فك  الواقكح، لك ا فقكد أُ 

ا العقالني  اأحرام الف دي ، اذ  نظ ي  اصفي  لريفي  اصداة األ  نظ ي  العقالني  المقيّد ، حرام اساصداة األ

 ةبع  نقاط: أتاتلف ع  العقالني  المثالي  ف  حرام ة األالمقيّد  ف  اصدا

تقكوم العقالنيك  المقيّكد  بتضكييق تجكال المؤشك او اا التلمي كاو التك  تك  شكأنما تسكاعد   تضييق المجتال: -8

فكك د فكك  اتاككاذ قكك اة اا اصككداة احرككام بعرككس العقالنيكك  المثاليكك  التكك  توسككعه، إذ يككت  التقليكك  تكك  المؤشكك او ال

 ااختصاة عددذا ضم  العقالني  المقيد . 

ف  السكبعيااو تك  القك ا  Amos Taversky (1972تبَّال عاتوس تاف سر  ) تقويم البدائل التسلسلي: -2

حياناً است اتيجي  تاتلفك  عاكد تع ضكم  أف اد يستادتوا ا األأايموا للعقالني  المقيّد  امحم الماض  فر   س

لقدة مبي  ت  المؤش او اا التلمي او امث  تما يشع اا اا باستطاعتم  اخ ذا باظ  امعتباة، اف  تث  ذ ه 

مؤش او الم تملك  إلصكداة حرك ، المواقف فاا امف اد قد م ي االوا التالعب اا التف ص ذذايا بجميح تلك ال

، إذ قد ي مز الف د علل جانب Elimination by aspectsب  يستادتوا عملي  اماال  اا ال  ف بالجوانب 

ااحككد اا سككم  ااحككد  لايككاةاو تتاوعكك  ايشككر  ت رككاً ادنككل لكك لك الجانككب، اعاككدذا يزيكك  جميككح الايككاةاو اا 

ك الم كك، اتكا بالاسكب  للمؤشك او امخك ح المتبقيك  فقكد ياتكاة الجوانب امخ ح الت  م تلب  ام تتفكق تكح ذلك

جانبككاً اخكك  تامككا اي ككدد لككه ت رككاً ادنككل للككتالص تكك  المؤشكك او امضككافي  المتبقيكك  اذركك ا، ابكك لك فككاا الفكك د 

يستعم  عملي  تتسلسل  ت  اماال  اا ال  ف اصكومً الكل الجانكب الك ي يعتقكد انكه يمثك  الجانكب امسكاس فك  

 ا ال ال  ال اذا .الموقف ا

اشاةو العقالني  المثالي  الل اا الف د يج ي تواانك  شكاتل  بكي  جميكح المؤشك او اا التلمي كاو  القناعة: -2

ايصدة امحرام امحتمالي  التقويمي  للتوصك  الكل المؤشك  الك ي يمثك  ال الك  اا الموقكف، افك  المقابك  تشكي  

د يتجكاذلوا المؤشك او اا التلمي كاو الُمعبِك   عك  ال الك  بصكوة  العقالني  المقيّد  الل اا تصدةي امحرام قك

اساسي ، ايرتفوا بالمؤش او الت  يعتقكداا انمكا تمثك  ال الك  اتكوف  لمك  القااعك  فك  اصكداة ال رك ، اي انمك  
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ت قكق لمك  دةجك   Cueيقوتكوا اا يقيمكوا عكدداً قلكيالً تك  التلمي كاو الكل اا يتوصكلوا الكل تلمي ك  اا اشكاة  

 ول  ت  القااع . تقب

تاتلف العقالني  المقيّد  ع  العقالني  المثالي  باستاداتما امجتماداو الشاصي  ف   االجتهادات الشخصية: -4

اصداة امحرام، اذ  قواعد تقاة  الصوا  ُتستَالَص  ت  الاب   الشاصي  للف د اليس ت  حساباو دقيق ، 

لج  المعلوتاو، امك لك تكوف  الوقكت االطاقك  العقليك  للشكاص اتؤدي الل تافيف المتطلب اا ال اج  الل تعا

ُتصِدة ال ر ، الر  قد تؤدي ذ ه امجتمكاداو الشاصكي  احيانكاً الكل اةتركا  بعكض الت يكزاو المع فيك  التك  

 (.52 -51: 2116تؤث  ف  سالت  ال ر  الصادة ت  الف د )الجااب ، 

 :Illusion of Controlو وهم التحكم أنظرية وهم السيطرة  -2

تؤسس  ذ ه الاظ ي ، اذ يشي  تفموم اذ  السيط   اا اذ   Ellen Langer  (1975)لي  منج أ تعد 

لديكه  أا اا حراتكه فك  المواقكف الماتلفك ،أفركاةه اأالسكيط   علكل  يستطيح بأنه لالعتقاد الف د تي  الت ر  الل

عليمكا اذك ا يعكد بمثابك  نظك   الفك د الكل ذاتكه  تكأثي  لديكه لكيس ال قيقك  ف  لراه الاتائج علل التأثي  علل القدة 

 فك  شكيوعا أمثك  الواقعيك  غيك  المتصوة  اا المدةمك  السيط   ااتراناته نظ   ايجابي  تبالغ بما، اذ يعد اذ 

الااصك  بكالف د  للمالحظكاو ايمرك  الم جكو ، الاتيجك  الف د فيما يع ف الت  المواقف اف  المألوف ، المواقف

 التك  ال اجع  التغ ي  أا حي  ف  الوذ ، ذ ا تأثي  ت  تزيد أا الفش  ت  بدم الاجاح تؤمد تا االت ف  توقف 

 اذ ال اتي ، الف د للسيط   إدةاك ف  خادعا يروا ذ ا الوذ ، اذ ا التصوة تأثي  ت  تقل  أا يمر  الفش  تؤمد

 يمرك  م ا المواقكف التك أ ال كامو فك  يكت ر  اأبكأا لديكه القكدة  فك   الفك د شكعوة إلكل السكيط   اذ  يشي 

 et al.,2014:38)  .(Ionالواقح ف  عليما السيط  

دلكك  التكك  تككوح  للفكك د ا يظمكك  فكك  تواقككف تتقاةبكك  تكك  األأا اذكك  السككيط   يمركك  أاتكك ح الاظ يكك   

 لقكك اةاوا الزذكك  افكك  سككلومياو اتاككاذ األعككا  ةتكك  الاكك د أاالسككيط   تثكك  السككلوك المالحككم فكك  بالقككدة  

الواقكح  يثبتكه تمكا أمثك  حيكاتم ، أحكداث علكل يسكيط اا أنمك  يعتقكداا فك اداأل اافك الماتلفك ، اافقكا للاظك ي

 تك  جكزء ذكو السكيط   إدةاك غيك ذ  اأا تك  أفضك  بشر  حياتم  علل السيط   يستطيعوا أنم  ايعتقداا

العقليك ، فالتج بك   الصك   فك  يسكم  عكام، بشكر  ال يكا ، علكل بسكيط ته الف د ااا شعوة لديم ، ال او تفموم

 الفك د تجعك  االتك  حركاماتاكاذ األ أا صكاح القك اة عمليك  فك  ذاتكا داةا تكؤدي االابك   التك  يمتلرمكا الفك د

 سكاليباأل تك  ااسكع  تجموعك  لديكه تروا اذ حياته، ف  الااج   اغي  الااج   التجاة  ت  لسلسل  تع ضا

 تجكاة  ت  ايستفيد التجاة ، ذ ه يت م  تعي ، توقف بشأا حر  تاا أ ق اة اتااذه اعاد الماتلف ، السلومي 

 المشكرل ، تواجمتكه نتيجك  امتسكبه الك ي ا المكاذ أالتلقكائ   السكلوك ام لك يستفيد ت  االاجاح السابق ، الفش 
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تسكاعده علكل  المطلكو  السكلوك تك  تعياك  اأنماطك الت  يم  بما الف د، فانكه يرتسكب التج ب  االمماةس  اعب 

  et al.,2011:1291) .(Blancoالص يح  ا الق اةأال ر   اتااذ

 الك ات  للاجاح ت تم  توقح نهأب اليه شاةوأا (1975) عام ت   ألال السيط   اذ  -منج - القد حددو     

 الربيك   الثقك  تك  الاكوع اذك ا خك  بكه،الموضكوع  الكواقع  لمكا اعكدم األ امحتمكال الم جو  اتجااا للاتيج 

الصكدف ،  ط يكق ع  ت ديده جزاء توقف تعي  يمر أق  ت  ااحد علل األ جزء ذاالك ف  يروا عادتا ي دث

 حكامو تتطلكب فك  األداء تك  تسكتوح أعلكل إلكل تكؤدي عواتك  نتيجك  ال كداث جكائز  المصكادف  ذك ه اذ تعد

 الكت ر  فك  ظك  غيكا ا أ السكيط   فك  فك اداأل غلكبأ االماافسك ، اذ يفشك  ااإلثكاة  امختبكاة تثك  الممكاة 

 الممكاة  بكي  السكيط   محتمكال اجكود عالقك  تقكدي  يمركام  حي  ف  االاتيج ، ال م القائم  علل امحتمامو

  (et al.,2013:85الممكاة  علكل الصكدف  تلكك اتؤث  المماة  عااص  فيما تشت ك ال م تواقف االاتيج  اأا

.(Blanco  

 حكال اجكود فك  ا يركوا الاجكاحأيجب  تماة  تا، تتطلب الت  المواقف ف  الغ ض الشعوة بالسيط          

 ال م حامو تجع  الف ص اذ ه اذمي  ف صا ال م ف  حي  تروا تواقف ا الت ر ،أللسيط    قابال المماة 

 ، ال كم بمواقكف الم تبطك  الممكاة  لمواقكف مث  ع ض أذو  اإلنساا ا عق أا الت ر  اذ أللسيط    قابل  غي 

 تمكا ،توقكف تكا علكل أعتاد قد الف د فيه يروا ال ي المدح اأ)أي الدةج   ا الموقف المألوفأات ح الاظ ي  

فك اد الكه تكأثي  مبيك  فك  المكؤث   فك  اذك  السكيط   لكدح األ العواتك  السيط  ( تك  بوذ  يستلزم ذلك شعوةه

 et al.,2014:39)  .(Ionتشري  اذ  السيط   لديه

 Koriat et al:وآخرون .نموذج كوريات أ -2

( ال ي  اقت حوا أا اإلف اط ف  الثق  ياتج ع  الت يز فك  1981جاء بم ا الاموذج موةياو اآخ اا ) 

تعالج  المعلوتكاو حكي  اسكت جاعما تك  الك ام  ، إتكا أثاكاء أا بعكد عمليك  صكاح القك اة ااتاكاذ ال رك ، حيكث 

اا الماالفكك  لكك أي اا حركك  الفكك د لككيس لمككا تككأثي  علككل يفتكك ض الامككوذج اا توليككد ال جككج اا امسككبا  المؤيككد  

تستوياو الدق  ف  امحرام اا الق اةاو، الراما يمر  اا تؤث  علل تستوح الثقك ، تمكا يكؤدي إلكل تقليك  الثقك  

المف ط  اا ايادتما، فأا العات  المم  ذاا ذو إنتاج األسبا  الت  تتعاةض تح اإلجاب  الماتاة  ت  قب  الف د، 

الاموذج أا األف اد يميلوا تلقائيًا إلل تقدي  أسبا  داعم  إلجاباتم  ات  ث ، فانه عاد ال اجك  إلكل توليكد  اي ح

أسبا  داعم  إضافي  اخ ح فإا ذ ه العملي  ليس لمكا أي تكأثي  علكل الثقك  المف طك ، اةبمكا م ياطبكق ذك ا إم 

قي  ت  أنفسم  فقد يميلوا بشر  طبيع  إلل تقكدي  علل الثق  المف ط  ف  حي  أنه عادتا يروا امف اد غي  ااث

أسبا  تتااقض  ات  ث ، فإا التعليماو الت  يمر  اا تعطل لم  لتوليد أسبا  داعم  قد يروا لما تأثي  إيجاب  

  (Briony,1996:31).علل المعاي   لديم  



 70                                               اطار نظري ودراسات سابقةالفصل الثاني .......... 

 

 

بغككض الاظكك  عكك  اتكك  جمكك  اخكك ح، يكك ح الامككوذج اا األفكك اد يمركك  اا يعطككوا أسككبابًا أمثكك  برثيكك  

اجاباتم  الت  ياتاةاذا ت  اج  اا يدعموا حججم  ااجاباتم  آيا مانت، حيكث أا حجك  الثقك  المف طك  يك تبط 

اةتباطًا إيجابيًا بقو  األسبا  الت  يعطيمكا امفك اد فك  إجابكاتم  الماتكاة  ابقكو  العقك  االماطكق حيكث اا قكو  

علل الثق  المف ط ، بك  أا تسكتوح الثقك  المف طك  يعتمكد علكل األدل  ضد اإلجاب  الم فوض  م تماةس تأثي ا 

 et al.,1980:108) .(Koriatقو  األدل  الت  تدع  اإلجاب  الت  ت  اختياةذا 

فاألف اد يفتشوا ف  تعاةفم  الااص  ت  اج  التوص  إلل إجاب  ثك  ت اجعك  األدلك  التك  تكدع  ذك ه  

ا اا ذاالك نقطتاا يمر  عب ذا اظمكاة الت يكزاو فك  الثقك  المف طك ، امجاب  اتقيي  ثقتم  ف  تلك اإلجاب ، مم

فأامً: قد يولد امف اد أسبابًا لإلجاب  ايفضلونما علل األسبا  امخ ح المضاد  لما، اثانيًا: قد يتجاذلوا أيًضا 

ة  إلكل تغييك  األدل  المتااقض  تح اجاباتم  الماتاة ، حيث يكؤدي إنشكاء أسكبا  تتااقضك  ضكد اإلجابك  الماتكا

الثق  المف ط  بشر  عام للف د ات سي  عملي  المعاي   اا المواان  بي  المعلوتاو اامجاباو، الر  تح ذلك، 

فاا الدلي  الداع  إلجاباو الف د الماتاة  ذو ال ي ي دد دةج  الثق  الاسبي  لديه، اذ إا سكؤال األفك اد عك  مك  

 يقلكك  تكك  الت يككز، بكك  يبككدا أا قككو  األدلكك  الداعمكك  تفككوق أي دليكك  تكك  األدلكك  الداعمكك  االمتااقضكك  إلجابتككه م

 et al.,1988:31) .(Levin تتااقض قد ياشئه الف د

 :المفسرة للثقة المفرطة في األحكام االحتمالية مناقشة النظريات -

 أا عمليكك  اصككداةحرككام امحتماليكك  فكك  تفسككي ذا للثقكك  المف طكك  فكك  األ نظ يكك  ال شككد الم ككدادتكك ح  

ا تت كول الكل ميكح الاكواح ، اذك ه العمليك  يمرك  أا تعكد أفك اد فك  جام تعد جكزءا م يتجكزأ تك  حيكا  األحراأل

مقاب  فاا الثق  المف ط  تعد ت  أخطكاء التفريك  الك ي يمرك  تماة  اذا تا تمت تماةستما اتطوي ذا، لر  ف  ال

ا ا ذك ه األحركام م يمرك  أا تركوا ةاشكد  أللف د أا يقح فيكه فك  الغالكب حكي  اصكداة أحركام تعياك ، الك ا، فكا

ف اد، اذ ا تا جع  الباحكث يتباكل ذك ه الاظ يك  ي  نظام تعالج  المعلوتاو لدح األعقالني  تماتا بسبب ت داد

حركام ةاسكاو السكابق  فك  ذك ا الشكأا، اذ أا الثقك  المف طك  فك  األجاءو تاسجم  تح نتائج الرثي  ت  الد ألنما

 حوال.يست ملما دقيق  أا ص ي   ف  جميح األ  يصدةذا الف د لالت

ا الاكداع روا ااقعكا ت كت تكأثي  اذك  الكت ر  أ، فاا الف د افقا لما ياظ ي  اذ  السيط  افيما يتعلق ب 

 دلك تواقف تتقاةبك  تك  األ حداث ، اذ ا الوذ  يتبلوة بسببحراته ف  المواقف الماتلف أفراةه اأفيما يتعلق ب

أمث  ايمانكا بقدةتكه علكل فمك  األحكداث فيما، تما يجع  الف د  الت  توح  للف د بالقدة  االسيط   ا املماعاوأ

بالسكيط    الفك د شكعوةا بالفعك ، ممكا أشكاةو الاظ يك  أيضكا الكل أ الواقح يثبته تمامب  االت ر  فيما، بشر  أ

 ايمرك  لمكا ألتج بك  االابك   التك  يمتلرمكا لا كالعقليك ، فك صك ته ف  يسم  عام، بشر  ،توةف  األ االت ر 
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 التجكاة  تك  يمك  بمجموعك  الفك د تجعك  اتك  ثك  حركاماتااذ األ أا صاح الق اة عملي  ف  ماتم داةا تؤدي

 التجكاة ، ذك ه يتك م  تعكي ، توقكف بشكأا ا حرك  تكاأ قك اة اتاكاذه اعاكد حياتكه، ف  الااج   اغي  الااج  

 المشكرل ، تواجمتكه نتيج  امتسبه ال ي ا الماذ أالتلقائ   السلوكا السابق  االاجاح الفش  تجاة  ت  ايستفيد

 . الص يح ا الق اةأال ر   تساعده علل اتااذ المطلو  السلوك ت  تعيا  اأنماط فانه يرتسبات  ث ، 

الت يكز فك  نموذج فسك  حكداث الثقك  المف طك  بسكبب ، فاا ذ ا األنموذج موةياو اآخ ااأافيما ياص       

ا أ ايك حتعالج  المعلوتاو حي  است جاعما ت  ال ام  ، إتا أثااء أا بعد عملي  صاح القك اة ااتاكاذ ال رك ، 

حرام ا حر  الف د ليس لما تأثي  علل تستوياو الدق  ف  األأا الماالف  ل أي أا امسبا  المؤيد  أتوليد ال جج 

 فاإلنساا، ا ايادتماأا يؤدي إلل تقلي  الثق  المف ط  الثق ، تما تؤث  علل تستوح أا الق اةاو، الراما يمر  أ

الااصكك  تمككا يولككد ت يككزا فكك   آةائككهالمتسككق  تككح حججككه اا  اآلةاءا بطبيعتككه يميكك  الككل دعكك  أا تأييككد ال جككج أ

ا القك اةاو التك  يتاك ذا داث نوعكا تك  الثقك  المف طك  فك  األحركام أامدةاك اتعالج  المعلوتاو، ات  ث  ح

 شتل المواضيح. حول

 سابقة:الدراسات ال

 دراسات تناولت مهارات التحليل االستخباري: أوال:

 دراسات عربية: - أ

 تماثل  لب ثه تااالت تماةاو الت لي  امستاباةي.  ع بي ل  يجد الباحث دةاساو  

 دراسات أجنبية: - ب

 تماةاو الت لي  امستاباةي.ل  يجد الباحث دةاساو أجابي  تماثل  لب ثه تااالت             

  

 حكام االحتمالية:اسات تناولت الثقة المفرطة في األدر ثانيا:

 دراسات عربية: - أ

 (:2002دراسة الحكمي ) -8

 )الثقة المفرطة في األحكام االحتمالية(

أج يت الدةاس  ف  جاتع  ت مد ب  سعود اإلسالتي  ف  السكعودي ، اذكدفت الكل تعك ف تكدح اجكود 

الثق  المف ط  لدح عيا  ت  الطال  السعوديي  االتع ف علل عالق  الثق  المف ط  بدةج  صكعوب  أا سكمول  

قافككاو أخكك ح. اقككد الممككام التكك  يتعاتكك  تعمككا الفكك د اتقاةنكك  ذلككك باتككائج بعككض الدةاسككاو التكك  أج يككت فكك  ث
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( طالب، ت  طال  قس  عل  الكافس، فك  جاتعك  ت مكد بك  سكعود 111أج يت الدةاس  علل عيا  ترون  ت  )

( سكؤام ثقافيكا عاتكا، اطلكب تكام ، بعكد اإلجابك  عك  مك  51ف  السعودي ، اطبقت عليم  استبان  تتروا تك  )

لدةاسك ، الكل اجكود ثقك  تف طك  عاكد أفك اد اقد توصكلت اتستوح ثقتم  ف  ص   اجاباتم . سؤال، أا ي دداا 

العيا  ف  ص   اجاباتم ، اأا ذك ه الثقك  المف طك  مانكت فك  أعلكل تسكتوياتما عاكدتا تعاتك  المف وصكوا تكح 

األسئل  الصعب ، مما بيات الدةاس ، أا أف اد العيا  يازعوا الل إعطاء أحركام جزتيك  حكول صك   أحركاتم ، 

ثقككوا تكك  صكك   اجابككاتم  بشككر  ماتكك ، علككل الكك غ  تكك  أا نسككب  اإلجابككاو اذ انمكك  قككد أشككاةاا الككل أنمكك  اا

ساو التك  اقد تمت تااقش  ذ ه الاتائج اتقابلتما تح نتائج بعض الدةا   مانت أق  برثي  ت  توقعاتم . الص ي

ممكا اقكدتت الدةاسك  بعكض امسكت اتيجياو التك  يمرك  اسكتاداتما لتقليك  الثقك   أج يت ف  تجتمعكاو أخك ح.

 (.14-13: 2111)ال رم ،  مف ط  ف  األحرام امحتمالي ال

 (:2006دراسة الجنابي ) -2

 حكام االحتمالية وعالقتها بضبط الذات لدى األطباء(الثقة المفرطة في األ)

اج يت الدةاس  ف  جاتع  بغداد ف  الع اق اذدفت إلل تع ف الثق  المف طك  فك  امحركام امحتماليك   

العالق  بي  الثق  المف ط  ف  امحرام امحتمالي  اضبط الك او، اترونكت عياك  الدةاسك   لدح امطباء، اتّع ف

( طبيبا ت  اختيكاةذ  بط يقك  العياك  العشكوائي  البسكيط ، اقكام الباحكث بباكاء تقياسك  الثقك  المف طك  251ت  )

احككد  اتعاتكك  اةتبككاط اضككبط الكك او، ااسككتعم  الباحككث الوسككائ  امحصككائي  اآلتيكك : امختبككاة التككائ  لعياكك  ا

بي سككوا، ااسككف و الاتككائج عكك  اجككود ثقكك  تف طكك  لككدح امطبككاء بأحرككاتم  امحتماليكك  علككل الصككعيدي  الثقكك  

(، اضعف العالق  امةتباطي  بي  الثقك  المف طك  فك  امحركام 1015الف دي  االثق  الشاتل  عاد تستوح دمل  )

 (.1: 2116، امحتمالي  اضبط ال او لدح عيا  الب ث )الجااب 

 (:2087شفيق ) دراسة -2

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

اج يت الدةاس  ف  جاتع  بغداد ف  الع اق اذكدفت إلكل تعك ف الثقك  المف طك  الشكاتل  االف ديك  فك   

امحرام امحتمالي  لدح تعلماو ةيكاض امطفكال، اتّعك ف العالقك  بكي  الثقك  المف طك  فك  امحركام امحتماليك  

فكك  تاطقكك  الركك خ، تكك  ( تكك  تعلمككاو ةيككاض امطفككال 211االتفريكك  الجاتككد، اترونككت عياكك  الدةاسكك  تكك  )

اختياةذ  بط يقك  العياك  القصكدي ، اقاتكت الباحثك  بباكاء تقياسك  الثقك  المف طك  االتفريك  الجاتكد، ااسكتعملت 

الباحث  الوسائ  امحصائي  اآلتي : امختباة التائ  لعيا  ااحد  اتعات  اةتباط بي سوا، ااسف و الاتكائج عك  

ال بأحرككاتم  امحتماليكك  علككل الصككعيدي  الثقكك  الف ديكك  االثقكك  اجككود ثقكك  تف طكك  لككدح تعلمككاو ةيككاض امطفكك
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(، ااجككود عالقكك  اةتباطيكك  قويكك  توجبكك  بككي  الثقكك  المف طكك  فكك  امحرككام 1015الشككاتل  عاككد تسككتوح دملكك  )

 (.2117امحتمالي  االتفري  الجاتد لدح عيا  الب ث )شفيق، 

 (:2081دراسة عبد هللا ) -4

 بالحاجة الشخصية للبناء المعرفي لدى المرشدين التربويين()وهم السيطرة وعالقته 

أج يت الدةاس  ف  جاتع  بغداد ف  الع اق ، اذدفت الدةاس  الل تع ف العالق   بكي  اذك  السكيط   

  الدةاسك  اال اج  الشاصي  للبااء لدح الم شدي  الت بويي  اقد استعم  الباحث المامج الوصف  ابلغكت عياك

، ت  العاتلي  ف  المكداةس المتوسكط  اامعداديك  االثانويك  التابعك  لكوااة  الت بيك  فك  ويا( ت شدا ت ب151)

اقككد باككل    المعاياكك  العشككوائي  الطبقيكك  تكك  اختيككاةذ  بط يقكك (2118 -2117)داد للعككام الدةاسكك  ت افظكك  بغكك

سكتادم اات ي  الت قكق تك  خصائصكه السكيروت الباحث تقياس اذ  السكيط   افقكا لاظ يك  منجك  ، اقكد جك ح

، االت قكق تك  خصائصكه السكيروتت ي  )الت جمك ل اجك  الشاصكي  للباكاء  (1992) تقياس ثوتبس  اآخك اا

حكث اسكتعم  البا( االثباو باستعمال )امتساق الداخل  الفام انباخ(، امستا اج نتائج الب ث الصدق الداخل 

اقكد توصك  الب كث الكل  العالقك  بكي  المتغيك ي سوا لرشكف ، اتعات  اةتباط بي امختباة التائ   لعيا  ااحد 

اجود اذ  السيط   اال اج  الشاصي  للبااء لدح الم شدي  الت بويي  اأظم و الاتكائج  -عد  نتائج ، أذمما :

اجككود عالقكك  اةتباطيكك  بككي  اذكك  السككيط   اال اجكك  الشاصككي  للباككاء لككدح الم شككدي  الت بككويي  . )عبككدهللا ، 

2118 :265.) 

 دراسات أجنبية: - ب

 Vitanova:( 2019دراسة فيتانوفا ) -1

(Nurturing overconfidence: The relationship between leader power, 

overconfidence and firm performance) 

 تعزيز الثقة المفرطة: العالقة بين سلطة القائد والثقة المفرطة وأداء الشركة

ف  ف نسا اذدفت إلل تع ف العالقك  امةتباطيك  بكي  سكلط   Lyon 2اج يت الدةاس  ف  جاتع  ليوا الثاني  

( ةئيسا تافيك يا لشك ماو ات يريك  عاتك  733القائد االثق  المف ط  اأداء الش م ، اترونت عيا  الدةاس  ت  )

دام تقككاييس تاتلفكك  لقيككاس سككلط  القائككد تكك  اختيككاةذ  بط يقكك  العياكك  العشككوائي  البسككيط ، اقككام الباحككث باسككتا

ال تزي  اال سمي  اتقياس الثق  المف ط ، ااستعم  الباحث الوسائ  امحصائي  اآلتيك : امختبكاة التكائ  لعياك  

ااحد  اتعات  اةتباط بي سوا، ااسف و الاتائج ع  اجود عالق  اةتباطي  بكي  سكلط  القائكد االثقك  المف طك  
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دملكككك  إحصككككائي  للثقكككك  المف طكككك  علككككل أداء عمكككك  الشكككك م   ي  اقتصككككاديًا اذد تككككأثي  إيجككككاب  تمككككااجككككو

.(Vitanova,2019:1)  

 

 :et al.(2020)  Ying Wangخرونآدراسة يانغ وانغ و -2

Relationship between Overconfidence and Risky Behavior among Ship Crew)) 

 بالمخاطر لدى طاقم السفينةالعالقة بين الثقة المفرطة والسلوك المحفوف 

ف  الصي  اذدفت إلكل تعك ف  Shanghai Maritimeاج يت الدةاس  ف  جاتع  شاغماي الب  ي   

العالق  امةتباطي  بي  الثق  المف ط  االسلوك الم فوف بالمااط  لدح طاق  السفيا ، اترونكت عياك  الدةاسك  

اك  العشكوائي  البسكيط ، اقكام البكاحثوا بتطكوي  تقيكاس ( ت  أف اد الطاق ، ت  اختيكاةذ  بط يقك  العي117ت  )

الثق  المف ط  االسلوك الم فوف بالماكاط ، ااسكتعم  البكاحثوا الوسكائ  امحصكائي  اآلتيك : امختبكاة التكائ  

لعياكك  ااحككد  اتعاتكك  اةتبككاط بي سككوا، ااسككف و الاتككائج عكك  اتككتالك طككاق  السككفيا  تكك  عياكك  الب ككث للثقكك  

القكك  اةتباطيكك  توجبكك  دالكك  إحصككائيًا بككي  الثقكك  المف طكك  االسككلوك الم فككوف بالماككاط ، المف طكك ، ااجككود ع

فضال ع  اختالف تستوياو الثق  المف ط  باختالف الاصائص الشاصي  لكف اد ت  عيا  الب ث تث  العم  

 et al.,2020:1)  .(Ying Wangاالاب   ف  امب اة علل تت  السفيا 

   .Gholamreza et al:   (2020خرون )آدراسة غالم رضا و -3

(Investigating the Relationship between Overconfidence Management and 

Investment Performance with Emphasis on the Mediating Role of Internal 

Financing) 

المتركز حول الدور التحقيق في العالقة بين الثقة المفرطة في االدارة واألداء االستثماري 

 الوسيط للتمويل الداخلي

فك  ايك اا اذكدفت إلكل تعك ف العالقك   Shahid Bahonarج يت الدةاس  ف  جاتع  شميد باذاكاة أ

امةتباطي  بي  الثق  المف ط  ف  امداة  امفاء  امستثماة المتم مز حول داة الوسكاط  للتمويك  الكداخل  فك  

( ت  أفك اد الشك ماو، تك  اختيكاةذ  111اترونت عيا  الدةاس  ت  )الش ماو المدةج  ف  بوةص  طم اا، 

بط يق  العيا  العشوائي  البسيط ، اقام الباحثوا باسكتادام تقياسك  الثقك  المف طك  ااداة  امعمكال، ااسكتعم  

قك  الباحثوا الوسائ  امحصائي  اآلتي : تعات  اةتباط بي سكوا ات ليك  امن كداة، ااسكف و الاتكائج عك  اا للث

المف طكك  فكك  اإلداة  عالقكك  إيجابيكك  اذاتكك  بالتمويكك  الككداخل ، ااا التمويكك  الككداخل  لككه عالقكك  توجبكك  ادالكك  
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احصككائيا تككح امسككتثماة المفكك ط اعالقكك  سككلبي  ادالكك  احصككائيا تككح نقككص امسككتثماة، فضككال عكك  اا الاتككائج 

    المف ط  فك  اإلداة  امفكاء  امسكتثماةاظم و انه ليس للتموي  الداخل  أي تأثي  اسيط ف  العالق  بي  الثق

.(Gholamreza, et al.,2020:171) 

  Hadi & Majid: ( 2020)دراسة هادي وماجد -4

(Evaluating the Relationship between Overconfidence of Senior Managers 

and Abnormal Cash Fluctuations with respect to Financial Flexibility in 

Companies Listed in Tehran Stock Exchange) 

تقييم العالقة بين الثقة المفرطة لدى كبار المدراء والتقلبات النقدية غير االعتيادية فيما يتعلق 

 بالمرونة المالية في الشركات المدرجة في بورصة طهران

فك  ايك اا اذكدفت إلكل تعك ف العالقك    Islamic Azadااد امسكالتي آج يكت الدةاسك  فك  جاتعك  أ

امةتباطيك  بككي  الثقكك  المف طك  لربككاة المككدةاء االتقلبكاو الاقديكك  غيكك  العاديك  فيمككا يتعلككق بالم انك  الماليكك  فكك  

( تك  تكدةاء الشك ماو، تك  اختيكاةذ  84الش ماو المدةج  ف  بوةص  طم اا، اترونت عيا  الدةاس  تك  )

 ، اقام الباحثاا باسكتادام تقيكاس الثقك  المف طك ، ااسكتعم  الباحثكاا الوسكائ  بط يق  العيا  العشوائي  البسيط

امحصائي  اآلتي : امن داة الاط  اتعات  اةتباط بي سوا، ااسف و الاتائج ع  اجود عالق  اةتباطيك  دالك  

  لك  ترك  تممك  علكل إحصائيًا بي  الثق  المف ط  لدح مباة المدةاء االتقلباو الاقدي  غي  الطبيعي  اذ ه العالقك

أي تسككتوح تكك  تسككتوياو الم انكك  الماليكك ، ااجككود عالقكك  اةتباطيكك  بككي  الثقكك  المف طكك  لككدح مبككاة المككدةاء 

االتقلبككاو اإليجابيكك  غيكك  الطبيعيكك  فكك  التككدفقاو الاقديكك  فكك  الشكك م ، اذكك ه العالقكك  تممكك  فقككط علككل تسككتوح 

م اجود عالق  ذاو دمل  إحصائي  بكي  الثقك  المف طك  الش ماو الت  تتمتح بم ان  تالي  عالي ، فضال ع  عد

 (Hadi & Majid,2020:210).لدح مباة المدةاء ااختالمو التدفقاو الاقدي  السلبي  
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ذكداف الب كث االمتمثلك  حكث لغك ض ت قيكق أيتضم  ذ ا الفص  ع ضا لإلج اءاو الت  قكام بمكا البا 

يضكا س  بالصدق االثباو االموضكوعي ، اأدااو تتتياة عيا  تمثل  له ابااء اتبا  أبت ديد تجتمح الب ث ااخ

 الوسائ  امحصائي  المااسب  لمعالج  البياناو. ت ديد

 منهج البحث: أوال: 

تمكاةاو الت ليك  امسكتاباةي االثقك  بكي  امةتباطيك  بما أا الب ث ال ال  يمدف إلكل تقصك  العالقك   

 يكتالءم، فقد إعتمد الباحث المامج الوصكف  امةتبكاط  فك  الب كث، اذلكك ألنكه المف ط  ف  األحرام امحتمالي 

اطبيعكك  الب ككث، إذ أنككه يعطياككا اصككفاً دقيقككاً للظككاذ   المدةاسكك  ام يقتصكك  علككل جمككح البيانككاو اال قككائق 

اتصايفما اتبويبما، ب  يتضم  م لك قدةاً ت  التفسي  لم ه الاتائج ت  أج  الوصول لتعميماو بشأا الظكاذ   

 (.87: 2112المدةاس  )صاب ، اخفاج ، 

 مجتمع البحث:  : ثانيا  

تضككم  تجتمككح الب ككث ال ككال  ضككباط اتاتسككب  تدي يكك  امسككتاباةاو اتراف كك  اإلةذككا ، الت ديككد           

بموجكب متكا  تسكمي  المممك  الصكادة  ترتب الواي  - اااة  الداخلي  بزياة  قام الباحثالرل  تجتمح الب ث 

تككب الككواي  الككل تدي يكك  صككدة متككا  تكك  ترا (1)تل ككق قسكك  الدةاسككاو االتاطككيط - القادسككي تكك  جاتعكك  

تدي يك  امسكتاباةاو اتراف ك  امةذكا  ات  ث  صدة متا  ت  ، (2امستاباةاو اتراف   امةذا  )تل ق

الاجككف امشكك ف فكك  ت افظككاو الفكك او ااألاسككط اذكك  ،  ةذككا  امسككتاباةاو اتراف كك  امالككل تككدي ياو 

 اباككاًء علككل ذلككك ُحككدد عككدد (،3)تل ككق  جكك  تسككمي  تممكك  الباحككثتكك  أامكك بالء المقدسكك  االديوانيكك  ابابكك  

تكك  اختيككاة تككدي ياو ، إذ تكك  الم اتككب تككدي ياو امسككتاباةاو اتراف كك  امةذككا  اعككدد ضككباطما اتاتسككبيما

 - اسط االت  شملت الم افظاو )الاجف امش فالف او األت افظاو ف   امةذا  ضم  امستاباةاو اترا

امسكتاباةاو  اوضباط اتاتسب  تكدي يالعدد الرل  ل ُحددقا ل لك، فقد باب (، ااف - الديواني  - م بالء المقدس 

( 343، تكام  )ضابطا اتاتسبا( 2821) اذ بلغ العدد الرل   ةبع ،   امةذا  ضم  ذ ه المدي ياو األاتراف

اةاو اتراف ك  إةذكا  تك  تدي يك  اسكتاب اضكابطً ( 91، بواقكح )المدي ياو الم موة تواعي  علل  ا ،ضابطً 

تك   ا( ضكابط82ا) او اتراف   إةذا  م بالء المقدسك تدي ي  استاباةت   اضابط( 65ا) الاجف األش ف

بابك ، تدي ي  استاباةاو اتراف   إةذا  ت   ا( ضابط116ا) تدي ي  استاباةاو اتراف   إةذا  الديواني 

اتراف كك  إةذككا   اةاوتكك  تدي يكك  اسككتاب اتاتسككب( 711بواقككح )تككواعي  تكك  الم اتككب ، اتاتسككب( 2478ا )

 ا( تاتسكب458ا)تدي ي  اسكتاباةاو اتراف ك  إةذكا  مك بالء المقدسك ، ت   اتاتسب( 511ا) الاجف األش ف
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تدي يك  اسكتاباةاو اتراف ك  إةذكا  تك   ا( تاتسكب811ا) تدي ي  استاباةاو اتراف   إةذكا  الديوانيك ت  

 (.2امما توضح ف  جدال ). باب  

 (2جدول )

 - وسطمحافظات الفرات األ -اإلرهاب مجتمع البحث الكلي لمديريات استخبارات ومكافحة 

 اسم المديرية ت

 

 المجموع الكلي عدد المنتسبين عدد الضباط

 للمديرية

مديرية استخبارات ومكافحة  8

 إرهاب النجف األشرف

10 780 100 

مديرية استخبارات ومكافحة  2

 إرهاب كربالء المقدسة

62 280 272 

مديرية استخبارات ومكافحة  2

 إرهاب الديوانية

12 421 240 

مديرية استخبارات ومكافحة  4

 إرهاب بابل

806 100 106 

 2128 2471 242 المجموع

 %800 %11 %82 النسبة المئوية

 

اقد اشتملت عيا  الب ث علل الضباط ت  ذ  ب تب  )تالام ، تالام أال ، نقيب ، ةائد ، تقدم ، عميد ( 

 (.ت  ذ  ب تب  ) ع يف ، ةئيس ع فاء ، تفوض  -الم اتب  - االماتسبي  

 ساسية:ثالثا : عينّة البحث األ

ساسي ، فقد تألفكت عياّك  الب كث استعم  الباحث أسلو  العيا  المتااسب ف  اختياة حج  عيا  الب ث األ         

 ( تق يبا %7، اذ  تمث  نسب  )ا( تاتسب176ا ) 1( ضابط24ابواقح ) ا،اتاتسب ا( ضابط211ساسي  ت  )األ

                                           
( ضككابطا اذلككك لرككوا عمليكك  الت ليكك  امسككتاباةي أمثكك  تككا ت ترككز علككل الضككباط، الوجككود تككواف  فكك  24أضككاف الباحككث ضككعف عككدد الضككباط البككالغ )  1

ال ع  اا الباحث ي ح اا اياد  حج  عيا  الب ث يعط  قو  للب ث ف  تمثيله للعياك  تمثكيال تااسكبا، اعلكل ذك ا األسكاس فقكد دةجاو ابياناو الضباط، فض

 ( ضابط اتاتسب.224( ضابطا ب ج  مل  للعيا  بلغ )48أصبح عدد الضباط )
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 أا م( إلل أا حج  العياّ  المااسب ف  الب وث الوصفي  يجكب 2111ت  حج  تجتمح الب ث، إذ اشاة تل   )

(. ممكا توضكح 274: 2111مف( )تل ك ، حال موا تجتمح الب ث صغي ا )بضح آ( اذلك ف  %5ع  ) يق 

 (.3ف  جدال )

 (2جدول )

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

 اسم المديرية ت

 

 المجموع الكلي عدد المنتسبين عدد الضباط

 للمديرية

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  8

 إرهاب النجف األشرف

82 26 61 

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  2

 إرهاب كربالء المقدسة

80 40 20 

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  2

 إرهاب الديوانية

88 26 47 

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  4

 إرهاب بابل

84 44 21 

 224 876 41 المجموع

 %800 %71 %28 النسبة المئوية

 

 أداتا البحث: رابعا :

تمكاةاو الت ليك  امسكتاباةي االثقك  بكي  امةتباطيك  العالقك  بما أا الب ث ال كال  يمكدف إلكل تعك ف          

فيممككا الاصككائص السككايروتت ي   د تطلّككب األتكك  اجككود أداتكي  تتككوف لك ا فقكك،  المف طك  فكك  األحرككام امحتماليكك 

 لت قيق أذداف الب ث، اذ  علل الا و اآلت :

 مقياس مهارات التحليل االستخباري: -8

تقيكاس  ءبباكا حكثبعد اإلطكالع علكل األدبيكاو االدةاسكاو السكابق  ذاو العالقك  بمتغيك  الب كث، قكام البا        

جابك  )علكل حكد علمكه( ألنه لك  ي صك  علكل تقيكاس ت لك  أا ع بك  أا أاذلك  امستاباةي تماةاو الت لي 
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تمككا تطلككب تاككه باككاء تقيككاس يككتالئ  اعياكك  ب ثككه المتمثلكك  بضككباط اتاتسككب  تدي يكك  ، يتااسككب اعياكك  ب ثككه

 امستاباةاو اتراف   امةذا  تتبعا ف  ذلك الاطواو امتي :

 في التحليل االستخباري.(Heuer,1999) هوير ظرية تبني االطار النظري المتمثل بن -أ

 لغرض تحديد فقرات المقياس.(Heuer,1999) أيضا هوير تبني التعريف النظري لنظرية  -ب

تضكم  ي  يالت لي  الماذ  لل قكائق اامسكتاتاجاو، االكاال ي ع ف تماةاو الت لي  امستاباةي علل انما:  

التفصككي  االتوليككف لكدلكك  التكك  تكك  جمعمككا اإنشككاؤذا اف اذككا الككل ذاتكك  اغيكك  ذاتكك ، اتقييممككا بشككر  فكك دي 

  سككاعد ت للككيتككامج قابكك  للتافيكك   وحرككام، اذككاسككتاتاج عبكك  امسككتق اء ااصككداة األاتشككت ك االتوصكك  إلككل 

 .تاي  الااص  بم داء اظائفم  األأامستاباةاو علل 

 تحليل االستخباري:تحديد مهارات ال -ج

( تمكاة  تاتلفك  فك  الت ليك  22) ت ديكد تك  فقكد الباحكث المتباكل تك  قبك  الاظك ي امطكاة ضكوء فك          

 Heuerتثك دبياو ذاو العالق  بموضوع الب كث ااأل (1999نظ ي  ذوي  )الل  بامستااداذلك  امستاباةي

(1999)،Barnes (2015)  ،David (2005) ،Richard & Frank (2005) الككدلي  الب يطككان  و

لت ركي  ، امانكت نتيجك  ا2امست شادي لالستاباةاو، ات  ع ض ذ ه المماةاو علكل تجموعك  تك  الم رمكي 

فك  تل كق ( المع اضك ، 22( تماة  ت  بي  المماةاو الــ )11( علل )5ص  )( ت رمي  ت  أ3ذ  توافق  )

 اذ ه المماةاو ذ :(  5ةق  )

تعياك ، فراة اآةاء إبداعيك  ل ك  تشكرل  الف د أل توليد اإنتاج  ابم ايقصد الفردي :مهارة العصف الذهني  -8

اضح ال ذ  ف  حال  ت  اإلثاة  االجاذزي  للتفري  ف  م  امتجاذكاو لتوليكد أمبك  قكدة تك  األفركاة حكول  أي

 ااألفراة.يسمح بظموة م  اآلةاء ال  ي ، ب يث يتاح للف د جو ت   المط اح،المشرل  أا الموضوع 

ذك  اضكح  ااجك اء التقكدي او االتوقعكاو امسكتاباةي  المسكتقبلي  لكحكداث  : هارة التنبتؤ االستتخباريم -2

 .اعتمادا علل المعلوتاو االبياناو السابق  اال الي  االتاطيط الم تقب لكحداث القادت  المتوقع 

                                           
جاتعك  بابك /  أ.م.د. احمكد عبكد الركاظ   -مليك  الت بيك  امساسكي  -ظ جاتع  باب /  أ.م.د. حيدة طاةق ما -ملي  الت بي  امساسي  -أ.د. ةياض ماظ  عزاا  2

جاتعك  القادسكي /  الراتكب االباحكث الف يكق الك م  اسكتاباةاو بشكي   -مليك  امدا  -جاتعك  القادسكي /  أ.م.د. علك  عبكد الك حي  صكالح -ملي  امدا  -جون 

 الوندي. 
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ذ  قدة  الم ل  امستاباةي علل مشكف تضكلي  اخكداع المسكتجو  حكي   مهارة تحليل الخداع واالنكار: -2

 .يقوم بإعطاء تعلوتاو غي  ص ي   اا ياف  ال قائق

ذكك  عمليكك  فككك التعميكك  السكك ي  الم تككز  متصككامو ات اسككالو العككدا اعملياتككه  مهتتارة تحليتتل التشتتفير: -4

 .او الالات  اتجاذماااخت اقما افممما اتع ف  تدلومتما اتفريرما ااتااذ امج اء

اذك  القكدة  علكل التعاتك  تكح عاتك  الوقكت االمتطلبكاو اتافيك  الممكام   : د األولويتاتمهارة تنظيم وتحدي -2

 .المطلوب  ضم  إطاة اتا  ت دد ، االتعات  تعما حسب أذميتما ادةج  خطوةتما

للكتعل  ااسكتعمال ال اسكو  ااسكائ  ذ  القدة  اامسكتعداد الجيكد  : ة استخدام تكنولوجيا المعلوماتمهار -6

 .امتصال ااألجمز  الس ي  الااص ، اتواقح التواص  امجتماع  االب اتج االتطبيقاو  التراولوجي  ال ديث 

ذ  القدة  علل الفم  الدقيق لكحداث اامنتبكاه الكل التفاصكي   : تباه لألجزاء والتفاصيل الدقيقةمهارة االن -7

 .ز الشعوة ف  أشياء ت دد  سواء مانت تعلوتاو اا سلوكاامجزاء الدقيق  ات مي

ذكك  عمليكك  تجميككح الم لكك  امسككتاباةي للمعلوتككاو بطكك ق ا أسككاليب ااسككائ   : مهتتارة جمتتع المعلومتتات -1

تاتلف   بما فيما استجوا  المتم  ااإلي اء االتالعب بمشاع ه أا الضغط عليه أا توفي  ف ص عادل   لكه تك  

 علوتاو )المقايض (.أج  ال صول علل الم

ذكك  قككدة  الم لكك  امسككتاباةي علككل اضككح بعككض األفرككاة ااآلةاء األاليكك   : مهتتارة توليتتد الفرضتتيات -1

 باصوص المشرل  ال اذا  ، عب  أفراةه الااص  أا استشاة  الزتالء ف  العم .

سككتاباةاتي  األاليكك  ذكك  إداة  اتاظككي  عمليكك  ت ليكك  المعلوتككاو ام هتتارة إدارة التحليتتل االستتتخباري :م -80

اخلق بيئ  تاظمك  للت ليك  امسكتاباةي، تك  أجك  ال صكول علكل أمثك  المعلوتكاو إنتاجيك  عك  ط يكق ةبكط 

المعلوتاو امستاباةي  تح بعضما، االوصول إلل لوح  تتراتل  ت  المعلوتاو، لما عد  ت ليالو اتصايفاو 

 .أتاي ، انطاقاو اتاي ، اتستوياو تفصل 

ذككك  قكككدة  الم لككك  امسكككتاباةي علكككل صكككياغ  اتكككداي   : اعتتتداد تقريتتتر التحليتتتل االستتتتخباريمهتتتارة  -88

المعلوتككاو امسككتاباةي   المت صكك  عليمككا امتابكك  تق يكك  الت ليكك  امسككتاباةي بشككر  تماكك  ااضككح اتاطقكك  

 . اتتسلس  فر يا اتترات  شرال اتضمونا متااذ الق اةاو أا األحرام الم تمل 
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 المقياس:صياغة فقرات  -د

ذكوي ، ات ديكد اظ يك  الاكاص بتباك  التع يكف الاظك ي بعد اا قام الباحث بت ديكد امطكاة الاظك ي، ا         

( 87تماةاو الت لي  امسكتاباةي، قكام بصكياغ  الفقك او الااصك  بمقيكاس الب كث، اذ قكام الباحكث بصكياغ  )

لب يطكان  امست شكادي االكدلي  االمشكاة اليمكا الاظ ي  اامدبياو السابق  ذاو العالقك   اذلك اعتمادا عللفق   

( ت  الضباط االماتسبي  ت  تدي ي  11مفتوح لعيا  بلغ عددذا )الستطالع  مسؤال االاتوجيه  لالستاباةاو

ا علل تجامو اتوايعم، (4مما توضح ف  جدال )ا( 4استاباةاو اتراف   اةذا  م بالء المقدس  )تل ق 

(، حيكث حك ص الباحكث 5( تماة  امما توضح فك  جكدال )11المقياس )تماةاو المقياس( الت  بلغ عددذا )

علل اا تقيس الفق   فر   ااحد  فقط، اتجاكب الفقك   التك  ت مك  امثك  تك  تعاكل، ااا يركوا ت تكوح الفقك   

ضكال عك  اا الباحكث قكام بت ديكد البكدائ  ااض ا اتفموتا، ااا م توح  الفق   بأيك  تضكميااو فك  امجابك ، ف

الت  تااسب امجاب  ع  فقك او المقيكاس حيكث تمثلكت بكدائ  امجابك  عك  فقك او المقيكاس بامسك  بكدائ  ذك : 

  ، م تاطبق علّ  أبدا(.نادةا)تاطبق علّ  دائما، تاطبق علّ  غالبا، تاطبق علّ  احيانا، تاطبق علّ  

 (4جدول )

 لبناء فقرات مقياس مهارات التحليل االستخباري عينة السؤال االستطالعي

 اسم المديرية ت

 

 المجموع الكلي عدد المنتسبين عدد الضباط

 

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  8

 كربالء المقدسةإرهاب 

2 2 80 
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 (2جدول )

 مهارات مقياس التحليل االستخباري وتسلسل وعدد فقرات كل مهارة

الفقرات تسلسل  اسم المهارة ت

 في المقياس

عدد 

 الفقرات

 6 6 ،2، 4، 2، 2، 8 مهارة العصف الذهني الفردي 8

، 88، 80، 1، 1،7 مهارة التنبؤ االستخباري 2

82 

6 

، 86، 82، 84، 82 مهارة تحليل الخداع واالنكار 2

87 ،81 ،81 ،20 ،

28 

1 

 4 22، 24، 22، 22 مهارة تحليل التشفير 4

، 21، 21، 27، 26 األولويات مهارة تنظيم وتحديد 2

20 ،28 

6 

، 22، 24، 22، 22 تكنولوجيا المعلومات  ممهارة استخدا 6

26 ،27 

6 

، 48، 40، 21، 21 مهارة االنتباه لألجزاء والتفاصيل الدقيقة 7

42 ،42 ،44 ،42 

1 

، 41، 41، 47، 46 مهارة جمع المعلومات 1

20 ،28 ،22 ،22 ،

24 ،22 ،26 ،27 ،

21 ،21 

84 

، 62، 62، 68، 60 مهارة توليد الفرضيات 1

64 ،62 ،66 ،67 ،

61 

 

1 

، 72، 78، 70، 61 مهارة إدارة التحليل االستخباري 80

72 ،74 ،72 ،76 ،

77 

1 

، 18، 10، 71، 71 مهارة اعداد تقرير التحليل االستخباري 88

12 ،12 ،14 ،12 ،

16 ،17 

80 

 17 المجموع الكلي للفقرات
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 صالحية الفقرات: - هـ

يُعككّد الت ليكك  الماطقكك  لفقكك او المقككاييس الافسككي ، م سككيما فكك  بدايكك  إعككدادذا خطككو  ضكك اةي  اذلككك           

ع ضما علل تجموع  ت  الم رمكي  للت قكق تك  تكدح جودتمكا أا  عب لغ ض ف ص الفق او ف صاً تاطقياً 

اإلجابك  اذلكك قبك  ت ليلمكا إحصكائياً، إذ أا  غموضما أا الرشف عك  الفقك او التك  تشكجح علكل التامكي  عاكد

الفق او الت  تروا تطابق  ف  شرلما الظاذ ي للسم  ات تواذكا تكزداد قكدةتما علكل التمييكز بكي  المف وصكي  

(، فقكد 5 (. الغ ض الت قكق تك  صكالحي  فقك او المقيكاس فك  صكوةته األاليك  )تل كق267: 2111)عالّم، 

( اطلكب إلكيم  إبكداء تالحظكاتم  6العلكوم الت بويك  االافسكي  )تل كق  ُع ض علل تجموع  ت  الم رمكي  فك 

أا إجك اء تعكدي  عليمكا، ابعكد جمكح آةاء الم رمكي  ما إلصداة ال رك  علكل صكالحي  الفقك   تك  عكدت اآةائم 

( فأمث  )افقا لمعيكاة بلكوم(، اذ اعتمكد الباحكث %81ات ليلما ت  اعتماد الفق او الت  حااو علل نسب  اتفاق )

 (.6ذ ه الاسب  تعياةا لصالحي  الفق او مما تبدا ظاذ يا، امما توضح ف  جدال )

 (6جدول )

 مهارات التحليل االستخباريراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس آ

عدد  ارقام الفقرات

 الفقرات

عدد 

 المحكمين

النسبة المئوية  المعترضين الموافقين

لالتفاق 

222% 

2 ,0 ,3 ,6 ,7 ,8 ,9 ,22 ,22 ,20 ,

23 ,21 ,28 ,29 ,00 ,01 ,02 ,06 ,

07 ,08 ,32 ,32 ,33 ,31 ,32 ,36 ,

37 ,38 ,39 ,12 ,17 ,18 ,22 ,20 ,

23 ,21 ,22 ,26 ,27 ,28 ,62 ,62 ,

60 ,63 ,61 ,67 ,69 ,72 ,72 ,70 ,

73 ,71 ,72 ,76 ,77 ,78 ,79 ,82 ,

82 ,80 ,83 ,86 ,87 

 

 

63 

 

 

29 

 

 
 

29 

 

 
 

 صفر

 

 
 

222% 

1 ,22 ,26 ,02 ,03 ,30 ,13 ,12 ,

16 ,19 ,29 ,62 ,66 ,81 

21 29 28 2 91% 

27 ,02 ,09 ,68 1 29 27 0 89% 

11 2 29 26 3 81% 

12 2 29 22 1 78% 
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10 ,22 0 29 21 2 73% 

82 2 29 3 26 22% 

2 2 29 0 27 9% 

 

( فككأمث  %81علككل نسككب  اتفككاق )( فقك   تكك  فقكك او المقيككاس حصكلت 82اعككاله اا )يظمك  تكك  الجككدال       

(، 7اج ح اعتمادذا تح اج اء تعديالو طفيف  عليما ت  حيث الصياغ  اللغوي  لمكا ممكا توضكح فك  جكدال )

( الكك  ت ككم بموافقكك  الم رمككي  اجكك ح %81( فقكك او حصككلت علككل نسككب  اتفككاق اقكك  تكك  )5فكك  حككي  اا )

صكبح المقيكاس ترونكا (، ابك لك أ85، 51، 42 ،41، 5لس  )استبعادذا ت  المقياس اذ ه الفق او حملت التس

  ( فق   فقط.82ت  )

 (7جدول )

 الفقرات التي جرى تعديلها لمقياس مهارات التحليل االستخباري

تسلسل  الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل ت

الفقرة في 

 المقياس

ال يمكن التوصل الى الفرضيات االستخبارية الفعالة بدون  8

 .العصف الذهني المنظماللجوء الى 

أستتتتطيع التوصتتتتل التتتى الحلتتتتول االستتتتتخبارية 

المبتكتتترة عبتتتر اللجتتتوء التتتى التأمتتتل والحتتتوار 

 .الذهني المفتوح

2 

أعتقتتتتد بتتتتأن التنبتتتتؤ االستتتتتخباري النتتتتاجح هتتتتو التحليتتتتل  2

 .االستراتيجي للمشكلة وليس التكتيكي المرحلي لها

أستتتتعى للتنبتتتتؤ واالستتتتتعداد النتتتتاجح لألعمتتتتال 

 .اإلرهابية وفقا لرؤيتي االستراتيجية لألحداث

 

6 

أعتقتتتد بتبتتتادل األدوار فتتتي االستتتتجواب للمتتتتهم متتتا بتتتين  2

محققين صارمين وآخرين لطفاء واختيتار أحتد االستلوبين 

 .أو االثنين معا اعتمادا على نتائج االستجواب

أميتتل التتى تبتتادل األدوار فتتي استتتجواب المتتتهم 

 .لطفاء بين محققين صارمين وآخرين

84 

ان مراقبتتة وتحليتتل االتصتتاالت وفتتر التشتتفير لهتتا أهميتتة  4

 .قصوى في تحديد المشكلة والمتهم

أتمكتتن متتن متابعتتة وفهتتم االتصتتاالت المشتتفرة 

 .والمراسالت السرية التخاذ القرار المناسب

28 

أعتقد بأن استخدام تكنولوجيا التعرف علتى الوجتوه تغنتي  2

 .للعناصر المطلوبةعن التعقب الميداني 

أشتتتجع علتتتى استتتتخدام تكنولوجيتتتا المعلومتتتات 

للتعتتترف علتتتى الوجتتتوه إلغنتتتائي عتتتن التعقتتتب 

 .الميداني للعناصر المشبوهة

28 

عنتتدما يتترفض المتتتهم التعتتاون معتتي أحتتاول وضتتع بعتتض  6

 .الفرضيات حول جريمته

أستتتتتتتطيع وضتتتتتتع الفرضتتتتتتيات االستتتتتتتخبارية 

المناستتبة عتتن المتتتهم وأبعتتاد جريمتتته فتتي حتتال 

26 
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 .عدم تعاونه معي

ان أسرع وأمثل طريقة لقيادة التحليل االستتخباري الفعتال  7

 .تتمثل في تقاطع المعلومات والتنسيق بين كل المديريات

أستتتند فتتي ادارتتتي للتحليتتل االستتتخباري الفعتتال 

المعلومتتتات والتنستتتيق بتتتين كتتتل علتتتى تقتتتاطع 

 .مديريات االستخبارات

61 

ان المثتتابرة الفرديتتة فتتي إدارة التحليتتل االستتتخباري غيتتر  1

فعالة بدون توفر التدعم الفنتي واللوجستتي بتروح الفريتق 

 .الواحد

أثابر على حث زمالئي في إدارة وتوجيه العمتل 

 .االستخباري بروح الفريق الواحد

70 

صتتياغة واعتتداد التقريتتر االستتتخباري النهتتائي أعتقتتد بتتأن  1

بشكل مهني منطقي أهم عندي من األسلوب اللغتوي التذي 

 .يصاغ به

أمتلتتر القتتدرة علتتى صتتياغة تقتتارير التحلتتيالت 

 .االستخبارية بكفاءة ومهنية

71 

 

 التطبيق االستطالعي: -و

بغ ض تع ف تدح اضكوح تعليمكاو المقيكاس افمك  فق اتكه ابدائلكه المقت حك  امك لك حسكا  تتوسكط          

( ضككابط اتاتسككب 21الوقككت المسككتغ ق فكك  امجابكك ، طبككق الباحككث المقيككاس علككل عياكك  اسككتطالعي  قواتمككا )

تسبا مما توضكح فك  ( تا11( ضباط ا )11اختي اا ت  تدي ي  استاباةاو اتراف   اةذا  الديواني  بواقح )

 (.8جدال )

 (1جدول )

 العينة االستطالعية لمعرفة وضوح تعليمات وفقرات مقياس مهارات التحليل االستخباري

 اسم المديرية ت

 

 المجموع الكلي عدد المنتسبين عدد الضباط

 

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  8

 إرهاب الديوانية

80 80 20 

 

الغ ض توضيح ط يق  امجاب ، اعطل الباحث تثام توضي يا يبي  ميفي  امجاب  اذلك عبك  اختيكاة           

البدي  المااسب ال ي يعب  ع  امجاب  ااخباةذ  اا المقياس تعد ألغ اض الب كث العلمك  فقكط اانكه م توجكد 

الباحكث مك  يجيكب عمكا اجاب  ص ي   ااخك ح خاطئك ، امانكت اجابكاو افك اد العياك  امسكتطالعي  ب ضكوة 

يط حونه ت  استفساةاو، اعب  التطبيق امستطالع ، فقد تبي  اا تعليماو افق او المقياس مانكت ااضك   

 ( دقيق .27اتفموت ، حيث بلغ تتوسط الوقت المستغ ق لإلجاب  )
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 التحليل االحصائي للفقرات: -ز

ي  جود  خصائص م  فق   ت  فق او المقياس، يوجد عدد ت  امج اءاو الت  يمر  استعمالما ف  تقو         

حيث يشاة الل ذ ه امج اءاو تجتمع  بإحصاءاو اا اج اءاو ت لي  الفقك او، اعلكل العركس تك  ت لكيالو 

الصدق االثباو الت  تقوم خصائص القياس لالختباة مله، فاا اج اءاو ت لي  الفق او تف ص م  فقك   علكل 

الت لي  امحصائ  للفق او ف  اتااذ ق اة بشأا تعدي  اا ح ف الفق او اا  حد  اليس امختباة مله، اذ يساعد

(. اإلج اء الت لي  امحصائ  للفق او، فقد طبق الباحكث 311: 2113امبقاء عليما )ةياولدا، اليفاجستوا، 

( %7اذك  تمثك  نسكب  ) 3( ضابط اتاتسكب211تقياس تماةاو الت لي  امستاباةي علل عيا  ترونت ت  )

 يبا تك  حجك  تجتمكح الب كث اختيك و بأسكلو  العياك  المتااسكب تك  تجتمكح الب كث الرلك  اتك  غيك  عياك  تق

 (.9الب ث امساسي  امما توضح ف  جدال )

 (1جدول )

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

 اسم المديرية ت

 

 الكليالمجموع  عدد المنتسبين عدد الضباط

 للمديرية

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  8

 إرهاب النجف األشرف

6 20 26 

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  2

 إرهاب كربالء المقدسة

2 26 48 

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  2

 إرهاب الديوانية

6 22 21 

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  4

 إرهاب بابل

7 27 64 

 200 876 24 المجموع

 %800 %11 %82 المئويةالنسبة 

 

 

                                           
اذلك ف  حال مانت ذاالك استبياناو ناقص  اا غي  ترتملك  امجابك ، ابعكد جمكح امسكتبياناو تبكي   ( ت  الضباط االماتسبي  احتياط11اضاف الباحث )  3

 ( استبياناو.11( استبياناو اب لك بلغ عدد امستبياناو المستبعد  )6( استبياناو غي  ترتمل  امجاب  استبعدو، فضال ع  استبعاد )4اا ذاالك )
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 القوة التمييزية لفقرات مقياس مهارات التحليل االستخباري: -8

، حيث تقوم ذ ه الط يقك  فك  لمتط فتي ااستا ج الباحث القو  التمييزي  للفق او بط يق  المجموعتي           

 ميلكك -االككدنيا، فقككد توصكك   العليككا، :المجمككوعتي داء بككي  شكك  تمييككز الفقكك   علككل الفكك ق فكك  األحسككا  تؤ

Kelly(1939) ليركوا تعاتك  ا تشتم  عليما م  تك  المجمكوعتي  الل أفض  نسب  تئوي  ت  األف اد يابغ  أ

ااسكتبعاد نسكب   المتط فتي ف اد ف  م  ت  المجموعتي  ( ت  األ%27، اذ  اعتماد الاسب  )مث  دق التمييز أ

قكك او تقيككاس تمككاةاو الت ليكك  ف(. الغكك ض ايجككاد القككو  التمييزيكك  ل248: 2111( الوسككطل )عككالم، 46%)

 امستاباةي بم ه الط يق ، اتبح الباحث امج اءاو امتي :

 ( استبيانا.211تص يح جميح استبياناو المستجيبي  االبالغ عددذا ) -1

 .تقياس  ايجاد الدةج  الرلي  لر  -2

 .تاااليا افقا للدةج  الرلي  لر  تقياس ت تيب امستبياناو  -3

( اسككتبيانا لتمثكك  54علككل دةجكك  االبككالغ عككددذا )( تكك  امسككتبياناو ال اصككل  علككل أ%27اختيككاة نسككب  ) -4

( اسككتبيانا 54( تكك  امسككتبياناو ال اصككل  علككل ادنككل دةجكك  االبككالغ عككددذا )%27المجموعكك  العليككا، انسككب  )

 ( استبيانا.118مجموع  الدنيا، اب لك اصبح العدد الرل  لالستبياناو الااضع  للت لي  امحصائ  )لتمث  ال

لعياتي  تستقلتي  مختباة دمل  الف اق بي  المجموعتي  العليا االدنيا الر    t-test تطبيق امختباة التائ   -5

 ا علل تمييز م  فق   عب  تقاةنتما بالقيمك  فق   ت  فق او المقياس، حيث عدو القيم  التائي  الم سوب  تؤش

  (.11التائي  الجدالي ، مما توضح ف  جدال )
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 (22جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس مهارات التحليل اَلستخباري بطريقة المجموعتين الطرفيتين

 رقم
 الفقرة

 المجموعة العليا
 

القيمة التائية  المجموعة الدنيا
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 النتيجة

الوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

 دالة 8616 46860 24220 3426 24687 1412 2

 دالة 8616 66126 24289 3439 24660 1427 0

 دالة 8616 46111 24273 3412 24797 1432 3

 دالة 8616 66012 24232 0471 24826 3482 1

 دالة 8616 26181 24998 3426 24883 1422 2

 دالة 8616 66172 24918 0469 24263 1421 6

 دالة 8616 16701 24906 0416 24878 1422 7

 دالة 8616 16107 24902 0478 24839 1411 8

 دالة 8616 26178 24323 0496 24962 1408 9

 دالة 8616 16072 24910 0498 24720 1408 22

 دالة 8616 826112 24220 0427 24267 1429 22

 دالة 8616 16217 24296 0469 24762 1437 20

 دالة 8616 66111 24202 0493 24902 1400 23

 دالة 8616 26128 24218 0476 24203 1426 21

 دالة 8616 66024 24029 0420 24210 3483 22

 دالة 8616 26116 24372 3428 24822 1412 26

 دالة 8616 46222 24023 0472 24229 3471 27

 دالة 8616 26112 24016 0462 24792 3483 28

 دالة 8616 806127 24277 0421 24692 1413 29

 دالة 8616 66711 24221 0462 24279 1427 02

 دالة 8616 66121 24269 0406 24282 3471 02

 دالة 8616 26646 24270 2491 24320 3432 00

 دالة 8616 66222 24217 0427 24018 3426 03

 دالة 8616 76220 24022 0406 24292 3493 01

 دالة 8616 26078 24121 3422 24907 1427 02

 دالة 8616 26117 24372 3427 24826 1411 06

 دالة 8616 66740 24006 3432 24270 1426 07

 دالة 8616 46221 24002 3429 24917 1418 08

 دالة 8616 16118 24221 3408 24127 1482 09

 دالة 8616 16222 24962 3439 24202 1463 32

 دالة 8616 16422 24088 0496 24607 1462 32

 دالة 8616 16412 24018 24329 24219 1467 30

 دالة 8616 66220 24017 3406 24772 1422 33

 دالة 8616 16621 24221 0492 24637 1418 31

 دالة 8616 806204 24891 0471 24722 1433 32

 دالة 8616 806262 24281 0462 24692 1411 36

 دالة 8616 806162 24912 0478 24711 1426 37

 دالة 8616 16610 24239 3402 24296 1470 38

 دالة 8616 16274 24227 0498 24696 1469 39

 دالة 8616 16672 24212 3421 24666 1422 12

 دالة 8616 16462 24299 3422 24267 1429 12
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 دالة 8616 16111 24267 3406 2469 1469 10

 دالة 8616 16780 24227 0493 24828 1416 13

 دالة 8616 16811 24280 0487 24880 1413 11

 دالة 8616 76072 24272 0470 24222 1402 12

 دالة 8616 16716 24979 0482 24906 1416 16

 دالة 8616 886201 24923 0482 24631 1426 17

 دالة 8616 886826 24962 0462 24623 1437 18

 دالة 8616 806282 24933 0482 24692 1411 19

 دالة 8616 16447 24288 0482 24777 1433 22

 دالة 8616 66180 24282 0471 24917 1427 22

 دالة 8616 16212 24288 0433 24992 3496 20

 دالة 8616 76121 24987 0469 24823 1429 23

 دالة 8616 76116 24290 0427 24979 1422 21

 دالة 8616 46226 24230 0496 24219 3496 22

 دالة 8616 66112 24232 0462 24263 1421 26

 دالة 8616 76722 24239 0427 24996 1429 27

 دالة 8616 66118 24972 0476 922. 1,20 28

 دالة 8616 26811 24286 3429 24826 1422 29

 دالة 8616 26118 24286 0492 24813 1427 62

 دالة 8616 76277 24272 3426 24781 1437 62

 دالة 8616 26874 24208 3422 24910 3498 60

 دالة 8616 26442 24020 3429 24898 1402 63

 دالة 8616 76422 24280 0487 24878 1408 61

 دالة 8616 16012 24222 3429 24631 1411 62

 دالة 8616 16760 24912 3426 24660 1413 66

 دالة 8616 886848 24277 0483 24219 1467 67

 دالة 8616 806487 24868 0496 24693 1421 68

 دالة 8616 806122 24262 0482 24261 1462 69

 دالة 8616 806271 24222 0498 24629 1469 72

 دالة 8616 16721 24222 0498 24299 1429 72

 دالة 8616 16104 24262 3427 24631 1426 70

 دالة 8616 886406 24212 0489 24227 1469 73

 دالة 8616 806122 24917 0483 24662 1421 71

 دالة 8616 806772 24922 3421 24202 1463 72

 دالة 8616 806811 24962 0489 24693 1421 76

 دالة 8616 826770 24223 0471 24222 1472 77

 دالة 8616 16626 24927 3429 24716 1418 78

 دالة 8616 16216 24212 3422 24729 1421 79

 دالة 8616 16224 24927 0492 24716 1418 82

 دالة 8616 66884 24979 3462 24731 1463 82

 دالة 8616 806264 24267 0471 24693 1420 80

 

مب  ت  القيم  التائي  الجدالي  أ القيم  التائي  الم سوب  لجميح الفق او مانت( اا 11يظم  ت  جدال )         

يك  دالك  احصكائيا، ابك لك لك  تسكتبعد أ ( اذك 116( ادةج  ح يك  )1015( عاد تستوح دمل  )1096البالغ  )

 ( فق  .82فق   ت  فق او المقياس ابق  المقياس ترونا ت  )
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 عالقة الفقرة بالمجموع الكلي للمقياس: -2

العالقكك  امةتباطيكك  بككي  دةجكك  مكك  فقكك   تكك  فقكك او  إليجككاداسككتعم  الباحككث تعاتكك  اةتبككاط بي سككوا          

( ضكابط اتاتسكب ممكا توضكح 211ف اد عيا  الت لي  امحصائ  البالغ  )المقياس االمجموع الرل  له لافس أ

 (.11ف  جدال )

 (88جدول )

 الفقرة بالمجموع الكلي لمقياس مهارات التحليل االستخباري عالقة

 

معامل ارتباط  ت

الفقرة 

بالمجموع 

 الكلي

معامل ارتباط  ت

الفقرة 

بالمجموع 

 الكلي

معامل ارتباط  ت

الفقرة 

بالمجموع 

 الكلي

معامل ارتباط  ت

الفقرة 

بالمجموع 

 الكلي

8 06487 22 06484 42 06261 64 06271 

2 06412 22 06427 44 06682 62 06604 

2 06428 24 06412 42 06601 66 06240 

4 06417 22 06201 46 06210 67 06610 

2 06411 26 06202 47 06684 61 06682 

6 06247 27 06411 41 06642 61 06746 

7 06611 21 06277 41 06602 70 06680 

1 06642 21 06628 20 06270 78 06624 

1 06272 20 06218 28 06477 72 06602 

80 06220 28 06217 22 06201 72 06782 

88 06722 22 06602 22 06282 74 06620 

82 06707 22 06471 24 06220 72 06628 

82 06278 24 06211 22 06420 76 06664 

84 06222 22 06688 26 06247 77 06611 

82 06284 26 06268 27 06622 71 06210 

86 06204 27 06640 21 06221 71 06604 
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87 06210 21 06217 21 06440 10 06681 

81 06421 21 06212 60 06648 18 06412 

81 06681 40 06607 68 06261 12 06708 

20 06286 48 06622 62 06260   

28 06470 42 06682 62 06461   

 

مب  ت  قيم  )ة( الجدالي  البالغ  الفق او مانت أة( الم سوب  لجميح ( اا قيم  )11يظم  ت  جدال )         

( اذ  دال  احصائيا، اب لك ل  تستبعد ايك  فقك   تك  198( ادةج  ح ي  )1015( عاد تستوح دمل  )1015)

 ( فق  .82فق او المقياس ابق  المقياس ترونا ت  )

 عالقة الفقرة بالمجال الذي تنتمي اليه:  -2

  اةتبككاط بي سككوا لإليجككاد العالقكك  امةتباطيكك  بككي  دةجكك  مكك  فقكك   تكك  فقكك او اسككتعم  الباحككث تعاتكك         

 ( يوضح ذلك.12المقياس االمجال )المماة ( ال ي تاتم  اليه، اجدال )

 (82جدول )

 عالقة الفقرة بالمجال الذي تنتمي اليه لمقياس مهارات التحليل االستخباري

 

اسم المجال او  ت

 المهارة

معامل ارتباط  الفقرةرقم  عدد الفقرات 

 الفقرة بالمجال

مهارة العصف الذهني  8

 الفردي

2 

 

 

 

8 06602 

2 06746 

2 06782 

4 06721 

2 06701 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 06781 6 6 مهارة التنبؤ االستخباري

7 06180 

1 06126 

1 06741 

80 06704 

88 06101 
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مهارة تحليل الخداع  2

 واالنكار

1 82 06676 

82 06662 

84 06616 

82 06611 

86 .726 

87 06628 

81 06704 

81 06722 

20 06672 

 06671 28 4 مهارة تحليل التشفير 4

22 06121 

22 06162 

24 06720 

مهارة تنظيم وتحديد  2

 األولويات

6 22 06610 

26 06767 

27 06770 

21 06780 

21 06727 

20 06726 

  ممهارة استخدا 6

 تكنولوجيا المعلومات

6 28 06666 

22 06726 

22 06720 

24 06106 

22 06771 

26 06606 

مهارة االنتباه لألجزاء  7

 والتفاصيل الدقيقة

6 27 06122 

21 06721 

21 06741 

40 06762 

48 06728 

42 06660 
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 06601 42 82 مهارة جمع المعلومات 1

44 06617 

42 06627 

46 06641 

47 06611 

41 06720 

41 06722 

20 06622 

28 06662 

22 06680 

22 06262 

24 06624 

22 06227 

 06611 26 1 مهارة توليد الفرضيات 1

27 06746 

21 06721 

21 06742 

60 06678 

68 06601 

62 06272 

62 06268 

64 06701 

مهارة إدارة التحليل  80

 االستخباري

1 62 .06614 

66 06628 

67 06722 

61 06667 

61 06712 

70 06744 

78 06762 

72 06616 

72 06182 
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مهارة اعداد تقرير  88

 التحليل االستخباري

1 74 06777 

72 06774 

76 06107 

77 06122 

71 06710 

71 06727 

10 06727 

18 06211 

12 06707 

 

( اا قيم  )ة( الم سوب  لر  المجامو الرك  الفقك او مانكت امبك  تك  قيمك  )ة( 12يظم  ت  جدال )         

( اذكك  دالك  احصككائيا، ابكك لك لكك  198( ادةجكك  ح يكك  )1015( عاككد تسككتوح دملك  )1015الجداليك  البالغكك  )

 ( فق  .82تستبعد اي  فق   ت  فق او المقياس ابق  المقياس ترونا ت  )

 عالقة المجاالت بالمقياس كله: -4

  بكي  المجكال االمقيكاس ملكه، حيكث استعم  الباحكث تعاتك  اةتبكاط بي سكوا ميجكاد العالقك  امةتباطيك         

 ( يوضح ذلك.13ظم  اا جميح تجامو المقياس ت تبط بالمقياس مله بمعاتالو اةتباط ت تفع ، اجدال )

 (82جدول )

 عالقة المجاالت بالمقياس كله

 

 معامل االرتباط بالمقياس كله المجال او المهارة ت

 

 مهارة العصف الذهني الفردي 8

 

06662 

 التنبؤ االستخباريمهارة  2

 

06106 

 مهارة تحليل الخداع واالنكار 2

 

06741 

 مهارة تحليل التشفير 4

 

06270 

مهارة تنظيم وتحديد  2

 األولويات

 

06612 

 ممهارة استخدا 6

 تكنولوجيا المعلومات

 

06100 
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مهارة االنتباه لألجزاء  7

 والتفاصيل الدقيقة

06122 

 مهارة جمع المعلومات 1

 

06160 

 مهارة توليد الفرضيات 1

 

06724 

مهارة إدارة التحليل  80

 االستخباري

06110 

مهارة اعداد تقرير التحليل  88

 االستخباري

06126 

 

 

 

 الخصائص السايكومترية لمقياس مهارات التحليل االستخباري: - ح

 مؤشرات صدق المقياس: -8

يسكمح بتفسكي   اتك  ثك يشي  الصدق إلل الدةج  الت  يقكيس بمكا إختبكاة تعكيّ  تكا يُفتك ض أنكه يُقيسكه،          

تااسب للكدةجاو الك لك فكإا الصكدق "أمثك  اإلعتبكاةاو األساسكي  فك  تطكوي  اإلختبكاةاو اتقويممكا" )جك ، 

تفسككي  ءتكك  ح تالأا الصككدق يوّضكك Reynolds (1998)(. ايكك ح ةياولككدا 251 -251: 2112اآخكك اا، 

، ايعبّك  عك  ذلكك األداء بدةجك  اإلختبكاة، ايّعكد ت ديكد الصكدق أا الت قكق تاكه ادقته األداء علل إختباة تعيّ 

اإلختباةاو اناش يما اللباحثي ، اذو عملي  تتضم  جمداً تتواصالً اتستم اً لتجميكح  لمعديتسؤالي  ةئيس  

أدلكك  ألسككاس علمكك  تاطقكك  يُسككتاد إليككه فكك  التفسككي او المقت حكك  لككدةجاو اإلختبككاة )ةياولككدا، اليفاجسككتوا، 

 تي :بط يق تماةاو الت لي  امستاباةي(. اقد ج ح الت قق ت  تؤش او صدق تقياس 217 -216: 2113

 الصدق الظاهري: - أ

)ممككا اةد فكك  ةياولككدا، اليفاجسككتوا  Anastasi & Urbina (1997تكك ح أنسككتااي ايوةبياككا )         

أا الصدق الظاذ ي يشي  إلل إختباة"يبدا ظاذ ياً" أنه يُقيس تكا ُصكم  لقياسكه، فاإلختبكاة الك ي لكه (، 2113

تقويمما اإظماةذا بشكرٍ  تااسكب  عب اة ظاذ ياً فقط صدق ظاذ ي جيد ت  الم تم  أا يُ ّس  فق او اإلختب

(. اعلكككل الككك غ  تككك  أا ت ديكككد الصكككدق الظكككاذ ي م يُعكككّد ط يقككك  227: 2113)ةياولكككدا، اليفاجسكككتوا، 

سككيروتت ي  جيككد  لتقككدي  الصككدق، إمّ أنككه يسككتعم  بوصككفه إجكك اء فككاحص تبككدئ  لفقكك او اإلختبككاة )جكك ، 

الاوع ت  الصكدق فك  المقيكاس، اذلكك عاكدتا ُع ضكت فق اتكه علكل (. اقد ت قق ذ ا 253: 2112اآخ اا، 

 تجموع  ت  الم رمي  ف  العلوم الت بوي  االافسي . 
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 صدق االتساق الداخلي: - ب

يشي  ذ ا الاوع ت  الصدق إلل العالق  بي  نتيج  اإلختباة ابي  المفموم الاظ ي ال ي يمدف اإلختبكاة          

... إلا، ابعباة  أخ ح فكإّا صكدق امتسكاق الكداخل  يمكدف لت ديكد داع، اإلبت ر ، الوالقياسه، تث : تفموم ال 

الترويااو الف ضي  التك  يُعكزح إليمكا تبكاي  األداء فك  اإلختبكاةاو، أي أا ذك ه التروياكاو الف ضكي  ذك  التك  

(. اقكد ت قكق ذك ا 215: 2111يت مز عليمكا اإلذتمكام الكيس دةجكاو إختبكاة الم كك أا سكلوك الفك د )عكالّم، 

تؤشك او الت ليك  اإلحصكائ  للفقك او بط يقك   عبك  تمكاةاو الت ليك  امسكتاباةيت  الصدق لمقيكاس الاوع 

، اعالقك  الفقك   بالمجكال الك ي تاتمك  اليكه، الرلك  للمقيكاس مجموعفقك   بكالالاعالق   ،المجموعتي  الط فيتي 

 اايضا عالق  المجامو بالمقياس مله.

 مؤشرات ثبات المقياس: -2

ف ثباو أدا  القياس بأنه تدح قدة  ذك ه امدا  علكل إعطكاء نتكائج تماثلك  إذا تكا طُبقكت تك   أخك ح يُع ّ          

(. 211 -219: 2113ت ت نفس الظ اف االش اط، ايُعّد الثباو خاصكي  ضك اةي  لجكود  األدا  )داديك ، 

دةجكاو اإلختبكاة اادو  فالثباو ذو الدةج  الت  يقيس بما إختباة تعكيّ  الشك ء الك ي يقيسكه، املمكا ااد ثبكاو

د تطبيكق الثق  ف  أا الدةجاو الُمسكتمد  تك  اإلختبكاة ذك  الكدةجاو نفسكما التك  سكوف ن صك  عليمكا إذا أُعيك

نفسككم  فكك  اقككٍت آخكك ، أا بوسككاط  شككاص آخكك ، اياب نككا الثبككاو عكك  إتسككاق أاإلختبككاة علككل المف وصككي  

ئم  اإلختباة، امالذما تم  لل ر  علل تالئمك  الدةجاو الااتج  ع  تطبيق اإلختباة، االصدق ياب نا ع  تال

(. اتوجككد ط ائككق تاتلفكك  للت قككق تكك  ثبككاو 261: 2112اجككود  اإلختبككاة أا أدا  القيككاس )جكك ، اآخكك اا، 

المقاييس ااإلختباةاو الافسي  تاما تا يقيس تعات  اإلستق اة عب  الزت ، اتامكا تكا يقكيس اإلتسكاق الكداخل ، 

 بط يقتي : تماةاو الت لي  امستاباةيتقياس  اقد ت قق الباحث ت  ثباو

 إعادة تطبيق اإلختبار )معامل اإلستقرار عبر الزمن(: -طريقة االختبار -أ

تطبيككق اإلختبككاة تكك تي ، أي يُعككاد تطبيككق نفككس اإلختبككاة علككل نفككس  عبكك يسككتعم  تعاتكك  اإلسككتق اة          

تجموع  األف اد ب يث يروا ذاالك فاص  اتا  بي  ت تّْ  التطبيق، ات  تميزاو ذ ا الاكوع تك  الثبكاو أنكه 

إيجككاد تعاتكك  إةتبككاط بي سككوا بككي  تجمككوعت  الككدةجاو التكك  ن صكك  عليمككا فكك  تّ تككْ   عبكك يَسككمُ  تقككدي ه 

 لك ن صكك  علككل قيمكك  تقدي يكك  لمعاتكك  الثبككاو أا اإلسككتق اة عبكك  الككزت ، ايسككمل ذكك ا اإلجكك اء التطبيككق، ابكك
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تكد   -بصكوة  عاتك  -(. ات  الااحي  العملي ، فإنه تُسكتعم 148: 2111ط يق  إعاد  تطبيق اإلختباة )عالّم، 

(. اإليجكاد تعاتك  262: 2112( أسابيح لت ديد ثباو إختباة تعيّ  )ج ، اآخ اا، 6 -2اتاي  تت ااح بي  )

( ضابط اتاتسب اختي اا تك  تدي يك  51قواتما )ثباو المقياس ال ال  بم ه الط يق  فقد ت  تطبيقه علل عياّ  

 (.14مما توضح ف  جدال ) ا( تاتسب25ا ) ا( ضباط25استاباةاو اتراف   اةذا  باب  بواقح )

 (84جدول )

 إعادة تطبيق اإلختبار  -عينّة الثبات بطريقة االختبار

 اسم المديرية ت

 

 المجموع الكلي عدد المنتسبين عدد الضباط

 

مديريتتتة استتتتخبارات ومكافحتتتة  8

 إرهاب بابل

22 22 20 

 

ظمك  أنكه ابإستعمال تعات  إةتباط بي سوا إليجكاد العالقك  بكي  نتكائج التطبيقكي  األال االثكان ،                 

يعكد جيكدا اذا مكاا  يمرك  اا ا الثباولل اا Foranفوةاا  اشاة( اذو يعّد تعات  ثباو جيد، اذ 1092يسااي )

اعليه فإا تعات  التفسي  المشت ك لمعاتك   ،(%51تعات  تفسي ه المشت ك )ت بح تعات  الثباو( اعلل ت  )

 (.Foran,1961:384( )%1084ثباو المقياس ال ال  بلغ )

 يقة التجزئة النصفية:طر - ب

ت  الممرك  أا يشكي  الثبكاو إلكل اإلتسكاق الكداخل  أا الكل دقك  إختبكاة تعكيّ ، اذك ا الاكوع تك  الثبكاو           

التجزئ  الاصفي "، ايمر  إيجاده بمقاةن  األداء ف  أحد نصكف  أسكئل  اإلختبكاة بكاألداء بط يق  يسمل "الثباو 

(. الغ ض الت قق ت  تدح اإلتسكاق الكداخل  للمقيكاس 1126 -1125: 2111ف  الاصف اآلخ  )االفولك، 

قبك  القيكام بالتجزئك    4قام الباحث بإسكتا اج التركافؤ بكي  نصكف  المقيكاس بإسكتعمال تعادلك  إسكتا اج التركافؤ

(، اتبكاي  امةقكام الزاجيك  للاصكف 49041بلغ تباي  امةقام الف دي  للاصف امال ت  المقياس ) اذالاصفي ، 

( اذك ا يكدل علكل اجكود 1087(، ابعد اسكتعمال تعادلك  التركافؤ ظمك  اا تركافؤ المقيكاس بلكغ )56098الثان  )

عياّك  الت ليك   عشكوائي  تك  اسكتبياناوبط يق  استبيانا ( 51بي  نصف  المقياس، ابعد ذلك ُس ب ) عالترافؤ 

بكي  الفقك او الف ديك  االزاجيك  اإلحصائ ، ااستعم  الباحكث تعاتك  إةتبكاط بي سكوا لغك ض إيجكاد العالقك  

                                           
4   

𝑆1

𝑆2
F =     
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إسكتُعملت  لكه(، الغ ض تص يح تعات  اإلةتباط لمع ف  ثبكاو المقيكاس م1082ظم  أنه يسااي ) اذللمقياس 

بلغ تعات  التفسي   اذ، ت تفح( اذو يعّد تعات  ثباو 1091ب ااا اب لك بلغ تعات  الثباو ) -تعادل  سبي تاا

 (.%1081المشت ك له )

 س وطريقة تصحيحه:وصف المقيا -ط 

( ااا امجاب  ع  فق اته تتألف ت  خمسك  9( فق   )تل ق 82تروا المقياس ف  صوةته الامائي  ت  )         

اقكد ، (تاطبكق علكّ  أبكدا، م نادةا تاطبق عل ّ احيانا،  تاطبق عل ّ  غالبا، تاطبق عل ّ دائما،  تاطبق عل ّ )بدائ  

ق  دةج  ( اأ411علل التوال ، ااا أعلل دةج  للمقياس تروا ) (1، 2، 3، 4، 5أعطيت البدائ  الدةجاو )

 ( دةج .246( بمتوسط ف ض  قدةه )82له تروا )

 :مهارات التحليل االستخباريالمؤشرات اإلحصائية الوصفية لمقياس  - ي

استا ج الباحث عددا ت  المؤش او امحصائي  الوصفي  لمقياس تمكاةاو الت ليك  امسكتاباةي اممكا          

 (.15توض   ف  جدال )

 (82جدول )

 ( فرد200المؤشرات االحصائية الوصفية لمقياس مهارات التحليل االستخباري لعينة التحليل االحصائي البالغة )

 قيمته المؤشر االحصائي 

 211626 الحسابي الوسط

 204600 الوسيط

 277 المنوال

 246 الوسط الفرضي

 416471 االنحراف المعياري

 24416828 التباين

 -،624 االلتواء

 06627 التفرطح

 270 المدى

 822 قل درجةأ



 422                                               الفصل الثالث .......... منهج البحث واجراءاته

 

 

 212 على درجةأ

 

 
 (1شكل )

 الرسم البياني لمقياس مهارات التحليل االستخباري

 

 حكام االحتمالية:مقياس الثقة المفرطة في األ -2

تقيكاس علكل الباحث  حص بعد اإلطالع علل األدبياو االدةاساو السابق  ذاو العالق  بمتغي  الب ث،          

 . ( فق  41( اال ي تألف ت  )11 ، )تل ق(2116) الجااب ال ي أعده  الثق  المف ط  ف  امحرام امحتمالي 

 صالحية الفقرات: - أ

تجموعكك  نفككس لغكك ض الت قككق تكك  صككالحي  فقكك او المقيككاس فكك  صككوةته األاليكك  فقككد ُعكك ض علككل          

 اطلكب إلكيم  إبكداء تالحظكاتم  اآةائمك  الك ي  عك ض علكيم  تقيكاس تمكاةاو الت ليك  امسكتاباةيالم رمي  

ات ليلمكا تك  ابعد جمكح آةاء الم رمكي   أا إج اء تعدي  عليما،ما إلصداة ال ر  علل صالحي  الفق   ت  عدت
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( فأمث  )افقا لمعيكاة بلكوم(، اذ اعتمكد الباحكث ذك ه الاسكب  %81اعتماد الفق او الت  حااو علل نسب  اتفاق )

 (.16تعياةا لصالحي  الفق او مما تبدا ظاذ يا، امما توضح ف  جدال )

 (86جدول )

 حكام االحتماليةالمفرطة في األالثقة راء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس آ

عدد  ارقام الفقرات

 الفقرات

عدد 

 المحكمين

النسبة المئوية  المعترضين الموافقين

لالتفاق 

222% 

2 ,0 ,3 ,1 ,2 ,6 ,7 ,8 ,9 ,22 ,22 ,

20 ,23 ,21 ,22 ,26 ,27 ,28 ,29 ,

02 ,02 ,00 ,03 ,01 ,02 ,06 ,07 ,

08 ,09 ,32 ,32 ,30 ,33 ,31 ,32 ,

36 ,37, 38 ,39 ,12 ,12 

 

12 

 

29 

 

29 

 

 صفر
 

 

 

222% 
 

 

 

( اج ح اعتمادذكا %111اعاله اا جميح فق او المقياس حصلت علل نسب  اتفاق )يظم  ت  الجدال         

 ( فق  .41اب لك ل  تستبعد اي فق   ت  فق او المقياس البالغ عددذا )

 اإلستطالعي: طبيقالت - ب

لغ ض التعّ ف علل اضوح تعليماو المقياس اتكدح فمك  الفقك او، ال سكا  تعكّدل الوقكت المطلكو           

. مما أعطل الباحث تماةاو الت لي  امستاباةيلإلجاب ، طُبّق المقياس علل ذاو العياّ  اإلستطالعي  لمقياس 

إختياة البدي  المااسب ال ي يعبّ  عك   عب ذلك بيّ  ميفي  اإلجاب  ايتثامً توضي ياً امستطالعي   ألف اد العيا 

امانككت إجابككاو أفكك اد العياّكك  اإلسككتطالعي  ، اإلجابكك  اإخبككاةذ  بككأا المقيككاس ُتّعككد ألغكك اض الب ككث العلمكك 

التطبيككق اإلسككتطالع  للمقيككاس تبككي  أا عبكك  ب ضككوة الباحككث مكك  يجيككب عمككا يط حونككه تكك  إستفسككاةاو، ا

 ( دقيق .13، اقد بلغ تتوسط الوقت المستغ ق لإلجاب  )ألف اد العيا فموت  تعليماته افق اته مانت ااض   ات

 التحليل االحصائي للفقرات: - ج

بالاظ  لروا فق او تقياس الثق  المف ط  ف  امحرام امحتمالي  تمث  تجام غي  تتجانس ت  السلوك،          

،  . و: عبدالسكالم ، ت مكد  حمكدو، اذ اشكاة )أ  ت لي  احصائ  للفقك افانه م يوجد ذاالك تب ة تاطق  لعم

الل انه حياما تمث  فق او تقيكاس تعكي  تجكام غيك  تتجكانس تك  السكلوك، فانكه م يركوا ذاالكك سكببا  (.261
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لتوقح امةتباط بياما تقدتا ام يروا ذاالك، ت  ث ، تب ة لت لي  عالق  الفق   بالدةج  المعطا  عك  تجموعك  

ااحكد  عك  ذك ه المجموعك  تك  ت  الفق او، اعلل ذ ا، فانه م يوجد ذاالكك اسكاس يمرااكا تك  اعطكاء دةجك  

 .الفق او ات  ث  فانه م يروا للدةج  دمل  ت ثاا الل ب ثما بدةاس  امتساق الداخل  بغ ض ت لي  الفق او 

 حكام االحتمالية:ترية لمقياس الثقة المفرطة في األالخصائص السايكوم - د

 مؤشرات صدق المقياس: -8

 الصدق الظاهري: - أ 

تجموعك  الم رمكي  نفكس امكا ُع ضكت فق اتكه علكل حيلمقياس، اذلك لت قق ذ ا الاوع ت  الصدق لقد          

 . لمقياس تماةاو الت لي  امستاباةي ف  العلوم الت بوي  االافسي 

  مؤشرات ثبات المقياس: -2

ط يق  اعاد  تطبيق حرام امحتمالي ، فقد استعم  الباحث ثباو تقياس الثق  المف ط  ف  األ اللت قق ت          

( ف دا، اذ ت  حسكا  تعاتك  ثبكاو 51امختباة الافس عيا  ثباو تقياس تماةاو الت لي  امستاباةي البالغ  )

( 71(. حيكث يوضكح جكدال )271: 1995)عكالم،  Carver Index 5المقياس عبك  اسكتعمال تعاتك  مكاةف 

( 1084  التطبيكق، اذ بلكغ تعاتك  امةتبكاط )ف اد المصافي  بموجب الثق  المف ط  الف دي  ضكم  ت تكعدد األ

ا في  بموجكب الثقك  المف طك  الرليك  أفك اد المصكا( عكدد األ18اذو يعد تعات  اةتباط عال، ايوضكح جكدال )

 ( اذو يعد تعات  اةتباط عال. 1082الشاتل  ضم  ت ت  التطبيق، اذ بلغ تعات  امةتباط )

 

 

 

 

 

                                           
 :      أ + جتعم  ماةف  ذو  5

 ــــــــــــــ    حيث اا:  أ = تجموع امف اد ذاي الثق  المف ط             

 ج = تجموع امف اد ت  غي  ذاي الثق  المف ط                      ا                                

 = أ +   + ج + د  ا                                                       
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 (87جدول )

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

                 

 التطبيق الثاني        

                 

 التطبيق االول                

  المجموعتان

 ثقة ضعيفة ثقة مفرطة معامل االرتباط

 

 المجموعتان

 أ ثقة مفرطة

22 

 ب

2 

 

 

0614 
 د ثقة ضعيفة

2 

 ج

80 

 

 (81جدول )

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

                 

 التطبيق الثاني        

                 

 التطبيق االول                

  المجموعتان

 ثقة مفرطة معامل االرتباط

 

 

 ثقة ضعيفة

 

 المجموعتان

 أ مفرطةثقة 

27 

 ب

2 

 

 

0612 
 د ثقة ضعيفة

7 

 ج

84 
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 وصف المقياس وطريقة تصحيحه: - هـ

االثبككاو، أصككبح  بعككد اممككال الباحككث الاصككائص السككايروتت ي  للمقيككاس االمتمثلكك  بككإج اءاو الصككدق         

(، اذ تشكي  11( فقك   )تل كق 41حرام امحتمالي  ف  صوةته الامائيك  تؤلفكا تك  )تقياس الثق  المف ط  ف  األ

حرككام امحتماليكك  بالاسككب  للثقكك  المف طكك  فكك  األ Calibration ()الدةجكك  الرليكك  للمقيككاس الككل طبيعكك  المعككاي  

فك   ااتوض  اصوة  ت  المقياس المص ح ت  قب  الباحث فمماتا تفتاح تص يح المقياس  ، أالف دي  االرلي

 .(13ا ) (12)  تل ق

 حكام االحتمالية الفردية:طريقة حساب الثقة المفرطة في األ -8

قياس عبك  اختيكاةه أحكد البكديلي  الموجكودي  أسكف  ا يجيب المستجيب ع  م  فق   ت  فق او المبعد أ         

( √جابتكه، عبك  اضكح اشكاة  )نه يمث  امجاب  الص ي  ، اي دد تستوح ثقتكه بصك   ام  فق   اال ي يعتقد أ

تككام مكك  فقكك   تكك  فقكك او المقيككاس الركك  الفقكك او، يقككوم الباحككث د تسككتوياو الثقكك  السككت  الموجككود  أحككت ككت أ

ب سككا  الاسككب  المئويكك  لإلجابككاو الصكك ي   )عككدد امجابككاو الصكك ي   لركك  تسككتوح تكك  المسككتوياو السككت  

تقسوتا علل عدد اختياةاو المستجيب للمستوح تض ابا ف  تئ ( الر  تستوح ت  تستوياو الثقك  المف طك  

(، ث  يت  ط ح قيم  م  تستوح ت  تستوياو الثق  المف طك  111%، 91% ،81%، 71%، 61%، 51%)

الست  تك  الاسكب  المئويك  لإلجابكاو الصك ي   المست صك  عليمكا لرك  تسكتوح، حيكث يبكي  نكاتج ذك ه العمليك  

حراتككه اا المسككتجيب لديككه ثقكك  تف طكك  فكك  أ طبيعكك  المعككاي  ، فككاذا مككاا الاككاتج قيمكك  توجبكك  فككاا ذلككك يعاكك 

تكا ته امحتمالي ، أحراالااتج قيم  سالب  فاا ذلك يعا  أا المستجيب لديه ثق  ضعيف  ف  ألي ، ااذا ماا امحتما

ا المستجيب )تعاي ( عاد ذ ا المستوح ت  تستوياو الثق ، اذر ا بالاسكب  ف لك يعا  أاذا ماا الااتج )صف ا( 

ب  للمسكتوياو السكت ، فكاذا مكاا المتوسكط لجميح تستوياو الثق  المف ط ، ات  ثك  يكت  حسكا  المتوسكط ال سكا

حراته امحتماليك ، ااذا مكاا المتوسكط لديه ثق  تف ط  ف دي  ف  أال ساب  توجبا فاا ذلك يعا  اا المستجيب 

                                           
(  المعاي  : ذ )  دةج  تطابق الثق  تح األداء الفعل  للشاص، انسب  األحرام الص ي   لديه، ايُطلق علل تطابق تستوح الثق

دةجك   فالمعاي   ذك  ايت جمما تجمح اللغ  الع بي  بـ )المعاي  (. (Calibration)تح نسب  األحرام الص ي   ملم  أا تصطلح 

 ايعكددائكه، أ  التك  يسكتطيح بمكا األنسكاا توقكح الدق ذ :التطابق بي  شيئي  أحدذما ت جع . االمعاي   ف  تجال اصداة األحرام 

ا يُطلككق علككل  المتوقككح. امحتمككالالصكك ي   تتطابقكك  تماتككاً تككح  اإلجابككاوعاككدتا ترككوا نسككب   (Calibrated)الشككاص تعككاي اً 

)ال رمك ،  (Appropriatness of confidence)، اتااسكب  الثقك (Realism of confidence)المعكاي   أيضكاً ااقعيك  الثقك  

2113 ،2.) 
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سككط تككا اذا مككاا المتواا المسككتجيب لديككه ثقكك  ضككعيف  فكك  أحراتككه امحتماليكك ، أ ال سككاب  سككالبا فككاا ذلككك يعاكك 

 ف اد العيا .، اتج ح ذ ه العملي  لر  ف د ت  أا المستجيب )تعاي (أ ال ساب  )صف ا( ف لك يعا 

 و الشاملة:قة حساب الثقة المفرطة في األحكام االحتمالية الكلية أطري -2

ا الشكاتل  للمسكتجيب عبك  حسكا  الاسكب  المئويك  ت سب الثق  المف ط  فك  األحركام امحتماليك  الرليك  أ         

امستجاباو الصك ي   لرك  المقيكاس تقسكوتا علكل عكدد امسكتجاباو الرلك  لفقك او  الص ي   )عدد لإلجاباو

المقياس تض ابا ف  تئ ( ث  تط ح قيمك  الاسكب  المئويك  التك  قكدةذا المسكتجيب تسكبقا االموجكود  فك  نمايك  

السكابق   امستبياا ت  الاسب  المئوي  المست ص  عليما ذ ه، ايت  ت ديد تستوح المعاي   عبك  نفكس الاطكواو

 للثق  المف ط  الف دي .

اقككد قككام الباحككث بجميككح ذكك ه امجكك اءاو يككدايا لعككدم تككوف  ب نككاتج فكك  تاظوتكك  ال اسككو  املرت انكك  يمركك  

 امستعان  به ف  تث  ذ ه امج اءاو.

 جوانب التشابه بين العينتين في مقياسي البحث: -و

لغك ض دةاسك  المتغيك او التك  أشككتم  عليمكا الب كث تك  خككالل العاكواا )تمكاةاو الت ليك  امسككتاباةي       

اعالقتمكككا بالثقككك  المف طككك  فككك  األحركككام امحتماليككك  لكككدح ضكككباط اتاتسكككب  تدي يككك  امسكككتاباةاو اتراف ككك  

المااسب  لدةاستما، الت  تقيس  اإلةذا (، ماا ت  المؤمد االمطلو  ت  الباحث، القيام ببااء أا تبا  المقاييس

ذ ه المتغي او، تستوفي  للش اط السايروتت ي  للقياس، اف  تقدتتما، الصدق ال ي يتمثك  فك  قيكاس المقيكاس 

 للغ ض ال ي اضح ت  أجله. 

ابمككا أا المتغيكك  األال )تمككاةاو الت ليكك  امسككتاباةي( ذككو تتغيكك  جديككد اغيكك  تككدةاس سككابقا، ت ليككا        

فراا ت  المؤمد أا يقوم الباحث ببااء تقياس جديد احديث ليقيس بكه ذك ه الممكاةاو، اقكد -ا أجابيا، أاع بيا أ

 قام الباحث ب لك، افقا لمامجي  الب ث العلم  ف  القياس االتقوي . 

اف  نفس الوقت تبال الباحكث تقياسكا آخك ، تمثك  بمقيكاس الثقك  المف طك  فك  األحركام امحتماليك  للجاكاب       

 ( ف  ةسالته )الثق  المف ط  ف  األحرام امحتمالي  اعالقتما بضبط ال او لدح األطباء(. 2116)

األا التطابق أا التماث  أا التقاة  علل أق  تقدي ، بي  العيااو المدةاس  ف  المقياسي  ، المقياس المتبال      

ط  ال ئيس  عاد استادام المقياس المتباكل ااحدا ت  الش ا د، ب  ايع تطلو االمقياس ال ي قام بباائه الباحث 

ليتوافككق تككح المقيككاس المباكك  ، فككاا الباحككث قككد اختككاة تقيككاس د. سككالم الجاككاب  فكك  الثقكك  المف طكك  األحرككام 
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امحتمالي  اعالقتما بضبط الك او لكدح األطبكاء ، ت ديكدا تك  بكي  عكد  تقكاييس أخك ح ، تااالكت  تفمكوم الثقك  

 (  أا تقياس د. اذ اء ايد شفيق 2113الي  ،  اتاما تقياس د. عل  ال رم  ) المف ط  ف  األحرام امحتم

( اذلك لعد  أسبا  ، تتمث  ف  التقاة  الل حد التطابق ، بي  عملي   2118( ،  أا د. سعد فياض )  2117) 

الت لي  امستاباةي  لعيا  الضباط االماتسبي  ف  تقياسك  لممكاةاو الت ليك  امسكتاباةي تكح عمليك  الرشكف 

 مالي  للجااب  . االتشايص لدح  األطباء ف  تقياس الثق  المف ط   ف  األحرام امحت

حيككث يتمثكك  التشككابه فكك  الت ليكك  امسككتاباةي ااألحرككام امحتماليكك  بككي  الم لكك  امسككتاباةي االطبيككب فكك  

 الجوانب الت  أاض ما بالوصف التال :

اذ يقوم الطبيب ف  تعاتله تح الم يض بمجموع  ت  اإلج اءاو ، تبدأ بالتع ف علل أع اض الم يض        

ت  خالل توجيه عد  أسئل  اليه ، ليروا صوة  أالي  ع  حال  المك يض ثك  يقكوم بعكدذا،  بكإج اءاو الف كص 

تشكايص الكدقيق ، يطلكب الطبيكب العام االتشايص األال  ، الغ ض التوص  الل ال ر  الامائ  ال اس  ف  ال

ت  الم يض اج اء عددا ت  المتطلباو تاما ، الف ص باألشع   االسوناةأا الك ني  المغااطيسك  أا المفك اس 

للم يض ، اامطكالع  لطب التع ف علل التاةيا ا فضال ع ، اج اء ت ليالو الدم  الماتلف  ات لي  امدةاة ،

جكدو ، ابعكدذا يصكدة الطبيكب الماكتص ال رك  ، بالتشكايص الامكائ  ، علل م  التقاةي  الطبي  السابق  اا ا

استاادا الل م  ذ ه المعطياو أا المعلوتاو الت  توص  اليما ع  حالك  المك يض الصك ي  ايتمثك  قك اةه ذك ا 

برتاب  الوصف  الطبي  ، تلك الوصف  الت  ت  الممر  أا ياتاة غي ذا عاد عدم تماثك  المك يض للشكفاء التكام ، 

الكل الممك  ااألقك  احتمكام ،  -احتمكام  -ستاادا الل التشايص أا تدةج األحرام ت  األذ  ااألعلل  تشايصكا ا

حتكل يصكك  الككل الاتيجك  المطلوبكك  بالتشككايص الصككائب االعكالج المااسككب لكك لك المك يض أا قككد م يصكك  الككل 

 التشايص الص يح االشفاء التام ، ةغ  م  اإلج اءاو السابق  ...

المعتقك   –ف  حي  يقوم ضابط الت لي  امستاباةي بعد اطالعه علل المعلوتاو المست صل  ت  المتم         

بواسط  أسئل  ضابط امستجوا  أا امستاطاق امستاباةي ، بصوةتما األالي  ، الت  تركوا صكوة  عاتك   –

لكب األدلك  اقك ائ  اإلدانك   ، ع  حال  المتم  ، الر  يت  التأمد  ت  ص   أا عدم ص   تلك  المعلوتكاو ، يط

مالصوة أا أفالم الفيديو لراتي او الم اقب  ، الشكمود، أدااو الج يمك  ، اعت افكاو المتممكي  اآلخك ي  ضكم  

المجموعككك  أا التاظكككي  ، ت ليككك  امتصكككامو اتقكككاطح المعلوتكككاو ، ابعكككدذا يصكككدة ضكككابط الت ليككك  أحراتكككه 

ي ذ ه  المستاد   علل تلك المعلوتكاو ااألدلك  الج تيك  ، ايتكدةج امحتمالي  افقا لمعطياو الت لي  امستاباة

الضابط ف  أحراته ت  األذ  الل المم  الل األق  أذمي  ، اقد يروا ت ليله احرمه ، صائبا ت  امج اء األال 
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ق أام يروا  أبدا،  فيوضح المتم  ت ت الم اقب  المستم   ،  االقيام باسكتجوابه تك او أخك ح ابوسكائ  اطك 

تاتلف  ،  اعادذا سوف يق ة ال ر  الامائ  ف  ادان  المتم  ااعت افكه التكام برك  شك ء ليعك ض علكل القضكاء 

اياال جزاءه العادل ، أا م يص  الضابط الل أي نتيج  حاسم   اذلك لعدم توف  األدل  الرافي  اعكدم حصكول 

لكل اسكائ  التمويكه اامنركاة االاكداع امعت اف التام بالج يم  ، فك  ظك  اجكود بعكض المتممكي  المكدةبي  ع

 اخب او السجوا لعد  ساواو .

ات  ذاا نالحم التطابق العمل  بي  إج اءاو الضابط االطبيكب، فكاألع اض لكدح المك يض فك  عيكاد          

الطبيككككب، تقابلمككككا المعلوتككككاو التكككك  يككككدل  بمككككا المككككتم  فكككك  غ فكككك  امسككككتاطاق لككككدح الضككككابط، ااألشككككع  

االكك ني  المغااطيسكك  ات لككيالو الككدم اامدةاة االتككاةيا الطبكك  للمكك يض تقابلمككا األدلكك   االسككوناةاالمف اس

 االق ائ  االشمود االصوة ااألفالم ات لي  امتصامو اتقاطح المعلوتاو حول المتم .

امما أا الطبيب قد يص  الل تشايص اعالج الم يض ت  خالل، متابته للوصف  الطبي  الت  تمث  ق اةا      

حرما ت  الطبيب اتجاه الم يض، فاا الضابط فك  الت ليك  امسكتاباةي، قكد يصك  الكل حرك  أا قك اة نمكائ  ا

 حاس  ف  قضي  المتم ، عاد متابته لتق ي  الت لي  امستاباةي ف  صوةته الامائي . 

لفتك    علما بأا الطبيب قد يج   اصفاو أخ ح ف  حال عدم نجاح الوصف  الطبي  األالل أا يت ك الم يض

ت  الاقاذ ، فاا الضابط قد يلجأ الل أساليب تتاوع  أخ ح اف  حكال عكدم نجاحمكا، اقكد يوضكح المكتم  ت كت 

 الم اقب  الصاةت . 

اإذا ماا الطبيب قد تا ج ت  الرلي ، فاا الضابط ذو اآلخ  قد تا ج ت  الرلي ، تمكا يعاك  اجكود تقكاة  تكا 

 ف  المستوح التعليم  أيضا. 

تا ذم ته آنفا، ت  تشابه قد يص  الل دةج  التطابق ف  مثي  ت  الجوانكب، بكي  عياك  الضكباط  علل م  ابااء

ف  تقياس الت لي  امستاباةي اعيا  األطباء ف  تقياس الثق  المف ط ، قام الباحكث، باختيكاة اتباك  اتطبيكق 

تكح تقياسك  لممكاةاو  –اكاب  للج –تقياس الثق  المف ط  ف  األحركام امحتماليك ، المطبكق علكل عياك  األطبكاء 

الت ليكك  امسككتاباةي، الكك ي قمككت بباائككه اتطبيقككه علككل عياكك  الضككباط االماتسككبي  فكك  تدي يكك  امسككتاباةاو 

 اتراف   اإلةذا ، اذ يشر  الضباط، العمود الفق ي للت لي  امستاباةي. 
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 التطبيق النهائي ألداتي البحث: خامسا:

ا، فقكد أصكبح تقيكاس مالب ث اثباتم ات ابعد التأمد ت  صدق أدلغ ض ت قيق أذداف الب ث ال ال ، 

اتواعا علل احدح عش    (9 ( فق   )تل ق82ف  صوةته الامائي  تروناً ت  ) تماةاو الت لي  امستاباةي

تمكاة  ت ليك  ( فقك او، 6) تمكاة  التابكؤ امسكتاباةي( فقك او، 5) تماة  العصف ال ذا  الف ديتماة  ذ : 

( فقك او، 6)تمكاة  تاظكي  ات ديكد األالويكاو ( فق او، 4) تماة  ت لي  التشفي ( فق او، 9) اامنراةالاداع 

( فقكك او، 6)تمككاة  امنتبككاه لكجككزاء االتفاصككي  الدقيقكك  ( فقكك او، 6)تمككاة  اسككتادام تراولوجيككا المعلوتككاو 

( 9)إداة  الت لي  امستاباةي  تماة ( فق او، 9)تماة  توليد الف ضياو ( فق  ، 13)تماة  جمح المعلوتاو 

، امانت أتام م  فق   خمس  بكدائ  لإلجابك ، أتكا ( فق او9)تماة  اعداد تق ي  الت لي  امستاباةي فق او، ا

( 11 ( فقك   )تل كق41فقد أصبح ف  صوةته الامائي  تروناً ت  ) حرام امحتمالي الثق  المف ط  ف  األتقياس 

 جاب . لإلبديلي  امانت أتام م  فق   

تكك   ضككابطا اتاتسككبا( 224ساسككي  اقواتمككا )الب ككث علككل عياكك  الب ككث األ اتكك بككدأ الباحككث بتطبيككق أد         

 -ف  ت افظاو الف او األاسط  ) الاجف األش ف ةذا  اإلستاباةاو اتراف   ما اوتدي ي ضباط اتاتسب 

 .(2121/ 8/ 15الغاي  ) (2121/ 7/ 12للمد  ت  )باب  (  -الديواني   -م بالء المقدس  

 الوسائل االحصائية: سادسا:

 ( لمعالج  البياناو اعلل الا و اآلت :SPSSإستعاا الباحث بال قيب  امحصائي  للعلوم امجتماعي  )  

 امختباة التائ  لعياتي  تستقلتي : -1

الت ليك  امسكتاباةي، يكاس تمكاةاو القو  التميزي  بط يق  المجموعتي  الط فيتي  لفقك او تق  سا ل

اتع ف الف اق ذاو الدمل  امحصائي  بي  الثق  المف ط  ف  امحرام امحتمالي  )الف ديك  االرليك ( لكدح افك اد 

  عيا  الب ث.

 تعات  اةتباط بي سوا: -2

عالقك  المجكامو ا، اعالقك  الفقك   بالمجكال الك ي تاتمك  اليكه، بكالمجموع الرلك عالق  الفقك     سا ل

لمقيكاس تمكاةاو الت ليك   التجزئك  الاصكفي ا تطبيكق امختبكاةاعكاد   تك ثبكاو بط يقال لكه، احسكا اس مبالمقي

 امستاباةي.
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 تعادل  استا اج الترافؤ )ت  ايجادذا يدايا(: -3

 اذلك قب  القيام بالتجزئ  الاصفي . تماةاو الت لي  امستاباةيتقياس بي  نصف  ترافؤ ال ل سا  

 ب ااا )ت  ايجادذا يدايا(: -تعادل  سبي تاا -4

 بط يق  التجزئ  الاصفي . تماةاو الت لي  امستاباةيتعات  الثباو الرل  لمقياس  ل سا  

 )ت  ايجادذا يدايا(: ماةف تعادل   -5

 ل سا  تعات  ثباو تقياس الثق  المف ط  ف  امحرام امحتمالي  بط يق  اعاد  تطبيق امختباة. 

 ا  ااحد :امختباة التائ  لعي -6

لتع ف تماةاو الت لي  امستاباةي، اتع ف الف اق ذاو الدمل  امحصائي  بي  المتوسط ال ساب   

 الم سو  االف ض  للثق  المف ط  ف  امحرام امحتمالي  الف دي  االرلي  لدح اف اد عيا  الب ث. 

 تعات  اةتباط سبي تاا لل تب: -7

و الت لي  امسكتاباةي االثقك  المف طك  فك  امحركام امحتماليك  لتع ف العالق  امةتباطي  بي  تماةا 

 علل افق تتغي ي )ال تب  العسر ي ، ساواو الادت ( لدح اف اد عيا  الب ث.

 )ت  ايجاده يدايا(:امختباة التائ  الااص بمعات  امةتباط  -8

ث.تعاتكككككككككككككككك  امةتبككككككككككككككككاط بككككككككككككككككي  تتغيكككككككككككككككك ي الب ككككككككككككككككلتعككككككككككككككك ف تعاويكككككككككككككككك  ادملكككككككككككككككك  
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 الفصل الرابع

 وتفسيرهاعرض النتائج ومناقشتها 

او اتكائج الب كث اتااقشكتما فك  ضكوء اإلطكاة الاظك ي االدةاسكل ااتفسي  ايتضم  ذ ا الفص  ع ض 

 اذ  علل الا و اآلت : ، السابق  اعلل افق أذداف الب ث

 ول:الهدف األ

 :اإلةذا  تع ف تماةاو الت لي  امستاباةي لدح ضباط اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف    -

ساسكي  فك اد عياك  الب كث األأتماةاو الت لي  امسكتاباةي علكل  طبق تقياس ذ ا المدف ألج  ت قيق 

 ت  ضباط اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف   امةذا ،  6(224البالغ عددذا )

اتكك  ايجككاد t- test  ابعككد تف يككغ البيانككاو اتعالجتمككا احصككائياً اسككتعم  امختبككاة التككائ  لعياكك  ااحككد          

( 311027المتوسط ال ساب  اامن  اف المعياةي لدةجاو عيا  الب ث، اذ بلغ المتوسط ال سكاب  للمقيكاس )

 (.19(، مما توضح ف  جدال )51019ابإن  اف تعياةي قدةه )

 (81جدول )

 القيمة التائية لداللة الفرق االحصائي على مقياس مهارات التحليل االستخباري

المتوسط  العدد العينة المتغير

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  القيمة التائية 

الداللة 

0602 
 الجدولية المحسوبة

مهارات 

التحليل 

 االستخباري

 

ضباط 

 ومنتسبين

224 

 

 

208627 246 

 

 

 دالة 8616 86641 20681

 

 

 

مبكك  تكك  القيمكك  التائيكك  أ( اذكك  16049ا القيمكك  التائيكك  الم سككوب  بلغككت )أ( 19يظمكك  تكك  الجككدال ) 

اذ ا يشكي  إلكل اجكود فك ق دال ،  (223ح ي  )( ادةج  1،15( عاد تستوح دمل  )1،96الجدالي  البالغ  )

يمتلركوا تمكاةاو  احصائياً، ات  ث  يمر  القول أا ضباط اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف ك  امةذكا 

  ا ت للكأ نظ ي  الت لي  الفسيفسائ  االت  تؤمكد علكل المدف تح  ابم ا تتفق نتيج  ذ ا، ستاباةيام ت لي ال

                                           
( ت  الضباط االماتسبي  احتياط اذلك ف  حال مانت ذاالك استبياناو ناقص  اا غي  ترتملك  امجابك ، ابعكد جمكح امسكتبياناو تبكي  15أضاف الباحث )  6

 ( استبيانا.15( استبياناو اب لك بلغ عدد امستبياناو المستبعد  )8  امجاب  استبعدو، فضال ع  استبعاد )( استبياناو غي  ترتمل7اا ذاالك )



 882                                 لفصل الرابع .......... عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرهاا

 

تماتكا تثك  الفسيفسكاء أا ، جزاء صكغي   تك  المعلوتكاو أجمح  مث  تا يعتمداا ف  عملم  عللأامستاباةاو 

، تك  أحجي  الصوة المقطع ، تروني  ت  ذ ه المعلوتاو المجمع  صوة  ذذاي  تتراتل  تق يبكا، تمكا يمركام  

ا ل ككدث تعككي ، حيككث أا التقككدي او الدقيقكك  للمعلوتككاو تعتمككد فكك  أا للمشككرل  أصككوة  ااضكك   للواقككح  إدةاك

جكككككزاء، أي علكككككل اتكككككتالك تعلوتكككككاو دقيقككككك  اماتلككككك  ا األأام األال علكككككل اتكككككتالك جميكككككح القطكككككح المقككككك

تبككدا تااسككب   جككزاء تكك  المعلوتككاوأتككا يجككد الم للككوا امسككتاباةاتيوا فعككاد ً   (David,2005:634).نسككبيًا

جككزاء أصككوة  ذذايكك  لل ككدث عبكك  تجميككح مكك   ا تشككري أحككداث الماتلفكك ، ابككدمً تكك  ظمككوة للرثيكك  تكك  األ

جكزاء المعلوتكاو أليك  لل كدث أامً، اتك  ثك  ي كدداا اأقوم الم للكوا عكاد ً بتشكري  صكوة  المعلوتاو تًعا، ي

  (1999)نظ ي  الت لي  امستاباةي لموي . فالتقدي او الدقيق  مما ت ح  (Christina,2006:847)المااسب 

Heuer ا المع ف  ال ي ياشئه ت للو امستاباةاو ف  تروي  الصوة  أد علل األق  علل الاموذج العقل  تعتم

لتركوي  الصكوة  الامائيك  المتراتلك   ل دث تعي ، تماتا تثلما يت  امعتماد علل عدد قطح اللغز الت  يت  جمعمكا

   اأبعادذا اتساةاو اةتباطاتما بالتاظيماو امةذابي  الماتلف  .ع  العملي  امةذابي

ا عليمكا الضكباط االماتسكبوالاب او امستاباةي  الاوعيك  االمرثفك  التك  حصك   تشي ي  ذاا الل داة         

 ت  الم اتب ف  تدي ياو امستاباةاو اتراف   اإلةذا  ، نتيج  المواجماو الميداني  المباش   فك  التصكدي

م اأسكاليب امعكداد 2113العك اق بعكد  دخلكت الكل التك  الم ت فك  اإلةذابيك   ألعداد مبي   جدا ت  التاظيماو

انعرس ذلكك إيجابكا علكل تفعيك  فا  لغ ض تواجمتما، وال ي تلقاه الضباط االماتسباالتدةيب الاوع  الااص 

أا اعتقكال اتمركام  تك  ت ييكد الماتسكبي  لكدح الضكباط االمشت م  اتطوي  المماةاو الفر ي  المماي  االقتالي  

، تمككا افكك  قاعككد  تعلوتككاو متعككدد  العالميكك  الةذابيكك   امج اتيكك  اإلتاظيمككاو مكك ه اللاآلمف تكك  امةذككابي  ، 

لدح الضباط االماتسبي  ف  تدي ي  امستاباةاو اتراف   اإلةذا    تشت م  اتت امم نوعي  اخب او مبي   

االت  أشكاةو الكل أا اعتقكال تا ذذبت اليه نظ ي  الت لي  امستاباةي الفسيفسائ   ، اذ ا تا تطابق أيضا تح

امسكتاباةاو  لم للك  نه السماحت  شأ جماع ، ابشر  مبي  ااستجوابم  بتفصي  ف ادتجموع  مبي   ت  األ

التوصك  الكل صكوة   جزاء مثي   تتباعد  ت  المعلوتكاو اضكمما تعكا( ابالتكال ، )أي جمح أ الفسيفساء بملئ

  تتراتل  لل دث.

فك   لفك اق الف ديك ا األ، التك  يتلقاذكا الضكباط االم اتكب اوتستوح امثافك  التكدةيب ت اعي  ف  ذلك          

 -ضباطا أا ت اتكب  - امستاباةيي الم للي  أيًضا أا بعض  تعا ، االاب اواو االتدةيب المواذب االقدةاو

 امسكتاباةيي  ،  ترليكف الم للكي  أاا ،تك  غيك ذ  امسكتاباةي تعيا  ت  الت ليك أمث  تالءت  لمستوياو ذ  

 عمليك  أا يعكزا نجكاح ت  شأنه، تح تعاةفم  اتماةاتم  اقدةاتم بالواجباو ابما يتااسب ، أا ت اتبضباطا 

  .الفعال ت  خالل  اتتالمم  لمماةاو الت لي  امستاباةي الاوعي  المااسب ت لي  امستاباةي ال
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 الهدف الثاني:

  تع ف دمل  الف ق امحصائ  ف  تماةاو الت لي  امستاباةي علل افق تتغي  )ال تب  العسر ي (: -

 ساسكي ،  الب كث األف اد عياكأستاباةي علل طبق تقياس تماةاو الت لي  ام ألج  ت قيق ذ ا المدف 

التائ  لعياتي  تستقلتي  ات  ايجاد المتوسط ال ساب  ابعد تف يغ البياناو اتعالجتما احصائياً استعم  امختباة 

( ابإن  اف تعياةي 315038اامن  اف المعياةي لدةجاو عيا  الب ث، اذ بلغ المتوسط ال ساب  للضباط )

(، 46079( ابكإن  اف تعيكاةي قكدةه )297016(، ف  حي  بلغ المتوسط ال ساب  للماتسكبي  )56051قدةه )

 (.9امما توضح ف  شر  )

 

 

 (1شكل )

 منتسبين( -)ضباط  الوسطين الحسابيين في مهارات التحليل االستخباري على وفق الرتبة العسكرية

 

 

 

 

 

 

 

 

ضباط
322438

منتسبين 
097426
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 (20جدول )

 منتسبين( -القيمة التائية لداللة الفرق االحصائي في مهارات التحليل االستخباري على وفق الرتبة العسكرية )ضباط 

الرتبة 

 العسكرية

عدد 

 االفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  القيمة التائية 

الداللة 

0602 
 الجدولية المحسوبة

 ضباط

 

41 202621 26620  

8602 

 

 

 

8616 

 

 غير دال

 

 217686 876 منتسبين

 

 

46671 

 

التائيكك  صككغ  تكك  القيمكك  أ( اذكك  1012تائيكك  الم سككوب  بلغككت )( اا القيمكك  ال21يظمكك  تكك  الجككدال )

إلكل عكدم اجكود فك ق اذ ا يشكي   ،(222( ادةج  ح ي  )1،15ح دمل  )( عاد تستو1،96الجدالي  البالغ  )

   ،فك اد عياك  الب كثأتاباةي لكدح  تب  العسر ي  علل تماةاو الت ليك  امسكلل ي م يوجد تأثي أدال احصائياً، 

 لمواجماواف  ا وسبالضباط االمات لت  تلقاذاا او المشت م التدةيب االاب  وات ا يعزح ذلك الل عأايمر  

ات م  المسؤالياو الت  يم  بما م  تام  علل حد سكواء  ،  اتيداني الماتلف  لتاظيماو اإلةذابي تح ا  المباش 

االوصكول تشكت م  بك اح الف يكق الواحكد ف  عملكه، فالتكدةيب الجيكد اتوايكح الممكام االعمك  فك  تجموعكاو 

 لمتعكدد  ركاة االتجكاة  األفاالكرةاء مااقشك  لتكداال االلالمشكت م  ، وة امجتماعاو احضالسلس للمعلوتاو 

ا يسكاعد فك  جعك  أ  ذلكك تك  شكأنه ، مكبأساليب جمح المعلوتكاو  اتمكاةاو الت ليك  امسكتاباةي المتعلق  ا

اباةي، اذك ا تكا أمث  اعيًا بكاإلج اءاو التك  يسكتادتونما عاكد قيكاتم  بالت ليك  امسكت امستاباةيي  الم للي 

م  ذلك ت  اتف داو تشت م  للتواص  تح بعضم  البعض اتح اإلداة ، ات  ث  فاا او سيماح الم للي  خب 

بكي  ، تكا قلك  الفك ق لماتسكبي  علكل حكد سكواء للضكباط ااتت اممك  اتشكت م   ا يضيف خب او جديكد  أشأنه 

 .الضباط االماتسبي  ف  الت لي  امستاباةي اتماةاته

الوظائف الماتلفك  التك   تراتلي  بسببعملي  انما ذ   Henryنظ ي  ذا ي فامستاباةاو مما ت ح  

ا يكوف  للم للكي  امسكتاباةيي  القكدة  أالمع ف  االبصي  ، اذ ا ت  شأنه تؤديما، فالضباط االماتسبي  لديم  

 حداث".األ    بشر  أفض  علل "المجمول ت علل اتااذ الق اةاو الت  تمرام  ت  السيط
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 الهدف الثالث:

 الثق  المف ط  ف  األحرام امحتمالي  لدح ضباط اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف   امةذا :تع ف  -

فك اد عياك  الب كث أعلكل طبكق تقيكاس الثقك  المف طك  فك  األحركام امحتماليك   ألج  ت قيق ذ ا المكدف 

اتك  ايجكاد  t- test ابعد تف يغ البياناو اتعالجتمكا احصكائياً اسكتعم  امختبكاة التكائ  لعياك  ااحكد  ، ساسي األ

( 27039المتوسط ال ساب  اامن  اف المعياةي لدةجاو عياك  الب كث، اذ بلكغ المتوسكط ال سكاب  للمقيكاس )

 (.21مما توضح ف  جدال ) ،(5083ابإن  اف تعياةي قدةه )

 (28جدول )

 الثقة المفرطة في األحكام االحتماليةالقيمة التائية لداللة الفرق االحصائي على مقياس 

المتوسط  العدد العينة المتغير

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  القيمة التائية 

الداللة 

0602 
 الجدولية المحسوبة

الثقة المفرطة 

في األحكام 

 االحتمالية 

 ضباط

 ومنتسبين

224 

 

 

 دالة 8616 81682 2612 2062 27621

 

 

 

مبكك  تكك  القيمكك  التائيكك  أ( اذكك  18013( اا القيمكك  التائيكك  الم سككوب  بلغككت )21يظمكك  تكك  الجككدال ) 

(، اذك ا يشكي  إلكل اجكود فك ق دال 223( ادةج  ح يك  )1،15( عاد تستوح دمل  )1،96الجدالي  البالغ  )

ثقك  تف طك   لكديم احصائياً، ات  ث  يمر  القول أا ضباط اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف ك  امةذكا  

تك  تسكتوياو الثقك   عكدد امسكتجاباو لرك  تسكتوحا اج ، قكام الباحكث باسكتابعكد ذلكك حراتم  امحتمالي ف  أ

  حرام امحتمالي  اعدد امجاباو الص ي   انسبتما المئوي  لر  تستوح الر  العيا .المف ط  ف  األ
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 النسب المئوية لكل مستوى من مستويات الثقة المفرطة لعينة البحث  (80شكل )

 (22جدول )

 االجابات الصحيحة ونسبتها المئوية لكل العينةعدد االستجابات لكل مستوى وعدد 

 مستوى الثقة  

 

 االستجابات

20% 60% 70% 10% 10% 800% 

 2802 عدد االستجابات الكلي

 

128 8288 8202 8880 2727 

 عدد االجابات الصحيحة

 

8028 461 711 718 126 2022 

 نسبة االجابات الصحيحة

 

41624 26642 62607 64617 72628 72621 

 

( حيكث %51فك اد العياك  مكاا لكديم  ت فكم فك  امجابكاو عاكد تسكتوح )أا ا( 22ايظم  ت  جدال ) 

( اذكك  ق يبكك  تكك  نسككب  امجابككاو المتوقعكك   48054بلغككت نسككب  امجابككاو الصكك ي   بالاسككب  لمكك ا المسككتوح )

 %61علكل تك  )األشر  تتزايد عاكد تسكتوياو الثقك  )تستوح الثق (، فضال ع  اا الثق  المف ط  قد ظم و ب

( ت  اجاباتم ، مانت امجاباو الص ي   تمث  %61نم  ااثقوا باسب  )أف اد العيا  أ(، ف ياما حدد %91الل 

(، اعاد تستوح ثق  65017( مانت نسب  امجاباو الص ي   تمث  )%71(، اعاد تستوح ثق  )56043فقط )

( مانكككت نسكككب  امجابكككاو %91ثقككك  )(، اعاكككد تسكككتوح 64097( مانكككت نسكككب  امجابكككاو الصككك ي   )81%)

( تمكا 75028( فقط )%111(، ف  حي  بلغت نسب  امجاباو الص ي   عاد تستوح ثق  )75031الص ي   )

ف اد عيا  الب كث لكديم  تيك  الكل امفك اط فك  الثقك  بصك   اجابكاتم  ملمكا اةتفكح تسكتوح الثقك ، أا أيشي  الل 
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ق  ت  تسكتوح الثقك  اذك ا يكدل أالص ي   بصوة  عات  ذ   امجاباوا نسب  أ يضاأ (19ايتبي  ت  جدال )

ا لديم  ثق  تف ط  ف  ص   اجاباتم ، ابم ا تتفق نتيج  ذك ا المكدف أ  الب ث اعلل ضعف المعاي   لدح عيا

  et al.(2020)(، ايانغ اانغ ااخك اا2117شفيق )(، ا2116تح تا توصلت اليه دةاس  م  ت   الجااب  )

Ying Wang  ( 23شاةو الل اتتالك عيا  الب ث للثق  المف ط  ف  صك   اجابكاتم ، ايمثك  جكدال )أ، الت

( ف دا 174توايح عيا  الب ث علل افق المعاي   بالاسب  للثق  المف ط  الف دي ، اذ يتبي  ت  ذ ا الجدال اا )

بمتوسكط حسكاب  ( ت  تجموع العيا  لديم  ثق  تف طك  فك  صك   اجابكاتم  ا77068اال ي  يمثلوا تا نسبته )

( ف دا لديم  ت فم ف  اجاباتم  بمتوسط 46(، ف  حي  ماا ذاالك )8029( اان  اف تعياةي )12012قدةه )

ف اد العيا ، ف  حي  بلكغ أ( ت  تجموع 21053، شرلت نسبتم  )(3033( اان  اف تعياةي )4081حساب  )

 ف اد العيا . أ  تجموع ( ت1079شرلوا تا نسبته )ف اد فقط اأ( 4ف اد المعاي ي  )عدد األ

 ( 22جدول )

 توزيع عينة البحث وفقا للمعايرة بالنسبة للثقة المفرطة الفردية

 المعايرة

 

النسبة  العدد

 المئوية

مجموع 

 الدرجات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ثقة مفرطة فردية

 

874 77661 2801 82682 1621 

 ثقة ضعيفة )متحفظ(

 

46 20622 228 4610 2622 

 معاير

 

4 8671 0 0 0 

 

فك اد عياكك  الب ككث مكاا لككديم  ثقكك  تف طك  فكك  صكك   أ( اا نسكب  مبيكك   تكك  23ايظمك  تكك  الجككدال ) 

 اجاباتم .

 خداع التأكيد: - أ 

( عكدد المك او التك  ذمك  فيمكا 24ف اد عياك  الب كث، يظمك  جكدال )أافيما يتعلق باداع التأميد، لدح 

 ( ت  ص   اجاباتم . %111نم  تتأمدي  باسب  )أف اد العيا  أ
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 (24جدول )

 ( من صحة اجاباتهم ونسبتها المئوية%800ن بنسبة )ونهم متأكدأفراد العينة أعدد المرات التي ذكر فيها 

 خــداع التــأكيــد   
 

 

 

 

 االستجابات

المجموع الكلي 

لالستجابات في 

 البحث

عدد االستجابات 

ذات مستوى الثقة 

800% 

نسبة االستجابات 

ذات مستوى الثقة 

800% 

عدد االستجابات 

الصحيحة لمستوى 

 %800الثقة 

نسبة االستجابات 

الصحيحة لمستوى 

 %800الثقة 

 
1814 

 

2727 21661 2022 72621 

 

 

( ف  ص   %111ف اد عيا  الب ث مختياة دةج  ثق  )أالاتائج الل اجود تي  مبي  لدح  اتشي  ذ ه 

( 24072( اذك ا يشكي  الكل اجكود )75028حكي  لك  تتجكااا نسكب  امجابكاو الصك ي   الاسكب  ) اجاباتم ، ف 

نمك  اقعكوا أي أ(، %111د العياك  عاكد تسكتوح ثقك  )فك اأ ط  ف  ص   امجاباو لرك  فك د تك  دةج  ثق  تف

 ت ت تأثي  خداع التأميد.

    الثقة المفرطة الشاملة لدى عينة البحث: - ب

المف طك  الشكاتل  عبك  اجابك  المسكتجيب عك  السكؤال الموجكود فك  نمايك  مك  اسكتبياا، ت  قياس الثقك   

 ( توايح عيا  الب ث افقا للمعاي   بالاسب  للثق  المف ط  الشاتل .25ايمث  جدال )

 (22جدول )

 توزيع عينة البحث وفقا للمعايرة بالنسبة للثقة المفرطة الشاملة

النسبة  العدد المعايرة

 المئوية

مجموع 

 الدرجات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 ثقة مفرطة شاملة

 

801 41628 8281 88621 1622 

 1622 1614 172 44681 11 ثقة ضعيفة )متحفظ(

 

 معاير

 

87 

 

 

7621 

 

0 

 

0 

 

0 

 

تم ، حيككث بلككغ فكك اد عياكك  الب ككث لككديم  ثقكك  تف طكك  فكك  صكك   اجابككاأغلككب أا أعككاله أايبككي  الجككدال  

( اان  اف 11028ف اد العيا  الرلي  بمتوسط حساب  )أ( ت  48021ي تا يمث  نسب  )أ( ف دا، 118عددذ  )

فك اد أ( تك  44019ي تكا يمثك  نسكب  )أ( فك دا، 99فك اد المت فظكي  )(، ف  حكي  بلكغ عكدد األ8023عياةي )ت
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ي تكا أ( فك دا تعكاي ا، 17امكاا ذاالكك )، (8053( اان ك اف تعيكاةي )9084العيا  الرلي  بمتوسط حسكاب  )

نه ماا ذاالك تطابق بي  الدةج  الت  قكدةذا الفك د لافسكه ابكي  الدةجك  أ( ت  العيا  الرلي  حيث 7059ته )نسب

دةجاو )الاسب بلغ تتوسط ال خ ،ت  جانب آالت  حص  عليما فعال عب  استجابته ع  فق او المقياس ملما. ا

( دةجك ، 12048( بكان  اف تعيكاةي قكدةه )71031ف اد العيا  )أة  ت  قب  جميح ا المقدأالمئوي ( المتوقع  

الص ي   لر  فق او المقيكاس  لإلجاباوا الم سوب  أوي ( ال قيقي  ف  حي  بلغ تتوسط الدةجاو )الاسب المئ

 ( يبي  ذلك.26( دةج ، اجدال )11014( بان  اف تعياةي قدةه )68023)

 (26جدول )

 الشاملة المتوقعة لالجابات الصحيحة ونسبة االجابات الصحيحة الحقيقيةالثقة المفرطة 

مجموع  الثقة المفرطة الشاملة

 الدرجات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

النسبة المئوية المتوقعة 

 لإلجابات

 

82741 70628 82641 

النسبة المئوية الحقيقية 

 لإلجابات 

82212 61622 80684 

 

ا أف اد العيا  ف  ص   اجاباتم  أ( دةج  ثق  تف ط  لدح 2018االك )اا ذ (26)ايظم  ت  الجدال  

عكداد االمتوسكطاو ا ذاالكك تباياكا فك  األأ( نجكد 22( ا )21لكل الجكدالي  )حراتم  امحتماليك ، ابكال جوع اأ

المف ط  الف دي ، فقد العيا  ت  ال ي  ذ  تف ط  الثق  االمت فظي  االمعاي ي ، فبالاسب  للثق   ألف ادال سابي  

المف طك  (، ابالاسب  للثق  8029( اان  اف تعياةي )12012( ف دا بمتوسط حساب  )174ف اد )بلغ عدد األ

تكا بشكأا أ(، 8023يكاةي )( اان ك اف تع11028)( ف دا بمتوسط حساب  118ف اد )الشاتل ، فقد بلغ عدد األ

( اتتوسط 21053( ف دا باسب  تئوي  )46المت فظي ، فقد بلغ عدد المت فظي  بالاسب  للثق  المف ط  الف دي  )

( 99(، ممكا بلكغ عكدد المت فظكي  بالاسكب  للثقك  المف طك  الشكاتل  )3033( اان  اف تعياةي )4081حساب  )

(، افيمككا يتعلككق بعككدد 8053( اان كك اف تعيككاةي )9084( اتتوسككط حسككاب  )44019فكك دا باسككب  تئويكك  )

(، ف  حي  ماا عدد 1079( تعاي ي  باسب  تئوي  بلغت )4بالاسب  للثق  المف ط  الف دي  فقد بلغ )ف ،المعاي ي 

 (.7059( تعاي ا باسب  تئوي  بلغت )17المعاي ي  بالاسب  للثق  المف ط  الشاتل  )

قكك  أقكك  ت فظككاً، اأطكاً بالثقكك  فكك  ِصككَ   إجابكاتم ، امثكك  إف اأانوا فك اد العياكك  مككأا أيتضكح تمككا تقككدم،  

          مثك  ت فظكاً اتعكاي  ً. أقك  إف اطكاً بالثقك ، اأبالثق  الشاتل  التك  مكانوا فيمكا تعاي  ً بالاسب  للثق  الف دي  تقاةن  
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ادةاسكك  شككفيق (، 2116خكك ح، تثكك  دةاسكك  الجاككاب  )أالاتككائج تاسككجم  تككح نتككائج دةاسككاو اجككاءو ذكك ه 

ا تقكدي  تااسكب للتامكي  عاكد أو الل إخفاق العيا  فك  اضكح دةجك  (، إذ يعزا الباحث ذ ه امختالفا2117)

 ف اد العيا  بكأا ذاالكك ف صك أامستبياا، موا الباحث ل  يوجه  ف  نماي  الموجود إجابتم  ع  السؤال الشات 

( الر  اإلجاب  مانكت فك  حالك  %51دنل ذ  )أد ا تروا التقدي او م أ( اعليه يجب %51للتامي  قدةذا )

( ذك  المصكدة األسكاس للكت فم الك ي ظمك  جليكاً فك  %51غي  ت دد ، ل لك مانكت التقكدي او الواطئك  داا )

 حال  الثق  المف ط  الشاتل .

التكائ  لعياك  ااحكد  لتّعكُ ف دملك  الفك ق امحصكائ  بكي   امختبكاة، اسكتعم  الباحكث أخك ح ات  جم          

المتوسطاو الم سوب ، االمتوسطاو الف ضي ، لرٍ  ت  الثقك  المف طك  الف ديك  االثقك  المف طك  الشكاتل   لرك  

ا الفك ق دال احصكائيا بكي  المتوسكطاو أائج ذ ا امختباة التك  تشكي  الكل ( نت27العيا ، حيث يوضح جدال )

( 22075( الر  ت  الثق  الف دي ، االثق  الشاتل ، إذ مانت القيم  التائي  الم سكوب  )1015دمل  )عاد تستوح 

 (.223(عاد دةج  ح ي  )1096( علل التوال ، ف  حي  مانت القيم  التائي  الجدالي  )21041ا )

 (27جدول )

والمتوسطات الفرضية، لكٍل من الثقة المفرطة  اإلختبار التائي لتّعُرف داللة الفرق االحصائي بين المتوسطات المحسوبة،

 الفردية والثقة المفرطة الشاملة  لكل العينة

المتوسط  العدد العينة نوع الثقة

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  القيمة التائية 

الداللة 

 الجدولية المحسوبة 0602

الثقة المفرطة 

 الفردية

 

ضباط 

 ومنتسبين

224 84688 

 

 دالة 8616 22672 1622 صفر

الثقة المفرطة 

 الشاملة

ضباط 

 ومنتسبين

224 82621 

 

 دالة 8616 28648 1642 صفر

 

 اإلطكاة( اتتسكق تكح 2117(، اشكفيق )2116اتتفق نتيج  ذ ا المدف تكح دةاسك  مك  تك  الجاكاب  ) 

ا أقكك  فكك  قككدةاتم  علككل اتاككاذ القكك اة الثشككاة الككل أا امفكك اد يميلككوا إلككل اإلفكك اط فكك  أالاظكك ي للب ككث الكك ي 

حرك  ا أبالغ  ف  تكدح تعك فتم  بصك   قك اة ف اد إلل المل  تا، فالثق  المف ط  ذ  تي  األاصداة حر  احتما

ا م يتم صكوا بشكر  مكاٍف فك  عمليكاو امسكتدمل أف اد قد م ياتقداا ا األأتعي ، اقد ي جح سبب ذلك الل 
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 ح األسئل  األساسي  الممم  علل أنفسكم  تثك  "تكا ذك  افت اضكات  الااصك  فك  الااص  بم  فقد يفشلوا ف  ط

تاجاو؟"، بعكد ذلكك، قكد م الوصول إلل تث  ذ ا امستاتاج؟" أا "إلكل أي تكدح أجيكد اسكتاتاج تثك  ذك ه امسكتا

التأميداو اامستاتاجاو، ف اد علل دةاي  بالطبيع  الت تيمي  لل ام   ااإلدةاك ام يمرام  التمييز بي  يروا األ

افقكا لك لك لكديم  ثقك  تف طك   فكاألف ادف اد بتقيي  ناقد لمع فتم  المسكتاتج ، فإذا ماا ذ ا ذو ال ال فل  يقوم األ

حراتم  امحتمالي  بسبب ت دادي  اترانياتم  المع في  اتدخ  اجتماداتم  الشاصي  تما يقود الل حصكول أف  

حركاتم  امحتماليك  احكثم  علكل امفك اط فك  ثقكتم  بصك   أؤث  فك  سكالت    التك  تكبعض الت يكزاو المع فيك

ظ يك  لاظ يك  ال شكد الم كداد التك  اجاباتم  اتوقعاتم . مما اا ذ ه الاتيج  جاءو تاسكجم  تكح الماطلقكاو الا

اةا ذاتا، امحتمالي  الت  يصدةذا د باألحرامعتقاداو الف د اميجابي  ع  ذاته االثق  المف ط  اا أشاةو الل أ

مث  تقدي اً ل ااتم  اتعتقداتم  الااصك  )اذك ا تكا يتسك  بكه ف اد األألاا أعتقاداو اميجابي  ع  ال او ت ح فام

اف اطككا مثكك  أةذككا  افقككا لكك أي الباحككث( يرونككوا تعظكك  ضككباط اتاتسككب  تدي يكك  امسككتاباةاو اتراف كك  ام

افح حماي  ايقح م  ذ ا ضم  الماطلقاو الاظ ي  لد حراتم  بسبب الت يزاو المع في  اميجابي  لل او،أبص   

حرام امحتمالي  سبباً لت سي  تلك امعتقاداو اميجابيك  ا قد تروا الثق  المف ط  ف  األأالصوة  ال ذاي  لل او 

 ع  ال او، اذ ا تا يدعل بـالدافح لتعزيز الصوة  ال ذاي  لل او.

 الموازنة في الثقة المفرطة الفردية وفقا للرتبة العسكرية: - ج

( عدد امسكتجاباو لرك  تسكتوح، تك  تسكتوياو الثقك  المف طك ، اعكدد امجابكاو 28يوضح الجدال ) 

   ت  الضباط االماتسبي الص ي   انسبتما المئوي ، لر

 (21جدول )

 الصحيحة ونسبتها المئوية لكل من الضباط والمنتسبين عدد االستجابات لكل مستوى من مستويات الثقة وعدد االجابات

 مستوى الثقة  

 

 العينة     

 

 

20% 60% 70% 10% 10% 800% 

 ضباط عدد االستجابات 

 

127 288 408 487 211 682 

 منتسبين

 

8246 220 180 712 788 2884 

عدد االجابات 

 الصحيحة

 ضباط

 

402 841 261 261 277 222 

 منتسبين

 

681 228 220 282 221 8228 

النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 ضباط

 

47602 47621 66612 64620 61642 12682 

 منتسبين

 

41621 68672 64681 62622 71662 72642 

 



 822                                 لفصل الرابع .......... عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرهاا

 

(، إذ %51ا مالً ت  الضباط االماتسبي  ماا لديم  ت فم  عاد تستوح ثق  )أعاله أيتبي  ت  الجدال  

( علكل التكوال ، فك  حكي  مانكت %49059( ا )%47012الص ي   عاد ذ ا المستوح )بلغت نسب  امجاباو 

( علكل التكوال  تمكا يكدل %61073( ا )%47058( ذك  )%61نسب  امجاباو الص ي   عاكد تسكتوح ثقك  )

الضكباط، إذ مكانوا تف طك   ا الماتسبي  مانوا تت فظي  عاد ذك ا المسكتوح تك  الثقك ، علكل الاقكيض تك أعلل 

( فعاكدتا %111الكل  %71علكل )تك  ضح عاد تستوياو الثقك  األيضا ظم و الثق  المف ط  بشر  ااأالثق ، 

( مانككت نسككب  امجابككاو الصكك ي   %71ذمكك  المسككتجيبوا تكك  الضككباط االماتسككبي  انمكك  ااثقككوا باسككب  )

( مانككككت نسككككب  امجابككككاو الصكككك ي   %81( علككككل التككككوال ، اعاككككد تسككككتوح )%64019( ا )66083%)

( ا %69042( مانككككت نسككككب  امجابككككاو الصكككك ي   )%91( اعاككككد تسككككتوح )%65022ا )( 64051%)

( علككل %72042( ا )%85015( مانككت نسككب  امجابككاو الصكك ي   )%111( اعاككد تسككتوح )78062%)

عاكد ذك ه المسكتوياو، تمكا يكدل ا مالً ت  الضكباط االماتسكبي  مكاا لكديم  ثقك  تف طك  أالتوال ، تما يشي  الل 

ةتفكح تسكتوح ااط فك  الثقك  بصك   اجابكاتم  ملمكا فك الكل امالضباط االماتسكبي  لكديم  نكزاع  ا مالً ت أعلل 

 الثق .

حرككام امحتماليك  علككل افكق تتغيكك  فك  الثقكك  المف طك  الف ديكك  فك  األ ( المواانكك 29ايوضكح جكدال ) 

تك  الضكباط ( %71(، أي تكا نسكبته )48ص  )أت   ا( تف وص34يتضح ت  خالله اا )ال تب  العسر ي ، إذ 

(، فك  9077( ابإن  اف تعياةي )13091حراتم  امحتمالي ، ابمتوسط حساب  قدةه )ألديم  ثق  تف ط  ف  

( ت  الماتسبي  لديه ثق  تف طك  فك  ِصكَ   %79(، أي تا نسبته )176ص  )أت   ا( تف وص141حي  ماا )

  ( دةج .9027ياةي )( ابإن  اف تع11068اجاباته ابمتوسط حساب  قدةه )

 .بالاظ  الل تتوسطم  ال ساب  مث  إف اطاً بالثق  ف  ص   اجاباتم  ت  الماتسبي أا الضباط أتما يشي  الل 

 (21جدول )

 منتسبين( –الثقة المفرطة الفردية على وفق الرتبة العسكرية )ضباط 

 المعايرة

 

النسبة  العدد العينة

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المفرطة الثقة 

 الفردية

 1677 82618 70612 24 ضباط

408 منتسبين  

 

71624 88 .61 1.27 
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 يد وفقا لمتغير الرتبة العسكرية:خداع التأك - د

فك اد أ( عدد المك او التك  ذمك  فيمكا 31فيما يتعلق باداع التأميد افقا لل تب  العسر ي ، يُبيّ  الجدال ) 

 .( ت  ِصَ   اجاباتم  علل افق ال تب  العسر ي %111)نم  تتأمداا باسب  أالعيا  

 (20جدول )

 حكام االحتمالية وفقا للرتبة العسكريةالموازنة في خداع التأكيد في األ

 خــداع التــأكيــد
 

المجموع الكلي  العينة

 لالستجابات

 

 

عدد االستجابات 

ذات مستوى الثقة 

800% 

نسبة االستجابات 

ذات مستوى الثقة 

800% 

عدد االستجابات 

الصحيحة لمستوى 

 %800الثقة 

نسبة االستجابات 

الصحيحة لمستوى 

 %800الثقة 

 2111 ضباط

 

682 20644 222 12682 

 منتسبين

 

6816 2884 24687 8228 72642 

 

مثك  تك  الضكباط إلختيكاة أفك اد العياك  تك  الماتسكبي  أتي  قكوي لكدح  الل اجود (31) يشي  الجدال 

( للضككباط %111( فكك  ِصككَ   اجابككاتم ، إذ مانككت نسككب  امسككتجاباو عاككد تسككتوح ثقكك  )%111)دةجكك   ثقكك  

( %72( ا )%85( علل التوال ، امانت نسكب  امجابكاو الصك ي   ذك  )%34( ا )%21االماتسبي  ذ  )

اا  ( دةج  علل التوال  ثق  تف ط  ف  ص   امجاب ، ايشي  ذ ا الل28( ا )15علل التوال ، أي اا ذااك )

 مٍ  ت  الضباط االماتسبي  قد اقعوا ت ت تأثي  خداع التأميد.

 الموازنة في الثقة المفرطة الشاملة وفقا للرتبة العسكرية: -هـ 

 ( توايح العيا  ف  الثق  المف ط  الشاتل  افقا لل تب  العسر ي .31يمث  الجدال )

 (28جدول )

 العسكريةالموازنة في الثقة المفرطة الشاملة وفقا للرتبة 

 المعايرة

 

النسبة  العدد العينة

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الثقة المفرطة 

 الشاملة

 80621 84688 26622 27 ضباط

 18 منتسبين

 

46602 80627 1621 
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لضكباط لكديم  ( ت  ا%56( أي تا نسبته )48ص  )أ( تف وصاً ت  27عاله اا )أيتضح ت  الجدال 

( 11059( اإن ك اف تعيككاةي )14011حركاتم  امحتماليكك  ابمتوسكط حسكاب  قككدةه )أثقك  تف طك  شككاتل  فك  

ت  الماتسكبي  لكديم  ثقك  تف طك   (%46( أي تا نسبته )176( تف وصاً ت  اص  )81دةج ، ف  حي  ماا )

تسككبي  تكك  حيككث الاسككب  المئويكك  مثكك  اف اطككاً بالثقكك  الشككاتل  فكك  صكك   اجككابتم  تقاةنكك  بالماأا الضككباط أا

 . الشاتل  االمتوسط ال ساب  للثق  المف ط 

بلككغ تتوسككط الككدةجاو )الاَِسككب المئويكك ( المتوقعكك  تكك  قبكك  الضككباط االماتسككبي  خكك ،   جانككب آتككا

( علكل التكوال  فك  حكي  مكاا 11055( ا)14025( علل التكوال ، ابكإن  اف تعيكاةي )71025( ا)66087)

)الاَِسككب المئويكك ( ال قيقيكك  لالجابككاو الصكك ي   لركك  فقكك او المقيككاس الرككٍ  تكك  الضككباط تتوسككط الككدةجاو 

ةبكح أا ذااك أ(، أي 9071( ا)9061  اف تعياةي )(علل التوال  ابإن69063( ا)63011االماتسبي  ذو )

َوضكح فك  دةجاو تق يبا ثق  تف ط  بالاسكب  للضكباط ادةجتكاا تق يبكا ثقك  تف طك  بالاسكب  للماتسكبي  اممكا تُ 

 (.32جدال )

 (22جدول )

 الثقة المفرطة الشاملة المتوقعة في ِصَحة االجابات ونسبة االجابات الصحيحة الحقيقية وفقا للرتبة العسكرية

 المعايرة 

 

المتوسط  المجموع العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

النسبة المئوية 

  المتوقعة لالجابات

 

 84622 66617 2201 ضباط

 80622 78622 82240 منتسبين

النسبة المئوية 

 الحقيقية لالجابات 

 

 1660 62688 2021 ضباط

 1678 61662 82224 منتسبين

 

 .) الم اتب (. مث  اف اطاً ف  ثقتم  بإجاباتم  تقاةن  بالماتسبي أا الضباط أاذ ا يعط  تؤش ا علل 

 الهدف الرابع:

 علكل افكق تتغيك  ال تبك  العسكر ي حركام امحتماليك  المف طك  فك  األ امحصائ  ف  الثق دمل  الف ق تع ف  -

 :تاتسبي ( - )ضباط
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)الف ديك  االشكاتل ( علكل افككق تتغيك  ال تبك  العسكر ي ، فككاا  باوعيمككا افيمكا يتعلكق بالثقك  المف طك    

( يوضككح المتوسككط ال سككاب  اامن كك اف المعيككاةي لرككٍ  تكك  الضككباط االماتسككبي ، الاككوع  الثقكك  33جككدال )

للثق  المف ط  الف ديك  لعياك  الضكباط البكالغ عكددذا بالاسب  االقيم  التائي  الم سوب ، اذ ماا المتوسط ال ساب  

سككط ال سككاب  لعياكك  ( دةجكك ، فكك  حككي  مككاا المتو8073( ابككإن  اف تعيككاةي قككدةه )12097( ضككابطا )48)

( دةجك . 11066( ابكإن  اف تعيكاةي قكدةه )8094( تاتسبا لكافس نكوع الثقك  )176الماتسبي  البالغ عددذا )

( ابككإن  اف تعيككاةي قككدةه 3028ابالاسككب  للثقكك  المف طكك  الشككاتل ، مككاا المتوسككط ال سككاب  لعياكك  الضككباط )

( 7086( ابإن  اف تعياةي قدةه )2021بي  )( دةج ، ف  حي  ماا المتوسط ال ساب  لعيا  الماتس11077)

دةج  لافس نوع الثق ، اعب  إسكتعمال امختبكاة التكائ   لعياتكي  تسكتقلتي  تبكيّ  اا القيمك  الم سكوب  لركٍ  تك  

( علكل التكوال  عاكد دةجك  ح يك  1078( ا )2049الثق  المف طك  الف ديك  االثقك  المف طك  الشكاتل  قكد بلغكت )

(. 1015  التائي  الااص  بالثق  المف ط  الف ديك  دالك  احصكائيا عاكد تسكتوح دملك  )(، حيث مانت القيم222)

 ( يوضح ذلك.33اجدال )

 (22جدول )

 الموازنة في الثقة المفرطة الفردية والشاملة على وفق متغير الرتبة العسكرية

المتوسط  العدد العينة نوع الثقة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  القيمة التائية 

الداللة 

0602 
 الجدولية المحسوبة

الثقة المفرطة 

 الفردية

 

 2641 1672 82617 41 ضباط

 

 

 دالة 8616

 

ينمنتسب  876 1614 80666 

الثقة المفرطة 

 الشاملة

 غير دالة 8616 0671 88677 2621 41 ضباط

ينمنتسب  876 2620 7616 

 

فك  طبيعك  المعكاي   الصكالح  ) الم اتكب( ا الضكباط ياتلفكوا عك  الماتسكبي أاتشي  ذ ه الاتيج  الل           

ا الضكباط أ(، أي 33الضباط، اذ ا تا تشي  اليه المتوسطاو ال سابي  للثق  المف ط  الف دي ، مما ف  جدال )

إلجتماداتم  الشاصي  الت  تؤدي الل اةترا  بعض الت يزاو المع في  الت  تؤث  ف  سالت  ال رك   تيالمث  أ

مثكك  تكك  أا قضككايا احتماليكك  أتككوة أحرككام التكك  يصككِدةانما بشككأا مكك  الككل امفكك اط فكك  ثقككتم  بتلككك األاتككدفح ب

 . ) الم اتب ( الماتسبي 
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ا أ Chelsea (2017)تك  الماتسكبي ، يك ح شيلسكيا مثك  تعقيكدا أظ  الكل مكوا الضكباط يقوتكوا بممكام ابكالا

حركام، حيكث تميك  الثقك  المف طك  إلكل اسكماو الشاصكي  االثقك  فك  دقك  األ عالق  بي  القكدة  المع فيك  ذاالك

الظموة ف  الممام الت  تاطوي علل صعوباو بالغ ، فف  مثي  ت  األحياا يتعي  علل الم للي  امستاباةيي  

حركام، فضكال أا اصكداة أالثق  المف طك  فك  اتاكاذ القك اة  عب  للغاي  ات  ث ، يت  إظماةتثال اتااذ ق اةاو ص

حراتم  امحتمالي  ممكا يك ح الباحكث بوصكف ذلكك نوعكا تك  حمايك  أا الضباط يظم اا ثق  تف ط  ف  أع  

عسكر ي  اخبك   الصوة  اميجابي  ع  ال او، فالضباط ذاا بما لديم  ت  شماد  علمي  اتدةيب نوع  اةتبك  

علكل حياا مجتماداتم  الشاصي  )تعتمدي  فك  ذلكك ا يسم وا ف  بعض األأسؤالياو مبي   يمر  تيداني  ات

ا أطك  مك  م تمتكز الصكوة  اميجابيك  حركاتم  امحتماليك  ااظمكاة الثقك  المف أخب اتم  الااص ( بالتدخ  ف  

تمك  حسكاس ا اسكتاباةي ، - تاك أضكباطا فك  جمكاا ع  ذااتم  بوصكفم  المعتقداو اميجابي  الت  ي ملونما 

نم  قكادةي  علكل أامعتقكاد بك، فت اذ  يعمداا الل المبالغك  فك  م يظم اا بمظم  الضعيف تع فيا ام جدا ، 

 .لكحداثالتوقح الص يح 

التك  تاطكوي علككل  نكه فكك  المواقكفأ Langer & Roth (1975)اممكا يك ح مك  تك  منجكك  اةاث        

ف اد إلل التص ف مما لو مانوا قادةي  علل الت ر  ف  الاتائج بسبب بعض أاجه التشابه تكح ي  األالصدف ، يم

  تواقف المماة  لديم ، حيث تشكتم  أاجكه التشكابه ذك ه علكل اإللمكام بالمممك  اامختيكاة االماافسك  االمشكاةم

ف اد الشعوة بالسيط   ات  ث  الثق  المف ط  عاكدتا تركوا ااحكد  أا بعًضكا تك  االمع ف  السابق ، اذ يتوذ  األ

ذ ه الميزاو المتعلق  بالمماةاو توجود  ف  توقف اا ف ص  تا، اإذا تا لمس األفك اد ت قكق عكدًدا مبيكً ا تك  

فكإا ترك اة الاجاحاو ف  بداي  سلسل  ت  األحداث فإنم  سكوف يميلكوا إلكل تاميك  اذك  السكيط   لكديم ، لك لك 

        .  (Thompson et al.,2007:76)التعزيز ذو عات  ةئيس آخك  يسكاذ  فك  ذك ا الكوذ  ايسكبب ثقك  تف طك  

ا اإلف اط ف  الثق  ياتج ع  الت يز ف  اKoriat   et al ( .1981خ اا )آخ ح، ي ح موةياو اأات  جم  

ا أ  صكاح القك اة ااتاكاذ ال رك ، حيكث عد عمليكتعالج  المعلوتاو حي  است جاعما ت  ال ام  ، إتا أثااء أا ب

حرام ا تأثي  علل تستوياو الدق  ف  األا حر  الف د ليس لمأا الماالف  ل أي أد  سبا  المؤيا األأتوليد ال جج 

ا أتلقائيًككا إلككل تقككدي  أسككبا  داعمكك  ا تككؤث  علككل تسككتوح الثقكك ، فككاألف اد يميلككوا أا القكك اةاو، الرامككا يمركك  أ

 باتم . تت يز  إلجا

 :خامسالهدف ال

تعكك ف العالقكك  امةتباطيكك  بككي  تمككاةاو الت ليكك  امسككتاباةي االثقكك  المف طكك  فكك  األحرككام امحتماليكك  لككدح  -

 :ضباط اتاتسب  تدي ي  امستاباةاو اتراف   امةذا 
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بمككدف تعكك ف العالقكك  امةتباطيكك  بككي  تمككاةاو الت ليكك  امسككتاباةي االثقكك  المف طكك  فكك  األحرككام  

امحتماليكك  لككدح ضككباط اتاتسككب  تدي يكك  امسككتاباةاو اتراف كك  امةذككا ، اسككتعم  الباحككث تعاتكك  اةتبككاط 

مةتبككاط اتكك  ثكك  امختبككاة التككائ  الاككاص بمعاتكك  ا Spearman's correlation coefficientسككبي تاا 

 (.34امما توضح ف  جدال )لغ ض تع ف تعاوي  تعات  امةتباط 

 (24جدول )

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

قيمة معامل  العدد العينة المتغيرات

 االرتباط

قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة )ت( 

 الجدولية

مستوى الداللة 

0602   

مهتتتتتتتتتتارات التحليتتتتتتتتتتل 

االستتتتتتخباري ق الثقتتتتتة 

المفرطتتتة فتتتي االحكتتتام 

 االحتمالية

ضباط 

 ومنتسبين

224 0682  8612 8616 

 

 

 دالغير 

 

 

 

( اا تعاتكك  امةتبككاط بككي  تمككاةاو الت ليكك  امسككتاباةي االثقكك  المف طكك  فكك  34يظمكك  تكك  جككدال )          

( اعاكد 1095)بلغكت ا اعاد حسا  القيم  التائي  لمعات  امةتباط اجد انم(، 1013قد بلغ )امحرام امحتمالي  

صغ  ت  القيمك  أ نما مانتأ ( اجد1015( اتستوح دمل  )1096تقاةنتمما تح القيم  التائي  الجدالي  البالغ  )

اطيك  ضكعيف  بكي  تمكاةاو التائي  الجدالي  اذ  ليست ذاو دمل  احصائي ، اذ ا يدل علل اجكود عالقك  اةتب

اتكك  ثكك  اسككتا ج الباحككث العالقكك   ،مسككتاباةي االثقكك  المف طكك  فكك  امحرككام امحتماليكك  بشككر  عككامالت ليكك  ا

حرام امحتمالي  باوعيما )الف دي  االشاتل ( ي االثق  المف ط  ف  األامةتباطي  بي  تماةاو الت لي  امستاباة

 (.35امما توضح ف  جدال )
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 (22) جدول

حكام االحتمالية )الفردية االستخباري والثقة المفرطة في األمهارات التحليل ( للعالقة االرتباطية بين رمعامل االرتباط وقيم )ت

 والشاملة(

قيمة معامل  العدد العينة المتغيرات

 االرتباط

قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة )ت( 

 الجدولية

مستوى الداللة 

0602   

مهتتتتتتتتتتارات التحليتتتتتتتتتتل 

االستتتتتتخباري ق الثقتتتتتة 

 المفرطة الفردية

  0672 0688 41 ضباط

 

 

 

8616 

 

 

  

 دالغير 

 

 
 منتسبين

 

 

876 

 

0602 0666 

مهتتتتتتتتتتارات التحليتتتتتتتتتتل 

االستتتتتتخباري ق الثقتتتتتة 

 المفرطة الشاملة

 0602 41 ضباط

 

0681   

 دالغير 

 

 
 876 منتسبين

 

0602 0626 

 

 

ةي االثق  المف طك  الف ديك  تعات  امةتباط بي  تماةاو الت لي  امستاباا أ عالهأجدال اليظم  ت            

(، فكك  حككي  مككاا تعاتكك  امةتبككاط بالاسككب  للماتسككبي  1011حرككام امحتماليكك  بالاسككب  للضككباط قككد بلككغ )فكك  األ

( 1066( ا )1073(، اعاد حسكا  القيمتكاا التائيتكاا لمعكاتل  امةتبكاط اجكد انممكا ت ااحتكا تكا بكي  )1015)

صككغ  تكك  ( اجككد أنممككا أ1015( اتسككتوح دملكك  )1096)اعاككد تقاةنتممككا تككح القيمكك  التائيكك  الجداليكك  البالغكك  

القيم  التائي  الجدالي  اذك  ليسكت ذاو دملك  احصكائي ، اذك ا يكدل علكل اجكود عالقك  اةتباطيك  ضكعيف  بكي  

العالقك  امةتباطيك  بكي  تمكاةاو الت ليك  تماةاو الت لي  امستاباةي االثق  المف ط  الف ديك ، افيمكا يتعلكق ب

(، فك  حكي  مكاا تعاتك  1013امستاباةي االثق  المف ط  الشاتل ، فقد بلغ تعات  امةتباط بالاسب  للضكباط )

(، اعاد حسا  القيمتاا التائيتاا لمعاتل  امةتبكاط اجكد انممكا ت ااحتكا تكا 1012امةتباط بالاسب  للماتسبي  )

( 1015( اتسكتوح دملك  )1096)( اعاد تقاةنتمما تح القيمك  التائيك  الجداليك  البالغك  1026( ا )1019بي  )

صغ  ت  القيم  التائي  الجدالي  اذ  ليست ذاو دمل  احصائي ، اذ ا يدل علل اجود عالق  اجد أنمما مانتا أ

 اةتباطي  ضعيف  بي  تماةاو الت لي  امستاباةي االثق  المف ط  الشاتل . 

نكه ملمكا مكاا الفك د عتمكده الباحكث االك ي أشكاة الكل أالاظك ي الك ي ا اإلطكاةاقد توافقت ذ ه الاتيج  تح        

يتصككف بالممككاةاو االقككدةاو االمع فكك  الالاتكك  فكك  الت ليكك  امسككتاباةي تكك  قبيكك  اتتالمككه للتفريكك  الااقككد 

جمككح االعصككف الكك ذا  االمالحظكك  الاشككط  االتواصكك  الفاعكك  ات ليكك  تصككادة المعلوتككاو االقككدة  علككل 

اً مثك  توجيمك ليك  امسكتاباةي اتك  ثك ، يركوا ألتمث  تماة  ف  القيام بعملي  االمعلوتاو اغي ذا، ملما ماا أ

فراةه اتتدخ  فك  عمليك  أا تطغل علل أ مث  ام يسمح لت يزاته المع في  ت ل اته علل افق تعايي  تاطقي  أ
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امسككتاباةي االثقك  المف طك  فكك  امحتماليك . فككاا العالقك  امةتباطيك  بككي  تمكاةاو الت ليك   ألحراتكهاصكداةه 

 لي  امستاباةي االمعاي   عالق  ضعيف  اذ ا يدل علل اجود عالق  قوي  بي  تماةاو الت حرام امحتمالي األ

ح الفك د ملمكا مكاا الفك د نكه ملمكا مانكت تمكاةاو الت ليك  امسكتاباةي ت تفعك  لكدأي أ حرام امحتماليك ،ف  األ

المعكاي  ، امسكتاباةي ا مث ، اذ ا يشي  الل اجود نوع ت  امةتباط االتفاعك  بكي  تمكاةاو الت ليك تعاي اً أ

سس الاظ ي ، إذ إا تعاتالو امةتباط الضكعيف  اغيك  الدالك  احصكائياً بكي  اذ ا تا اشاةو اليه األدبياو ااأل

حرام امحتمالي  تعطياا تؤش اً قوياً علل قو  امةتباط بكي  امستاباةي االثق  المف ط  ف  األتماةاو الت لي  

 حرام امحتمالي .معاي   ف  اصداة األمستاباةي االتماةاو الت لي  ا

سكس الاظ يك  التك  جكاءو بمكا نظ يك  ذ بك و سكايموا يضكا تكح األذ ه الاتيج  تتوافق  أ القد جاءو

(1957)Herbert Simon ا ، االت  أشكاةو الكل أا عمليك  اصكداة األحركام امحتماليك  ذك  غيك  عقالنيك  أ

الت يزاو اامجتماداو المع في  االشاصي ، اذ ا تا عب و  غي  ةاشد  تماتاً ب د ذاتما، اانما يعت يما بعض

 حرام امحتمالي .امستاباةي االثق  المف ط  ف  األعاه تعاتالو امةتباط الضعيف  بي  تماةاو الت لي  

 االستنتاجات:

 -بااء علل الاتائج الت  توص  لما الب ث ال ال ، فانه يمر  استاتاج تا يأت :

 . الب ث ال ال  تتمتح بالمماةاو الالات  للت لي  امستاباةياا عيا   -1

اا التدةيب االاب   اتوايح تمام العم  ات م  المسؤالي  ف  العم  اغي ذا، ذ  تتغيك او يمك  بمكا مك   -2

ت  الضباط االماتسبي  علل حد سواء، تما جع  ذاالك عدم اجود ف ق دال احصائيا بي  الضباط االماتسبي  

 مم  لمماةاو الت لي  امستاباةي.ف  اتتال

 اا عيا  الب ث ال ال  لديما اف اط ف  الثق  بأحراتما امحتمالي . -3

حرككاتم  امحتماليكك  تكك  الماتسككبي ، إذ مككاا الفكك ق دال احصككائيا عاككد اا الضككباط أمثكك  اف اطككاً بالثقكك  فكك  أ -4

 اقوعاً ف  خداع التأميد ت  الضباط. مث   للثق  الف دي ، ااا الماتسبي  أ( بالاسب1015تستوح دمل  )

اا العالق  امةتباطي  بي  تماةاو الت لي  امستاباةي االثق  المف ط  باوعيما )الف دي  االشاتل ( ضعيف   -5

 ( الر  ت  الضباط االماتسبي .1015اليست  ذاو دمل  احصائي  عاد تستوح دمل  )

ا ذاكاك عالقك  تيج  تفادذا أناالتوص  الل ستاتاج ام ، يمر  اعب  الاتائج الت  توص  اليما الب ث ال ال -6

يتوافكق تكح امطكاة الاظك ي تكا ذك ا حرام امحتماليك  ا لي  امستاباةي االمعاي   ف  األقوي  بي  تماةاو الت

 دبياو الااص  بم ا الشأا.ااأل
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 التوصيات:

 وفقا لنتائج البح  فان الباح  يوصي بما يلي:  

لتمتح الضباط االماتسبي  ت  عيا  الب ث ال ال  بمماةاو الت لي  امستاباةي، فاا الباحث يوص   نظ ا -1

 التدةيبيكك  الاوعيكك بضكك اة  ال فككاظ علككل تسككتوح ذكك ه الممككاةاو اتعزيزذككا اتطوي ذككا عبكك  اقاتكك  الككداةاو 

 توادا نفسي  ااجتماعي  اقانونيك  اعسكر ي  اسياسكي  العالمي  اتتضم المداةس امستاباةي  توامب ال ديث  ل

 المماي .اأحدث التقاياو امستاباةي  

 جكك  امسككتفاد  احككد بككي  جميككح ال تككب العسككر ي  تكك  أبكك اح الف يككق الو امسككتاباةي،العمكك   التأميككد علككل -2

 .اتالقح األفراةاب او المعلوتاو االت  القصوح 

الفاعلك  ، تمكاةاو الت ليك  امسكتاباةي  يمتلركوااعدي  األمفاء ت  الك ي  د  ت  خب   الضباط المتقامستفا -3

 .اامستشاةاو امستاباةي عب  اقات  الادااو االم اض او 

امفاد  ت  تقياس تماةاو الت لي  امسكتاباةي فك  الرشكف عك  الضكباط االماتسكبي  فك  مكونم  يتمتعكوا  -4

جك ي الب كث فيمكا، ياو التك  أخ ح تك  غيك  المكدي دي ياو أا،  ف  تبمماةاو الت لي  امستاباةي ت  عدتم

تك  المعياكي  الجكدد  ) الم اتب ( الماتسبي يضا ف  الرشف ع  تماةاو الت لي  امستاباةي لدح الضباط ااأ

 ج  امسابما لم  ف  حال مانوا م يمتلرونما. ت  أ

امحتماليكك  ادةجكك  تعككاي   ضككعيف ، فككاا حراتمككا لب ككث ال ككال  لككديما ثقكك  تف طكك  فكك  أنظكك ا لرككوا عياكك  ا -5

تجاذ  اسائ  اتااذ ا يت  للثق  المف ط ، اذ يمر  بسببما أ الباحث يوص  بض اة  التوعي  بالعواقب الوخيم 

ا يمرك  أالثقك  المف طك   اذا فك ادألا األ الااطئك  ، اوقك اةالتما يزيد تك  احتماليك  اتاكاذ  ، الص يحالق اة 

 التك  ي تمك  أا تركوا تفيكد ا الوسائ  المسكاعد  أ ا التلمي اوأ ام ببعض اإلشاةاوأق  ع ض  لالذتم يرونوا

ا الممكام الااجمك  لمع في  اضكعف التقيكي  للمعلوتكاو أا المواقكف ألم  ف  اتااذ الق اة، فضال ع  الت يزاو ا

 ع  الثق  المف ط .

التقدي او المباي  فقط علل ا المعاي   عب  امبتعاد ع  بموضوع اصداة األحرام امحتمالي  أ امذتمام-6

 الت يزأا  للمعلوتاوعدم مفاي  المعالج  المع في  ا اآلةاءاالتفري  الجاتد االتصلب ف   الاب او الشاصي 

 تما.تعالجف  

ات تأسيس وحدة لألبحا  والدراسات االستراتيجية االستابارية في كل مديرية من مديريات االستابار – 7

 لوكالةالرئيس المقر  بحا  والدراسات االستابارية فياألبمركز  جميعهاترتبط و ا رهاب،ومكافحة 

 .للوصول الى التكامل األمثل في تقاطع المعلومات وتالق  األفكار االتحاديةاالستابارات والتحقيقات 
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ورعاية الباحثين  االستابارية،توفير الدعم الماد  واللوجستي لمراكز األبحا  والدراسات  – 8

والتحدي  المستمر للمنيومة في التطوير  أجل المساهمةالمتاصصين في البحو  االستابارية من 

 االستابارية.

االبتكارات واالاتراعات في وزارات ومؤسسات الدولة ذات العالقة بوسائل العمل  االستفادة من -9

 سرية التصنيع والتشفير واالستادام.االستابار  ذات المنشأ الوطني للحفاي على 

من المتميزين الماتلفة، الطاقات المتميزة في الجامعات ومؤسسات الدولة ورعاية استقطاب واستثمار  – 22

البارعين في المهارات النادرة في االاتصاصات النوعية وضاها في مفاصل مديريات االستابارات 

 االستابار  المطلوب.ومكافحة ا رهاب بعد اجتازها التدقي  

توزيع الضباط والمنتسبين من حي  العدد واالمكانيات واالاتصاصات على مديريات االستابارات  – 22

ومكافحة ا رهاب وفقا لنوع وطبيعة وحجم التحديات ا رهابية لكل مديرية من المديريات وااصة مديريات 

دينية الااصة والزيارات المليونية وبابل ذات محافيات النجف األشرف وكربالء المقدسة ذات الطبيعة ال

 الطبيعة الديموغرافية القلقة المتعلقة بحواضن ا رهاب في جرف النصر.

مديريات االستابارات ومكافحة ا رهاب وأن تكون بعيدة عن كل اعتماد أبنية نموذجية موحدة ل -20

تسبين والمعدات وإجراءات الحركة للعمليات التجمعات السكانية لتأمين السرية المطلوبة لعمل الضباط والمن

 االستابارية االستباقية المباغتة.

تدريب الضباط والمنتسبين على أحد  الوسائل والبرامج التكنولوجية المتقدمة ووسائل الذكاء  –23 

 والمنتسبين في االستابارات. باطالصناعي الحدي  بالتزامن مع البناء الفكر  والمهني لشاصية الض

تأسيس كلية عراقية حديثة متاصصة بالتدريب والتأهيل االستابار  الوطني المحلي والتعامل بحذر  –24

شديد مع دورات التدريب والتأهيل الاارجية للمحافية على الضباط والمنتسبين من محاوالت التجنيد أو 

 االاترا .  
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 المقترحات: 

متغيرات جديدة أارى وبيان مدى عالقتها بمهارات التحليل مماثلة للبح  الحالي تشمل دراسات إجراء - 2

والمستوى االستابار  لدى الضباط والمنتسبين في مديرية االستابارات ومكافحة ا رهاب وفقا للعمر 

 للضباط والمنتسبين.       التعليمي والتاصص األكاديمي 

تتناول متغيرات جديدة ماتلفة أارى وبيان مدى عالقتها بالثقة دراسات مماثلة للبح  الحالي  ج اءإ - 0

المفرطة باألحكام االحتمالية لدى الضباط والمنتسبين في مديرية االستابارات ومكافحة ا رهاب وفقا للعمر 

 للضباط والمنتسبين.          والمستوى التعليمي والتاصص األكاديمي 

ف  العم  ف  تشري  اامتسا  تماةاو  الميداني  اولادت  االاب ث  ساواو اج اء دةاساو تتااال أإ -3

 الت لي  امستاباةي.

حرام امحتمالي  ف  بلوة  اتشري  ساو تتااال تدح اسمام أساليب خفض الثق  المف ط  ف  األدةاج اء إ   -4

 حال  المعاي   لدح الضباط االماتسبي .

م امحتمالي  اعالقتما بمتغي او أخ ح تث  نمط الشاصي  حرااساو تتااال الثق  المف ط  ف  األدةج اء إ -5

 . ساليب التاشئ  امجتماعي  االوع  تا اةاء المع ف اأ

اعالقتمككا  داء اصككعوب  الممككام ل االاضككج المع فكك  االرفككاء  فكك  األدةاسككاو تتاككاال داة التفككاؤجكك اء إ   -6

 .امحتمالي حرام الثق  المف ط  ف  األب

الضكباط ثك  اسكتادام التغ يك  ال اجعك  فك  التقليك  تك  الثقك  المف طك  لكدح تج يبي  تتااال أ دةاس ج اء إ   -7

 .االماتسبي  ف  امستاباةاو 

ح الضكباط    لكدت سكي  حالك  المعكاي، لالفاعلك  الاوعيك   اآلليكاو  اج اء الدةاساو الت  تتااال تتغي اتمكا   -8

 . ذ   للق اةاوحراتم  خاطئ  قب  المض  ف  اتااذت  أف  األسبا  الت  قد تجع  االت ميز االماتسبي  

( 6-3التي تتناول )برامج تدريبية( فعالة تتراوح مدة إنجازها )والدراسات االستابارية البحو   دعم – 9

 .مديرية االستابارات ومكافحة االرهابأشهر، بالتنسي  مع 

 التوسع في البحو  والدراسات االستابارية الميدانية. –22
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 السؤال االستطالعي المفتوح لبناء فقرات مقياس مهارات التحليل االستخباري

 
                                           وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                         

 جامعة القادسية / كلية اآلداب                                                  

 قسم علم النفس                                                  

  الماجستير – الدراسات العليا

  

 

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

 تحية وتقدير.....

تار  امجاب  عاكه برك  دقك   تمما ، ةاجيا يدير  سؤام بدةاس  علمي ، ايضح بي  أي ام الباحث القيام  

 غي  تقيد  ب م  امس .ع  السؤال ، ذ  ألغ اض الب ث العلم  ا ا امجاب  بأ، علما تماي  ا

 مع الشكر واالمتنان...

الت ليك  المكاذ  لل قكائق اامسكتاتاجاو، االتك  تتضكم  التفصكي  : )بأنكه الت لي  امسكتاباةي يع ف  

شككاؤذا اف اذكا الكل ذاتكك  اغيك  ذاتك ، اتقييممككا بشكر  فك دي اتشككت ك االتوليكف لكدلك  التكك  تك  جمعمكا اإن

االتوص  إلل استاتاج عب  امستق اء ااصداة امحرام، اذك  تكامج قابك  للتافيك  تسكاعد ت للك  امسكتاباةاو 

 (.علل أداء اظائفم  األتاي  الااص  بم 

 

 فعال في عملية التحليل االستخباري ؟ماهي برأير ، أبرز المهارات التي تعتقد بأنها ذات تأثير  السؤال:

  - االجابة:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 
  طالب الماجستير                                                                                      المشرف           

 جواد كاظم عبد ظاهر                                                              د. كاظم جبر الجبوري             .أ
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 ( 5ملحق ) 

                                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                         

 جامعة القادسية / كلية اآلداب                                                    

 قسم علم النفس                                                        
                                                     الماجستير  –الدراسات العليا 

 

 
 

 المهارات( لمقياس مهارات التحليل االستخباريم / )تحديد 
 حضرة األستاذ الفاضل / .................................. المحترم.

 تحية وتقدير...
)مهارات التحليل االستخباري وعالقتها بالثقة المفرطة في األحكام   وم حـ  اا حج ح   اثه حــوسوم 

 .تخبارات ومكافحة اإلرهاب(االحتمالية لدى ضباط ومنتسبي مديرية االس
لغرض بناء مقياس مهارات التحليل اليها، فيما يلي عددا من المهارات التي تم التوصل و        

فيها من حي  العلمي السديد رأي   ولكل منها، تعريفها الااص، راجيا بيانمهارة، 00االستابار ، وعددها 
 ا ضافة أو الحذف أو التعديل

  قبل الشروع في تثبيتها كمهارات أساسية في بناء المقياس.أو بقائها كما هي، 
 

 )مهارات التحليل االستابار (  استنادا على نيرية التحليل االستابار  لريتشارد د هوير،تم تعريف وقد 

الت لي  الماذ  لل قائق اامستاتاجاو، الت  تتضم  التفصي  االتوليف لكدل  الت  ت  جمعما اإنشاؤذا )  بأنها:

، اتقييمما بشر  ف دي اتشت ك االتوص  إلل استاتاج عب  امستق اء تمم  اغي   تمم  اف اذا الل 

حرام، اذ  تامج قاب  للتافي  تساعد ت لل  امستاباةاو علل أداء اظائفم  األتاي  الااص  بم  ااصداة األ

(Heuer,1999:9). 

تـث ل حــه  حت ونظ ح ــ  تتـت ون  ه ـن خ  ة علـ ي  ق ني    تئ  حـ  اا حلستن  ة  آ حئقم     ـد       
ع عالـي  ـق  س ـه  حت حـتال ل حلستخ   ي. ـلظ ه ة حــق سي ـغ ض  ن   حـت ـ ي  ( أـ م  (وذـك  ـو
 حـق ـاي  تحــه  ح

 .حج ح  حـت د ل أو حإلـ  ي عل ه ( أـ م حــه  حت غ   حـق ـاي أو وعالـي )
 
 
 

 طالب الماجستير                                                        اشراف
 جواد كاظم عبد ظاهر                                           أ د. كاظم جبر الجبوري
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 حـت د ل غ   ق ـاي ق ـاي حــه  حت ت

    حـف ديـه  ة حـ قف حـذهن   0
    ـه  ة تال ل حـتشف   3
    ـه  ة حـتن   حلستخ   ي 2
    ـه  ة تدح ة حـوتت 4
    وحـتـو ه وحلنق   ـه  ة تال ل حـخدحع 2
    ـه  ة حـتفق   حـتال ل  6

7 
ـه  ة حـتق ف ـع حـظ وف حــتغ  ة 

 وحلادحا غ   حــتوت ي
   

ـتقنلوج   ـه  ة حلستخدحم حةـثل  8
 حــ لـو ت

   

    ـه  ة حـاس س ي حـثق   ي 9
    ـه  ة حلتن ع وتوة حـشخق ي 01

ـه  ة ـغي حـجسد    حـتوحقل حـف  ل  00
 حـلفظ  وغ   حـلفظ 

   

    ـه  ة حـ ـل قجز  ـن    ق 03
    ـه  ة حـق  دة وحــ  د ة وحل تق   02
    ـه  ة حـتنظ م وتاد د حةـو  ت 04
    ـه  ة حلنت  ه حـى حةجزح  وحـتف ق ل 02
    ـه  ة تاد د حــشقلي 06
    ـه  ة تـو د حـفـ   ت 07
    ـه  ة جـع حــ لـو ت حلستخ    ي 08
    ـه  ة تقو م حـفـ   ت حلستخ    ي 09
    ـه  ة حــ حت ي حلستخ    ي حــستـ ة 31
    ـه  ة تدح ة حـتال ل حلستخ   ي 30

    ـه  ة قت  ي وحعدحد حـتق     حلستخ    ي 33
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 )ت    ف ـه  حت حـتال ل حلستخ   ي(

 
تعيا  فراة اآةاء إبداعي  ل   تشرل  الف د أل توليد اإنتاج  ابم ايقصد -ـه  ة حـ قف حـذهن  حـف دي   -0

اضح ال ذ  ف  حال  ت  اإلثاة  االجاذزي  للتفري  ف  م  امتجاذاو لتوليد أمب  قدة ت  األفراة حول  أي

 ااألفراةيسمح بظموة م  اآلةاء ال  ي ، ب يث يتاح للف د جو ت   المط اح،المشرل  أا الموضوع 
زة  لتق لت و -ـه  ة تال ل حـتشف     – 3 ـ حسالت حـ دو وعـل  ته وه  ـه  ة  ك حـت ـ ي حـس  ي حـــ 

ي حتج هه .  وحخت حته  و هـه  ـو   ي ـدـولته  وتفق قه  وحتخ ذ حلج ح حت حـالـز
المعلومات للمستقبل على أساس التقديرات االستابارية  مهارة اجراء وه -ـه  ة حـتن   حلستخ   ي   – 2

و ق  ـلتال الت حلستخ    ي المتوقعة والتاطيط المرتقب لألحدا  القادمة البيانات السابقة والحاضرة و
 حــتو  ة.

ه  عـل ي تخط ط ي دت قي ـلس ط ة وحـتاقم   ـوتت حـذي  قـ ه حــالل حلستخ   ي  -ـه  ة تدح ة حـوتت -4 
 حــختلفي.   ةنشطيعند حـق  م 

ه  تد ة حــالل حلستخ   ي على قشف تـل ل وخدحع  -حـخدحع وحـتـو ه وحلنق    تال ل  ـه  ة-2
ـ لـو ت غ   قا اي و خف  حـاق ئق وحـذي ـن حـــقن حن  اقل ج ح     عط  حــستجوب حـذي  قوم 

 ذـك حتخ ذ حــالل حلستخ   ي ـق ح حت خ طئي.
ن ق  ث نو ي أو   ع ي تجزئي حــ لـو ت حــت اي تـى عه   -حـذق   حـتال ل  )حـتفق   حـتال ل (   ـه  ة-6

ن ثم تنظ ـه   د حك ـ    نه  ـن عالت ت أو  وح ط  ــ   س عد على  هم  ن ته  ـو ووضع االستنتاجات وح 

 .المالئمة
ه  حـقد ة على حلست دحد حـدحئم ـل ـل  -ـه  ة حـتق ف ـع حـظ وف حــتغ  ة وحةادحا غ   حــتوت ي  -7

 لستخ   ي وحـتق ف ـتغ   حـخطط حــس قي نت جي حـظ وف حـط  ئي. ـ وني ـع ا لت حـطوح ئ خالل حـ ـل ح
ه  حـقد ة وحلست دحد حـج د ـلت لم وحدح ة حـتط  ق ت  - ـتقنلوج   حــ لـو تحلستخدحم حةـثل  ـه  ة -8

وحتع حـتوحقل حلجتـ ع  وحـ  حـج وحـتط  ق ت حـاد ث  ي.حـتقنلوج ي ـثل حستخدحم حـا سوب ووس ئل حلتق ل ـو
ه  اس س ي ع   حـثق   ت أو ه  وع  ثق     وه  تتـ قز اول ـ   ي  -ـه  ة حـاس س ي حـثق   ي  -9

حآلخ  وتق ل حـثق   ت حلخ   وهو  ت حلخ  ن حـثق   ي  وه  ـ ت طي  ـ ـقف  ة حـثق   ي حـت  ت ن  حــه  حت 
ي ـلتوحقل حـف  ل ـع حـن س ـن حـثق   ت حةخ    ا ا تـّقن حـاس س ي حـثق   ي حل  حد ـن حـتنقل  حـالـز

  نج ح ــن ثق  ي ـختلفي وحـتف عل ـ ه .
ه  حــقد ة حـت   تـّتع  ه  حـ  ض وحـت  تـّقنهم ـن تغ    سلوق  ت  -ـه  ة حلتن ع وتوة حـشخق ي  -01

 ّ ني.وتن ع ت وتقّ   ت شخص آخ  أو حشخ ص حخ  ن تج ه   د أو ـجـوعي أ  حد أو أادحا أو  ق ة ـ 
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وه  حـق ن ي حستخدحم ت ا  حت حـجسد     -ـه  ة ـغي حـجسد    حـتوحقل حـف  ل حـلفظ  وغ   حـلفظ   -00
وهي حـتف عل ـع حــتهم أثن   حلستجوحب وحـتوحقل حــ  ش  ـ ه وجه  ـوجه  شقل ـفظ  أو غ   ـفظ   

 إرسال واستقبال رسائل  بكلمات أو بدون كلمات.  توحقل ع   عملية
ه  حـقد ة على حـ ـل  ـهن ي ـع حـف  ق حو حــجـوعي ـتاق ق هدف  -ـه  ة حـ ـل قجز  ـن    ق  -03

 ـ  ن ـشت ك وتجنب حلجته دحت حـف د ي وذـك ع   حـتش و  وحـت ق ز وتدو ن حــالاظ ت حـه ـي. 

ـ ـل حلستخ   ي وحـتال ل  حـقد ة على حـتالك حـشخص ـدح   ي حهي  -ـه  ة حـق  دة وحــ  د ة وحل تق    - 31
 وحــ  د ة ـق  دة ذـك حـ ـل وت ن ه وتقل فه  ـه م تتطلب ـنه ت  دة وحنج ز ذـك حـ ـل.

وه  تاس ن حـت  ـل ـع ع ـل حـوتت  وتاس ن حـقد ة على قنع  -التنييم وتحديد األولويات: ـه  ة -24
و  ت وتنف ذ عدد ـن  ي على   د أو    ق  ـطلوب تنف ذه  حـق ح حت وحـقد ة على تاد د حلـو حــه م حــ  ـو

ن  ـادد.  ــن تط   ـز
واالنتباه الى التفاصيل واالجزاء ـه  ة حلنت  ه ـألجزح  وحـتف ق ل  ه  حـقد ة على حـفهم حـدت ق ـألـو   -02

 الصغيرة الدقيقة وتركيز الشعور في شيء محدد سواء كان ذل  الشيء معلومات او سلو .
ه  حـقد ة على حستخدحم ـق د  حــ لـو ت ـن أجل تاد د نوع ي  -ـه  ة حـت  ف على حــشقلي  -06

 حـتال ل حــن سب ـو   ـقن حـاقول عل ه ـن ـ لـو ت    ـوعد ـادد.
ع ت ئـي ـن حة ق   حلـو ي  -ـه  ة تـو د حـفـ   ت حلستخ    ي  -07 ه  تد ة ـالل حلستخ   ي على ـو

ال     حـ ـل. خقوص حــشقلي   حــوحجهي )حــستجوب( و تم ذـك ـن خالل أ ق  ه حـخ قي أو حستش  ة حــز
ه  عـل ي تجـ ع حــالل حلستخ   ي ـلـ لـو ت  ط ته حـخ قي  -ـه  ة جـع حــ لـو ت حلستخ    ي  -08

ـن أجل  حثن   حستجوحب حــتهم ـثل حإل ا   وحـتالعب  ـش ع ه أو حــغط عل ه أو تو      ص ع دـي
 حـاقول على حــ لـو ت )حــق  ـي(.

ه  عـل ي حـ اا عن حـاجج وحةدـي حــنطق ي حـت  ت  د حاد   -ـه  ة تقو م حـفـ   ت حلستخ    ي  -09
 حـفـ   ت وتسنده  وحـت  ـو ه  حــالل حلستخ   ي ـس ق .

ت حو حلهدحف حـ ش  ي  شقل دحئب ه  عـل ي ـت   ي حــ لـو  -ـه  ة حــ حت ي حلستخ    ي حــستـ ة  -31
  غ ي حـاقول على ـ لـو ت جد دة.

ه  تدح ة وتنظ م عـل ي تال ل حــ لـو ت حلستخ   حت ي  -ـه  ة تدح ة تال ل حــ لـو ت حلستخ    ي  -30
حةـو ي عن ط  ق   ط حـنق ط ـع   ـه   وحـوقول تـى ـواي ـتق ـلي ـن حــ لـو ت  ـه  عدة تال الت 

ستو  ت ـفقلي.وتقن ن ي  ـو   ف ت أـن ي  ونط ت ت ـز
ه  تد ة حــالل حلستخ   ي حو حـق ئم   ـل ي حلستجوحب  -ـه  ة قت  ي وحعدحد حـتق     حلستخ    ي  -33

نطق ي  حــتاقلعلى تدو ن وق  غي حــ لـو ت  عل ه  وقت  ته     شقل تق     قو ة وحـاي ـو
تسلسلي.  ووحت  ي ـو
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 (6ملحق ) 

                                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                         

 جامعة القادسية / كلية اآلداب                                                    

 م علم النفس                                                  قس      

       الماجستير  –الدراسات العليا 

                                               

  

 

م/ إستبيان آراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس مهارات التحليل االستخباري 

 األولية ابصورته

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

)مهتارات التحليتل االستتخباري وعالقتهتا بالثقتة المفرطتة فتي األحكتام ي ام الباحكث إجك اء ب ثكه الموسكوم   

اإلطككالع علككل األدبيككاو ابعككد  االحتماليتتة لتتدى ضتتباط ومنتستتبي مديريتتة االستتتخبارات ومكافحتتة اإلرهتتاب(

تمكككاةاو الت ليككك  الباحكككث تقيكككاس اتماةاتكككه أعكككد  الت ليككك  امسكككتاباةياالدةاسكككاو السكككابق  التككك  تااالكككت 

الك ي   Richards J. Heuer (1999)امسكتاباةي افقكا لاظ يك  الت ليك  امسكتاباةي ل يتشكاةد ج. ذكوي  

الت لي  الماذ  لل قائق اامستاتاجاو، الت  تتضم  التفصكي  ع ف تماةاو الت لي  امستاباةي علل أنما :) 

، اتقييممكا بشكر  فك دي اتشكت ك تممك  اغيك   تممك  االتوليف لكدل  الت  ت  جمعما اإنشاؤذا اف اذكا الكل 

حرام، اذك  تكامج قابك  للتافيك  تسكاعد ت للك  امسكتاباةاو االتوص  إلل استاتاج عب  امستق اء ااصداة األ

 .(Heuer,1999:9ظائفم  األتاي  الااص  بم  )علل أداء ا

تماة  تاتلف  ف  الت لي  امستاباةي، اأتام ( 88)تواعت علل  فق    ( 17 ) ت لقد تألف المقياس ا

 تاطبق عل ّ حيانا، أ تاطبق عل ّ  غالبا، تاطبق عل ّ دائما،  تاطبق عل ّ خمس  بدائ  لإلجاب  ذ  ) م  فق   توجد

لمكا  نظك ااعلكل التكوال .  (8، 2، 2، 4، 2)اقد أعطيت البكدائ  الكدةجاو التاليك   (.أبداتاطبق علّ  ، م قليال

تجال الب كث العلمك ، فكإا الباحكث ي جكو تكار  إبكداء آةائرك  حكول صكالحي   ادةاي  ف تتمتعوا به ت  خب   

                                                .الفق او ت  عدتما تح إج اء التعدي  ال ي ت انه تااسبا

 :   مكان العمل                               العلمي:  اللقب                                المحكم:  اسم 

 

  طالب الماجستير                                                                             المشرف        

 جواد كاظم عبد ظاهر                                                              د. كاظم جبر الجبوري .أ
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تعيا  فراة اآةاء إبداعي  ل   تشرل  الف د أل توليد اإنتاج  ابم ايقصد -:الفردي مهارة العصف الذهني -8

اضح ال ذ  ف  حال  ت  اإلثاة  االجاذزي  للتفري  ف  م  امتجاذاو لتوليد أمب  قدة ت  األفراة حول  أي

 ااألفراةيسمح بظموة م  اآلةاء ال  ي ، ب يث يتاح للف د جو ت   المط اح،المشرل  أا الموضوع 

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

    الجوانب الماتلف  ل  بتم يص ااتعاا ت  ماف أحل  المشر 8

بشككر  حكك   اضككح عككد  حلككول للمشككرل  ااناقشككما فكك  ذذاكك  2

 اغي  تقيد

   

اة أفضكك  ال لكول الممراكك  للمشكرل  بط يقكك  يكاخت تمرك  تكك أ 2

 عقالني  تاطقي 

   

لمشكككرالو  لكككول لالماكككاةج االاتمتكككح بالقكككدة  علكككل ايجكككاد  4

 خ ي  ايجادذاالصعب  ل  يسبق لر

   

ماو الصكعب  لك  يسكبق  لول للممالمااةج االايجاد أستطيح  2

 خ ي  ايجادذالر

   

التوص  الل الف ضياو امسكتاباةي  الفعالك  بكداا   م يمر 6

 اللجوء الل العصف ال ذا  الماظ 

   

 

لكحداث  المستقبلي امستاباةي  االتوقعاو التقدي او ااج اء   اضحذ   -مهارة التنبؤ االستخباري: -2

 االتاطيط الم تقب لكحداث القادت  المتوقع  ال الي المعلوتاو االبياناو السابق  ا اعتمادا علل

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

أعتقد بأا التابؤ امستاباةي الااجح ذو الت لي   8

 امست اتيج  للمشرل  اليس الترتير  الم حل  لما

   

ألجأ الل تقدي ات  امستاباةي  السابق  ف  ت ديد التمديداو  2

 امةذابي  الم تمل  

   

أتا  ق اةات  بمداء اتأن  تست ض ا م  الت دياو  2

 ف  المستقب  المفاجئ  اإلةذابي 
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اعتمادا علل محتمامو امستاباةي  المقبل  أحسب م  ا 4

 امستاباةيتدةيب  نوع اةصان  

   

تاطيط  امستاباةي المستقبل  بط يق  م تاضح أضح  2

 للعشوائي  اا الصدف  أا اآلةاء الشاصي 

   

امستعداد الفعال للمااط  القادت  تعتمدا  أثاب  ت  أج  6

 علل خب ات  ف  العم  االتدةيب الاوع  المستم 

   

 

 حي ذ  قدة  الم ل  امستاباةي علل مشف تضلي  اخداع المستجو   -واالنكار:مهارة تحليل الخداع  -2

 ياف  ال قائق  اايقوم بإعطاء تعلوتاو غي  ص ي   

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

علل دةج   للتع فللمتم   حقيقي اب اذي  تعلوتاو  أذم  8

 ته ف  نفيما أا تأميدذاتصداقي

   

 تاتلف  لرشفابصيغ  المتم أسئلت  علل م ة نفس أ 2

 التااقض أا التزييف ف  اإلجاباو

   

ت ققي    أعتقد بتبادل األدااة ف  امستجوا  للمتم  تا بي 2

صاةتي  اآخ ي  لطفاء ااختياة أحد امسلوبي  أا امثاي  

 تعا اعتمادا علل نتائج امستجوا  

   

للعمالء لدي القدة  علل مشف أب ا اسائ  التاف  االاداع  4

 المزداجي  ااإلةذابيي  الم ت في 

   

    الر   للتأمد ت  تصداقي  المتم  مشفبوسائ   ستعي أ 2

حامو امشف الجسد للمتم   لغ بإتران  ت اقب  ات لي   6

 لديه الر   أا التمويه االاداع

   

بوسائ  مشف ات لي  الاداع اامنراة مافي  احاط  أتتلك  7

 ال قيق للوصول الل 

   

أستفيد ت  الساعاو األالل معتقال المتم  قب  أا يتريف  1

 أاالتمويه اإلنراةافيبدأ باإلخفاء تح بيئ  السج  الجديد  
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أفقد ثقت  ف  تصداقي  المتم  عاد أال م ب  تؤمد  ي تربما  1

 أثااء امستجوا 

   

 

متصامو ات اسالو العدا اعملياته   تز فك التعمي  الس ي  الم عملي ذ   -مهارة تحليل التشفير: -4

 اتااذ امج اءاو الالات  اتجاذماااخت اقما افممما اتع ف  تدلومتما اتفريرما ا

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

اا ت اقب  ات لي  امتصامو افك التشفي  لما أذمي   8

 قصوح ف  ت ديد المشرل  االمتم  

   

لدي الاب   الرافي  لفك الت تيز ف  امتصامو  2

 الواةد  فيماالمعلوتاو  االم اسالو المشف   ات لي 

   

الم اسالو  أستطيح تدةيب اتالئ  ف  العم  علل ت تيز   2

 الس ي  اامتصامو المشف  

   

عب  األجمز   الاداءاوم   ف الت تيز الس ي  استعم  4

 ال سمي لواجباو اداء ألالمشف   

   

 

 اتافي  الممام  المتطلباوا التعات  تح عات  الوقت القدة  عللاذ   -مهارة تنظيم وتحديد األولويات: -2

 ، االتعات  تعما حسب أذميتما ادةج  خطوةتما  ضم  إطاة اتا  ت دد  مطلوبال

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

دةجك  أذميتمكا بالتعكااا تكح ل افقكاتممات  فك  العمك  أةتب  8

 اتالئ  ف  العم 

   

ت ككت ضككغوطاو العمكك  فكك  الوقككت علككل اداة   لككدي القككدة  2

 المتعدد  للواجباو يتافي 

   

أعمكك  علككل تعككدي  ات ككديث األسككبقياو فكك  عملكك  بشككر   2

 تستم 

   

    أت ك تمم  ت ديد األسبقياو للجماو العليا احسب األاات   4
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االمممككاو حسككب تاظككي  ات تيككب األالويككاو فكك  أتصكك ف  2

 خطوةتما

   

أعتمككد علككل خب تكك  الممايكك  فكك  العمكك  لتزايككدي بالم انكك   6

 الالات  ف  ت تيب أسبقياو العم 

   

 

ال اسكو  ااسكائ   عمالذ  القدة  اامستعداد الجيد للتعل  ااسكت -تكنولوجيا المعلومات:  ماستخدا مهارة -6

 ال ديث التراولوجي   امتصال ااألجمز  الس ي  الااص ، اتواقح التواص  امجتماع  االب اتج االتطبيقاو 

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

تغا  وجيا التع ف علل الوجوه أعتقد بأا استادام تراول 8

 التعقب الميدان  للعااص  المطلوب  ع 

   

لوجي  حديث  حول العم  وتعل  تطبيقاو ترا ف  لدي ال غب  2

 حتل لو مانت صعب  امستاباةي

   

ألنما  تستعد دائما لتعل  تماةاو ال ماء الصااع اشع  بان   2

 تزيد ت  ثقت  ف  اتااذ الق اةاو

   

ف  جمح  الوسائ  التقاي  ال ديث ب ألجأ الل امستعان  4

 لوتاو اتعقب المج تي عالم

   

أستفيد ت  ال ماء الصااع  ف  س ع  الرشف ع  العملياو  2

 المشبوذ 

   

أةح بأا عمل  امستاباةي الفعال يعود الل استادات   6

 للتقاياو ال ديث  ذاو الماشأ الس ي الوطا 

   

 

اامنتباه الكل التفاصكي  ذ  القدة  علل الفم  الدقيق لكحداث  -:والتفاصيل الدقيقة االنتباه لألجزاءمهارة  -7

 .ت دد  سواء مانت تعلوتاو اا سلوكاامجزاء الدقيق  ات ميز الشعوة ف  أشياء 
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 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

لتشري  الصوة  المتراتل  ع  المتم  أذت  بر  التفاصي   8

 أا صغي   تمما مانت دقيق االمشرل  

   

    المشرل تفاصي  لغ ض الوصول الل  الفعال بالصب أت لل  2

أااجه المتم  بشر  ااثق اتباش  عادتا أتتلك األدل   2

 التفصيلي  الدقيق 

   

    يؤدي الل تع ف  التفاصي  ال ي ذوت ميزي علل الر   4

    لااصا اللالعام أحل  المشرل  ت   2

ت  األجزاء اصوم الل بمداء اعق  ناقد أحل  المشرل   6

 ف  امستجوا  اتس ح الج يم  الر 

   

ضيح غوط العم  حتل م تضلالتع ض  حاال تجابأ 7

 المستعجل أا ف  الواجباو الطاةئ  اخاص  التفاصي  

   

الت لي   ف  مانت بسيط  تمما لمتاح االمعلوتاو  أستفيد ت  1

 امستاباةي

   

 

ا أسككاليب ااسككائ   للمعلوتككاو بطكك قذكك  عمليكك  تجميككح الم لكك  امسككتاباةي  -جمتتع المعلومتتات:مهتارة  -1

تك  لكه  االتالعب بمشاع ه أا الضغط عليه أا توفي  ف ص عادل   إلي اءاااستجوا  المتم  تاتلف   بما فيما 

 أج  ال صول علل المعلوتاو )المقايض (.

 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

منمياةه  الصدت  األالل معتقال المتم ساعاو أستثم   8

 المطلوب  المعلوتاوبأذ   استعداده لإلدمءا نفسيا

   

 أجع  المتم  ف  حال  ت  التوت  االقلق ت  أج  البوح ع  2

 المعلوتاو م 

   

    تقاب  تافيف العقوباو عاه تع  أشجح المتم  علل التعااا 2
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ال صول علل تعات  بلطف اتود  تح المتم  ف  أ 4

 امستاباةي  ألنما الط يق  األفض  المعلوتاو

   

تح المتم  ف  ال صول علل بعاف اقسو  أتعات   2

 س عالط يق  األألنما  ،مستاباةي ا المعلوتاو

   

الوسائ  التقاي  ال ديث  ف  ال صول علل  لأعتمد عل 6

 المعلوتاو

   

ستمالته م المتم عات  تح الشاصي  أا المواضيح ال أتق  فتح 7

 العام افم  اضعه الافس 

   

أجيد ف  التفااض تح المتم  للوصول الل المعلوتاو  1

 المطلوب الاوعي  

   

تح م  تتم  بأسلو  خاص افقا للف اق الف دي  بي  أتعات   1

 المتممي 

   

المتم  اافماته بانه )م ش ء(  أتتلك القدة  علل استفزاا 80

 نوعي بمعلوتاو  ايدل ه، لر  يظم  أذميت

   

اتفريك  امتصامو لدي امتراني  علل ت اقب  ات لي  88

 عاد جمع  للمعلوتاو التشفي 

   

ش ء ع  تفاصي  حياته بمع فت  م   بإتران  اشعاة المتم  82

 ااا امعت اف ذو ال   األتث 

   

ف  بيئ  العدا ااخت اقه ت  أستطيح العم  بشر  تتاف   82

 ف  جمع  للمعلوتاو ال قيقي  الاوعي  الداخ ،

   

الجمعي  )الالي  اإلةذابي (  ذويتهالمتم  ت   خ اجأسعل إل 84

 الشاصي  ذويتهالل ف  استمداد قوته  يستاد عليماالت  

   

 

األاليكك   ااآلةاء األفرككاة بعككضم لكك  امسككتاباةي علككل اضككح القككدة   ذكك  -توليتتد الفرضتتيات:مهتتارة  -1

 أفراةه الااص  أا استشاة  الزتالء ف  العم . ، عب   اذا باصوص المشرل  ال
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 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

عادتا ي فض المتم  التعااا تع  أحاال اضح بعض  8

 الف ضياو حول ج يمته 

   

لدي القدة  علل صياغ  الف ضياو العادل  حول شاصي   2

 الج يم المتم  اتس ح 

   

ف ضيات  امستاباةي  ع  المتم  افقا أتمر  ت  بااء  2

 قليل  للمعلوتاو المتيس   تمما مانت

   

ت  األذ  الل امستاباةي  الف ضياو  أتدةج ف  اشتقاق 4

 المم  الل األق  أذمي 

   

    التقليدي   اغي مبتر   الالف ضياو  أبادة الل اضح بعض 2

عاد اتماي  اأعم  بموضوعي   الشاصي بمشاع ي أحتفم  6

 اضع  للف ضياو

   

التشفي  افك الس ي   لالتصامو ات ليل أاظف ت اقبت   7

 امستاباةي  ف ضياوف  صياغت  لل

   

أتداال تح اتالئ  ات جع  ف  العم  عاد اضع   1

 للف ضياو امستاباةي 

   

أةح بأا ف ضيت  امستاباةي  األالل الت  أتوص  اليما  1

 ذ  الف ضي  الوحيد  الجدي   بالثق  متااذ الق اة المااسب

   

 

إداة  اتاظكي  عمليك  ت ليك  المعلوتكاو امسكتاباةاتي  األاليك   ذك  -مهارة إدارة التحليتل االستتخباري : -80

ط يكق ةبكط  إنتاجيك  عك تك  أجك  ال صكول علكل أمثك  المعلوتكاو  تاظمك  للت ليك  امسكتاباةي،خلق بيئ  ا

، االوصول إلل لوح  تتراتل  ت  المعلوتاو، لما عد  ت ليالو اتصايفاو المعلوتاو امستاباةي  تح بعضما

 ، انطاقاو اتاي ، اتستوياو تفصل أتاي 
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 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

ت حل  ت  االت ليالو لر  البياناو أعم  علل توثيق جميح  8

 للمتممي ت اح  امستجوا  

   

، الجلوسعد اتق،  التموي ، العم ، اإلناةبيئ  ف  أت ر   2

 الدع  الفا  االلوجست ، اامنسجام االتفاع  تح الزتالء

   

أتص ف بمداء اتأن  افقا لتدةيب  المما  اخب ت   2

 الشاصي  ف  إداة  الت لي  امستاباةي

   

معلوتاو ه للعلل اسائ  العدا ف  جمعأستطيح التع ف  4

 اإداةته للتاطيط االتافي  للعملياو امةذابي 

   

اا أس ع اأتث  ط يق  لقياد  الت لي  امستاباةي الفعال  2

 تتمث  ف  تقاطح المعلوتاو االتاسيق بي  م  المدي ياو 

   

تؤدي ألنما احداو الت لي  امستاباةي  أفقد ثقت  ف  مث   6

 الل تشتيت المعلوتاو ااألحرام االق اةاو المتعاةض 

   

اا المثاب   الف دي  ف  إداة  الت لي  امستاباةي غي  فعال   7

 بداا توف  الدع  الفا  االلوجست  ب اح الف يق الواحد

   

 قياد الشاصي  ف   لعواطف أتي  عم  بموضوعي  ام أ 1

 امستاباةي الت لي 

   

لوتاو الم مزي  لقاعد  المع أتي  الل اعتمادي علل امداة  1

 الت لي  امستاباةيف  مأسلو  أتث  الموحد  

   

 

اتكككداي  ذككك  قككدة  الم لككك  امسكككتاباةي علككل صكككياغ   -االستتتتخباري: تقريتتتر التحليتتلمهتتارة اعتتتداد  -88

 اتاطقكك    ااضككحتماككبشككر  امسككتاباةي  تق يكك  الت ليكك المت صكك  عليمككا امتابكك   امسككتاباةي   المعلوتككاو

 .اتترات  شرال اتضمونا متااذ الق اةاو أا األحرام الم تمل   فر يا اتتسلس 
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 الفقرات  ت

 

غير  صالحة

 صالحة

 تعديلال

الملفاو ااألدل  الااص  بالمتم  االج يم  قب   قوم بتميئ أ 8

 امستاباةي  تق ي  الت ليااعداد متاب  

   

 باةي  افقا لعاااي  ةئيس  اف عي أنظ  المعلوتاو امستا 2

 تعزا  بالتفاصي 

   

عم  بانتظام علل ت ديث الت لي  امستاباةي افقا أ 2

 للمعطياو االمعلوتاو المستجد  

   

 الزتا ،ما لتسلسلجمعما افقا أأةتب المعلوتاو الت   4

 العم  امةذاب قب  اأثااء ابعد اةترا  

   

  تقاةي صياغ السيط   علل إداة  الوقت ف   أتمر  ت  2

 امستاباةي  الماتلف ، تمما مانت ضغوط العم الت ليالو 

   

أعتقد بأا صياغ  ااعداد التق ي  امستاباةي الامائ   6

بشر  تما  تاطق  أذ  عادي ت  األسلو  اللغوي ال ي 

 يصاغ به 

   

  امستاباةي الت ليالواةي  أستادم اميجاا ف  صياغ  تق 7

 ذمال للتفاصي  األساسي امداا 

   

 بشر  تطول، ألنه الت لي  امستاباةي تق ي أقوم بصياغ   1

 يتضم  اإلحاط  التفصيلي  الراتل  ع  المشرل  االمتم 

   

اتالئ  بشر  جماع  ف  اعداد تقاةي   حأتشااة ت 1

  المستعجل  الت ليالو امستاباةي  ال اتياي  ا

   

أستطيح القيام بإعداد عد  سيااةيوذاو عاد اعدادي لتق ي   80

 الت لي  امستاباةي ف  صوةته الامائي 
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 (7)ملحق                                        
 فقرات مقياس التحليل االستخباري

 قبل وبعد تعديل صياغتها من قبل المحكمين
 حـفق ة   د حـت د ل حـفق ة ت ل حـت د ل حـفق ة حــج ل
 ـه  ة

 حـ قف حـذهن 
التوص  الل الف ضياو   م يمر 6

امستاباةي  الفعال  بداا اللجوء 

 الل العصف ال ذا  الماظ 

أستطيح التوص  الل ال لول امستاباةي  

المبتر   باللجوء الل التأت  اال واة ال ذا  

 المفتوح
 ـه  ة 

 حـتن   حلستخ   ي
أعتقد بأا التابؤ امستاباةي الااجح  0

للمشرل  ذو الت لي  امست اتيج  

 اليس الترتير  الم حل  لما

أسعل للتابؤ اامستعداد الااجح لكعمال 

 اإلةذابي  افقا ل ؤيت  امست اتيجي  لكحداث

 ـه  ة
تال ل حـخدحع وحـتـو ه 

 وحلنق  

أعتقد بتبادل األدااة ف  امستجوا   2

ت ققي  صاةتي    للمتم  تا بي

اآخ ي  لطفاء ااختياة أحد 

امسلوبي  أا امثاي  تعا اعتمادا 

 علل نتائج امستجوا 

أتي  الل تبادل األدااة ف  استجوا  المتم  بي  

 ت ققي  صاةتي  اآخ ي  لطفاء

 ـه  ة
 تال ل حـتشف  

اا ت اقب  ات لي  امتصامو افك  0

التشفي  لما أذمي  قصوح ف  ت ديد 

 المشرل  االمتم 

المشف    وأتمر  ت  تتابع  افم  امتصام

 االم اسالو الس ي  متااذ الق اة المااسب

 ـه  ة
وج    حستخدحم تقنـو

 حــ لـو ت

أعتقد بأا استادام تراولوجيا  0

التع ف علل الوجوه تغا  ع  

 التعقب الميدان  للعااص  المطلوب 

أشجح علل استادام تراولوجيا المعلوتاو 

للتع ف علل الوجوه إلغاائ  ع  التعقب 

 الميدان  للعااص  المشبوذ 

 ـه  ة 
 تـو د حـفـ   ت

عادتا ي فض المتم  التعااا تع   0

أحاال اضح بعض الف ضياو 

 حول ج يمته

أستطيح اضح الف ضياو امستاباةي  المااسب  

ع  المتم  اأبعاد ج يمته ف  حال عدم تعاانه 

 تع 

 ـه  ة
 تدح ة حـتال ل حلستخ   ي 

اا أس ع اأتث  ط يق  لقياد   2

الت لي  امستاباةي الفعال تتمث  

ف  تقاطح المعلوتاو االتاسيق بي  

 م  المدي ياو

أستاد ف  اداةت  للت لي  امستاباةي الفعال 

علل تقاطح المعلوتاو االتاسيق بي  م  

 تدي ياو امستاباةاو

إداة   اا المثاب   الف دي  ف  7

الت لي  امستاباةي غي  فعال  

بداا توف  الدع  الفا  االلوجست  

 ب اح الف يق الواحد

أثاب  علل حث اتالئ  ف  إداة  اتوجيه العم  

 امستاباةي ب اح الف يق الواحد

ـه  ة حعدحد تق    حـتال ل 
 حلستخ   ي

أعتقد بأا صياغ  ااعداد التق ي   6

تما  امستاباةي الامائ  بشر  

تاطق  أذ  عادي ت  األسلو  

 اللغوي ال ي يصاغ به

أتتلك القدة  علل صياغ  تقاةي  الت ليالو 

 امستاباةي  برفاء  اتماي 
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 (1ملحق )

 
 سماء الم رمي  ال ي  ع ض عليم  تقياس  الب ث أ

 حتمالي (حرام املثق  المف ط  ف  األاا امستاباةي)تماةاو الت لي  

 مكان العمل التخصص اسم المحكم ت

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة بابل  علم النفس التربوي أ. د. حسين ربيع حمادي 8

 كلية التربية األساسية –جامعة بابل  التربية الخاصة   أ. د. رياض كاظم عزوز 2

 كلية التربية –جامعة بابل  علم النفس التربوي جريو صادق كاظمأ. د.  2

 كلية التربية األساسية  –جامعة بابل  قياس وتقويم جودت الزبيدي عبد السالمأ. د.  4

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  علم نفس الشخصية أ. د. علي شاكر الفتالوي  2

 كلية التربية –جامعة القادسية  علم النفس التربوي أ. د. علي صكر جابر الخزاعي 2

 كلية التربية –جامعة الكوفة  علم النفس العام أ. د. فاضل محسن الميالي 6

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  علم نفس الشخصية أ. م. د. أحمد عبد الكاظم جوني 7

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  قياس وتقويم أ. م. د. جاسم محمد حمزة 1

 القادسية-كلية القانون–الجامعة اإلسالمية  علم االجتماع الجنائي أ. م. د. جالل علي هاشم 1

 كلية التربية األساسية –جامعة بابل  علم النفس التربوي أ. م. د. حيدر طارق كاظم 80

 علم نفس الشخصية أ. م. د. سالم هاشم حافظ 88

 

 كلية اآلداب –جامعة القادسية 

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  قياس وتقويم أ. م. د. طارق محمد بدر 82

 كلية التربية للبنات –جامعة القادسية  علم نفس الشخصية د. علي حسين عايدأ. م.  82

 كلية التربية االساسية –جامعة بابل  قياس وتقويم   م. د. رحيم كامل الصجري 82

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  علم النفس المعرفي م. د. فارس هارون رشيد 86

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  الشخصية علم نفس م. علي عبد الرحيم صالح أ. 87

 األساسيةكلية التربية  –جامعة بابل  علم النفس العام خليل ناصرأ.م. عقيل  81

 وباحث في االستخباراتكاتب  بشير الوندي   الفريق األول الركن استخبارات            81
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  (1ملحق )

 

                                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                         

 جامعة القادسية / كلية اآلداب                                                    

 قسم علم النفس                                                           

 الماجستير   – الدراسات العليا

صورته النهائيةفي  مقياس مهارات التحليل اَلستخباري  
 

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

                          
بصكدق  بي  يديك تجموع  ت  الفق او، ن جكو ق اءتمكا بعاايك  ااختيكاة اإلجابك  التك  تاطبكق عليكك             

ت ت أحد البدائ ، علماً بأنكه م توجكد إجابك  صك ي   أا إجابك  خاطئك ، اإا )√( ، اذلك بوضح عالت  اتماي 

 لتوضي   التال : امما ف  المثال ا اإلجاب  تعتمد علل تدح تمثي  الفق   مستجابتك.

تنطبق  الفقرة ت
علّي 
 دائما

تنطبق 
علّي 
 غالبا

تنطبق 
علّي 
 احيانا

تنطبق 
علّي 
 قليال

َل 
تنطبق 
علّي 
 أبدا

أستطيح التوصك  الكل ال لكول امسكتاباةي   

المبتركككك   بككككاللجوء الككككل التأتكككك  اال ككككواة 

 ال ذا  المفتوح

  √   

 

علمنا ان الواحكد ، اأا م تضح أمث  ت  عالت  أتام الفقك    المقياس،اي جل تاك اإلجاب  علل جميح فق او   

ألا الغك ض تك  ذك ا المقيكاس ذكو الب كث  امسك ام داعك  لك م   اجابت  لنن يطلنع عليهنا أحند سنوى الباحن 

  فقط.العلم  

 الرتبة العسكرية : )              (
 

 

 الباحث / جواد كاظم عبد ظاهر
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تنطبق  الفقرات ت
علّي 
 دائما

تنطبق 
علّي 
 غالبا

تنطبق 
علّي 
 احيانا

تنطبق 
علّي 
 قليال

َل 
تنطبق 
علّي 
 أبدا

      أحل  المشرل  بتم يص ااتعاا ت  ماف  جوانبما 2

أضح بضع  حلول للمشرل  اأناقشكما فك  ذذاك  بشكر   0

 ح  اغي  تقيد

     

أتمركك  تككك  اختيكككاة أفضكك  ال لكككول الممراككك  للمشكككرل   3

 عقالني بط يق  تاطقي  

     

اتصككككف بالقككككدة  علككككل ايجككككاد الماككككاةج اال لككككول  4

 للمشرالو الصعب  الت  ل  يسبق لرخ ي  ايجادذا

     

أسككتطيح التوصكك  الككل ال لككول امسككتاباةي  المبتركك    5

 باللجوء الل التأت  اال واة ال ذا  المفتوح

     

 أسعل للتابؤ اامستعداد الااجح لكعمال اإلةذابي  افقا 6

 ل ؤيت  امست اتيجي  لكحداث

     

ألجكككأ الكككل تقكككدي ات  امسكككتاباةي  السكككابق  فككك  ت ديكككد  7

 التمديداو امةذابي  الم تمل 

     

أتا  ق اةات  بمكداء اتكأن  تست ضك ا مك  الت كدياو  8

 ف  المستقب  المفاجئ  اإلةذابي 

     

أت سب لرك  امحتمكامو امسكتاباةي  المقبلك  اعتمكادا  9

 علل نوع اةصان  تدةيب  امستاباةي

     

أضكككح تاطيطككك  امسكككتاباةي المسكككتقبل  بط يقككك  م  22

 تاضح للعشوائي  اا الصدف  أا اآلةاء الشاصي 

     

امسكككتعداد الفعكككال للماكككاط  القادتككك   أثكككاب  تككك  أجككك  22

تعتمككدا علككل خب اتكك  فكك  العمكك  االتككدةيب الاككوع  

 المستم 

     

علكل  للمكتم  للتعك ف حقيقيك ابك اذي  تعلوتاو  أذم  20

 ته عب  نفيما أا تأميدذادةج  تصداقي

     

 تاتلفك  لرشكفابصكيغ  أسئلت  علل المتم م ة نفس أ 23

 جاباتهالتااقض أا التزييف ف  ا

     

أتيككك  الكككل تبكككادل األدااة فككك  اسكككتجوا  المكككتم  بكككي   24

 ت ققي  صاةتي  اآخ ي  لطفاء
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  ت

 

 الفقرات

 

تنطبق 
علّي 
 دائما

تنطبق 
علّي 
 غالبا

تنطبق 
علّي 
 احيانا

تنطبق 
علّي 
 قليال

َل 
تنطبق 
علّي 
 أبدا

لدي القدة  علكل مشكف أبك ا اسكائ  التافك  االاكداع  25

 للعمالء المزداجي  ااإلةذابيي  الم ت في 

     

الركك   للتأمككد تكك  تصككداقي   بوسككائ  مشككف أسككتعي  26

 المتم 

     

امشككف الجسككد للمككتم   ت اقبكك  ات ليكك  لغكك بإترككان   27

 لديه حامو الر   أا التمويه االاداع

     

أتتلككك احاطكك  مافيكك  بوسككائ  مشككف ات ليكك  الاككداع  28

 اامنراة للوصول الل ال قيق 

     

أسككتفيد تكك  السككاعاو األالككل معتقككال المككتم  قبكك  أا  29

ااإلنركاة يتريف تح بيئ  السج  الجديد  ايبدأ باإلخفاء 

 أا التمويه

     

أحاال تح المتم  بط ائق اخ ح عاد أال م ب  تؤمكد   02

 ي تربما أثااء امستجوا 

     

المشكككككف    وأتمرككككك  تككككك  تتابعككككك  افمككككك  امتصكككككام 02

 االم اسالو الس ي  لكعداء ااتااذ الق اة المااسب

     

لكككدي الابككك   الرافيككك  لفكككك الت تيكككز فككك  امتصكككامو  00

 االم اسالو المشف   ات لي  المعلوتاو الواةد  فيما

     

أسكككتطيح تكككدةيب اتالئككك  فككك  العمككك  علكككل ت تيكككز    03

 الم اسالو الس ي  اامتصامو المشف  

     

عب  األجمز   الاداءاوم   الت تيز الس ي ف  استعم  04

 ال سمي لواجباو اداء ألالمشف   

     

دةج  أذميتمكا بالتعكااا ل افقاتممات  ف  العم  أةتب  05

 تح اتالئ  ف  العم 

     

الوقكت ت كت ضكغوطاو العمك  علكل اداة   لدي القدة  06

 المتعدد  للواجباو يتافي ف  

     

أعم  علل تعدي  ات ديث األسبقياو ف  عمل  بشكر   07

 تستم 

     

أتكك ك تممكك  ت ديككد األسككبقياو للجمككاو العليككا احسككب  08

 األاات 
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االممماو افقكا تاظي  ات تيب األالوياو ف  أتص ف  09

 لاطوةتما

     

أعتمكككد علكككل خب تككك  الممايككك  فككك  العمككك  لتزايكككدي  32

 بالم ان  الالات  ف  ت تيب أسبقياو العم 

     

أشكككجح علكككل اسكككتعمال تراولوجيكككا المعلوتكككاو  32

للتعككك ف علكككل الوجكككوه إلغاكككائ  عككك  التعقكككب 

 الميدان  للعااص  المشبوذ 

     

لوجيك  حديثك  وتعل  تطبيقاو ترا لدي ال غب  ف  30

 حول العم  امستاباةي حتل لو مانت صعب 

     

تسككتعد دائمككا لككتعل  تمككاةاو الكك ماء اشككع  بككان   33

ألنمكككا تزيككككد تككك  ثقتكككك  فككك  اتاككككاذ الصكككااع  

 الق اةاو

     

فك   الوسكائ  التقايك  ال ديثك ب ألجأ الل امستعان  34

 جمح المعلوتاو اتعقب المج تي 

     

أستفيد ت  ال ماء الصكااع  فك  سك ع  الرشكف  35

 ع  العملياو المشبوذ 

     

أةح بككأا عملكك  امسككتاباةي الفعككال يعككود الككل  36

للتقاياو ال ديثك  ذاو الماشكأ السك ي استادات  

 الوطا 

     

أذت  بر  التفاصي  لتشري  الصوة  المتراتل  ع   37

 المتم  االمشرل  تمما مانت دقيق  أا صغي  

     

الكل تفاصككي   لغك ض الوصككول ربيكك أت لكل بالصكب  ال 38

 المشرل 

     

أااجه المتم  بشر  ااثق اتباش  عادتا أتتلك األدل   39

 التفصيلي  الدقيق 

     

تك  الجكزء الكل الرك  ناقد  تفري أحل  المشرل  بمداء ا 42

 أثااء عملي  امستجوا 
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َل 
تنطبق 
علّي 
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أحاال تجاب التع ض لضغوط العمك  حتكل م تضكيح  42

 التفاصي  اخاص  ف  الواجباو الطاةئ  أا المستعجل 

     

أستفيد ت  المعلوتاو المتاحك  تممكا مانكت بسكيط  فك   40

 الت لي  امستاباةي

     

أسككككتثم  سككككاعاو الصككككدت  األالككككل معتقككككال المككككتم   43

 المعلوتكككاوبكككأذ   ااسكككتعداده لكككإلدمء اانميكككاةه نفسكككيا

 المطلوب 

     

أجع  المتم  ف  حال  ت  التوت  االقلق ت  أج  البوح  44

 المعلوتاو بر 

     

تقابكككك  تافيككككف  تعكككك  أشكككجح المككككتم  علككككل التعكككااا 45

 العقوباو عاه

     

أتعاتكك  بلطككف اتككود  تككح المككتم  فكك  ال صككول علككل  46

 المعلوتاو امستاباةي 

     

الوسكككائ  التقايككك  ال ديثككك  فككك  ال صكككول علكككل أعتمكككد  47

 المعلوتاو

     

 عاتكك  تككح المككتم الشاصككي  أا المواضككيح ال أتقكك  فككتح 48

 العام افم  اضعه الافس ستمالته م

     

أجيد ف  التفااض تح المتم  للوصكول الكل المعلوتكاو  49

 الاوعي  المطلوب 

     

تككح مكك  تككتم  بأسككلو  خككاص افقككا للفكك اق أتعاتكك   52

 الف دي  بي  المتممي 

     

تككه بانككه )م يماالمككتم  اا القككدة  علككل اسككتفزاا أتتلككك 52

 بمعلوتاو نوعي  ايدل ش ء( لر  يظم  أذميته، 

     

اتفريك  لدي امتراني  علل ت اقب  ات لي  امتصامو 50

 عاد جمع  للمعلوتاو التشفي 

     

ش ء ع  تفاصكي  بمع فت  م   بإتران  اشعاة المتم  53

 األتث حياته ااا امعت اف ذو ال   

     

أستطيح العم  بشر  تتافك  فك  بيئك  العكدا ااخت اقكه  54

 ت  الداخ  اثااء جمع  للمعلوتاو ال قيقي  الاوعي 
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الجمعيكككك   ذويتككككهالمككككتم  تكككك   أسككككعل إلخكككك اج 55

 ذويتكه يسكتاد عليمكا الكل)الالي  اإلةذابي ( الت  

 الف دي  الشاصي 

     

أسكتطيح اضككح الف ضككياو امسككتاباةي  المااسككب  عكك   56

 المتم  اأبعاد ج يمته ف  حال عدم تعاانه تع 

     

لككدي القككدة  علككل صككياغ  الف ضككياو المااسككب  حككول  57

 شاصي  المتم  اتس ح الج يم 

     

ف ضيات  امستاباةي  ع  المتم  افقكا أتمر  ت  بااء  58

 للمعلوتاو المتيس   تمما مانت قليل 

     

تك  األذك  الف ضكياو امسكتاباةي   أتدةج فك  اشكتقاق 59

 الل المم  الل األق  أذمي 

     

 المبتركك   اغيكك الف ضككياو  أبككادة الككل اضككح بعككض 62

 التقليدي 

     

الشاصكي  اأعمك  بموضكوعي  أسيط  علل تشاع ي  62

 اتماي  عاد اضع  للف ضياو امستاباةي 

     

افككك السكك ي   أاظككف ت اقبتكك  ات ليلكك  لالتصككامو 60

 امستاباةي  التشفي  ف  صياغت  للف ضياو

     

أتكككداال تكككح اتالئككك  ات جعككك  فككك  العمككك  اضكككح  63

 الف ضياو امستاباةي 

     

األالكل التك  أتوصك  أةح بأا ف ضكيت  امسكتاباةي   64

اليمكككا ذككك  الف ضكككي  الوحيكككد  الجكككدي   بالثقككك  متاكككاذ 

 الق اة المااسب

     

أعمكك  علككل توثيككق جميككح البيانككاو االت لككيالو لركك   65

 ت حل  ت  ت اح  امستجوا  للمتممي 

     

عككككد اتق،  ، التمويككك بيئككك  العمككك ، اإلنكككاةفككك  أت رككك   66

اامنسكككككجام الجلكككككوس، الكككككدع  الفاككككك  االلوجسكككككت ، 

 االتفاع  تح الزتالء

     

أتص ف بمداء اتأن  افقكا لتكدةيب  المماك  اخب تك   67

 الشاصي  ف  إداة  عملي  الت لي  امستاباةي
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علككككل اسككككائ  العككككدا فكككك  جمعككككه أسككككتطيح التعكككك ف  68

 للمعلوتاو اتاطيطه اتافي ه للعملياو امةذابي 

     

أسككتاد فكك  اداةتكك  للت ليكك  امسككتاباةي الفعككال علككل  69

تقككككاطح المعلوتككككاو االتاسككككيق بككككي  مكككك  تككككدي ياو 

 امستاباةاو

     

احككككداو الت ليكككك  امسككككتاباةي  أسككككتفيد تكككك  مثكككك   72

المعلوتككككاو  للمككككدي ياو التكككك  تتضككككم  الرثيكككك  تكككك 

 ااألحرام 

     

أثكككاب  علكككل حكككث اتالئككك  فككك  إداة  اتوجيكككه العمككك   72

 امستاباةي ب اح الف يق الواحد

     

أعمكك  بموضككوعي  ام أتيكك  لعككواطف  الشاصككي  فكك   70

 قياد  الت لي  امستاباةي

     

الم مزيككك  لقاعكككد   أتيككك  الكككل اعتمكككادي علكككل امداة  73

الت ليكككك  فكككك  مأسككككلو  أتثكككك  المعلوتككككاو الموحككككد  

 امستاباةي

     

الملفاو ااألدل  الااص  بالمتم  االج يمك   قوم بتميئ أ 74

 امستاباةي  ااعداد تق ي  الت ليقب  متاب  

     

أنظكك  المعلوتكككاو امسكككتاباةي  افقكككا لعاكككااي  ةئيسككك   75

 تعزا  بالتفاصي  اف عي 

     

امسكتاباةي افقكا عم  بانتظكام علكل ت كديث ت ليلك  أ 76

 للمعطياو االمعلوتاو المستجد 

     

لتسلسكلما الزتاك  جمعمكا افقكا أأةتب المعلوتكاو التك   77

 العم  امةذاب قب  اأثااء ابعد اةترا  

     

الت لككككيالو   اعككككداد تقككككاةيإداة  الوقككككت فكككك  أجيككككد  78

 ضغوط العم  بلغتامستاباةي  الماتلف ، تمما 

     

علكككككل صكككككياغ  تقكككككاةي  الت لكككككيالو  أتتلكككككك القكككككدة  79

 امستاباةي  برفاء  اتماي 

     

أسككككتعم  اميجككككاا فكككك  صككككياغ  تقككككاةي  الت لككككيالو  82

 امستاباةي  داا اذمال التفاصي  األساسي 
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اتالئك  بشكر  جمكاع  فك  اعكداد تقكاةي   حأتشااة تك 82

 الت ليالو امستاباةي  ال اتياي  االمستعجل 

     

أستطيح القيام بعكد  سكيااةيوذاو تتاوعك  عاكد متكابت   80

 لتق ي  الت لي  امستاباةي ف  صوةته الامائي 
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 (80ملحق )
                                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                         

 جامعة القادسية / كلية اآلداب                                                  

 نفس                                                  قسم علم ال

 الماجستير        –الدراسات العليا 

                             

 

 

 استبيان آراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس الثقة المفرطة في صورتها األولية

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

)مهتارات التحليتل االستتخباري وعالقتهتا بالثقتة المفرطتة فتي ي ام الباحكث إجك اء ب ثكه الموسكوم   

اإلطككالع علككل ابعككد األحكتتام االحتماليتتة لتتدى ضتتباط ومنتستتبي مديريتتة االستتتخبارات ومكافحتتة اإلرهتتاب( 

األدبياو االدةاساو السابق  الت  تااالت الثقك  المف طك  فك  األحركام امحتماليك  تباكل الباحكث تقيكاس الجاكاب  

تقويم مبالٌغ فيه من قبل الفترد لمهاراتته نما: ( ال ي ع ف الثق  المف ط  ف  األحرام امحتمالي  علل أ2116)

 (.2116)الجااب ، ومعارفه الشخصية أو حكمه الشخصي 
ــواه     جــى   غــ ض حـتتقــد ـــن قــدق هــذه حـفقــ حت  ــ  ت  ســه  ـلثقــي حــف طــي  ــ  حةاقــ م حلاتـ ـ ــي وـو ـو

حـتــ  ت ونهــ    ــ ن  أ قــم حـســد د  شــتن قــالا ي حـفقــ حت ـــن عــدـه  وح ــدح  حـــ أي  شــتن حـت ــد الت حــقت اــي 
 ـن س ي.

 (.1،1)( فق  ، اماا أتام م  فق   بديلي  لإلجاب  ذما 41القد تألف المقياس ت  )
علـ   تن حلج  ي على  ق حت حــق  س تقون ق آلت     د أن  ج ب حــفاوص عن قل سـ حل ــن حةسـئلي     

  %21 طلب ـنه أن  ادد نس ي ثقته    قاي حج  ته  ا ا ُ  طى حــفاوص ـجـوعي " دحئل" حاتــ لت )

( ـ   ن د جي ثقته    حج  ته ـن خالل حاـدحه    ـ ذح قـ ن غ ـ  وحثـق 011%  91%  81%  71%  61%

ذح ق ن ـتتقدًح تـ ـً   خت   )%21حطالت   خت   )  ( وهقذح ـالاتـ لت حةخ  .%011( وح 

 

 
 اسم المحكم:                              اللقب العلمي:                             مكان العمل:        

 

 المشرف                                                                        طالب الماجستير            

 د. كاظم جبر الجبوري                                                              جواد كاظم عبد ظاهر أ
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 الفقرات ت
غير  صالحة

 صالحة
التعديالت المقترحة 

 والمالحظات

 ما هو اسم أول صحيفة عربية؟   -4
 الوقائع-الوطن            ب-أ

   

 ما هي المادة االساسية التي تدخل في تركيب الزجاج؟  -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   -5
 السالمي؟ الجيش ا

 الليل-اهلل        ب-أ

   

 من أـية مادة ينسج العنكبوت خيوطه؟  -6
 الحرير-القطن          ب-أ 

   

 األمازون؟من أين ينبع نهر   -7
 جبال األنديز-جبال األلب      ب-أ

   

    داتسون واط-وليام         ب-أ   من هو مبتكر الرادار؟  -8
    جونتبرغ  -ب  ديسون      أ-أ من هو مبتكر الطباعة؟   -9

 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 يبلغ مجموع كريات الدم البيض في دم االنسان؟  -43
 مليار كرية 05-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؟   -45
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 الفقرات ت
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 صالحة
التعديالت المقترحة 

 والمالحظات

 كتبغا-هوالكو          ب-أ
 من هو مخترع اآللة الحاسبة؟   -46

 باسكال-األخوان رايت   ب-أ
   

 ما هي الحقيقة التي ال شك والجدال فيها؟   -47
 القدر-الموت           ب-أ

   

 الخاليا العصبية في دماغ االنسان؟ما هو مجموع   -48
 مليار خلية تقريبا 43-مليار خلية تقريبا ب 02-أ

   

 من هو صاحب )مؤلف( كتاب الكامل في التاريخ؟   -49
 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-ابن ماجد            ب-أ

   

 الشهباء، اسم إلحدى المدن العربية، فما هي؟  -00
 حلب-بيروت             ب-أ

   

 في أي عام انهار االتحاد السوفيتي؟  -03
 4989-ب             4994-أ

   

 ما هو اسم وكالة االنباء السورية؟   -01
 هافاس-سانا               ب-أ

   

 ما هي القارة التي يسكنها أكثر من نصف سكان العالم؟   -05
 أفريقيا-آسيا             ب-أ

   

 من هو الذي رسم لوحة الموناليزا؟   -06
 ليوناردو دافنشي-فان كوخ         ب-أ

   

 فريقيا؟ أما هي أعلى قمة جبل في   -07
 كليمنجارو-طوبقال           ب-أ

   

 أين يجلس مساعد الطيار؟   -08
 يسار الطيار-يمين الطيار      ب-أ

   

 ماذا يسمى مقدار جذب االرض؟   -09
 الوزن-الكتلة            ب-أ
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 صالحة
التعديالت المقترحة 

 والمالحظات

 ( على شحنة كهربائية؟ Xشعة )أهل تحتوي   -32
 حسب استخدامها-تحتوي          ب-أ

   

 هل القطب الجنوبي أكثر برودة من القطب الشمالي؟   -34
 متساويان-ب                   نعم-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، األ أما هو االصبع، من   -31
 الخنصر-بالشاهد                -أ

   

 ما هو العنصر الذي يوجد في جميع المركبات العضوية؟   -35
 الكاربون-الهليوم               ب-أ

   

 أين يوجد خليج هدسون؟  -36
 كندا-النرويج              ب-أ

   

 ما هو اسم الحيوان الذي يسمى االطلس؟   -37
 الذئب -الثعلب               ب -أ

   

 ية دولة تتبع جزيرة سومطرة؟ أالى   -38
 اندونيسيا-الفلبين              ب-أ

   

ما هو أصل رائد الفضاء راكش شارما، أول من ذهب الى   -39
 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-الهندية والصينية       ب-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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 (88ملحق )
                                           وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                         

 جامعة القادسية / كلية اآلداب                                                  

 فس                                                       قسم علم الن

 الماجستير      –الدراسات العليا

 

       

 في صورته النهائية مقياس الثقة المفرطة في األحكام االحتمالية
 أخي الضابط / المحترم ........ أخي المنتسب / المحترم   ...... تحية طيبة     

بي  يديك تجموع  ت  األسكئل ... ن جكو ق اءتمكا بإتعكاا ااختيكاة أحكد البكديلي  )أ،  ( الك ي تعتقكد  

جابتك ت  خالل أحد امحتمامو أتام م  سؤال، مما إالص ي  ، ات ديد نسب  ثقتك ف  ص   اإلجاب  بأنه يمث  

 ف  المثال اآلت : 

 األسئلة )الفقرات( ت
 االجابة(االحتماالت )نسبة الثقة في صحة 

20% 60% 70% 10% 10% 800% 

 ما معنى الغسق؟  

 أول النهار-أول الليل       ب-أ 
 

     

  

( فك  حقك  امحتمكامو، فك  الص ي  ، ااشكاة  ) اإلجاب ( علل البدي  ال ي تعتقده يمث  فضح اشاة  )       

طالقكا فك  صك   إجابتكك، الرك  سكؤال تك  األسكئل ، فكاذا ماكت غيك  ااثكق إال ق  ال ي يمث  تدح ثقتكك بصك   

جابتككك فضككح امشككاة  فكك  حقكك  إ( اإذا ماككت تتأمككداً تماتككاً تكك  صكك   %51جابتككك فضككح امشككاة  فكك  حقكك  )إ

شكاة  إ... علمكا بكأا مك  فقك   )سكؤال( تأخك   اإلجابك  ( اذر ا لما بيامما ت  تسكتوياو الثقك  فك  صك  111%)

   حق  امحتمامو. ااحد  فقط ف

جابتكك سكتادم إ، ألا اإلجابك االدقك  فك  ت ديكد تسكتوح الثقك  فك  صك    اإلجابك ن جو تاك التأن  فك             

 جابتك ل  يطلح عليما أحد سوح الباحث،إالغ ض العلم  لم ا الب ث، علما بأا 

 ع جزيل الشكر والتقدير.          مإجاب  ام داع ل م  امس ، اال جاء عدم ت ك أي سؤال بداا 

 

 

 الماجستيرطالب )             (                                                                 الرتبة العسكرية 

 جواد كاظم عبد ظاهر                                                                                                  
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 الفقرات ت

 االحتماالت )نسبة الثقة في صحة االجابة(

20

% 

60

% 

70

% 

10

% 

10

% 
800% 

 ول صحيفة عربية؟ أما اسم   .8

  الوقائع -ب        الوطن          -أ

 

      

 ما المادة االساسية التي تدخل في تركيب الزجاج؟   .2

 النحاس -ب          الرمل         -أ

 

      

 االقصى؟من بنى المسجد   .2

 صالح الدين االيوبي -ب    ابراهيم الخليل    -أ

 

      

 من مؤلف كتاب الحاوي في العصر العباسي؟   .4

 ابو بكر الرازي -ب            ابن سينا    -أ

 

      

التعبير العسكري )كلمة السر( ماذا كانت تسمى لدى   .2

 الجيش االسالمي؟

 الليل -ب          هللا             -أ

 

      

 ية مادة ينسج العنكبوت خيوطه؟أمن   .6

 الحرير -ب          القطن         -أ

 

      

 مزون؟ين ينبع نهر األأمن   .7

 جبال االنديز -ب        جبال األلب    -أ

 

      

 من مبتكر الرادار؟  .1

 داتسون واط -ب           وليام        -أ

 

      

 من مبتكر الطباعة؟   .1

 جونتبرغ -ب         اديسون       -أ

 

      

 ما العدد الذي تدل عليه كلمة )رهط(، في العسكرية؟  .80

 العشرة فما فوق -ب      المائة فما فوق -أ

 

      

 كبر تجمع للبراكين؟ أين يوجد أ  .88

 الهند -ب     اندونيسيا         -أ

 

      

 جغرافيا، كلمة يونانية االصل، فما معناها؟   .82

 الكرة االرضية -ب       صورة االرض -أ

 

      

 كم يبلغ مجموع كريات الدم البيض في دم االنسان؟  .82

 مليار كرية 22 -ب      مليار كرية  20 -أ

 

      

 مير مسلم على مصر؟ أول أن م  .84

 عمرو بن العاص -ب      عمر بن العاص  -أ
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 الفقرات ت

 االحتماالت )نسبة الثقة في صحة االجابة(

20

% 

60

% 

70

% 

10

% 

10

% 
800% 

 من قائد جيش المغول في معركة عين جالوت؟   .82

 كتبغا -ب            هوالكو       -أ

 

      

 من مخترع االلة الحاسبة؟   .86

 باسكال -ب         االخوان رايت  -أ

 

      

 ما الحقيقة التي الشر والجدال فيها؟   .87

 القدر -ب           الموت         -أ

 

      

 ما مجموع الخاليا العصبية في دماغ االنسان؟  .81

 خليةمليار  82 -ب         مليار خلية 20 -أ

  

      

 من صاحب )مؤلف( كتاب الكامل في التاريخ؟   .81

 ابن االثير -ب     ابن ماجة            -أ

 

      

 كبر خليج في العالم؟أما   .20

 خليج المكسير -ب       الخليج العربي    -أ

 

      

 من البّحار الذي ساعد فاسكودي غاما في رحلته؟   .28

 ماجالن -ب           ابن ماجد      -أ

 

      

 الشهباء، اسم الحدى المدن العربية، فما هي؟  .22

 حلب -ب           بيروت         -أ

 

      

 ي عام انهار االتحاد السوفيتي؟أفي   .22

 8111 -ب                   8118 -أ

 

      

 ما اسم وكالة االنباء السورية؟   .24

 هافاس -ب              سانا         -أ

 

      

 ما القارة التي يسكنها اكثر من نصف سكان العالم؟   .22

 افريقيا -ب               آسيا        -أ

 

      

 من الذي رسم لوحة الموناليزا؟   .26

 ليوناردو دافنشي -ب         فان كوخ        -أ

 

      

 على قمة جبل في افريقيا؟ أما   .27

 كليمنجارو -ب           طوبقال        -أ

 

      

 ين يجلس مساعد الطيار؟ أ  .21

 يسار الطيار -ب          يمين الطيار   -أ

 

      

 ماذا يسمى مقدار جذب االرض؟   .21

 الوزن -ب              الكتلة       -أ
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 الفقرات ت

 االحتماالت )نسبة الثقة في صحة االجابة(

20

% 

60

% 

70

% 

10

% 

10

% 
800% 

 ( على شحنة كهربائية؟ Xهل تحتوي اشعة )  .20

 حسب استخدامها -ب              تحتوي     -أ
      

 كثر برودة من القطب الشمالي؟ أهل القطب الجنوبي   .28

 متساويان -ب        نعم               -أ
      

 ما معنى اسم هوميروس؟   .22

 االعمى -بالفيلسوف العظيم       -أ

 

      

 كثر جوائز نوبل؟ أما الدولة التي حازت على   .22

 مريكاأ -ب          فرنسا           -أ

 

      

 صابع االنسان ؟ أكثر حساسية، من ما االصبع األ  .24

 الخنصر -ب            الشاهد        -أ

 

      

 ما العنصر الذي يوجد في جميع المركبات العضوية؟   .22

 الكاربون -ب        الهليوم            -أ

 

      

 ين يوجد خليج هدسونأ  .26

 كندا -ب          النرويج         -أ

 

      

 ما اسم الحيوان الذي يسمى االطلس؟   .27

 الذئب -ب           الثعلب          -أ

 

      

21

. 

 ية دولة تتبع جزيرة سومطرة؟ أالى 

 اندونيسيا -ب              الفلبين       -أ

 

      

21

. 

 صل رائد الفضاء راكش شارما ؟ أما 

 صيني -ب           هندي           -أ

 

      

40

. 

 ما البلد الذي يعرف باسم جزيرة الزمرد؟ 

 ايرلندا -ب          اسكتلندا        -أ

 

      

48

. 

 ما لغة مملكة بوتان؟ 

 االيطالية -الهندية والصينية       ب -أ

 

      

 

  -سؤال مهم جدا:

 جميع األسئلة أعاله؟ما الدرجة التي تتوقع أن تحصل عليها من خالل اجابتر على  -

 (. ة )     %ن أحصل على الدرجأتوقع أ -
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 (82ملحق )

 
 ح تص يح تقياس الثق  المف ط  ف  األحرام امحتمالي تفتا

رقم الفقرة 

 )السؤال( 

اإلجابة 

 الصحيحة

رقم الفقرة 

 )السؤال( 

اإلجابة 

 الصحيحة

رقم الفقرة 

 )السؤال(

اإلجابة 

 الصحيحة

8 

 

 أ 28 ب 86 ب

2 

 

 ب 22 أ 87 أ

2 

 

 ب 22 ب 81 أ

4 

 

 أ 24 ب 81 ب

2 

 

 20 ب

 

 ب 22 ب

6 

 

 28 ب

 

 ب 26 أ

7 

 

 ب 27 ب 22 ب

 ب 21 أ 22 ب 1

 أ 21 أ 24 ب 1

80 

 

 ب 40 أ 22 ب

88 

 

 أ 48 ب 26 أ

82 

 

   ب 27 أ

82 

 

   أ 21 ب

   ب 21 ب 84

82 

 

   أ 20 ب
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 (82ملحق )

  مصححة من قبل الباحث حكام االحتماليةالثقة المفرطة في األ مقياسمن صورة 

 الفقرات ت

 االحتماالت )نسبة الثقة في صحة االجابة(

20

% 

60

% 

70

% 

10

% 

10

% 
800% 

8  
 

 ما اسم اول صحيفة عربية؟ 

 الوقائع -ب√         الوطن     -أ

√      

 ما المادة االساسية التي تدخل في تركيب الزجاج؟   2

 النحاس -ب       الرمل        -أ√

 √     

 من بنى المسجد االقصى؟  2

 صالح الدين االيوبي -ب√     ابراهيم الخليل   -أ

   √   

 من مؤلف كتاب الحاوي في العصر العباسي؟   4

 ابو بكر الرازي -ب         ابن سينا      -أ√

  √    

التعبيتتر العستتكري )كلمتتة الستتر( متتاذا كانتتت تستتمى   2

 لدى الجيش االسالمي؟

 الليل -ب√          هللا             -أ

 √     

 متتتتتتن ايتتتتتتة متتتتتتادة ينستتتتتتج العنكبتتتتتتوت خيوطتتتتتته؟  6

 الحرير -ب√           القطن       -أ

  √    

 من اين ينبع نهر االمزون؟  7

 جبال االنديز -ب√        جبال األلب     -أ

   √   

 من مبتكر الرادار؟  1

 داتسون واط -ب            وليام        -أ√

 √     

 من مبتكر الطباعة؟   1

 جونتبرغ -ب √           اديسون     -أ

√      

متتتا العتتتتدد التتتتذي تتتتتدل عليتتتته كلمتتتتة )رهتتتتط(، فتتتتي   80

 العسكرية؟

 العشرة فما فوق -ب√      المائة فما فوق  -أ

    √  

 اين يوجد اكبر تجمع للبراكين؟   88

 الهند -ب          اندونيسيا     -أ√

  √    

 جغرافيا، كلمة يونانية االصل، فما معناها؟   82

 الكرة االرضية -ب√       صورة االرض  -أ

√      

كتتتتم يبلتتتتغ مجمتتتتوع كريتتتتات التتتتدم البتتتتيض فتتتتي دم   82

 االنسان؟

 مليار كرية 22 -ب      مليار كرية  20 -أ√

√      

 من اول امير مسلم على مصر؟   84

 عمرو بن العاص -ب√      عمر بن العاص  -أ

    √  



 481                                                                             المالحق ..........

 

 الفقرات ت

 االحتماالت )نسبة الثقة في صحة االجابة(

20

% 

60

% 

70

% 

10

% 

10

% 
800% 

 من قائد جيش المغول في معركة عين جالوت؟   82

 كتبغا -ب√          هوالكو        -أ

 

   √   

 من مخترع االلة الحاسبة؟   86

 باسكال -ب        االخوان رايت -أ√

 √     

 ما الحقيقة التي الشر والجدال فيها؟   87

 القدر -ب              الموت    -أ√

     √ 

 ما مجموع الخاليا العصبية في دماغ االنسان؟  81

 مليار خلية  82 -ب√       مليار خلية 20 -أ

 √     

 من صاحب )مؤلف( كتاب الكامل في التاريخ؟   81

 ابن االثير -ب      ابن ماجة         -أ√

 √     

 ما اكبر خليج في العالم؟  20

 خليج المكسير -ب √    الخليج العربي    -أ

    √  

 من البّحار الذي ساعد فاسكودي غاما في رحلته؟   28

 ماجالن -ب√      ابن ماجد         -أ

     √ 

 الشهباء، اسم الحدى المدن العربية، فما هي؟  22

 حلب -ب √بيروت             -أ

 √     

 في اي عام انهار االتحاد السوفيتي؟  22

 8111 -ب             8118 -أ√

     √ 

 ما اسم وكالة االنباء السورية؟   24

 هافاس -سانا               ب -أ√

    √  

 ما القارة التي يسكنها اكثر من نصف سكان العالم؟   22

 افريقيا -آسيا               ب -أ√

    √  

 من الذي رسم لوحة الموناليزا؟   26

 ليوناردو دافنشي -ب√فان كوخ          -أ

     √ 

 ما اعلى قمة جبل في افريقيا؟   27

 كليمنجارو -ب √طوبقال           -أ

   √   

 اين يجلس مساعد الطيار؟   21

 يسار الطيار -يمين الطيار      ب -أ√

  √    

 ماذا يسمى مقدار جذب االرض؟   21

 الوزن -ب √الكتلة            -أ

     √ 

 ( على شحنة كهربائية؟ Xهل تحتوي اشعة )  20

 حسب استخدامها -ب          تحتوي -أ√

 

     √ 

هتتتتل القطتتتتب الجنتتتتوبي اكثتتتتر بتتتترودة متتتتن القطتتتتب   28

 الشمالي؟ 

   √   
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 الفقرات ت

 االحتماالت )نسبة الثقة في صحة االجابة(

20

% 

60

% 

70

% 

10

% 

10

% 
800% 

 متساويان -ب √نعم                   -أ

 ما معنى اسم هوميروس؟   22

 االعمى -ب      الفيلسوف العظيم    -أ√

 

√      

 ما الدولة التي حازت على اكثر جوائز نوبل؟   22

 امريكا -ب     فرنسا                -أ√

   √   

 ما االصبع االكثر حساسية، من اصابع االنسان ؟   24

 الخنصر -ب       الشاهد            -أ√

   √   

متتتتا العنصتتتتر التتتتذي يوجتتتتد فتتتتي جميتتتتع المركبتتتتات   22

 العضوية؟ 

 الكاربون -ب √      الهليوم            -أ

     √ 

 اين يوجد خليج هدسون  26

 كندا -ب          النرويج        -أ√

  √    

 متتتتتتا استتتتتتم الحيتتتتتتوان التتتتتتذي يستتتتتتمى االطلتتتتتتس؟   27

 الذئب -ب √        الثعلب           -أ

√      

 الى اية دولة تتبع جزيرة سومطرة؟   21

 اندونيسيا -ب√           الفلبين         -أ

  √    

 ما اصل رائد الفضاء راكش شارما ؟   21

 صيني -ب             هندي       -أ√

    √  

 ما البلد الذي يعرف باسم جزيرة الزمرد؟   40

 ايرلندا -ب           اسكتلندا     -أ√

    √  

 ما لغة مملكة بوتان؟   48

 االيطالية -ب√الهندية والصينية        -أ

 √     

                                                             51%     51%    67%    57%    86%      86% 

 +14+         4+      23+      3+      11صف                                                -سؤال مهم جدا:

 اجابتك علل جميح األسئل  أعاله؟تا الدةج  الت  تتوقح أا ت ص  عليما ت  خالل  -

  (.%70)  ا أحص  علل الدةجأتوقح أ -
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 :() حساب الثقة المفرطة الفردية -8

 

 %800       %10       %10       %70       %60        %20  ⇐ مستوى الثقة                              

 

 6             6             4            4            4              3    ⇐ للمستوى االجابات الصحيحة مجموع

 ــــــــ         ــــــــ        ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ        ـــــــــ                                              

 7             7             7            6            8              6     ⇐االختيارات للمستوى مرات عدد       

 
  %16          %16           %27         %67         %20             %20                            ⇐ النسبة المئوية

 

 

  المئوية المتحققة:من نسبته من اعمدة مستويات الثقة الستة طرح مستوى الثقة لكل عمود  -

 = صفر  20% - 20%

  ق80=  20%  - 60%

 ق2 =   67% - 70%

 ق22 =  27% - 10%

 ق4 =   16% - 10%

 ق84 =  16% - 800%

 ـــــــــــــــ                  

 24= المجموع           

                                                           24 

 9=  = ـــــــــــــــالوسط الحسابي للثقة المفرطة الفردية 
                                                           6 

 

 :() حساب الثقة المفرطة الكلية -2

 

 استخراج النسبة المئوية: -

 

 27      ⇐عدد االجابات الصحيحة 

 66 = 800 ×ـــــــــــــــ                                     

 48        ⇐العدد الكلي للفقرات     

 

 :من النسبة المئوية المتحققة ناالستبيافي نهاية طرح مستوى الثقة الذي قدره المستجيب  -

 

  ق4=   66 - 70%

 

 

                                           
( ).قام الباحث بجميع هذه االجراءات يدويا  لعدم توفر برنامج في منظومة الحاسوب االلكتروني يمكن االستعانة به في مثل هكذا اجراءات 
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Depending on these results , the researcher states some recommendations and 

suggestions. 

  



 

B 

 

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 statistically difference in intelligence analysis skills according to the 

military rank.  

3- The Overconfidence in Contingent Judgments among the Officers and members 

of the Directorate of Intelligence and Combat-Terrorism. 

4- The statistically difference in Overconfidence in Contingent Judgments 

according to the military rank. 

5- 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. 

        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- There are no statistical difference at (0.05) level according to military rank in 

Intelligence analysis skills. 

3- The subjects of sample have overconfidence in their contingent judgment. 

4- 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. Members are less overconfidence in 

their contingent judgment than Officers, for each local confidence and Global 

confidence. 

5- There are no correlation between Intelligence analysis skills and the 

Overconfidence in Contingent Judgments. 
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