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 ملخص
إىل ” مباشرة“عندما ترتجم  أكدت الدراسات أن االختبارات النفسية املصممة للثقافات الغربية ال حتافظ على درجات مقبولة من الصالحية

نكن الرتكي  عليها  ي تببي  االختبارات النفسية و ي احاولة تنكييفها لغات وثقافات أخرى ومنها العربية. وعليه يتناول هذا املقال اجلوانب اليت مي
الثقافية وحيدد العوامل املوضوعية اليت جتعل االختبار املبين  ي بيئة معينة غري صاحل للتببي  املباشر  ي بيئات أخرى ختتلف من حيث اخلصوصية 

عرب الثقا ي ونتائج الدراسة احلالية، مما يتبلب دعوة الباحثني  ي اجلامعة اجل ائرية واالجتماعية  ي ظل املقارابت اليت قدمتها دراسات علم النفس 
ية إىل االستثمار  ي تنكييف االختبارات واملقاييس النفسية أو إعادة التحق  من صالحيتها ببرق سليمة هبدف جعلها تتالءم مع الثقافة احملل

 مبختلف مؤشراهتا.
 التأصيل النظري، الصالحية، التحي ، تنكيف. نفسية، ال: االختبارات ال الدالة الكلمات

Abstract  

Studies have confirmed that psychological tests designed for the occidental cultures do not maintain 

acceptable levels of reliability and validity when translated ‘directly’ to other languages including the 

Arabic language. Accordingly, this article deals with the possible aspects that can be focus-on in the 

adaptation and application of tests. It also deals with objective factors that make a test established in a 

particular society not applied in other different societies due to social and cultural specificities. In light 

of results of psychological studies and the current study, Algerian researchers are required to invest in 

adapting psychological tests and measurement tools or reconsider their validity in a decent and 

scientific manner so that they can accommodate to local culture. 

Keywords: Psychological Tests, Theoretical Rationale, Validity, Bias, Adaptation. 

 مقدمة
 إجياد بغية النفس، علماء يبذهلا زال وما بذهلا اليت تواصلةوامل ةبري ت أرجاء العامل نتيجة اجلهود النكإن احلركة العلمية للقياس النفسي اليوم عم

ومل تقتصر هذه احلركة العلمية على العامل الغريب فحسب، بل انتقلت إىل  الشخصية لسمات املختلفة اجلوانب لقياس املقننة النفسية االختبارات
ولنكنه أحس بعد  مجة لالختبارات النفسية اليت أعدها العلماء الغربيون.اكتفى خالهلا بعملية الرت  الذي أمضى فيها فرتة من ال من، العامل العريب

ذلك ابحلاجة املاسة إىل إجياد اختبارات تتالءم مع خصوصية الشخصية العربية، لذا قام بعض علماء النفس العرب جبهد متواصل لتقنني عدد 
ان منهم أبن جمتمع الغرب ال يتالءم مع طبيعتنا أو تنكويننا وواقعنا ،األمر من االختبارات على البيئة العربية، تناولت خمتلف جوانب الشخصية إميا

 الذي دفعهم إىل م يد من اجلهود املثمرة  ي ميدان بناء االختبارات الصاحلة  ي البيئة احمللية.
 الغرب  ي نشأت اليت والتصورات املعارف من مجلة على مبنية وأدواته النفسي العالج وطرق واالجتماعية النفسية يريإن املقاييس واملعا

  ي اليوم تبب  املقاييس هذه أن رياالقتصادية واالجتماعية، غ والبيئية الثقافية وخصوصياهتا الغربية، اجملتمعات بتجربة وثيًقا ارتباطًا وارتببت
 ينتج املقاييس هذه فتببي  .اجلماعاتو  األفراد مستوى على مستعصية مشنكالت إجياد إىل يؤدي مما خلصوصياهتا، مراعاة دون عربية جمتمعات
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ات العربية واإلسالمية ، لذلك فإن االختبارات النفسية املبنية  ي اجملتمع  ي تببيقها عند فنكيف نفسها الغربية اجملتمعات  ي ثقافيا حتي ا عنها
للسمات واخلصائص  ية والدينية أكثر من إظهارهااجملتمعات الغربية إذا طبقت  ي بيئة وثقافة خمتلفة فإهنا تظهر التماي ات العنصرية والثقاف

 الشخصية املراد قياسها.
مع فاالختبارات واملقاييس النفسية  ي اجل ائر منقولة عن طري  التعريب أو الرتمجة املباشرة، مما جيعلها  ي حاجة إىل تنكييف لنكي تتالءم 

االختبارات املستخدمة  ي الدراسات األكادميية واملمارسة امليدانية والنظر  ي خصوصية اجملتمع اجل ائري لذلك فاحلاجة ماسة اليوم لتقومي خمتلف 
  ائرية.اجل للبيئة مالئمتها ومدى هاري معاي

 البعد الثقايف يف عالقته بصالحية تفسري نتائج االختبارات النفسية  -1

واجل ائر بصفة خاصة مت إعدادها  ي الغرب وخاصة  ي أمرينكا إن أغلب االختبارات واملقاييس املتداولة اليوم  ي البلدان العربية بصفة عامة 
تببيقها  ي الواقع العريب واجل ائري .وقد أكدت بعض الدراسات عرب الثقافية أو ذات  يصعب حد إىل ثقافيا متحررة ريلذلك هي مقاييس غ

وجود عدة مشنكالت تنشأ من جراء االختالفات  "2"ودراسة أمينة احمد كاظم "J.A, Nitko ""1"البابع املقارن  ي علم النفس منها دراسة
 خمتلف عن ريلثقافات األخرى. أوىل هذه املشنكالت اللغة ومدى قدرهتا على التعبا عن ختتلف ومفاهيم وقيم ريفنكل ثقافة تتمي  مبعاي الثقافية،
. األصل اللغة  ي املقصود املعىن أبمانة ينقل لذيوا املقصودة اللغة  ي املقابل مشنكل يبرح ما اري كث أخرى إىل لغة من عبارة فنقل. املعاين

فلنكل ثقافة منبقها وعناصر متداولة فيها ومألوفة، كما تعترب مشنكلة  فات املختلفة،للثقا املناسبة األدائية االختبارات تصميم إىل ابإلضافة
، كما "L, Crocker""3" -حسب معينة ثقافة  ي اعيةواالجتم النفسية رياختالف نسب التعليم من ثقافة إىل أخرى عامل مؤثر  ي تشنكل املعاي

 من ريمشنكلة اختالف دافعية اإلجناز عند األفراد من جمتمع إىل أخر وهي اليت تعترب عامال أساسيا  ي حتديد االستجاابت  ي النكث تبرح
 .اخلصوص وجه على للشخصية اإلسقاطية واالختبارات اخلاصة والقدرات الذكاء اختبارات منها االختبارات،

 قياسية، لب االهتمام ابعتبارات سينكولوجية،يتب خمتلفة أخرى بيئة  ي وتببيقه بيئة من النفسي االختبار نقل أصبح هاري نتيجة هلذه العوامل وغ
لنفس والقياس واحملرر من طرف عديد علماء ا "1996"وهذا ما ذهبت إليه اجلمعية العاملية للقياس النفسي  ي دليلها الصادر عام  ثقافية أوال،

والذي حدد بعض القواعد  "Van de Vijer,Bollwark,Hambleton""4"املهتمني بتنكييف االختبارات لالستعمال عرب الثقا ي منهم 
 تقدمي الواجب احرتامها عند احاولة نقل اختبار من ثقافة وتببيقه  ي أخرى، قصد تقليل حجم الفروق الثقافية واحتوى البنود املقدمة، بداية من

 معلومات دقيقة عن خصائص األفراد املبب  عليهم وخمتلف املراحل املعتمدة  ي إعداد االختبار  ي صورته اجلديدة ومراحل التقنني ومعادلة
 ي  يتماجلوانب املقيسة مفاهيميا ووظيفيا، تعليمات االختبار وطرق تببيقه، ابإلضافة إىل تدريب الفاحصني وهتيئة البيئة املناسبة للتببي . ل

 .هاري يث عن مصداقية النتائج أو صدق تفساحلد ومنه املتبع املنهج سالمة على للتدليل االختبار مع املتبعة اإلجراءات هذه كل توثي  رياألخ
ترك  » عن اختبارات مالئمة ثقافيا، هذه النظرية نظرا هلذه االعتبارات أصبحت النظرية احلديثة لصدق االختبارات القاعدة املعتمدة  ي البحث

على مدى مالئمة عملية أتويل درجات املقياس أو االختبار ألغراض معينة؛ أي أن صدق االختبارات النفسية ينظر إليه حسب طبيعة األدلة 
، "5"«اليت تقدم للداللة على مدى دقة أتويل درجات أداء املفحوصني على اختبار معني أو طريقة قراءهتا "éléments de preuve"والبياانت 

مما يعين أن صدق االختبار ليس صفة أو خاصية لالختيار نفسه، بل أصبح البعد القيمي االجتماعي للقياس ج ءا أساسيا من مفهوم الصدق، 
  ي جديدا مفهوما فظهر ائجه،نت ريتفس ريمعاي واستخرجت االختبار فيه بين الذي قا يثالسوسيو  ابلسياق ترتبط ريالتفس ريفأصبحت معاي

 ."validité corrélatives" املرتتبات أو املآل صدق هو النفسي سالقيا قاموس

إىل أن عملية تقدير الصدق ال تتعل  إطالقا إبجياد صدق االختبار أو صدق أدوات القياس بصفة  "Cronpach""6"وقد أشار كرونباخ  
القرارات املتعلقة ببريقة استعمال األدوات املنبثقة عن بل الشيء الذي يراد إجياد صدقه هو التأويالت أو معاين الدرجات وكذلك اختاذ  عامة،

عملية أتويل النتائج .فاملفهوم صار يشنكل احور األدلة اليت تقام إلثبات توفر درجات املقياس على الصدق وكذا عملية أتويل الدرجات أو 
 لتعريف اجلوهرية األرضية تشنكل كوهنا حيث من الدرجات أو ذاته، حد  ي االختبار وليس الدرجات، هذه ريالدالالت املستنتجة من تفس

 .الصدق

، مما فتأويل النتائج بببيعته يقوم على املفهوم الذي يرتبط ابلسياق االجتماعي الذي أنتج فيه السلوك أو االستجاابت اليت حنن بصدد أتويلها
 يعين أن أتويل النتائج يرتبط ابلدرجة األوىل ابخلصوصية النوعية ألفراد العينة.
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 ار طريق لتحقيق صدق أتويل نتائجهتكييف االختب-2
حيث يرجع له الفضل  من املنظرين األوائل لنظرية صدق االختبارات احلديثة، "M.R, Hashway" "7"حسب  "Messick"يعترب ميسيك  

ويعترب تعريفه  بط ابلبعد الثقا ي، ي هندسة التعريف احلديث واملتداول للصدق، و ي النكشف عن بعض األبعاد اجلديدة ملفهوم الصدق اليت ترت
 يري فالصدق  ي منظوره هو حنكم تقييمي شامل ملدى قدرة البياانت اإلمربيقية ومنب  اإلطار التنظ ومشوال. ودقة، للصدق األكثر جدة،

 هي القياس، من أخرى ذجمنا على القائمة أو املقاييس درجات على القائمة والقرارات التأويل عمليات أبن التأكيد على "النظري التأصيل"
إىل أن  "8"أاحمد تغ ى ريويش معينني ألفراد ومالئمته الغرض لتلبية ريلى تقصع وال مغاالة على تنبوي ال فهي فيها الوثوق مينكن لدرجة كافية

وكذلك النتائج أو  تلخيص استقرائي لنكل من البياانت املنبثقة عن أتويل درجات املقياس وأوجه استعماهلا، صدق االختبار  ي األصل هو
يقة املرتتبات املتحققة واملمنكنة املتمخضة عن التببي ، فالصدق  ي جوهره تقييم إمربيقي أو جترييب لداللة نتائج القياس من خالل دمج البر 

ليت يقابلها واقع إمربيقي أو التوظيف وا العلمية  ي االستقصاء للحصول على البياانت واحلجج املنبقية لتربير عملية التأويل، وعملية االستعمال
 جيب معرفته وتوظيفه  ي أي عملية بناء أو تنكييف ألداة من أدوات القياس  ي علم النفس. معني

  تكييف االختبارات النفسية، السياق واملفهوم -3

ل األفراد  ي الثقافات إىل أن املفاهيم اليت تبورت  ي ثقافة معينة ستنكون أقل فاعلية  ي التفاعل مع عقو  "A,Nitko""9 نينكتو رييش
ورمبا حتتوي املفاهيم على قيم وأراء تعمل  الثقافة واخلصوصية اليت تبورت فيها. قيم تعنكس لنكوهنا ادهاري مينكن است  األخرى، نظرا ألن املفاهيم ال

تبار معني فقد وضع نصب أعينه إنسان فالعامل الغريب عندما شرع  ي بناء اخ على تشويه اإلدراك وإعاقة الفهم العمي  عندما تبب   ي بيئة أخرى،
ولنكن الباحث نفسه لو نظر إىل فرد عريب مسلم مثال فسوف يفشل  ي إدراك ووعي جوانب مهمة  ي  غريب بنكل ما حتمله النكلمة من معىن،

 ."10""عالم احمود دينال صالح" أساسا مسبقة ببريقة علمه  ي موجودة ريويع ى ذلك إىل أن عملية التصور إلدراك هذه اجلوانب غ ثقافته،

 -األمرينكي النفس لعلم ايري تفس قصورا غربية ريأظهرت دراسات بعض الباحثني من ثقافات غ إضافة إىل هذا القصور النظري للمفاهيم الغربية،
 ي  Azuma"و " ي الصني Ching"و " ي الفلبني Lagmay"و " ي اهلند Sinha" مثال احمللية، اجملتمعات بعض  ي يبب  عندما األورويب
كل هذه الدراسات أكدت أن ج ء من النظرايت الغربية يفشل   "كمال مرسي وخليفة وعشرية  ي مصر"و " ي إيران Moghaddam" "الياابن

 هذه  ي األفراد سلوك ريتفس  ي هلا اآليل التوظيف  ي احليبة يستدعى مما الغربية، ريغ اجملتمعات  ي السلوكات لبعض موضوعي ريتقدمي تفس  ي
 ."11"واملعىن اإلطار احددة معاين وإعباءه اجملتمعات

 ختتلف اليت خصوصيته له معني جمتمع ري ي ظل هذه احلقائ  العلمية ظهرت احلاجة إىل تنكييف االختبارات قصد جعلها خاضعة لقيم ومعاي   
 .للمصبلح تعريفا نقدم التنكييف جوانب خمتلف  ي اخلوض وقبل األخرى، اجملتمعات بقية عن

تقديره عما إذا كان ابستباعة االختبار تقدير  من بداية الباحث يتبعها اليت اإلجراءات كل إىل النفسية االختبارات تنكييف مفهوم رييش   
 مع اونفسي لغواي ثقافيا متعادلة ريالرتكيبة نفسها عند نقل االختبار من ثقافة إىل أخرى ،وصوال إىل احاولته احلصول على مفاهيم، مفردات وتعاب

. فالتنكييف أيخذ أبعاد أكثر من ترمجة احتوايت االختبار من لغة إىل أخرى، ليشمل مجلة من التعديالت املنبقية "12"لالختبار اجلديدة الثقافة
لعينة اجلديدة وف  للتببي  ونتائجه تنبب  على ا "Valide"املدروسة واملرحلية واليت حتتاج إىل أدلة علمية لتؤكد أن االختبار بصورته احلالية صاحل 

 خصائصها الثقافية.

 االحنياز والتكافؤ يف االختبارات النفسية -4
بار خيتلف مفهوم االحنياز والتنكافؤ  ي أدبيات بناء االختبارات ،فيقال عن عملية قياس أهنا منحازة إذا اختلفت الدرجات املمنوحة  ي االخت   

. ويرتبط مصبلح التنكافؤ من "13"عليها املتحصل النتائج معىن  ي مرغوب ريد تباين غمن لغة إىل أخرى أو من ثقافة إىل أخرى بسبب وجو 
 سوف املنحاز فاالختبار احنياز، من ذلك عن ينتج وما االجتماعية والقيم ريالناحية الذهنية بقياس أوجه اخلالف بني العادات والتقاليد، املعاي

 .موضوعيا ليس هاري تفس أن يعين مما صادقة ريوغ متنكافئة ريغ درجات يعبي

وعليه سوف نستعمل مصبلح عدم التنكافؤ كصفة ممي ة لدرجات االختبارات اليت تتأثر ابلعامل الثقا ي وتصبح منحازة للمجتمع الذي قننت 
 هذه لتببي  نتيجة هي وإمنا ذاهتا حد  ي النفسية االختبارات صفات من صفة ليس فاالحنياز خصائصه، من انبالقا هري عليه واستخرجت معاي

 ال اخصائصهم مم وف  نتائجه ريتفس ريواستخرجت معاي أجلهم من االختبار بين الذين األفراد عن خصائصهم  ي خيتلفون أفراد على االختبار
 .العينة وخصائص التببي  مبجال ترتبط جدا ضيقة حدود  ي إال ابلتعميم يسمح
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 أي حدود لالحنياز الثقايف يف االختبارات النفسية  -5
ثالث إن احنياز بنود االختبار إىل أفراد ينتمون إىل ثقافة معينة على حساب آخرين ينتمون إىل ثقافة خمتلفة قد ينتج عن عوامل تسمح بتحديد  

 . "14"فئات أساسية من االحنياز وهي احنياز البنية، احنياز املنهج واحنياز املوضوع

 احنياز البنية 5-1

فالعوامل اليت تشنكل بنية  ن واالختالف  ي البنيات الثقافية بني خمتلف اجملموعات اليت يبب  عليها االختبار،يقصد ابحنياز البنية التباي
 ليست اجلوانب هذه كل اجملتمع،  ي ومنكانتهم األفراد أدوار على حتنكم اليت القواعد االجتماعية، رياملواقف املعاي االختبار مثل السلوكات،

هو القاعدة  ي خمتلف أنواع االحنياز  ي علم النفس  أن احنياز البنية "D, Larkin, B, Hands""15"يرى حيث. اجملتمعات خمتلف  ي واحدة
 عرب الثقا ي ،ومينكن تلخيص أبعاد احنياز بنية االختبار  ي اجلوانب التالية:

ا معاين خمتلفة من ثقافة إىل أخرى، فالع لة  ي تعريف بنية السمة املراد قياسها عرب الثقافات ،فالسمة نفسها قد تنكون هلعدم التماثل -أ
ففي مقياس لالنبواء االجتماعي بين  ي فرنسا يسأل الفرد عن مدى حضوره للحفالت  االجتماعية قد أتخذ عدة مؤشرات ابختالف الثقافات،

 مسات من ومسة انبواء يعترب االجتماعية راملظاه هذه مثل  ي الفرد مشاركة عدم أن إىل النتائج ريتفس معيار ريالليلية ودعوات عشاء عمل، ويش
أيخذ معىن خمتلف متاما  ي بيئة أخرى عربية إسالمية حيث يقل وجود هذا النمط من  قد نفسه املظاهر أن حني  ي االجتماعية، ريغ الشخصية

 ."16"عتبار هذا البعد صاحلا لنكل الثقافاتمتثل سوى نسبة قليلة من اجملتمع، والتايل ال مينكن ا السهرات، وينكاد يقتصر على فئة احددة جدا وال

 الدالة على السمات حيث هناك مهارات وأمناط سلوكية تنكون ابرزة  ي ثقافة معينة وضامرة  ي أخرى. تفاوت املؤشرات -ب

 مع االختبار  ي حد ذاته وطرق االستجابة من مجاعة ثقافية إىل أخرى. تفاوت األلفة -ج

 ء االختبار.احمليبة إبجرا تفاوت الظروف-ء

 للبنود مع وجود البعض منها غامض ابلنسبة للغة أو الثقافة اجلديدة. ترمجة غري سليمة -هـ

 ي البيئة اجل ائرية بدون إخضاعها لعملية التنكييف، حيث   ومن األمثلة على احنياز البنية ما حيدث  ي أغلب اختبارات الذكاء املببقة اليوم
البعض األخر و . "أمنوذجا للمصفوفات رافن اختبار" املنبقي ريوالتفنك احملاكمة حسن إىل رييش للذكاء ضمين يفتعر  توظيف إىل منها ريمتيل النكث

 الشائع املفهوم أن أكدت الدراسات بعض أن حني  ي ."والراشدين األطفال لذكاء فنكسلر مقياس" والذاكرة املنكتسبة املعلومات كمية إىل رييش
حول مفهوم الذكاء  "مندي وكاستل"ففي دراسة  ،"17"االجتماعية املظاهر من ريالنكث يتضمن واإلفريقية أسيوية الشرق اجملتمعات بعض  ي للذكاء

يسبب مشنكالت لآلخرين ويتبع البرق املالئمة  ي  حسب رأي األمهات  ي عدة دول إفريقية تبني أن البفل الذكي هو البفل املبيع والذي ال
 . "18"ريخماطبة الغ

حيدث بصفة عامة  ي خمتلف  أو التغاضي عنه، وهذا ما ال مينكن ع له فعندما نبب  اختبار يقيس مسة أو مفهوم معني فإن البعد الثقا ي ال
نه أن . فمحدودية متثيل بنية االختبار للعوامل الثقافية من شأ"19" ي ميدان علم النفس  ي اجل ائر حسب عبد الع ي  بوسامل املمارسات الواقعة اليوم

 .القرارات خمتلف الختاذ وصالحيتها النتائج ريتفس يقلل من مصداقية

 احنياز املنهج  5-2

 إىل املنهج حتي  ريعادة ما ينكون املنهج املتبع  ي بناء االختبارات أو  ي تببيقها من العوامل اليت من شأهنا أن تؤثر  ي مصداقية النتائج، ويش
، واملثال األكثر شيوعا "20"االختبار نتائج ريتفس  ي حتي  تسبب ذلك ومع الدراسة هبدف هلا عالقة ال واليت األداة خبصائص يتعل  األول جانبني

، فمن خالل تببي  اختبار ذكاء لنسخ جمموعة من الرسومات "شنكل اإلجابة" ي االختبارات العقلية هو ألفة األفراد مع املنبهات واالستجاابت 
 انيا وأخرى من زامبيا، وأظهرت النتائج تفوق الربيبانيون  ي الرسومات املصنوعة من الورق وقلم الرصاص،طب  على جمموعة أطفال من بريب

 بينما تفوق ال امبيون  ي الرسوم املعمولة ابألسالك املعدنية، فيما مل تسجل فروق  ي الرسومات املعمولة من وسائل أخرى. وقد فسرت هذه
  اختالف التآلف مع األجوبة أو شنكل االستجاابت.املشاهدات على أهنا راجعة أساسا إىل

والذي يقصد به اختالف الدرجات اليت حيصل عليها  "احنياز إدارة االختبار"إىل االحنياز اإلداري  ريأما اجلانب الثاين من حتي  املنهج فيش 
مشنكالت التواصل بني مبب  االختبار واملفحوص،  األفراد ليس لتباين السمات اليت تقيسها االختبارات وإمنا عن طبيعة التعليمات وخمتلف

  لغته األم.ريوحيدث هذا عندما يستعمل الباحث لغة أو هلجة غ
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 ريواملعىن املتضمن  ي ذلك خب "21"«خداع القياسات»يسمى بـ   ا ابلغا على اختالف معىن الدرجات والذي يرجع إىل ماري فالحنياز املنهج أتث 
سواء من خالل اختبار الداللة  خذ بشأن األفراد ،فالباحث أو املمارس الذي يقارن الدرجات نفسها عرب الثقافات،على طبيعة القرارات اليت تت

 من خالل هذا النوع من ريوهو يضن أنه جتاوز إشنكالية املعاي اإلحصائية للنتائج أو من خالل جدول الدرجات املعيارية الذي يعده الباحث،
 اإلحصائية اليت يتم اقرتاحها ليس هي احلل القياسي النفسي هلذا رير قد وقع  ي مشنكل انبع من احنياز املنهج، فاملعاي، وهو  ي حقيقة األمرياملعاي

 املشنكل.

 احنياز البند 5-3

. وهي "22"كيف مينكن أن نرتجم صورة من صور اختبار معني أو ننقلها من ثقافة إىل أخرى  "Anastasi1961"لقد تساءلت أانستازي 
ضمنية إىل ما يعرف ابحنياز البند حيث يتضمن هذا النوع من االحنياز جمموع النقائص اليت تؤثر على صحة البنود فقط، فبينما يتناول إشارة 

افية فإن احنياز البند يهدد صدق البند ومينع التعميم واملقارنة املباشرة للدرجات بني جمموعات ثق احنياز البنية واملنهج املظاهر العامة لالختبار،
 ولغوية خمتلفة.

وحىت فأهم أسباب احنياز البند هو الرتمجة السيئة واختالف املعاين الضمنية للنكلمات، فعندما نرتجم كلمات قد نرك  على املعىن احلر ي هلا، 
احنياز البند على اعتبار أن ما إذا حاولنا ترمجة املعىن البد أن ينكون املعىن متضمن  ي الثقافة اليت نرتجم هلا االختبار، و ي هذه احلالة حيدث 

 يقيسه البند من مسات ال يتضمن املعىن نفسه  ي مجيع الثقافات.

األمرينكي أن العدوانية تتجلى  ي االستعداد « وبسرت»   مثال عن مفهوم العدوانية حيث ورد  ي قاموس"B, Wright" "23"فقد أورد رايت
هذا يبني أن   فيعبي معىن للعدوانية على أهنا ممارسة اهلجوم دون تربص مع املبادرة ابلن اع.الربيباين «أكسفورد  »بينما قاموس الواضح للخصام،

هو املعىن الذي نعبيه للمفهوم  ي ثقافة معينة وما هي األسس اليت نعتمد  مشنكل احنياز البند  ي الرتمجة ليس  ي اللفظ أو املعىن فقط، ولنكن ما
يدركون هذه اإلشنكاالت وهل هناك جمهود مدروس وعلمي  املمارسني  ي امليدان النفسي اليوم  ي اجل ائرعليها، والسؤال األعم  هل الباحثني و 

  من مصداقيتها وصالحيتها الختاذ خمتلف القرارات.ريللبحث عن حلول موضوعية هلذه الصعوبة اليت جتعل من نتائج االختبارات تفقد النكث

  ولة ثقافيامعايري من أجل صالحية االختبارات املنق -6

يعج ابالختبارات النفسية على اختالف درجات  "اجلانب التببيقي والدراسات األكادميية"إن واقع املمارسة السينكولوجية  ي اجل ائر 
موضوعيتها وصالحيتها للتببي ، مما يعين أن املختص  ي علم النفس مبختلف جماالته جيب أن ينكون على دراية ابلشروط واخلصائص الواجب 

  هي:ري حيتنكم إليها لقبول اختبار أو عدم قبوله، وأهم هذه املعايريفرها  ي االختبارات، وابلتايل اعتبارها معايتو 

وتوفر التعليمات ومفتاح  ودراسات الصدق والثبات اليت أجريت عليه، جيب أن يتوفر لالختبار دليل يوضح كيفية استخدامه وأهدافه، ■
  نتائجه.ري تفسريالتصحيح ومعاي

 النظر  ي حداثة االختبار من حيث اتريخ إعداده والدراسات اليت أجريت عليه من أجل التحق  من صالحياته  ي خمتلف البيئات. ■

إىل أخرى، إذ جيب أن ترتجم ترمجة ثقافية وليس ترمجة   االهتمام ابجلانب الثقا ي عند نقل االختبارات من ثقافة إىل أخرى أو ترمجتها من لغة ■
 وصياغة التعليمات ومفاتيح التصحيح وإعادة تقنينها على عينات ريتجنب التحي  الثقا ي ووجوب إعادة دراسات الصدق والثبات واملعايحرفية ل

 جديدة متثل اجملتمع اجلديد الذي سوف تبب  فيه.

ة اليت تسمح له بتببي  االختبار واالستفادة حتديد مسؤولية من يقوم بتببي  االختبارات ووجوب توفره على التأهيل العلمي والنكفاءة امليداني ■
 من نتائجه.

  اخلاط  للنتائج وضمان سرية املعلومات.رياالختبار من حيث التفس محاية حقوق من يبب  عليهم ■

 بي .هتيئة الظروف الفي يقية املناسبة لتببي  االختبار حسب اخلصوصية املمي ة له مبا يتبلبه من شروط وعوامل تسهل عملية التب ■
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أو مقياس من أجل تببيقه على أفراد معينني والثقة  ي نتائجه،   اليت جيب توفرها  ي أي اختبار نفسيريبعد استعراض أهم الشروط أو املعاي
ومقابلة عدد من النفسانيني العاملني  ي بعض املراك  االستشفائية نستعرض نتائج دراسة أولية قمنا هبا على عينة من الدراسات األكادميية 

مع العلم هذه اخلصوصية مينكن أن تنبب   والعيادات النفسية اخلاصة هبدف معرفة واقع تببي  االختبارات  ي املمارسة السينكولوجية  ي اجل ائر،
د هذه املمارسة  ي أغلب احلاالت على اختبارات بنيت  ي بيئات غربية مما على الواقع العريب نظرا لتشابه الظروف الثقافية واالجتماعية واعتما

 يتبلب القيام بعدد من اإلجراءات الفنية وامليدانية قبل تببي  هذه االختبارات.
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 وقد كانت النتائج امليدانية كما يلي :  

 .ريأغلب االختبارات املستخدمة هي اختبارات غربية البناء واملعاي ■

 توى االختبارات فيما بينها من حيث السمات اليت تقيسها.تداخل اح ■

 االختبارات اليت مت تعريبها ال يتف  احتواها مع ثقافة اجملتمع اجل ائري. ■

ة، ليصبح تببي  االختبار ري عدم وضوح التصور النظري الذي ينكمن خلف هذه االختبارات ،وعدم إدراك املببقني هلذه األبعاد إىل درجة كب ■
 على البعد التقين اخلالص. مقتصرا

فقد وجدان من يبب  مقياس دافعية االجناز   مناسبة،ريبعض االختبارات للتببي  على فئات غ  من الباحثني والنفسانيني يبوععونريالنكث ■
 لفئة املسنني. ال تصلح عباراته متاما للراشدين على فئة املسنني  ي مراك  الشيخوخة، واملقياس كله عبارة عن تصور املستقبل حبيث

يقي والتقنني العلمي لالختبارات، حبيث ال ينكلف العاملني  ي امليدان أو الباحثني أنفسهم إعادة تببي  االختبار أو املقياس ري قلة الدعم اإلمب ■
 تببيقا جتريبيا قصد التحق  االمربيقي من صالحيته.

احلقيقة العلمية تقول أن التشخيص السليم واملوضوعي يتبلب تببي   استخدام مقياس واحد  ي موقف واحد جلمع البياانت ، ي حني أن ■
  علمي له.ريعدة أدوات قصد االقرتاب أكثر من الفهم املوضوعي لسلوك الفرد وتقدمي تفس

علمية  ريتعدد االختبارات املستخدمة لقياس نفس السمة، فأمام نقص التمنكن من تببي  االختبارات ال ميلك مببقي االختبارات معاي ■
 واضحة يعتمدون عليها الختيار اختبار دون األخر لتببيقه  ي موقف معني مناسب للهدف من التببي  وخلصوصية العينة.
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استخدامات االختبار وخصائصه السينكومرتية على أن يتضمن الدليل  إصدار دليل مفصل لالختبارات واملقاييس النفسية والرتبوية  ي اجل ائر، ■
  النتائج واخللفية النظرية املالئمة لذلك.ري تفسريبنكل اختبار مع معاي والبحوث والدراسات املتعلقة

لوصول إىل تقنني عدد من املقاييس واالختبارات النفسية على اجملتمع اجل ائري، واحاولة توحيد اجلهود بني الباحثني اجل ائريني ،وذلك هبدف ا ■
 اختبارات مالئمة للتببي  واالستخدام وفًقا لثقافة وخصوصية اجملتمع احمللي.

دراسة الصفات واخلصائص السينكومرتية لالختبارات واملقاييس النفسية املستخدمة  ي خمتلف اجملاالت، املستشفيات والعيادات والوحدات  ■
 ختبارات ذات صالحية جيدة.املتخصصة وخمابر البحث  ي اجلامعات للخروج بقائمة لال

  احلية لالختبارات واملقاييس النفسية األكثر تببيقا  ي اجل ائر.رياستخراج معاي ■

 توسيع عينات تقنني بعض االختبارات واملقاييس النفسية حبيث تنكون شاملة جلميع مناط  الثقافات الفرعية  ي اجل ائر وليس مناط  معينة.■

 حد فقط أثناء عملية التشخيص وتنويع االختبارات.عدم االعتماد على مقياس وا■

لبعض الباحثني أو األساتذة لتقنني بعض هذه املقاييس  ي البيئات احمللية، إذ أن استخدامها ينكون أفضل من  االستفادة من احملاوالت الفردية■
  مقننة احليا.رياستخدام مقاييس غ

 خامتة
ليس جمرد ممارسة تقنية إحصائية أو فنية احضة، بل عملية تتأثر  "مينكن تسميته بصدق االختبار ما"إن الوصول ابالختبار إىل درجة الصالحية 

 االجتماعية. فالصدق ليس قيمة إحصائية، بل هو نسقا أو إنشاءا اجتماعيا، وكونه نتاج اجتماعي معناه أن صالحية االختبار ال ريابلقيم واملعاي
ات سلوكية ذات العالقة، بل يتحدد أببعاد ري ية أو بعالقته االرتباطية ابحملنكات اخلارجية، أو متغتتحدد مبحتوى االختبار ودالالته الداخل

املستقاة من البعد الثقا ي االجتماعي  "Conséquences"أو معيارية تتمثل أساسا  ي اآلاثر واملرتتبات والتبعات واملآالت  اجتماعية قيمية
مما يعين أن إعادة قياسه خارج هذا السياق مع احملافظة على نفس التأويالت يصبح مبثابة عبث إمربيقي الذي ينج  فيه السلوك ويتم قياسه فيه، 

 ال فائدة علمية ترجى منه.
بل  أن صالحية االختبار وموثوقيته مل تعد شأان خاصا بواضع املقياس أو االختبار وحده، ومن آاثر هذا التصور على املمارسة امليدانية للقياس،

 ية مجيع من يستعمل االختبار من بعده أيضا، فمسؤولية واضع املقياس أن يذكر أتويال ت الدرجات اليت ختدم صدق مفهوم االختبار،مسؤول
 املعىن األصلي الذي جاء به االختبار، فعلى مستعملي ريوالتأويالت اليت ختدم صدق االختبار واليت تفسده وتضفي على النتائج معاين أخرى غ

 املتوقعة عند استعمال االختبار املنقول ريأن ينتبهوا وأن يلتفتوا إىل املرتتبات غ "وهذا ما ينبب  على املمارسة النفسية  ي اجل ائر اليوم" االختبارات
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على أتويل  وأن التأويالت اليت يقدموها عند قراءة البياانت املستقاة من هذه االختبارات والقرارات املتخذة القائمة مباشرة من ثقافات غربية،
الدرجات ،تقوم أساسا على خلفية قيمية مما يضفي على املفهوم أبعادا أخرى أو دالالت غريبة عنه ختتلف عن الدالالت األصلية ،فتبخس 

  ي إطار ثقافة وخصوصية معينة.  املفهوم األصلي بعض دالالته أو أبعاده العلمية اليت جاء هبا الباحث
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