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يعترب امتحان البسيخومرتي جهاز تصنيف يقوم «بغربلة» الطالب
العرب باألس��اس ،وه��و جزء من نظام تصنيف��ي كبري موجه ضد
الع��رب يف إرسائي��ل .عالج��ت أبح��اث وأدبيات عديدة مس��ألة
امتحانات التصنيف ملؤسس��ات التعليم العايل يف الدول الغربية؛
تبي أنهم
ففي أبحاث أجريت حول األقليات يف الواليات املتحدة نّ
يحصلون عالم��ات أقل يف امتحانات التصني��ف مقارنة مع باقي
املجموعات يف الدولة ( .)1992 ,McDowellوقد وجدت األبحاث
أن هن��اك عوامل عديدة لهذا الفارق بني املجموعات املختلفة يف
املجتم��ع ،منها الخلفي��ة االجتامعية-االقتصادي��ة املتدنية ألبناء
األقليات ،العام��ل الثقايف أي أن االمتحان يس��تجيب للمجموعة
املهيمنة يف الدولة ( ،)Ibidويلعب هذا العامل دورا هاما يف بناء
امتحانات التصنيف ،كام تلعب األساليب التدريسية قبل املرحلة
الجامعي��ة دو ًرا يف التأثري عىل التحصي��ل يف امتحانات التصنيف
وقدرتها ع�لى تنمية القدرة ع�لى القراءة والتحليل واالس��تنتاج
( .)1998 ,Bok and Bowenيف بحث��ه يكش��ف «اس��تني» أن
امتحانات التصنيف والتنبؤ لها قدرة س��يئة ومحدودة عىل التنبؤ
املهمش��ة مقارنة
بالنجاح الجامعي لدى الطالب من املجموعات َّ
م��ع قدرة عالم��ات الثانوي��ة والتوجيه��ي ( ،)1982 ,Astinلهذا
الس��بب تشكذل امتحانات التصنيف عائ ًقا أمام أبناء املجموعات
املهمشة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص يف املجتمع (,McDowell
َّ
.)1992
ميكن اإلشارة إىل عدة وسائل لتصنيف الطالب والتنبؤ بالنجاح يف

التعليم الجامعي ،وميكن اإلش��ارة من خالل التجارب العاملية إىل
عدة أساليب تصنيف ،وميكن تحديد نوعني من التصنيف  -األول:
التصنيف الذي يتم قبل الدخول إىل مؤسسات التعليم العايل ،أما
الث��اين فهو الذي يتم بعد الدخول إىل التعليم األكادميي أي خالل
السنة الدراسية االوىل (بيلر1994 ،1994 ،أ ،فولنسيك.)2005 ،
قس��م النوع األول من التصنيف عدة أقسام ،النوع الذي يعتمد
ُي ّ
عىل عالم��ات التعليم الثانوي أي التوجيهي فقط ،وهو أس��لوب
التصنيف املنترش يف دول العامل حتى املتطورة منها ،ويعتمد هذا
النوع عىل عالمات التوجيهي من خالل ثالث طرق ،معدل عالمات
التوجيه��ي فق��ط ،تدريج الطالب يف الصف يف الس��نة التعليمية
األخ�يرة وإج��راء امتحانات تحصيلية يف مواضي��ع محددة ،وهي
تش��به طريقة «املترساف» أو الدمج التي اتبعت يف إرسائيل عام
 .2003أما النوع الثاين من أدوات التصنيف قبل التعليم الجامعي
فيعتمد عىل القرعة بني الطالب أصحاب أعىل درجات التحصيل،
يتم اس��تعامل ه��ذه الطريقة يف هولندا واتبع��ت يف أملانيا حتى
س��نوات الثامنينات ،وتم إلغاؤها لغياب مصداقيتها .هنالك طرق
مثل املقابلة ،أو الصف��ات والدافعية عند الطالب .يف دول معينة
(مثل إرسائيل والواليات املتحدة) يتم الدمج بني شهادة التوجيهي
وامتحان تصنيف بسيخومرتي.
أم��ا النمط الث��اين من التصنيف فه��و النمط ال��ذي يعتمد عىل
وخصوصا خالل الس��نة
تصنيف الطالب خالل التعليم الجامعي،
ً
الجامعي��ة األوىل .يتم اعتامد ه��ذا النمط من التصنيف يف بعض
الدول األوروبية مثل فرنس��ا وبلجيكا ،حسب هذه الطريقة فان
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عملية التصنيف تتم خالل الس��نة األوىل م��ن التعليم حيث يتم
قبول الطالب الذي��ن حصلوا عىل أعىل الدرجات وإقصاء الطالب
الذين يفشلون يف التعليم الجامعي .تكمن أفضلية هذه الطريقة
يف أنها تعتمد التصنيف عىل أس��اس النجاح يف مس��اقات التعليم
الجامعي��ة التي تعكس مدى نجاح الط�لاب يف التعليم الجامعي
وتضم��ن مبدأ تكافؤ الفرص للجمي��ع ،فهي طريقة تصنيف ذات
مصداقية عالية مقارنة مع باقي األمناط .إال أن السلبية الكامنة يف
هذه الطريقة يف كونها تس��تنزف س��نوات تعليمية وموارد مادية
من الطالب الذين قد يتم رفض وإقصاء جزء منهم فيكون عليهم
إعادة ال َك ّرة .كام تحتاج هذه الطريقة إىل بنية تحتية مؤسس��اتية
ومالية تس��تطيع اس��تيعاب األعداد الهائلة من الطالب يف السنة
التعليمية األوىل.

امتحان الب�سيخومرتي :مدخل
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حتى أواخر الس��تينات شكلت ش��هادة البجروت املقياس الوحيد
للقب��ول للتعلي��م يف الجامعات ،حيث تم تصني��ف الطالب عىل
الكليات املختلفة بناء معدل العالمات يف شهادة البجروت .كليات
معين��ة مثل علم النفس والعم��ل االجتامعي طلبت باإلضافة إىل
ش��هادة البجروت أن يقدم الطالب امتحان بس��يخومرتي (فايزر،
.)1996
يف السبعينات دخل امتحان البسيخومرتي بقوة كامتحان تصنيفي
يف الجامعات يف كل الكليات واملدارس األكادمييةُ .وأقيمت يف تلك
الفرتة وح��دات تصنيفية مس��تقلة يف غالبي��ة الجامعات .حيث
قامت كل جامعة بش��كل منفرد بتصنيف الطالب حسب امتحان
تس��جلوا ألكرث من
بس��يخومرتي خاص به��ا .مام اضطر ط�لاب
ّ
مؤسس��ة تعليمية من القيام بعدة امتحانات دخول ،ولكن عندما
أقي��م املرك��ز القط��ري لالمتحان��ات والتقييم يف بداية س��نوات
الثامنينات والذي أقامته كل الجامعات مبش��اركة معهد الهندسة
التطبيقية يف حيفا (التخنيون) كجس��م مشرتك ،ومنذ ذلك الحني
يجرى امتحان البسيخومرتي بشكل موحد ويتم القبول من خالل
معدل مشرتك بني عالمات البجروت والبسيخومرتي .كانت هناك
عدة عوامل حدّدت رضورة التصنيف للدخول ملؤسسات التعليم
املتس��جلني وبني قدرة هذه
العايل ،وكان أحدها الفجوة بني عدد
ّ
املؤسس��ات عىل اس��تيعابهم ،والحاجة (الكيف والنجاعة) حتى
متس��جلني ي��وازي عدد مقاعد
عندم��ا ي��دور الحديث عن عدد
ّ
الدراسة .ينطلق االمتحان من االدعاء انه بسبب الزيادة الكبرية يف
املتس��جلني للجامعات ف��ان هنالك حاج��ة ألداة تصنيف
ع��دد
ّ
للطالب يتم من خاللها اختيار الطالب الذين لديهم أكرب احتامالت
نجاح يف التعليم األكادميي.
أس��باب أخرى العتامد البسيخومرتي كأداة
كام دفعت الجامعات
ٌ
تصنيف ملزمة ،وميكن اإلش��ارة اىل ثالثة أسباب كهذه  -األول :أن

الجامع��ات رأت حاج��ة إىل تبني أداة تصني��ف ثانية إىل جانب
عالمات البجروت بسبب اإلش��كاليات والنقص فيها؛ الثاين :نظرة
الش��ك اآلخذة باالزدياد يف عالمات البجروت والتي تعتمد بنسبة
 50%عىل عالمات داخلية (العالم��ة الواقية) ،وكونه امتحا ًنا غري
مس��تق ّر بل متغيرّ من حيث املبنى واملضمون؛ أما السبب الثالث
فيع��ود إىل الرغبة يف إعطاء فرصة ثانية للطالب الذين مل يتمكنوا
م��ن الحصول عىل عالمات عالية أو جي��دة يف البجروت للدخول
للجامعات (بن شاحر.)2000 ،
يف صيغته األوىل من العام  ،1984اش��تمل امتحان البسيخومرتي
عىل خمسة أقس��ام :املعلومات العامة ،األشكال ،الفهم الكالمي،
الرياضي��ات ،واللغ��ة االنجليزية .ومنذ ترشين الث��اين  1990بدأ
يقس��م امتحان البس��يخومرتي اىل ثالثة أقس��ام :التفكري الكالمي
الذي يش��كل  40%من العالم��ة الكلية ،التفك�ير الكمي (40%
ً
أيض��ا) ،واللغ��ة االنجليزي��ة ( .)20%يف بحث��ه ح��ول امتح��ان
البس��يخومرتي يعدد يوآف كوهن مميزات كل قسم وقسم ،ففي
التفك�ير الكالم��ي «يتم فحص التمك��ن من اللغ��ة ،فهم املعاين
املختلفة للكلامت ،والقدرة عىل حل إشكاليات تم صياغتها بلغة
طبيعية والقدرة عىل فهم نصوص فكرية واس��تعامل طرق تفكري
منطقي��ة» ،ويف مجال التفك�ير الكمي ،فانه يت��م فحص املعرفة
الرياضية األساس��ية التي مت ّكن من حل مس��ائل رياضية ،ويعتمد
الحل يف التفكري الكمي عىل فهم قواعد حس��ابية وليس حسابات
فنية معقدة ،ويف قس��م اللغ��ة االنجليزية يتم فحص القدرة عىل
فهم جمل ونصوص كاملة يف اللغة االنجليزية .التش��ديد يف هذا
للممتحنني
القس��م ،كام يقول كوهن ،ليس فحص الرثوة اللغوية
َ
مفصل ،وإمنا فحص قدرتهم
أو فح��ص معرفتهم النحوية بش��كل ّ
ً
ع�لى فهم النصوص واملفردات (كوه��ن ،84 ،2000 ،وأيضا أنظر:
بيلر  ،1994نافو وآخرون.)2004 ،
يف الع��ام  1990ق ّرر رئي��س لجنة التعليم الربملاني��ة وقتئذ عضو
الكنيس��ت ميخائي��ل بار زوه��ر ،إقامة لجنة لفح��ص مصداقية
االمتح��ان برئاس��ة دافيد ليبايئ ،أال أن اللجنة مل ُتش�� ّكل وذهبت
الفكرة أدراج الرياح .وعىل الرغم من استمرار الجدل الجامهريي
والس��يايس حول املوض��وع ،إال انه مل يغري من الواقع ش��يئًا فيام
يتعلق باالمتحان ،مبا يف ذلك مرشوع القانون الذي تقدم به عضوا
الكنيس��ت يويس رسيد وايالن غلؤون يف العام  ،2000وهو الواقع
الذي ستناوله يف مبحث خاص يف هذا البحث الحقا.

املمتحنون العرب :الو�ضع القائم
َ

يزداد عدد الطالب العرب املتقدمني لالمتحان من سنة ألخرى ،يف
الع��ام  1991تقدم ح��وايل  4000طالب ع��ريب لالمتحان ،وارتفع
العدد ليصل إىل حوايل  7700يف منتصف التس��عينات ،واس��تمر
بالزي��ادة ليصل يف العام  2000إىل حوايل  11300طالبا ،ووصل يف

دراسات
العام  2004إىل حوايل  ،14300ويف العام  2005وصل عددهم إىل
حوايل  ،18700ووصل يف العام  2006إىل حوايل .20400
ي��زداد عدد املتقدمني العرب ليس عىل الصعيد الكمي فحس��ب،
بل أن نس��بة املتقدمني المتح��ان البس��يخومرتي باللغة العربية
ت��زداد من مجم��ل الطالب الذين يتقدم��ون يف كل اللغات .فقد
وصل عدد املتقدمني باللغة العربية المتحان البسيخومرتي يف عام
 1991إىل  ،8,2%وارتفعت نسبتهم من مجمل املتقدمني يف العام
 1995إىل  ،13%واس��تمرت يف االرتف��اع لتصل يف العام  2000اىل
 ،17%ووصل��ت يف الع��ام  2004إىل  ،20,4%ويف العام  2005اىل
 24,2%ويف العام  2006اىل .24,4%
وتش�ير املعطيات ً
أيضا إىل وجود ارتفاع يف عدد النساء العربيات
املتقدم��ات المتحان البس��يخومرتي ،فقد ارتفعت نس��بتهن من
 41%يف أوائل التس��عينات إىل حوايل  60%يف العام  ،2006األمر
الذي يعني أن أكرث من نصف املتقدمني المتحان البس��يخومرتي
باللغة العربية هنّ نس��اء ،ينعكس هذا األمر ً
أيضا ويسفر ازدياد
عدد النس��اء العربيات يف مؤسس��ات التعليم العايل عموما ،ويف
الجامعات خصوصا ،حيث ارتفعت نسبة الطالبات العربيات من
مجمل الطالب العرب من  40%يف منتصف التسعينات إىل حوايل
 55%يف العام ( 2005مصطفى.)2006 ،

جدول ( :)1عدد الطالب العرب املتقدمني لالمتحان
الب�سيخومرتي باللغة العربي��ة ون�سبة الإناث املئوية
منهم
نسبة اإلناث
41,8
43,5
47.3
50,9
59,7
59,2

عدد الطالب
العرب
3932
7794
11391
14387
18798
20406

1991
1995
2000
2004
2005
2006

املصدر :املركز القطري لالمتحانات والتقييم ،معطيات إحصائية متفرقة.

عىل الرغم من ازدياد نسبة اإلناث من مجمل املتقدمني المتحان
البس��يخومرتي باللغة العربي��ة ،فإن املعطيات ح��ول املمتحنني
الع��رب تش�ير إىل أن معدل العالمات التي يحص��ل عليها الذكور
أعىل م��ن معدل العالمات التي تحصل عليها اإلناث ،فلقد تراوح
مع��دل العالم��ات ب�ين الذك��ور ب�ين األع��وام  2000-1991بني
 ،455-442بينام ت��راوح معدل العالمات يف صفوف اإلناث خالل
نفس الفرتة بني  .427-416عىل الرغم من اختالف املعدالت التي
يحص��ل عليه��ا الذكور واإلن��اث إال أن فرق مع��دل العالمات يف

القسمني الكمي والكالمي ضئيل جدًا ،بينام يزداد الفرق يف اللغة
االنجليزية لصالح الذكور بشكل أكرب عن باقي األقسام.
وللتعم��ق أك�ثر يف املمي��زات الدميغرافية للمتقدم�ين المتحان
البس��يخومرتي باللغة العربية ،فتشري اإلحصائيات إىل أن رشيحة
الجي��ل  20-18هم الذين حصلوا عىل أعىل معدل يف االمتحانات،
من بني باق��ي الفئات العمرية .بينام تعترب الفئة العمرية 25-22
من املتقدمني باللغة العربية هي الحاصلة عىل أعىل املعدالت ،أي
أولئ��ك الذين انهوا الخدمة العس��كرية ،أما الفئ��ة العمرية من
املتقدم�ين باللغة العربية الذين يحصلون ع�لى اقل معدل فهم
أبناء الفئة العمرية التي تتجاوز جيل الثالثني.

الب�سيخومرتي ومتناولية التعليم العايل

ش��هدت السنوات األخرية ،تحسنًا كم ًيا يف قبول الطالب العرب يف
الجامع��ات اإلرسائيلية ،ولك��ن رغم ذلك ،ال ي��زال املعدل العام
للطالب الفلسطينيني الذين يتم رفضهم مرتف ًعا ،ويصل إىل نصف
تسجلوا للجامعات ،حيث أن ُرفضت  50%الطلبات
الطالب الذين ّ
ويبي الجدول رقم ( )19أن هناك ارتفاعًا
طلباتهم يف العام  .2004نّ
يف نس��بة الطالب الذين يتم رفضه��م يف الجامعات منذ منتصف
التس��عينيات وذلك بع��د االرتفاع الذي طرأ ع�لى رشوط القبول
للجامعات يف نهاية الثامنينيات.
يف السنة الدراسية  ،2003/2002شكل الطالب العرب  29,8%من
مجمل الذين ت��م رفض طلباتهم لاللتح��اق بالجامعات ،رغم أن
نس��بة العرب املتس��جلني للجامعات بلغت يف نفس العام كانت
املتس��جلني لكن 64,6%
 .15,1%فيام يش�� ّكل اليهود  81%من
ّ
فقط من مجمل الطلبات التي تم رفضها (دائرة اإلحصاء املركزية،
 .)2004األم��ر ال��ذي يوضح أن نس��بة قبول الطال��ب اليهودي
للجامع��ة ،ه��ي أك�بر بكثري من نس��بة قب��ول الطال��ب العريب
الفلس��طيني ،ويعود ذلك باألس��اس إىل امتحان البس��يخومرتي.
وينعكس هذا عىل نس��بة وع��دد الطالب الجامعي�ين العرب يف
الجامعات ،والتي وصلت إىل  9%فقط من مجمل الطالب العرب
يف العام .2004
يعترب امتحان البس��يخومرتي العائق األكرب واألصعب ،الذي يشكل
عقبة أم��ام الطالب العريب يف قبوله للمواضيع التعليمية الجامعية
التي يرغب يف دراس��تها ،مع العل��م أن الفجوة بني معدل الطالب
العرب واليهود هي  125عالمة (معدل الطالب اليهود  550والعرب
( )425فرحات .)2005 ،وحسب معطيات املركز القطري لالمتحان
والتقييم ،فإن حوايل  73%من الطالب تقدموا المتحان البسيخومرتي
باللغ��ة العربي��ة ،وحوايل  15%باللغ��ة العربي��ة ،والباقون بلغات
أخرى ،وكان معدل الذين تقدم��وا بالعربية أعىل بـ 123نقطة من
الذين تقدموا بالعربية ( 554لليهود و 431للعرب) ،وهذا يعني أن
للط�لاب اليه��ود فرصة أفضل لدخ��ول الجامعات م��ن تلك التي
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للطالب العرب يف جميع الكليات (الحاج.)2006 ،

جدول ( :)8الفرق بني املمتحنني العرب واليهود
الفرق
116
115
118
115
119
121
126
123
125
126
105
104
104
107

امتحنوا
باللغة
العبرية
554
552
556
557
555
556
556
554
560
560
567
563
564
565

امتحنوا
باللغة
العربية
438
437
438
442
436
435
430
431
435
434
462
459
460
458

السنة

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2004
2005
2006
2007

املصدر :املركز القطري لالمتحانات والتقييم ،معطيات إحصائية متفرقة.

ج��دول ( :)9مع��دالت املمتحن�ين باللغ��ة العربية يف
الأق�سام املختلفة
اللغة
االنجليزية
87
85
85
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التفكير
الكمي
99
97
98

التفكير
الكالمي
90
92
92

السنة
2004
2005
2006

املص��در :املركز القطري لالمتحان��ات والتقييم ،معطيات إحصائي��ة متفرقة ،تصميم
الباحث.

االخت�لاف بني املتقدم�ين باللغة العربية وب�ين املتقدمني باللغة
العربية يتضح أكرث يف أقس��ام االمتحان املختلفة ً
أيضا ،ويتضح أن
الفرق ب�ين املجموعتني ثاب��ت تقري ًبا ،ك�ما أن املتقدمني باللغة
العربية يحصلون عىل أفض��ل العالمات يف التفكري الكمي ،وأقلها
العالمات يف اللغة االنجليزية .وهذا يدل عىل الضعف الواضح يف
التحس��ن الطفيف الذي
الجزء االنجليزي والتفكري الكالمي (رغم
ّ
حصل عىل عالمات التفكري الكالمي يف الس��نوات األخرية) ،أي أن
املتقدمني الع��رب يعانون ضع ًفا يف لغ��ة األم واللغة االنجليزية،
وه��ذا يعكس نتائ��ج امتحانات التقييم يف جه��از التعليم العريب
(امليتساف).
ع�لى ضوء تراجع انخ��راط الطالب الع��رب يف الجامعات ،ع ّينت

لجنة التخطيط واملوازنة التابعة ملجلس التعليم العايل عام 2000
لجن ًة خاصة لفحص متناولية التعليم العايل لدى الجامهري العربية،
وقد رأس اللجنة الربوفيس��ور ماجد الحاج ،عضو مجلس التعليم
العايل آنذاك ،وجاء تشكيل اللجنة بعد تداول املجلس يف متوز عام
 1999للورق��ة الت��ي قدمها الحاج ح��ول أوض��اع التعليم العايل
الفلس��طيني (الحاج ،)1999 ،وكان هدف اللجنة توسيع متناولية
التعليم العايل لدى الفلس��طينيني يف إرسائيل ،وقد قدمت اللجنة
توصياتها والتي أقرت مبدئ ًيا يف كانون الثاين عام .2002
وقد قدمت اللجنة عدة توصيات ،منها:
رف��ع نس��بة الط�لاب الفلس��طينيني يف املرحل��ة التحضريية قبل
األكادميية ،والتي وصلت إىل  3%فقط من مجمل الطالب؛
ودمج الطالب العرب يف األقس��ام التحضريية التابعة للمؤسسات
الجامعي��ة؛ وإقامة مراكز توجي��ه ومعلومات حول التعليم العايل
داخل القرى واملدن العربية بهدف رفع مس��توى الوعي ألهمية
التعلي��م الع��ايل وتزوي��د الط�لاب باملعلوم��ات الرضورية حول
االنخ��راط يف التعلي��م الع��ايل؛ ودمج الطالب الع��رب يف الربامج
الداعمة س��واء االجتامعية أو االقتصادية املوجودة يف الجامعات
واملمنوح��ة لقطاع��ات معينة من الطالب؛ ورفع نس��بة العاملني
العرب يف الطواقم التعليمية واإلدارية يف الجامعات (تقرير لجنة
التخطيط واملوازنة.)2005 ،

خال�صة ونقا�ش

ُيعترب امتحان البس��يخومرتي احد العوائق البنيوية األساسية التي
تقف أمام الطالب العريب الفلس��طيني يف االنخراط ويف متناولية
التعلي��م العايل ،حيث يق��وم بتصنيف املجموع��ة الطالبية التي
استطاعت أن تستويف رشوط التس��جيل للجامعات بعد حصولها
عىل إجازة املرحلة الثانوية ،حيث يتم رفض طلبات نصف الطالب
العرب الذين تسجلوا للجامعات ،ويعود ذلك باألساس إىل امتحان
الدخول البسيخومرتي ،إذ يعترب هذا االمتحان يف أسلوبه ومضمونه
عائ ًق��ا أمام انخ��راط الطالب الع��ريب يف التعليم العايل ،وتش�ير
املعطي��ات إىل وجود فجوة بني تحصيل ومعدالت الطالب العريب
والطال��ب اليه��ودي تصل إىل مع��دل  120نقط��ة لصالح األخري.
يس��تجيب امتحان الدخول للجامعات ألسلوب التعليم الذي مييز
املدارس اليهودية والذي يغيب عن املدارس العربية ،ففي املدارس
اليهودية ،يتم الرتكيز عىل الطريقة اإلبداعية ،والتفكري ،وأس��اليب
التحلي��ل .أما يف املدارس العربية ،فتقترص العملية التعليمية عىل
تلق�ين املادة ،وحش��وها يف عق��ول الطالب ،الس��تخراجها وقت
االمتحان ،دون أي مجهود فكري عىل الطالب أن يبذله يف عملية
تحليل للمعطيات أو التفكري فيها ،كام أن افتقار املدارس العربية
للنشاطات اإلبداعية ،والفعاليات الالمنهجية املتقدمة التي تحتاج
إىل بنية تحتية تعليمية مناس��بة ،يقلل من س��بل تطوير التفكري

دراسات
اإلبداعي عند الطالب العرب يف املراحل االبتدائية ،حيث يصطدم
الطالب العرب بامتحان البس��يخومرتي الذي يعتمد عىل التفكري
العميق ،والتحليل الرسيع ،واملنطق السليم ،فتظهر حاالت كثرية
يكون فيها الطالب العريب متفو ًقا يف دراسته الثانوية ،وحاصال عىل
عالمات متميزة يف التوجيهي ،لكنه يحصل عىل عالمات متدنية يف
البسيخومرتي ،فتتقلص خيارات املواضيع املطروحة أمامه للدراسة
يف الجامعة.
يتضح أن النقاش حول امتحان البسيخومرتي لن ينتهي ما دامت
مؤسس��ات التعليم الع��ايل تنتهج أداة التصني��ف املزدوجة التي
تعتم��د ً
أيضا عىل البس��يخومرتي ،وعىل ما يبدو أيضا فس��يبقى
االمتح��ان العمود الفقري يف تصنيف الط�لاب عىل املدى البعيد
ً
أيضا ،ما دامت كل مراكز القوى تدعم هذه األداة ،واىل اآلن تقف
ه��ذه املراكز موق��ف املس��اند والداعم لالمتحان :لجنة رؤس��اء
الجامعات التي متلك الحق يف اختيار األداة التي ترتئيها يف تصنيف
الط�لاب كام نص عىل ذلك قرار املحكم العليا يف 2004؛ ومجلس
التعلي��م العايل ولجنة التخطيط واملوازن��ة التي تتحكم مبيزانيات
التعليم العايل؛ املركز القط��ري للتقييم واالمتحانات الذي يحتكر
كل مس��ألة التقييم والتصنيف وميلك الق��وة املعرفية ويف بعض
األحيان يحتكرها يف هذا املجال؛ ووزارة الرتبية والتعليم.
يؤسس االمتحان بشكل واضح لثالثة أمناط من االختالف والتمييز
بني املتقدمني لالمتحان:
االختالف عىل أساس قومي-ثقايف ،حيث تؤكد نتائج االمتحان عىل
بقاء واس��تمرارية الفجوة الثابتة بني املتقدم�ين لالمتحان باللغة
العربية وبني املتقدمني باللغة العربية.
االختالف عىل أساس طبقي ،حيث يحصل املتقدمون ذوو الخلفية
االجتامعية-االقتصادية املرتفعة عىل نتائج أفضل يف االمتحان من
املتقدمني ذوي الخلفية االجتامعية-االقتصادية املتدنية .وتش�ير
املعطيات التي تفحص العالقة بني الخلفية االجتامعية-االقتصادية
للمتقدم�ين وبني عالم��ة االمتحان إىل أن الفج��وة بني تضاعفت
مرت�ين خالل الفرتة املمتدة ب�ين  2000-1991بني العالمات التي
حص��ل عليها القادمني م��ن خلفي��ة اجتامعية-اقتصادية مرتفعة
وتلك التي حصل عليها من جاؤوا من خلفية اجتامعية-اقتصادية
متدنية .حيث ارتفع��ت الفجوة من  59نقطة يف العام  1991إىل
 121نقطة يف العام .2000
االختالف عىل أس��اس جندري ،حيث يحصل الرجال عىل عالمات
أعىل من النساء ،وهو اختالف ميكن مالحظته يف صفوف املتقدمني
الع��رب ً
أيض��ا .وإذا كان املتقدم��ون الع��رب ينتم��ون إىل هذه
االختالفات دفعة واحدة فان االمتحان مي ّيز ضد الطالب العرب يف
املستويات الثالثة مجتمعة وليس عىل حدة ،مام يعمق من البعد
اإلقصايئ لهذه األداة.

يحمل امتحانات البسيخومرتي الكثري من اإلشكاليات التي عرضتها
األبحاث ،واس��تعرضنا قسماً منها يف هذا البحث ،إال أن اإلشكالية
األساسية يف االمتحان ليست ما نستطيع أن نعلمه ونفحصه ،وإمنا
ما ال نستطيع أن نفحصه ،والذي يبقى يف مجال الضبابية املنهجية
واملعرفية ،والن الجهاز ما زال يتبنى امتحان الدخول كرشط ملزم
للتعلي��م األكادميي فإن��ه من الصعوب��ة املعرفي��ة واملنهجية أن
نكتشف ما ال نستطيع فحصه باألدوات البحثية.
أح��د األمثلة عىل ذل��ك ،يف بحث أجري ح��ول مصداقية امتحان
البس��يخومرتي (برونر ،الوف واورن ،)1996 ،لدى الطالب العرب
مقارنة مع الطالب اليهود ،كانوا قد انهوا السنة الدراسية األوىل يف
كل الكليات يف ع��ام  ،1994/1993قام الباحثون بفحص عالمات
البجروت للطالب وعالمات البس��يخومرتي ،وقد اختري يف البحث
 99ص ًف��ا فيه ط�لاب عرب ويهود ،درس فيه��ا حوايل عرشة آالف
طال��ب تقدموا المتحان البس��يخومرتي باللغ��ة العربية ،وحوايل
 1600طال��ب تقدم��وا باللغة العربية ،وقد تب�ين من البحث أن
هناك انحرا ًفا يف  47ص ًفا من بني الـ 99املختارة ،وكان االنحراف يف
ه��ذه الحالة لصال��ح املجموعة العربية ،أي أن��ه يف  47حالة من
أص��ل  99تبني أن اختيار الطالب حس��ب امتحان البس��يخومرتي
وامتحان البجروت س��يعني نجاحهم يف التعلي��م .إىل هنا إحدى
نتائج البحث ،ولكن يبقى التس��اؤل أي م��ن العالمات هي التي
استطاعت أن تتنبأ بنجاح الطالب ،البجروت ،أم البسيخومرتي ،أم
كالهام م ًعا؟
يف ه��ذا اإلطار ف��ان االدعاء ح��ول املصداقية املطلق��ة المتحان
البسيخومرتي مع دمج عالمات البجروت بقدرته عىل تنبؤ النجاح
يف التعليم الجامعي مق ّيد باعتبارات ما ذكرناه س��ابقا .فاالمتحان
رمبا يستطيع تنبؤ نجاح من ُقبلوا للتعليم الجامعي (رغم أن هذا
االدع��اء ً
أيضا خاضع لنقاش بحثي ومنهجي) إال انه ال يعلمنا عن
إمكانية نجاح من مل يتم قبولهم ألننا ببس��اطة ال نستطيع فحص
ذل��ك ،ولن نس��تطيع فحص ذلك ألنه��م مل يقبل��وا ويتعلموا يف
املؤسس��ات األكادميية .فمن يستطيع أن يثبت معرف ًيا أن الطالب
الذين مل يتم قبولهم سيفشلون يف تعليمهم الجامعي؟ ببساطة ال
أحد.
ع��ودة إىل االدعاء األس��ايس للمركز القط��ري للتقييم حول غياب
االنح��راف الثقايف يف امتحان البس��يخومرتي ال��ذي م ّر بتغيريات
كثرية منذ سنوات السبعينات وذلك بهدف تحسينه؛ يدعي املركز
القط��ري أن الفجوة الثابت��ة بني املمتحنني باللغ��ة العربية وبني
املمتحن�ين باللغة العربي��ة يف امتحان البس��يخومرتي هي نتيجة
وتكمل��ة للفجوات القامئ��ة بني جهازي التعلي��م العريب والعربي،
وليس س��ب ًبا لها .هذا االدعاء صحيح يف أكرث من وجه ،إال انه غري
مربر ملواصلة هذه الفجوات يف متناولية التعليم العايل ،إذا كانت
الفجوات قد بدأت منذ دخول الطالب العريب الصف األول فلامذا
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عليها أن تس��تمر يف التعليم العايل؟ وملاذا ال يأخذ االمتحان هذه
الفجوات بعني االعتبار؟ كجزء من سياسات التمييز املفضل تجاه
الطالب العرب؟ ملاذا عىل امتحان البس��يخومرتي أن يك ّرس هذه
الفجوات بدل أن يس��اهم يف إزاحتها م��ن خالل تصحيح مفضل
ينعكس عىل االمتحان الذي يتقدم له الطالب العرب؟
هذه هي األس��ئلة التي نعتقد أن عىل مؤسس��ات التعليم العايل
اإلجاب��ة عليها بجدية ،فليس هناك ما مينع اتباع نظام املحاصصة
يف بعض الكليات للطالب العرب كجزء من سياسة تصحيح مفضل
للط�لاب العرب .إن اس��تمرار امتحان البس��يخومرتي – وإن م ّر
بتحسينات كبرية يف العقدين األخريين  -يش ّكل زباعرتاف منظريه
حلق�� ًة من حلقات التمييز واس��تمرا ًرا له��ا .إذا فهو يقوم بتقييم
الطالب العريب من خالل فهم عقالين مسبق بأن الفجوات السابقة
سوف تعيد إنتاج نفسها يف االمتحان اآلين.
األبحاث التي أجريت يف بعض الدول يف العامل ،سواء يف أوروبا أو
يف الوالي��ات املتحدة ،تكش��ف أن عالمات املرحل��ة الثانوية ،يف
الغالب ،قادرة بش��كل كبري عىل التبنؤ بنجاح الطالب يف التعليم
األكادمي��ي ( ،)1989 ,Whitneyأم��ا األبح��اث الت��ي أجريت يف
إرسائي��ل فوج��دت أن العالقة بني معدل ش��هادة البجروت وبني
معدل عالمات السنة األوىل يف الجامعة يرتواح من  0,21اىل 0,37
(بل��ر ،1993 ،اورن ،برون��ر وكانت-كوه��ن .)1993 ،وهنالك من
يق��ول أنه��ا تص��ل إىل  41%بينام تص��ل هذه الق��درة المتحان
البس��يخومرتي إىل  ،45%وتصل النسبة بدمج العالمتني إىل 55%
ً
غموضا يتعلق مبفهوم
(بن ش��احر .)2000 ،يحمل هذه االدع��اء
النج��اح يف التعليم الجامعي ،فام املقصود بالنجاح؟ هل الحصول
عىل اللقب األول من خالل الحد األدىن من العالمات؟ أم الحصول
عىل اللقب األول بتفوق؟ يف كلتا الحالتني فإن الطالب سيتخرجون
مع ش��هادة جامعية ،وعىل هذا األس��اس إذا كان الفرق بني قدرة
امتحان البجروت عىل تنبؤ النجاح وبني قدرة امتحان البسيخومرتي
ليس شاس ًعا ،بل تكمن قوة كل منهام من خالل دمجهام م ًعا ،فام
ال��ذي يضم��ن أن الذي حصل ع�لى عالمة أقل بنق��اط قليلة يف
امتحان البس��يخومرتي وتم تفضيل زميله الذي حصل عىل نقاط
أع�لى بقليل لن «ينجح» يف التعليم الجامعي يف الحد األدىن منه.
ال ش��ك أن الجامع��ات ّ
تفضل التف��وق يف التعلي��م وذلك لرفع
مستوى الجامعة األكادميي ،لكن يشكل أصحاب عالمات االمتياز
يف الجامعات النسبة الضئيلة من مجمل الطالب الذين يدرسون،
كام أن غالبية الطالب ال تستكمل لأللقاب العليا وهذا يقول إنهم
يبحثون عن مهنة وتأهيل مهني لالندماج يف سوق العمل.
إن الحاجة إىل امتحان تصنيفي إضايف نابعة ً
أيضا من النقص الذي
يعرتي ق��درة معدل البج��روت عىل تصنيف الط�لاب الجيدين،
وليس بس��بب كون مع��دل عالمات التعليم الثان��وي أداة تقييم
سيئة ،بل بس��بب نقص يعرتي االمتحان نفسه ،كونه مير يف حالة

تغي�يرات دامئة وليس امتحا ًنا ثابتً��ا ،إضافة إىل قضية النزاهة ،أي
ش��يوع ظاهرة الغش يف االمتحانات وغريها من اإلشكاليات فيه.
ك�ما ب ّينت نتائج بحث آخر أن العالم��ات الخارجية يف البجروت
ذات مصداقي��ة أع�لى من العالم��ات الداخلي��ة يف كل ما يتعلق
وبي البحث أن قدرة
بالتنب��ؤ بالنجاح يف التعليم الجامعي ،ال بل نّ
عالم��ات البج��روت الخارجية عىل التنبؤ النج��اح أعىل من قدرة
عالمة البس��يخومرتي (روزنطل وبن-شاحر .)1990 ،وهنا نأيت إىل
آخر قضية جوهري��ة يف املوضوع :أليس من األجدى التوجه نحو
إص�لاح امتحانات البجروت بحيث تتحول بعد س��نوات إىل أداة
تصنيف ذات مصداقية عالية ،بدل التقوقع واالنكفاء عىل الوضع
القائ��م والقبول بحالة األريحية النابعة م��ن وجود أداة تصنيف
وتقيي��م ثانية تزيل عبء إصالح امتحان��ات البجروت عن كاهل
املؤسس��ات املعني��ة؟ أال يك ّرس هذا الوضع اس��تمرار التصدّع يف
ق��درة معدل امتحان��ات البجروت ع�لى التنبؤ بنج��اح الطالب
الجامعي؟

