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" امتحان ذكاء "

برغم ان د .خالد مرة من كفر قرع  ،انهى اللقب االول في الطب العام  ،وانهى دراسة طب االسنان بتفوق في جامعة
تل ابيب ،اال ان هذا لم مينع منه ان يعمل ليل نهار من اجل تطوير تفكير وعقول الطالب العرب  ،حيث جعل عامله أسير
مفاهيم ومصطلحات الذكاء  ،الفهم ،التفكير ،التركيز وغيرها  ...د .خالد مرة الذي يدير معهدا للعلوم والتكنولوجيا يفتخر
مبا حقق طالبه من جناحات ويؤكد على ان الطريق نحو النجاح وخاصة في امتحان البسيخومتري تبدأ من جيل الطفولة !
وملعلوماتكم د .مرة اصدر حتى اليوم  30كتابا تهدف الى تطوير العقول وحتسني طرق التفكير !
ح � � ��وار ح� �س ��ن ش� �ع�ل�ان م� ��راس� ��ل ص �ح �ي �ف��ة ب ��ان ��ورام ��ا

د .خالد مرة

أصدرت  30كتابا في مجال تطوير طرق التفكير وتطوير
العقول  ،كيف جئت الى هذه الكتب  ،وما هو مضمونها ؟
ت �ه��دف ال�ك�ت��ب ال��ى ت�ط��وي��ر ال�ع�ق��ول وحت �س�ين ط��رق التفكير
جلميع املراحل التعليمية  ،وخاصة ان هذا املجال من االثراء
غير متوفر وشائع في الوسط العربي  ،وهو احد االسباب
ف��ي ع��دم متكن ع��دد كبير م��ن ال�ط�لاب ال�ع��رب م��ن االنتساب
للجامعات في البالد .
وتشمل الكتب م��واد تتمحور في تطوير ال�ق��درات من حيث
التركيز والقدرات اليدوية العقلية  ،وحتتوي على الكثير من
املسائل التي تتطلب التحدي وتشغيل الذهن والذاكرة  ،وفي
مراحل متقدمة يبدأ التمركز باملواضيع التي تتعلق بامتحانات
البسيخومتري التي تؤهل الطالب للجامعات  ،وهذه املواضيع
تشمل اللغة العربية  ،العبرية  ،االجنليزية  ،الرياضيات  ،ولكن
ال تكون حسب الطرق املنهجية االعتيادية .
ك�ي��ف ول ��دت ف �ك��رة ه ��ذه ال�ك�ت��ب  ،وم �ت��ى أدرك� ��ت ال �ق��رار
باصدارها ؟
نحن ف��ي ه��ذا امل�ج��ال منذ  8اع ��وام  ،حيث أقمنا ان��ا واخ��ي
وليد " معهد مرة " لتعليم البسيخومتري للبجروت
واللغات  ،وك��ان لدينا الكثير م��ن االجن ��ازات على
ال�ص�ع�ي��د ال �ق �ط��ري ف��ي ع ��دد ال �ط�لاب ال��ذي��ن مت
قبولهم لتخصصات جامعية عالية مثل الطب
 ،الهندسة  ،احل��اس��وب واحمل��ام��اة  ،وخالل
ه��ذا امل�ش��وار وضعنا نصب اعيننا تطوير
املعهد بعد ان رأينا ان سر النجاح للطالب
ي�ك�م��ن ف��ي حت�ض�ي��ره��م م��ن اجل �ي��ل املبكر
ضمن دروس االث��راء في البرنامج
املدرسي  ،وبعد هذه املرحلة باشرنا
بتأليف الكتب املالئمة حسب االجيال
املختلفة  ،وال�ن�ش��رة االول ��ى للكتب
ك��ان��ت سلسلة " درب املستقبل "
املكون من  7اج��زاء اخل��اص بجميع
اجيال املراحل االبتدائية واالعدادية
 ،ومت املصادقة عليها من قبل وزارة
امل�ع��ارف ويتم تدريسها في العديد
من املدارس العربية .
كما اص��درن��ا ايضا سلسلة " درب
ال �ع�لا " امل �ك��ون م��ن  4اج� ��زاء وه��و
يحتوي على الغاز وأحاج والتحديات
جلميع الفئات العمرية  ،وبعد ذلك
ب��دأن��ا ب��ال�ت�ع��اون م��ع ش��رك��ة م��ودان
امل� �ع ��روف ��ة ف ��ي ال ��وس ��ط ال �ي �ه��ودي
الص��دار كتب معدة جلميع الطلبة
وحتى املرحلة الثانوية وبالتحديد
ال�ث��وان��ي عشر  ،وق��د اطلقنا عليها
اسم سلسلة " خطوات املوهوبني
" املكونة من جزأين .
ك� �م ��ا خ �ص �ص �ن��ا ك��ت��ب��ا ل�ت�ح�ض�ي��ر
االم�ت�ح��ان��ات اخل��اص��ة باملوهوبني
واملتميزين .
وعندما الق��ت كتبنا واصداراتنا
استحسانا واص ��داء ايجابية من
ق�ب��ل امل� ��دارس وامل�ع�ل�م�ين وااله��ال��ي
بدأنا باستقبال الطلبات مثل اصدار
كتيبات وك��راس��ات متخصصة في
مجاالت معينة .
ه��ل ب��ال�ف�ع��ل مي �ك��ن ل�ل�ط��ال��ب االت �ك��اء
على هذه الكتب والكراسات للنجاح
ف ��ي ام �ت �ح��ان ال �ب �س �ي �خ��وم �ت��ري على
وج��ه اخل�ص��وص ،ح�ي��ث ن��درك حجم
الصعاب التي يواجهها الطلبة العرب

في هذا االمتحان ؟
نعم بالتأكيد  ،وه��ذا االم��ر نلمسه من خ�لال احلديث مع االهالي
واملعلمني واملرشدين ومديري املدارس  ،وخاصة بعد ان قامت هذه
الكتب بسد فجوة كبيرة كانت موجودة لدى قسم كبير من الطالب
املتميزين واملوهوبني  ،وقد انعكست الكتب باعطاء صورة اشمل
ومتارين اكثر للكثير من املواضيع  ،اضافة الى الرغبة في كسب
املعلومات القيمة  ،وان يكون لديهم تعطش للبحث عن املعلومات
التي يبحثون عن االجابة لها من خالل الكتب .
وال ب��د ان اش�ي��ر ال��ى ان ه�ن��ال��ك نسبة ك�ب�ي��رة م��ن االه��ال��ي ال��ذي��ن
استخدموا الكتب وأك ��دوا انها اوج��دت وقتا ثمينا ل��دى االهالي
لالجتماع م��ع ابنائهم ب�ص��ورة مكثفة للتحدث ف��ي ام��ور ثقافية
وتعليمية  ،وال يقتصر املوضوع على هذا احلد  ،بل اصبح االهالي
ينتظرون تلقي املعلومات وحل االحاجي وااللغاز املوجودة داخل
الكتب .
م � ��ا ه � ��ي اه �م �ي��ة

هل حقا امتحان البسيخومتري صعب لهذه الدرجة التي يصفها
بعض الطالب ؟
تكمن سهولة او صعوبة كل امتحان في مدى استعدادنا له  ،وهذا
يشمل امتحان البسيخومتري  ،مبعنى اخ��ر كلما ك��ان التحضير
ل�لام�ت�ح��ان ب �ص��ورة سليمة واس�ت�ع�م��ال امل� ��واد امل�م��اث�ل��ة لصعوبة
االمتحان احلقيقي وعملية التحضير من جيل مبكر ،اضافة الى فهم
عملية عامل الوقت والسرعة واالرادة القوية فجميع هذه العوامل
اذا اجتمعت جتعل من امتحان البسيخومتري امتحانا سهال  ،لكن
ل�لاس��ف الشديد ف��ي ال��وس��ط العربي يعتقد الكثير م��ن ال�ن��اس ان
التحضير لالمتحان يحتاج الى  3اشهر من خالل دورة  ،ومن هنا
يقع الطالب في اخلطأ ومرحلة اخلطر  ،حيث يجب التأكيد واالشارة
ان التحضير للبسيخومتري يبدأ من جيل الصغر .
ما هي الصعوبات التي يواجهها الطالب بشكل عام في امتحان
البسيخومتري ؟
اح��دى الصعوبات وال�ع��وائ��ق ه��ي ع��ام��ل ال��وق��ت  ،اذ انه
ال توجد للطالب العربي القدرة في حتضير نفسه لهذا
ال�ن��وع م��ن االم�ت�ح��ان ل�ع��دم متكنه م��ن االل �ت��زام ف��ي وقت
محدد  ،والعامل االخر هو عدم حتضير الطالب وتعوده
على هذا النوع من االسئلة التي تتطلب التركيز والقدرة
على التحمل  ،وح��ل ع��دد اكبر ممكن من االسئلة في اقل
وقت ممكن .
كما ان موضوع اللغة االجنليزية والرياضيات يشكالن
اكبر عائقني للطالب العربي  ،وام�ت�ح��ان البسيخومتري
يتطلب معرفة شاملة ف��ي اللغة وحفظ الكثير م��ن معاني
الكلمات وهذا لوحده يتطلب وقتا ليس بسيطا .
انت كطبيب كيف تالئم بني عملك  ،فكيف تعمل طبيبا
وف��ي نفس ال��وق��ت ت�ك��ون مشغوال ف��ي ادارة املعهد
واعداد الكتب الثقافية ؟
هذا االمر يتطلب الكثير من االدارة  ،باالضافة الى
التنازل عن بعض االمور اخلاصة بي  ،حيث ان اغلبية
الوقت يكرس ما بني العيادة واجلامعة وتأليف الكتب ،
وعلى االغلب تأليف وجتهيز الكتب يكون في الساعات
القليلة املتبقية من الليل  ،وال بد ان اذكر ان تشجيع ودعم
االهل في خطواتنا ترفع من املعنويات وجناحنا في حتقيق
االهداف املرجوة .
كم هي عالمتك في البسيخومتري ؟
حصلت على عالمة  763في الصف احل��ادي عشر  ،اما اخي
وليد فقط حصل على عالمة  798ويعمل االن طبيب اسنان .

ال �ب �س �ي �خ��وم �ت��ري ل �ل �ط�لاب
العرب ؟
في البداية اريد ان اشرح معنى كلمة بسيخومتري املكونة
من مقطعني " بسيخو" وهو العقل و " متر " هو القياس  ،وتهدف
هذه الكلمة الى قياس القدرات العقلية والذهنية  ،وهذا املوضوع
يشمل جميع امل��راح��ل والفئات العمرية وال يقتصر على امتحان
البسيخومتري املطلوب كشرط للدخول الى اجلامعات في البالد ،
ولهذا فان اهمية موضوع البسيخومتري تعد شاملة جلميع االعمار
 ،وه�ن��ال��ك ام�ت�ح��ان��ات وف�ح��وص��ات تفحص ه��ذه ال �ق��درات جلميع
االشخاص  ،اال انه لالسف الشديد عنما نسمع كلمة بسيخومتري
يتم ربطها فقط بالتعليم العالي  ،وال نتذكر بانها تعد نتيجة فقط
 ،وعلى هذا االساس يجب على االهالي واملربني العمل على تنمية
القدرات العقلية والذهنية لدى طالبهم وابنائهم في جميع املراحل ،
االمر الذي يحقق نتائج مرضية  ،ومن هنا رأينا ايضا اهمية اصدار
كتب تتعلق مبوضوع البسيخومتري التي تبدأ من مرحلة البستان
وتنتهي بالكتب اخل��اص��ة الم�ت�ح��ان��ات البسيخومتري املطلوبة
للجامعات  ،وقد اصدرنا  13كتابا بهذا الصدد .

نحن نعلم ان العديد من الطلبة ينتسبون للدراسة في املعاهد
العليا دون ان يكون لهم رغبة في دراسة موضوع تخصصهم
بسبب عالمة البسيخومتري كيف تتطلع الى هذا االمر ؟
حتى االن ال توجد اداة انسب من اجل قياس املهارات العقلية والذهنية
عند الطالب  ،اال ان الكثير من االشخاص واملؤسسات يدعون بان
هذا االمتحان مجحف بحق العرب وال يستطيع حتديد مدى القدرات
العقلية بالشكل الصحيح  ،لذلك كانت هنالك الكثير من احملاوالت
واالقتراحات للتخلي عن االمتحان واستبداله مبعايير اخرى  ،اال ان
هذه احملاوالت باءت بالفشل .
وهنالك اقتراح من قبل عدة اعضاء كنيست حول اع��ادة القسم او
الفصل في امتحان البسيخومتري الذي يريده الطالب فقط  ،دون
اج�ب��اره على اع��ادة امل��ادة الكاملة لالمتحان  ،اض��اف��ة ال��ى املطالبة
بتقصير الفترة الزمنية بني اجراء كل امتحان وامتحان حتى يتمكن
الطالب من التقدم الى عدد اكبر من االمتحانات خالل فترة قصيرة .
موضوع البسيخومتري ليس موضوعا ثابتا وغير قابل للتغيير  ،اال
انه لالسف الشديد في وسطنا العربي اصبحت ظاهرة التنازل عن
االمتحان سريعة جدا والسفر للدراسة خارج البالد التي ال تتطلب
عالمة البسيخومتري كشرط اساسي للقبول  ،مع العلم ان تكاليف
الطالب ال��ذي ي��درس ف��ي اخل��ارج باهظة ج��دا ومضاعفة بالنسبة
للدراسة في البالد .

