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نظرة عامة

الجغرافيةالرموزمقابلالتعدادمساحات▫

الفرصمؤشردرجة▫

للمدرسةالعلياالمئويةالنسبة▫

المدرسةحسباقتصاديًاالمحرومينللطالبالمئويةالنسبة▫

شيكاغوواليةفيالمتماثلالنسخطبقة▫
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مساحات التعداد والرموز 

الجغرافية



التعداد السكاني في مدينة بوسطن

المتحدةالوالياتتعدادبواسطةإنشاؤهاتم●

بوسطنمدينةفيتعدادمنطقة 178منيقربما●

التعدادعمليةمنكجزءسنوات 10كلاالستعراض●

جهازبواسطةاألمريكيالمجتمعمسحبياناتتتوفر●

.سواءحدعلىسنواتخمسوسنةبمتوسطتقدموالتعداد،



الرموز الجغرافية في مدينة بوسطن

السبعينياتفيأصالًًأنشئت●

المدينةفيالجغرافيةالرموزمن 800منأكثر●

الرموزرسمإعادةيتمعندما/كيف/إذاوضوحعدم●

الجغرافية

الرمزحسبمتوفرةغيراألمريكيالمجتمعمسحبيانات●

الجغرافي
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درجة مؤشر الفرص



ما هو مؤشر الفرص؟

الحي الخصائص الفردية +األداء السابق +

؛ًوهذهًالنتيجةًعبارةًعنًمركب99ً.-01.تحصلًكلًمدرسةًعلىًدرجةًمؤشرًالفرصًبينً

.مرجحًلعواملًالحي،ًوخصائصًالطالبًالفردية،ًوأداءًالطالبًالسابقًلسكانًكلًمدرسة



مكونات مؤشر الفرص

الحي الخصائص الفردية األداء السابق

+ األكاديميالتحصيل⁃+

سالمة⁃

الجسدياالضطراب⁃

األسرةدخلمتوسط⁃

أجنبيمولود⁃

اقتصاديًاالمحرومين-

السكنيالتنقل⁃

العاماإلسكان⁃

حديثمهاجر⁃

اليوميالحضورمعدل⁃

المدرسةمنالتعليقاتعدد⁃

التعليميةالدوراتفيالفشل⁃

اإلنجليزيةاللغةآلداب

والرياضيات

واليةتقييمفيالفشل⁃

اللغةآلدابماساتشوستس

والرياضياتاإلنجليزية

.0.89إلى 0.17منالمدرسيةاالعتمادنقاطمعدليتراوح●

نطاق معدل نقاط االعتماد عدد المدارس

0.25أقلًمنً 5

0.25 - 0.50 43

0.51 - 0.75 66

0.75أعلىًمنً 10
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النسبة المئوية العليا 

للمدرسة
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المدارس مع الصف السادس والثامن

نوع المدرسة

الصف السادس الصف الثامن

عدد المدارس

إجمالي عدد 

الطالب عدد المدارس إجمالي عدد الطالب

مدارسًبوسطنًالعامة 58 3196 47 3413

هوراسًمانًشارتر 3 220 3 258

كومنولثًشارتر 14 1320 13 1268

أبرشية/خاصة 22 445 18 390

المجموع 97 5181 81 5329

،شارتر +العامةبوسطنمدارس)والثانوياالبتدائيالتعليمإلدارةالتابعةوالمقاطعاتالمدارسملفاتفيالمدرجةالمدارسإلىاستناًدا●

(األبرشية/الخاصةالمدارس
مجموعمنالمائةفي 10و٪5عنالطالبعددزيادةإلىتؤديمدرسةلكلالعلياالمئويةالنسبفإنالمدارس،أحجامالختالفنظًرا●

:الطالب

الصف السادس الصف الثامن

5% 258 268

10% 526 541

https://profiles.doe.mass.edu/statereport/enrollmentbygrade.aspx
https://profiles.doe.mass.edu/statereport/nonpublicschoolreport.aspx
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ب المحرومون اقتصادياً حس

المدرسة
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المدارس حسب النسبة المئوية للطالب المحرومين اقتصاديًا

 (شارتر +العامةبوسطنمدارس)والثانوياالبتدائيالتعليمإلدارةالتابعةوالمقاطعاتالمدارسملفاتفيالمدرجةالمدارسإلىاستناًدا●
.األبرشية/الخاصةللمدارسمتاحةغيرالبيانات

:الثامنأوالسادسالصفإماتخدمالتيالمدارسمن●

النسبة المئوية للمحرومين 

اقتصاديًا الصف السادس الصف الثامن

%25أقلًمنً 1 2
25 - 50% 11 10
50 - 75% 43 33

٪75أكثرًمنً 20 18

https://profiles.doe.mass.edu/statereport/selectedpopulations.aspx
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إنشاء طبقات مع بيانات 

التعداد السكاني

(تكرارًمنهجيةًشيكاغو)



مدارسًبوسطنًالعامة

المنهجية
اتشيكاغوتستخدم يالسنويةالعيناتأخذوهواألمريكية،الجماعةمسحمنمتغير  

اإلحصاءمكتببهاقامالت 
ي البياناتأحدث .تعدادمنطقةلكلسنوات 5متوسطاتواحدةوسنةمتوسطاتالرابطةتبلغو .األمريك 
يالمتاحة ي،2018منه  - 2014يشملسنوات 5متوسطفإنوبالتال  2018.

األرسةدخلمتوسط•
يلألرسالمئويةالنسبة•  

المالكيشغلهاالت 
يلألرسالمئويةالنسبة•  

الوالدينأحديرأسهاالت 
يلألرسالمئويةالنسبة•  

يأخرىبلغةالتحدثفيهايتمالت  يةاللغةغير ز اإلنجلير
يالتحصيل• بياناتنقاط 5منمرجحمتوسط-التعليم 

ي• (0.2)الثانويةالمدرسةدبلومعىلحاصلغير
(0.4)الثانويةالمدرسةدبلومعىلحاصل•
(0.6)ماكليةخري    ج•
(0.8)جامعيةدرجةعىلحاصل•
(1.0)متقدمةدرجةعىلحاصل•



مدارسًبوسطنًالعامة

يالمئوييلكليمجرىيتعداد ز يمنيأجليتعيير ءيكليمنيأقساميثميتضافيالمئوياتيالخمسةيمًعايإلعطاي. يتميترتيبيكليمتغير
يعنيالنسبةيالمئويةيلألطفال. «درجةياجتماعيةيواقتصادية»التعدادي يسنيالمدرسة،يباستخداميبياناتيالمجتمعياألمريك   

ز
ف

يكليفئةي« طبقة»يتميإعطاءيمناطقيالتعدادي  
ز
يالمستوىي25)معينسبيمتساويةيمنيالطالبيف  

ز
يالمستوىي25،ي1٪يف  

ز
،ي2٪يف

يالمستوىي25  
ز
يالمستوىي25،ي2٪يف  

ز
يالمستوىي25،ي3٪يف  

ز
يالمستوىي(. 4٪يف يدرجةي1يشير إليمساحاتيالتعداديبأدنز

.اجتماعيةيواقتصادية

يإليحسابيالنتيجةياالجتماعيةيواالقتص: مالحظة يوقتيالحقيمقياسياألداءيالمدرس   
وهوي. اديةكمايأضافتيشيكاغويفز

يهذاي  
يبالمدارسيفز ز ايإليعدديالطالبيالملتحقير

ً
ياختباراتيتقييميالدولةياستناد  

. المجاليللتعدادمتوسطيمرجحيلألداءيفز
يتحليليالنسخيالمتماثليالقياميبهيهنا،يونحنيبحاجةيإلياتخاذيقراري  

يهذايفز ز اتيمحددةيبوسطنيويللتبسيط،يلمييتميتضمير
.ماساتشوستس

المنهجية



مدارسًبوسطنًالعامة

خريطة بوسطن للمستويات

وي. كانيتميإجراءيالمستوياتيعىليمستوىيتعداديالس
ئويةيعدديمساحاتيكليفئةييتناسبيمعيالنسبةيالم
يسنيالدراسة،يعىليالنحويالذييحد  

دتهيلألطفاليفز
ي .الدراسةياالستقصائيةيللمجتمعياألمريك 

مساحة27( = أعىليحاجة)1المستوىي
مساحة29= 2المستوىي
مساحة47= 3المستوىي
مساحة65= 4المستوىي



مدارسًبوسطنًالعامة

متوسط دخل األسرة

غلها النسبة المئوية لألسر التي يش

المالك

ها النسبة المئوية لألسر التي يرأس

أحد الوالدين
ها النسبة المئوية لألسر التي يتم في

زيةالتحدث بلغة أخرى غير اللغة اإلنجلي

التحصيل العلمي

مثليتعرضيكليخريطةيتدرًجايي
النسبةيالمئويةيلكليمجرى

ي رقاميتمثلياأل. تعداديلكليمتغير
يقتامةينسبةيمئويةيأ .عىلاألكير

ياألرسي: مالحظة ز يتميترمير
ديالمعيشيةيذاتيالوالديالوحي

ييت  
حدثيواألرسيالمعيشيةيالت 

زي ياإلنكلير يةيفيهايلغةيأخرىيغير
.عكسًيا



مدارسًبوسطنًالعامة
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.متوسطيمرجحيللدرجاتيالمركبةيلالختباريالموحديلمدارسيالوالية

ضيأنيهناكي: مثال يمستوىيمعينة،يوذهبوايجميًعايإليواحدةيمن300لنفي   
ز
زيطالبيبالمرحلةياالبتدائيةيف . مدرستير
طالبيذهبوايإليمدرسةيذاتيدرجةيمركبةيمني200وي75ذهبيمائةيمنيالطالبيإليمدرسةيذاتيدرجةيمركبةيمني

ي.  60 .65ستكونيالنتيجةيالمركبةيالمرجحةيه 

ي ياألداءيالمدرس  65= 60( * 200/300+ )75( * 100/300= )متغير

متغير األداء المدرسي في شيكاغو

http://cpstiers.opencityapps.org/tier-calculation.html :المصدر

http://cpstiers.opencityapps.org/tier-calculation.html


مدارسًبوسطنًالعامة

متوسط دخل األسرة



مدارسًبوسطنًالعامة

النسبة المئوية لألسر التي يشغلها المالك



مدارسًبوسطنًالعامة

النسبة المئوية لألسر التي يرأسها أحد الوالدين



مدارسًبوسطنًالعامة

ة اإلنجليزيةالنسبة المئوية لألسر التي يتم فيها التحدث بلغة أخرى غير اللغ



مدارسًبوسطنًالعامة

التحصيل العلمي


