
:  القبول االنتقائي في المدارس
خيارات التنوع

كوركوران. شون ب

جامعة فاندربيلت



لماذا لدينا مدارس عامة انتقائية؟

ين المدارس بدالً أكاديميًا، فإن المدارس االنتقائية هي شكل من أشكال التتبع، حيث يكون التتبع ب•
.من داخلها

مستهدف توفير منهج دراسي صعب و: يسمح تجميع الطالب المتقدمين أكاديميًا بالتخصص•
.بشكل ضيق، ودورات قد ال تكون ممكنة في مدرسة التسجيل المفتوح

التكنولوجيا على سبيل المثال، العلوم و)الفائدة تختار بعض مدارس القبول االنتقائي أيًضا •
(والهندسة والرياضيات والفنون



المبررات األخرى الشائعة

.المزايا السابقةالمدارس االنتقائية هي مكافأة على•

ا والموهوبين المدارس العامة االنتقائية هي وسيلة لتعزيز التنقل التصاعدي للطالب األقل حظً •
.أكاديميًا

.تجذب مدارس النخبة عائالت الطبقة المتوسطة العليا وتحتفظ بهم•

!التقليد•



من يجب أن تقبله المدارس االنتقائية؟

؟العمل من افتراض أن المدارس العامة االنتقائية مرغوبة، كيف يجب أن تقبل الطالب•

دد ما هي المعايير التي يجب استخدامها، وكيف يجب تخصيص المساحات عندما يزيد ع•
الطالب المؤهلين عن المقاعد ؟ 



مبادئ عامة

مون االهتمامات مع المدرسة، ويجب أن يكون المتقد/يجب أن تتوافق األهداف-أكاديميًا " صالح"•
.مستعدين بشكل كاٍف للمناهج الدراسية

بيل المثال، على س)من غيرهم أكثرقد يستفيد بعض الطالب من المدرسة –" العائد على االستثمار"•
(.الطالب األقل حًظا

.يجب أن يعكس الطالب المقبولون تنوع المجتمع الذي تخدمه المدرسة-التنوع والتمثيل•

ي إلى أن تكون يجب أن تكون المعايير التقييمية شفافة لمقدمي الطلبات وينبغي السع-الشفافية•
.موضوعية قدر اإلمكان



التنوع كهدف تعليمي

.هدفًا صريًحا للمدارس العامة( أو ينبغي أن يكون)التنوع هو •
(  ة واالقتصاديةالعرقية واإلثنية واللغوية واالجتماعي)تسهيل التفاعالت بين الطالب من خلفيات متنوعة •

.هو أحد أهداف التعليم العام

(2016ويلز وزمالؤه، )التعلم مع السكان المتنوعين له عوائد مدنية واجتماعية وخاصة •

".متساويًا" ال ينظر عادة إلى المدارس المعزولة عنصريًا على أنها توفر تعليًما•



التنوع كهدف تعليمي

لمثال، درجات على سبيل ا)بالنظر إلى توزيع مقاييس اإلنجاز الشائعة االستخدام في القبول •
والتنوعاألكاديمية" المالئمة"، تواجه المدارس االنتقائية مفاضلة بين مقاييس (االمتحانات



معايير القبول

.معايير القبول تُفعّل هذه المبادئ•
ا للمدرسة، أكاديميً " مناسبًا"الذي سيتم استخدامه لتحديد ما إذا كان الطالب ( المقاييس)ما هو المقياس•

ومن المرجح أن ينجح ؟ 

إذا كان عدد المتقدمين المؤهلين أكثر من المقاعد المتوفرة؟ " العالقات"كيف سيتم كسر •

كيف سيتم تحقيق التنوع؟•

أهداف التنوع ما هي المقايضات التي ترغب المدرسة في اتخاذها بشأن تدابير اإلنجاز التقليدية لتحقيق•
؟ 



أنواع معايير القبول

أمثلة

اختبار القبولأكاديمي

درجات اختبار الوالية

رتبة الطبقة/الدرجات

تقييم ملف التعريف/التقييم الشمولي

العمل الفني/االختبار

المقال

الحضورغير األكاديمي

"إظهار االهتمام"

السلوك

الخدمات الالمنهجية/األنشطة

الدرجة ف لحساب يمكن استخدام عنوان التهدي. األكاديمية والتأهب للمناهج الدراسية" المالءمة"استخدمت المدارس االنتقائية هذه المعايير لتقييم 
.، مع األوزان على مكونات مختلفةالمركبة



أنواع معايير القبول

أمثلة

األولويات الجغرافيةاليانصيبكسر العوائق

-المؤشرات االجتماعية

االقتصادية

لحصول على سبيل المثال، األهلية ل)الخلفية العائلية 

على وجبة غداء مجانية ومخفضة السعر، تعليم 

(الوالدين، إس تي إتش

الفقر المركز في المدرسة

ل على سبي)الظروف االجتماعية واالقتصادية للحي 

(المثال، الرمز البريدي، منطقة العد السكاني

بيل المثال، على س)يمكن تشغيلها كأولويات صارمة . تُستخدم األولويات لكسر العوائق وتعزيز أهداف القبول األخرى، بما في ذلك التنوع

إليسون)تُضاف إلى درجة مركبة " مكافأة"، أو باستخدام نقاط المقاعد المخصصة، مثل (2التي يتم قبولها دائًما قبل المجموعة 1المجموعة 

(.2021وباثاك، 

ستفادة من القبول، تعزيز التنوع، وتحديد الطالب األكثر احتماالً لال: تخدم أولويات المؤشرات االجتماعية واالقتصادية أغراًضا متعددة: ملحوظة

.واالعتراف بالظروف غير المتكافئة



المدارس التي تم فحصها في مدينة نيويورك

اصة يعرف الكثيرون نُخبة من المدارس الثانوية المتخصصة في مدينة نيويورك، وخ•
( علومستوفيسانت، بروكلين للتكنولوجيا، برونكس ال" )المدارس الثالثة الُكبرى"

من المدارس الثانوية األخرى في مدينة ٪27، استخدمت 2021-2020ومع ذلك، في عام •
إذا قمت ٪84إذا قمت بتضمين االختبارات، و٪31نيويورك الشاشات األكاديمية ؛ 

.، حيث يتم فحص الطالب"خيارات التعليم"بتضمين برامج 
.المتوسطةكما تستخدم الشاشات نسبة مماثلة من المدارس •

.تاريخيًا، وضعت كل مدرسة معاييرها وأولوياتها الخاصة•
مدرسة ثانوية في مدينة نيويورك420هناك •



معايير القبول والتنوع

كيف يرتبط اختيار معايير القبول بالتنوع والتمثيل؟•

/  ين األحياء يعتمد على توزيع معايير القبول، وكذلك الفصل ب-قائمعلى السياقالحظ أن هذا •
المدارس

:بعض األمثلة من البحوث•
في مدينة نيويورك( 2018)سميث -كوركوران وبيكر•
في بوسطن( 2018)روسينكسي وغودمان •
في شيكاغو( 2020)، سارتين وبارو (2021)إليسون وباثاك •



المدارس الثانوية المتخصصة في مدينة نيويورك

ار القبول اختب)مدارس ثانوية متخصصة تقبل الطالب بالكامل على أساس اختبار القبول 8•
(في المدارس الثانوية المتخصصة

٪ للطالب 31٪ من العروض للطالب اآلسيويين، و 56، ذهب ما يقُرب من 2018في عام •
٪ للطالب السود3٪ للطالب من أصل إسباني، و 6البيض، و 

للفتيات% 42•

٪ أسود25٪ من أصل إسباني، 40٪ أبيض، 15٪ آسيوي، 17: 8مقارنة الصف •

ا وموضوعيًا، لديه ميزة جميلة من كونه شفافً اختبار القبول في المدارس الثانوية المتخصصة•
أكاديميًا" التأهل"ولكن من الواضح أنه ليس المقياس الوحيد لل



المدارس الثانوية المتخصصة في مدينة نيويورك

محاكاة معايير القبول األخرى( 2018)كوركوران وبيكر سميث •

ملخص السياسة( 2015)من كوركوران وبيكر سميث 



ملخص السياسة( 2015)من كوركوران وبيكر سميث 



بوسطن

ار استخدمت بوسطن درجة مركبة مع المعدل التراكمي المرجح بالتساوي ودرجة االختب•
.الموحدة

:ينة نيويوركيقومان بتحليل مماثل للتحليل المستخدم في مد( قريبًا)روسينسكي و غودمان •
في بوسطن من مدينة نيويوركاالختبار اإلثنية في / أكبر الفجوات العرقية •

ماساتشوستس طرق القبول المحاكاة التي تزيد من التنوع األكثر تشمل القبول التلقائي على أساس نظام•
٪ من قبل المدرسة المتوسطةxللتقييم الشامل، وأعلى 



شيكاغو

انوية في اختبار انتقائي لالتينيين التسجيل في المدارس الث11هناك •
شيكاغو

، استخدمت شيكاغو نظام القبول الواعي بالعرق 2009-1980من •
، انتقلت إلى نظام محايد للعرق 2010في عام . لضمان التنوع العرقي

(.2016كويك، )يستهدف التكامل االجتماعي واالقتصادي 

.مدارس6المتقدمين يخضعون الختبار القبول ويسجلون ما يصل إلى •

على أساس درجة امتحان درجة مركبةيتم إعطاء كل مقدم طلب•
ي في اختبارات الوالية، المعدل التراكمالسابع القبول، درجة الصف 

(مرجح على قدم المساواة)السابع للصف 



شيكاغو

:في كل مدرسة، يتم تقسيم المقاعد المتاحة إلى خمسة صناديق متساوية الحجم•
محجوزة للطالب األعلى تسجيالً -مقاعد الجدارة•

نها محجوزة للطالب الذين يعيشون في مناطق التعداد المصنفة على أ–4المستوى –1المستوى مقاعد •
(أعلى حالة اجتماعية واقتصادية)4، أو 3، 2، (أقل حالة اجتماعية اقتصادية)1من المستوى 

استخدام تحتوي المستويات على عدد متساٍو من طالب مدارس شيكاغو العامة، ويتم تحديده ب•
ة متوسط دخل األسرة، ونسبة األسر ذات الوالد الواحد، ونسبة األسر التي ال تكون اللغ

ين، ومتوسط اإلنجليزية هي اللغة األولى، ونسبة المنازل المملوكة، والتحصيل التعليمي للبالغ
درجات اختبار الوالية للمدارس في منطقة الحضور

(2021)و إليسون و باثاك GoCPS:المصادر

https://go.cps.edu/high-school/resources


طبقات الوضع االجتماعي االقتصادي في شيكاغو

محدد مدرسة شيكاغو العامة•

أقل حًظا= أزرق أخف •

أكثر حًظا= األزرق األدكن •

https://schoolinfo.cps.edu/schoollocator/index.html?overlay=tier


2020-2019اإلثنية، / التسجيل حسب العرق 
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2020-2019خصائص الطالب األخرى، 
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دروس من شيكاغو

ية طبقات الوضع االجتماعي واالقتصادي هي وكيل غير كامل لخلف(: 2021)أليسون و باتاك •
يادة يمكن لمدارس شيكاغو العامة زيادة التنوع دون التقليل من االنتقائية، أو، ز. الطالب

.دون التضحية بالتنوع—والحد من التقلبات في استعداد الطالب —االنتقائية

ال تزيد مدارس عقد االختبارات من درجات االختبار (: 2020)بارو و سارتين و دي ال توري •
ماعي بشكل عام، وهناك بعض األدلة على وجود تأثير سلبي للطالب من أحياء ذات وضع اجت

(.على الدرجات واحتمال حضور كلية انتقائية)اقتصادي منخفض 
ضة في شيكاغو، من المرجح جًدا أن يذهب الطالب ذوو اإلنجازات العالية ممن يقطنون في أحياء منخف•

(2020أنغريسك وزمالؤه، )الوضع االجتماعي االقتصادي إلى مدرسة مستأجرة نبيلة 



معايير القبول والتنوع

اختبار القبولأكاديمي

درجات اختبار الوالية

رتبة الطبقة/الدرجات

في، الملف التعري/بشكل كلي

االختبار، المقال

اقتصادية كبيرة-اجتماعية/ تفاوتات عرقية 

االقتصادية المتوسطة إلى الكبيرة-االجتماعية/التفاوتات العرقية

االجتماعية واالقتصادية، ولكن من الصعب/ عدد أقل من الفوارق العرقية 

مقارنتها عبر المدارس

اتية وقد االجتماعية واالقتصادية، ولكنها ذ/فرصة أكبر للحد من الفوارق العرقية

تمنح االمتياز لبعض األسر مع المزيد من الموارد

قدر المدارس ت. في كثير من األحيان الحد األدنى من التباين بين الطالب المتفوقينالحضورغير األكاديمي

.هذا المؤشر، ولكن مرة أخرى قد تمنح العائالت المزيد من الموارد



معايير القبول والتنوع

اليانصيبكسر العوائق

األولويات الجغرافية 

واألخوية

ة على تعزيز القدر. أكاديميًا" اللياقة"يمكن استخدامها في تركيبة مع الحد األدنى ل 

.التنوع ولكن يعتمد على العتبة

التحاق يمكن لألولويات الجغرافية أن تعزز التنوع إلى الحد الذي تزيد فيه من

ر أولوية المنطقة انظ)يمكنهم أيًضا القيام بالعكس . الطالب الممثلين تمثيالً ناقًصا

(.السابقة في مدينة نيويورك2



معايير القبول والتنوع

-المؤشرات االجتماعية

االقتصادية

الخلفية العائلية

الظروف االجتماعية 

واالقتصادية في الحي

ةالفقر المركز في المدرس

اقًصا فعالة األولويات أو المقاعد المخصصة للمتقدمين من خلفيات ممثلة تمثيالً ن

توفرة أو غير ومع ذلك، قد تكون البيانات المطلوبة غير م. للغاية في تعزيز التنوع

(.السعرعلى سبيل المثال، تعليم الوالدين، وجبة غداء مجانية ومخفضة)موثوقة 

فعالة ا ممثلة تمثيالً ناقصً أحياء األولويات أو المقاعد المخصصة للمتقدمين من 

توفرة أو غير مفيدة عندما تكون البيانات الفردية غير م. للغاية في تعزيز التنوع

.ومع ذلك، األحياء هي وكيل غير كامل للظروف الفردية. مكتملة

لمرتفعة األولويات أو المقاعد المخصصة للمتقدمين من المدارس ذات نسبة الفقر ا

.فعالة للغاية في تعزيز التنوع
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