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هدفان لنظام شيكاغو
لتحسين الفرص للطالب من خالل:
)1تزويد جميع الطالب بمزايا البيئة التعليمية المتنوعة (العنصرية واالقتصادية)؛
)2تحديد المواهب بطريقة تعترف ليس فقط بمستويات اإلنجاز ولكن بالمسافة
المقطوعة/التغلب على العقبات.

مزايا التنوع لجميع الطالب
• البحث في أن" التنوع يجعلنا أكثر ذكاء”.
• تؤدي المناقشات األكثر ثراء إلى تعزيز التعلم ،وهو أمر معترف به من قبل كليات النخبة.
• مهارات العمل للتنقل في تنوع القوى العاملة .يتم تقييم مهارات بناء الجسور.

صل أرباب العمل في كثير من األحيان عن عدم القدرة على االنسجام مع اآلخرين مقارنة بالكفاءة.
• يُف َ
المصادر :بيرندز وبينالوزا ) (2010أنطونيو وآخرون (2004) ،مارين) ، (2000جونسون آند جونسون) ، (1994المذكورة في كالينبرغ وبوتر ،ميثاق أكثر ذكاء)، (2014
صفحة63.

استخدام االعتبارات االجتماعية واالقتصادية لخلق كل من
التنوع االجتماعي واالقتصادي والعرقي
• القيود القانونية على استخدام ال ِعرق :اآلباء المتورطون في مجتمعات المدارس مقابل
سياتل ()2007
• القيود السياسية :القى استطالع غالوب معارضة  ٪36-٪63للعرق كعامل في القبول
االنتقائي في الكليات ،ولكنه القى دعما بنسبة  ٪39-٪61للنظر في الظروف االقتصادية
لألسرة في القبول (المصدر سكوت جاشيك " ،استطالع :الجمهور يعارض العمل اإليجابي " ،داخل التعليم
الثانوي 8 ،يوليو .)2016 ،

• ترتبط المعايير االجتماعية واالقتصادية ،وخاصة تلك التي تأخذ بعين االعتبار فقر األحياء،
ارتباطا وثيقا بال ِعرق .تعيش العائالت السوداء والالتينية التي يزيد دخلها عن 75،000
دوالر أمريكي في أحياء ذات معدالت فقر أعلى من العائالت البيضاء التي تكسب أقل من
 40،000دوالر أمريكي( .المصدر :جون ر .لوغان ،منفصل وغير متكافئ :فجوة أحياء السود والالتينيين
واآلسيويين في مشروع متروبوليتان أمريكا ،الواليات المتحدة األمريكية لعام  ،2010يوليو ،2011
 ،http://www.s4.brown.edu/us2010/Data/Report/report0727.pdfالصفحة )5

نموذج شيكاغو
• النظر في درجات اختبار الوالية ( )1/3؛ الدرجات ( )1/3وامتحان
القبول الخاص ()1/3
• تم قبول  ٪30من المعايير األكاديمية الصارمة ؛ و  ٪ 70من
المعايير األكاديمية مع األخذ في االعتبار العقبات االجتماعية
واالقتصادية والتغلب عليها ( ٪ 17.5من كل من المستويات
األربعة االجتماعية واالقتصادية).
• تهتم المستويات االجتماعية واالقتصادية ببيانات مسالك التعداد في 6
عوامل )1 :دخل الوالدين )2 ،تعليم الوالدين )3 ،معدالت ملكية
المنازل )4 ،نسبة األسرة وحيدة الوالد  )5نسبة غير الناطقين باللغة
اإلنجليزية  )6أداء المدرسة المنزلية.
المصادر :ريتشارد د .كهلينبرج" ،نخبة ،منفصل ،غير متكافئ" ،نيويورك تايمز 22 ،يونيو 2014؛ مدارس شيكاغو العامة،
http://www.cpsboe.org/content/documents/boardmeetingmagnetselectivepolicypresentation.pdf

خريطة شيكاغو حسب طبقات التعداد

التعديالت المحتملة على خطة شيكاغو المستخدمة في
شارلوت ميكلبورغ إن سي لمدارس الجذب غير االنتقائية
• ثالثة مستويات اجتماعية واقتصادية -منخفضة ومتوسطة وعالية-وليست أربعة
• وزن تعليم الوالدين بشكل أكبر من العوامل األخرى( .في شيكاغو ،جميع
العوامل الستة ُمر ّجحة على قدم المساواة).
• االعتماد على بيانات التعداد ولكن تكملة مع بيانات األسرة الفردية على دخل
الوالدين والتعليم (المبلغ عنها ذاتيا).

بروكينغ  2019دراسة مدارس االختبار (ال ِعرق)

ريتشارد ف .ريفز وآشلي شوبرت " ،النخبة أم النخبوية؟ دروس للكليات من المدارس الثانوية االنتقائية " ،مؤسسة بروكينغز 31 ،يوليو . 2019
https://www.brookings.edu/research/elite-or-elitist-lessons-for-colleges-from-selective-high-schools

بروكينغ  2019دراسة مدارس االختبار (الصف)

ريتشارد ف .ريفز وآشلي شوبرت " ،النخبة أم النخبوية؟ دروس للكليات من المدارس الثانوية االنتقائية " ،مؤسسة بروكينغز 31 ،يوليو . 2019
https://www.brookings.edu/research/elite-or-elitist-lessons-for-colleges-from-selective-high-schools

مدرسة ويتني يوث الثانوية (شيكاغو)
التركيبة الديموغرافية
•
•
•
•
•
•

 29%التينيين،
 28%بيض البشرة
21%سود البشرة،
 17%آسيويين،
 4%متعددو األعراق،
 ٪ 38من ذوي الدخل المنخفض
https://www.illinoisreportcard.com/school.aspx?source=studentcharacteristics&source2=lowincome&Schoolid=1501629
90250764

معلومات االتصال
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