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خلفية
اساتّالمتنوعةّالمنافعّالمجتمعيةّللدراسةّالجامعيةّ.وفيّالبحرينّ،كماّ-فيّمعظمّالدولّ-ربماّأهمّسببّ
ّ
أكّدتّآالفّالدر
يدفع ّالشباب ّلنيل ّالمؤهالت ّالجامعية ّهو ّالحوول ّعل ّوظيةة؛ ّولذاّ ،نجد ّأنّ ّعدداً ّكبي اًر ّمن ّالبحرينيين ّتحت ّسنّ
الثالثينّقدّنالواّشهادةّالبكالوريوسّ،كماّنجدّمختلفّالجامعاتّفيّالبحرينّتعرضّتلكّالمؤهالتّعل ّالشبابّ .
ِّ
ّالمحد َدة ّللنجاح ّالجامعي ّهو ّالتعليم ّالمدرسي ّالثانويّ .وتشير ّالموادر ّاإلعالميةّ ،وخاوة ّوسائلّ
ومن ّأهمّ ّالعوامل

التواولّاالجتماعيّ،إل ّأنّّأوحابّالمولحةّيشعرونّبقوورّفيّالنظامّالتعليميّالثانويّفيّدورهّالتمهيديّللجامعةّ،
وهذاّرأيّيستندّأيضاً ّإل ّارتةاعّالبطالةّالشبابيةّمقارنةّبالبطالةّعموماًّ.فإنّتقبّلناّوجودّمجالّلتطويرّوتحسينّالنظامّ
الثانويّ،فينبغيّالتشاورّمعّكلّ ّمنّمنتسبيّالنظامين ّالثانويّوالجامعيّ ،الكادرّالتعليميّ،واإلداريينّ ،والطلبةّ ،وأوحابّ
الممولّالرئيسّ–ّالحكومةّ–ّوذلكّلالستةادةّمنّالمنظورّالمميزّلكلّّمنهمّّ .
الوظائفّ،و ّ
ونرىّأنّّفيّالبحرينّ،يّّؤخذّفيّاالعتبارّرأيّكبارّأوحابّالمولحة؛ّألنهمّيتميزونّبتمثيلّمركزيّولبّ.وعل ّسبيلّ
المثالّتمثّلّو ازرةّالتربيةّوالتعليمّالحكومةّ،كماّتقومّغرفةّالتجارةّوالوناعةّبدورّتمثيلّالقطاعّالخاصّ،واألساتذةّتمثّلهمّ
وواتهمّ
نقابتهمّ .ولكن ّالطلبة ّالشباب ّيعانون ّمن ّقوور ّفي ّالتمثيل؛ ّونتيجة ّلذلك ّيشعر ّالطلبة ّبقهر ّبسبب ّتجاهل ّأ ّ
وحرمانهمّمنّالمساهمةّالةعّالةّفيّتعزيزّالنظامّالتعليميّ،وتنعكسّهذهّالمشاعرّمنّخاللّوسائلّالتواولّاالجتماعيّ .
وعل ّضوءّماّسبقّ،قررت ّجمعيّةّالريادةّالشبابية ّإطالقّ"استبيان" ّيهدفّإل ّمنحّالشبابّالبحرينيّفروةّللتعبيرّعنّ
آرائهمّبطريقةّمنهجيّةّ،فضالًّعنّاالستةادةّمنّمنظورهمّالمتميّز؛ّمنّأجلّمعالجةّهذهّالمشكلةّالمعقّدةّ.وركّزّاالستةتاءّ
عل ّطبيعةّاإلوالحاتّالقابلةّللتطبيقّعل ّالنظامّالتعليميّالثانوي؛ّبغرضّتعزيزّمةعولّالدراسةّالجامعية.
النهج
هدفت ّجمعية ّالريادة ّالشبابية ّللحوول ّعل ّأعل ّعدد ّممكن ّمن ّالمشاركين ّوبكلةة ّمحدودةّ .وبالتالي ّأدرك ّأوحابّ
المشروع ّبأنّ ّاإلنترنت ّهو ّالوسيلة ّاألفضل ّلتوزيع ّاالستةتاءّ ،وأنّه ّينبغي ّعل ّاالستةتاء ّأن ّيكون ّقابالً ّلإلكمال ّعبرّ
الهّواتفّالذكيةّ ،وأنّيتوفّرّباللغتين ّاإلنجليزيةّوالعربية؛ّولكنّباإلضافةّإل ّذلك ّوزعّاالستةتاءّورقياً ّفيّإحدىّفعالياتّ
الجمعيةّ.استلهمتّاألسئلةّمنّاستةتاءاتّشبيهةّمنّدولّأخرىّ،وومّمتّالجمعيةّعل ّتقويرّاالستةتاءّإل ّأكثرّحدّّ
ممكنّللحدّّمنّالمشاركةّالجزئيةّفيّاالستةتاءّ .
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وكانتّاألسئلةّعل ّالنحوّالتاليّ،ومعّإجاباتّمبنيةّعل ّاختياراتّمتعددةّعموماً.
 .1ماّهيّسنةّميالدك؟
 .2ماّهوّجنسك؟
 .3تعيشّفيّأيةّمدينة\قرية؟
 .4وولتّأيةّمرحلةّفيّدراستكّالجامعية؟
 .5حددّمدىّأهميةّاألسبابّالتاليةّفيّاتخاذكّقرارّدخولّالجامعة
 تكوينّعالقاتّاجتماعية
 الحوولّعل ّوظيةة
 اإلعدادّللحوولّعل ّدرجةّالماجستيرّأوّالدكتوراة
 تطويرّمهاراتيّوّقدراتيّالةكرية
 تنميةّاتجاهيّوّهدفيّفيّالحياة
 ألتعلمّاالعتمادّعل ّالنةس
 .6حددّمدىّأهميةّالعناورّالتاليةّفيّاختياركّللجامعة
 جودةّمرافقّالجامعةّّ-الحرمّالجامعي
 موقعّالجامعة
 الرسومّالدراسية
 توفرّالمساعداتّالماليةّالمقدمةّمنّالجامعة
 التةوقّالوظيةيّلخريجيّالجامعة
 التخوواتّالمتوفرةّفيّالجامعة
 حجمّالوفّالدراسي
 سمعةّأعضاءّهيئةّالتدريس
 سمعةّالجامعةّمعّأوحابّالعملّالمحتملين
 توويةّاألودقاءّوأفرادّالعائلة
 رغبةّأفرادّالعائلةّبأنّأرتادّهذهّالجامعة
 أردتّمرافقةّأوحابي
 .7ماّمدىّأهميةّالعناورّالتاليةّالختياركّلتخووك
2

جمعية الريادة الشبابية
االستفتاء الشبابي الجامعي للبحرين
 6مارس 4102

 االهتمامّفيّالموضوع
 توافرّفرصّالعمل
 المعلمينّ\ّالمرشدين
 األجرّالمبدئيّالذيّتوفرهّالوظائفّفيّهذاّالتخوص
 المكانةّاالجتماعيةّواالحترام
 القدرةّعل ّالمحافظةّعل ّمعدلّتراكميّعالي
 توقعّسهولةّالحوولّعل ّالشهادة
 .8كيفّتمولّدراستكّالجامعية؟ّالرجاءّاختيارّماّتراهّمناسبا
 مدخراتيّالخاوة
 أعملّوأدرسّبدوامّجزئي
 بعثة/منحةّدراسيةّمنّالحكومة
 بعثة/منحةّدراسيةّمنّالقطاعّالخاص
 قرضّدراسي
 العائلة
 .9ماّمدىّفائدةّمناهجّالمرحلةّالثانويةّلتهيأتكّللجامعة؟
.11

ماّمدىّأهميةّكلّمنّالتاليّلتحسينّنظامّالمدارسّالثانوية؟
 تحسينّجودةّالمعلمين
 تحسينّجودةّالموادّالدراسية
 اطالةّساعاتّالدراسة
 تقليصّحجمّالوفّّ-تقليلّعددّالطلبةّفيّالوفّالواحد
 تحسينّجودةّالمرافقّالتعليمية

تمّتوزيعّاالستةتاءّفيّديسمبرّّ2113عبرّموقعّالجمعيةّووسائلّالتواولّاالجتماعيّ(فيسبوكّوتويترّوغيرها)ّللجمعيةّ
وألعضائهاّ .
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النتائج
توجدّاإلجاباتّالتةويليةّفيّملحقّويركّزّهذاّالةولّعل ّأهمّّالنتائج.
استنتاج ّ:1شاركّعددّمقبولّمنّالناسّفيّاالستةتاءّوكانتّنسبةّالمشاركةّالكاملةّغيرّالجزئيةّمحترمة.
بلغّعددّالمشاركينّّ211منهمّّ142كامالًّغيرّجزئيّ،وبالتاليّبلغتّنسبةّاإلكمالّ.%71
استنتاج ّ:2مثّلتّفئةّالشبابّالبحرينيّمعظمّالمشاركينّ .
عتبرون ّمنّالشباب ّوفقّ
ولدّّ%82منّالمشاركينّفيّعامّّ 1983أوّماّبعدهّ،وبالتاليّلمّتتجاوزّسنّهمّّ 31عاماًّ،وي َ

استخدامناّلهذاّالموطلح.

استنتاج ّ:3تميّزّاالستبيانّبتمثيلّديموغرافيّواسعّبشكلّعامّ .
شاركّشبابّمنّكلّاألعمارّومنّالجنسينّومنّكلّأنحاءّالبحرين ّتقريباً ّماّعداّمحافظةّالعاومةّالتيّلمّتمثَّل ّبشكلّ
ملحوظ.
استنتاج ّ:4كانّأغلبّالمشاركينّخريجينّ .
بلغتّنسبةّالخريجينّفيّالمشاركينّّ.%64وتوزعّغيرّالخريجينّعل ّالسنواتّالجامعيةّاألربعّبتوازن.
استنتاج ّ :5يعتبرّمعظم ّالشبابّالبحريني ّالدراساتّالجامعيةّكوسيلة ّلتعزيز ّقدراتهمّولمساعدتهم ّعل ّالحوولّعل ّ
وظيةةّوليستّمجردّمشروعّاًّترفيهيّاًّ .
حدّدّالمشارك ّونّالحوولّعل ّوظيةةّكأهمّسببّللدراسةّالجامعية؛ّوأماّتك ّوينّالعالقاتّاالجتماعيةّفحمل ّأهميّة ّأقلّّ
ضمنّاألسبابّالمطروحة.
ينيّالجامعاتّباألساسّبناءّعل ّقدراتهاّفيّتنميةّالطالبّاحترافياًّ .
استنتاج ّ:6يقيّمّالشبابّالبحر
ً
اشتملت ّأهمّ ّعوامل ّالختيارّالجماعة ّعل ّالتخووات ّالمع ّروضةّ ،وسمعة ّالجامعةّأمام ّأوحاب ّالوظائفّ ،وسجلّهاّ
السابق ّفي ّاإلنجازات ّالمهنية ّلخريجيهاّ .وأمّا ّاالعتبارات ّقويرة ّالمدى ّكالموقع ّالجغرافيّ ،وتواجد ّأودقاء ّفي ّنةسّ
الجامعةّ،ورسومّالتعليمّ،فحملتّأهميّةّمحدودة.
اتّسوقّالعملّواهتمامهّالةكريّفيّالمادّةّحينّاختيارّالتخوصّ .
ّ
استنتاج ّ:7يوازنّالشبابّالبحرينيّبينّاعتبار
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أشار ّالمشاركون ّإل ّاالهتمام ّالةكري ّفي ّالتخوّصّ ،وسهولة ّالحوول ّعل ّوظيةةّ ،ضمن ّمجال ّالتخوّص ّكأهمّ
عاملينّيحكمانّاختيارهمّللتخوّصّفيّالجامعةّ.وعل ّعكسّذلكّسهولةّالمادّةّفكريّاًّ،وجودةّاألساتذةّ،لمّيكنّلهماّدورّ
مهمّّفيّذلكّالقرار.
استنتاج ّ:8أغلبيةّالشبابّالبحرينيّغيرّقادرةّعل ّتمويلّدراستهاّالجامعيةّذاتيّاً؛ّممّاّأسةرّعنّالحاجةّلدعمّماليّمنّ
أيّمنّالعائلةّأوّالحكومةّ .
أشارّّ%35منّالمشاركينّإل ّحاجتهمّلمساعدةّماليةّعائليةّ،واعتمدّّ%25عل ّبعثةّحكوميةّ(يرج ّاالنتباهّبأنّ ّمنّ
الممكنّللمشاركّأنّيختارّاإلجابتين)؛ّومولّّ%15منّالمشاركينّدراساتهمّجزئيّاًّ،عبرّراتبّمنّوظيةةّعملواّبهاّخاللّ
دراساتهم.
استنتاج ّ:9يعتبرّالشبابّالبحرينيّمةعولّالمنهجّالثانويّمحدوداًّكتمهيدّللدراساتّالجامعيةّ .
ونّفّّ%61منّالمشاركينّالمنهجّالثانويّكـّ"غيرّمةيد"ّأوّ"مةيدّإل ّحدّما"ّكتمهيدّللدراساتّالجامعية.
استنتاج ّ :11حسب ّرأي ّالشباب ّالبحرينيّ ،النظام ّالتعليمي ّالثانوي ّبحاجة ّإلوالح ّشاملّ .تحمل ّأغلب ّالسياساتّ
اإلوالحيةّالمطروحةّكلةةّملحوظةّ،ولكنّأشارّالشبابّالبحريني ّإل ّعدمّفعاليةّبعضهاّحسبّرأيهّ ،وبالتاليّينبغيّ
عل ّوناعّالقرارّتةاديهاّ .
كانت ّالعّوامل ّاألكثر ّأهمية ّتعزيز ّجودة ّالمدرسينّ ،والمنهجّ ،والمرافق ّالتعليميةّ .وعل ّعكس ّذلك ّاعتبر ّالمشاركونّ
تقليصّأحجامّالوةوفّورفعّعددّساعاتّالدراسةّ–ّوهماّسياستانّمكلةتانّ–ّسياستينّغيرّفعّالتين.
ملخص
يدلّ ّاالستةتاءّعل ّأنّ ّالشبابّالبحرينيّيذهبّإل ّالجامعةّألسبابّسليمةّ ،وهذاّيعنيّالتنميةّاالحترافيةّ،كماّأنّهّينظرّ
إل ّدراساتهّبجديّةّ،ممّاّيؤكدّأهميّةّالتشاورّمعهّحينّالتخطيطّإلوالحّالنظامّالتعليمي.
ويشيرّاالستةتاءّإل ّوجودّمجالّواسعّلتعزيزّنظامّالتعليمّالثانويّ ،خوووّاً ّفيّدورهّكتمهيدّللدراساتّالعلياّ ّ.وتتوفرّ
للحكومةّمختلفّالخياراتّاإلوالحيةّ،ويتميّزّأغلبهاّبكلةةّكبيرةّ ،وبمةعولّمؤجّلّ،مثلّرفعّجودةّاألساتذةّواعادةّرسمّ
المناهجّ .
ويشيرّاالستةتاءّأيضاً ّالحتمالّعدمّفعاليةّبعضّالسياساتّالمطروحةّ -تحديداً ّتطويلّاليومّالدراسيّ -وتوغيرّحجمّ
الوةوفّ،وأنّهّبالتاليّينبغيّتركيزّاإلوالحّعل ّجودةّاألساتذةّوالمناهجّّوالمرافقّالتعليميّةّ .
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Question 1 of 10 What is your year of birth?

1980 or earlier
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 or later

Question 2 of 10 Are you male or female?

Male
Female

6

جمعية الريادة الشبابية
االستفتاء الشبابي الجامعي للبحرين
4102  مارس6
Adliya (Capital )
(Central )
Question 3 of 10 Which city/village do you liveAli
in?
Arad (Muharraq )
Askar (Southern )
Awali (Southern )
Bani Jamra (Northern )
Bilad Al-Qadim (Capital )
Budayi (Northern )
Busaytin (Muharraq )
Central Manama (Capital )
Diraz (Northern )
Dumistan (Northern )
East Rifa (Southern )
Galali (Muharraq )
Gudaybiyya (Capital )
Hamala (Northern )
Hidd (Muharraq )
Janabiyya (Northern )
Jasra (Northern )
Jaw (Southern )
Jid Hafs (Northern )
Jufayr (Capital )
Karbabad (Capital )
Karrana (Northern )
Karzakan (Northern )
Khamis (Northern )
Madinat Hamad (Northern )
Madinat Zayid (Central )
Mahuz (Capital )
Malkiyya (Northern )
Muharraq (Muharraq)
Muqsha (Northern )
Nabih Salih (Capital )
Nuwaydarat (Central )
Quful (Capital )
Sakhir (Southern )
Salmabad (Central )
Salmaniyya (Capital )
Samahij (Muharraq )
Sanabis (Capital )
Sanad (Central )
Sar (Northern )
Shakhura (Northern )
Sihla (Northern )
Tubli (Central )
Um Al-Hasam (Capital )
West Rifa (Southern )
Zallaq (Southern )
Zinj (Capital )
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Question 4 of 10 What stage of your college education are you at?

First year
Second year
Third year
Fourth year
Fifth year or higher
Graduated

Question 5 of 10 For each of the following, state how important it was in your
decision to go to college
To learn to do things on my own
To develop a sense of life direction and purpose
To improve my skills and my intellectual ability
To prepare me for a master's degree or a PhD
To help me get a job after college
To make meaningful social relationships
0.00
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1.00

2.00

3.00

4.00
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Question 6 of 10 For each of the following, state how important it was in your
choice of college

You wanted to go there with your friends
Parents and/or family wanted you to attend this…
Recommendation from friends or family members
Reputation of university with prospective…
Reputation of faculty
Class size
Courses and majors offered
The career success of graduates
Financial aid available
Tuition fees
Campus location
The quality of campus facilities
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Question 7 of 10 For each of the following, state how important it was in your
choice of major
Expected ease of earning a degree
Ability to maintain a high GPA
Prestige or social standing of the major
Starting pay of jobs that you can get with the major
Instructors
Availability of employment
Interest in the subject
0.00
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1.00

2.00

3.00

4.00
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Question 8 of 10 How did you fund your college education? Please check all
that apply
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
My own
savings

I had a job Government Private sector
while I was at scholarship / scholarship /
college and I
grant
grant
used my
income to
help me

Loan

Family

Question 9 of 10 How useful was your high school curriculum to your progress in
college?

0.00

0.50

1.00

1.50
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2.00

2.50
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Question 10 of 10 How important are each of the following to improving the high
school system?
Improve the quality of the
teaching facilities
Decrease class sizes
Increase the schooling
hours
Improve the quality of the
material taught
Improve the quality of the
teachers
0.00

1.00

2.00
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3.00

4.00

