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  عواطف هادى الحويلة  اســم الباحـث
مشكالت الدراسات العليا بجامعة الكويت وكيفية عالجها   عـنـوان البحث

  فى ضوء التجربة اليابانية
  طنطا  جـامـعــــة

  التربية  لـيـــــةكـ
  التربية المقارنة  قـســــــم
  )م٢٠٠٧(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  : الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية سعت
  .التعرف على واقع التعليم العالى فى دولة الكويت بصفة عامة -١
 .دراسة واقع الدراسات العليا فى جامعة الكويت -٢
 . مشكالت برامج الدراسات العليا فى جامعة الكويتالوقوف على -٣
االستفادة من التجربة اليابانية فى رفع كفاءة برامج الدراسات العليا  -٤

  .بجامعة الكويت ومواجهة مشكالتها
  منهج الدراسة

استخدمت الباحثة فى دراستها المنهج الوصفى والمنهج المقارن كمدخل 
لنظم التعليمية ومقارنة الواقع لتحليل العوامل والقوى المؤثرة على ا

واإلمكانيات العلمية والتعليمية برمتها لمعرفة أوجه التشابه واالختالف 
وأسبابه من أجل الوصول إلى تفعيل الجوانب اإليجابية وعالج المشكالت 
والنواحى السلبية واالستفادة من الخبرات المتقدمة للدولة التى يتم المقارنة فى 

  .ضوئها
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  الدراسةاستنتاجات 
ضعف طالب الدراسات العليا فى اللغة األجنبية، زيادة األعباء المالية  -١

على طالب الدراسات العليا، زيادة األعباء على أعضاء هيئة 
التدريس مما يؤثر على عالقاتهم بطالب الدراسات العليا، وجود 
فجوة بين احتياجات سوق العمل وبين ما تفرزه الدراسات العليا من 

وعدم وجود تقويم دورى لنظم وبرامج الدراسات العليا مخرجات، 
بالجامعة، وعدم جدية بعض الطالب الملتحقين فى برامج الدراسات 

  .العليا
عدم تفرغ طالب الدراسات العليا للدراسة خاصة طالب الدراسات  -٢

النظرية كالهندسة، عدم االهتمام بالجوانب التطبيقية فى برامج 
ام كلية الدراسات العليا بالجامعة بأدوارها الدراسات العليا، وعدم قي

من قلة تدريب الباحثين، ضعف التعاون البحثى بينها وبين الجامعات، 
عدم جدية بعض الطالب الملتحقين فى برامج الدراسات العليا، وجود 
فجوة بين احتياجات سوق العمل وبين ما تفرزه الدراسات العليا من 

ة على طالب الدراسات العليا مما مخرجات، وزيادة األعباء المالي
يؤدى إلى إحجام العديد عنها، قلة التجهيزات المعملية من أجهزة 
ومعدات حديثة لخدمة برامج الدراسات العليا والقصور فى عدم وجود 

 .خريطة الدراسات العليا فى الجامعة

  
  
  
  


