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Аналіз проблем підвищення ефективності та дієвості систем вищої освіти у країнах, що
розвиваються
Через брак природних ресурсів в країні та її залежність від людських ресурсів, університети Йорданії
почали впроваджувати систему забезпечення якості, метою якої є підвищення ефективності та дієвості
системи вищої освіти. У статті представлено результати дослідження, метою якого є визначення основних
проблем вищезгаданих університетів при впровадженні системи забезпечення якості. Дані для
дослідження були зібрані за допомогою анкет, відправлених поштою усім державним та приватним
університетам для дослідження основних проблем при впровадженні системи забезпечення якості в
університетах Йорданії. Результати дослідження свідчать про, серед усього іншого, такі найважливіші
проблеми університетів Йорданії як: кадрові проблеми та брак знань, спротив змінам та культурні
проблеми. Результати дослідження можуть бути корисними для університетів та директивних органів в
уряді для використання в повній мірі переваг впровадження системи забезпечення якості. Таким чином,
це та інші дослідження можуть бути корисними при впровадження системи забезпечення якості у закладах
вищої освіти.
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Анализ проблем повышения эффективности
образования в развивающихся странах

и

действенности

систем

высшего

Из-за недостатка природных ресурсов в стране и её зависимости от человеческих ресурсов, университеты
Иордании начали внедрять систему обеспечения качества, целью которой является повышение
эффективности и действенности системы высшего образования. В статье представлены результаты
исследования, целью которого является определение основных проблем вышеупомянутых университетов
при внедрении системы обеспечения качества. Данные для исследования были собраны при помощи
анкет, отправленных почтой всем государственным и частным университетам для исследования основных
проблем при внедрении системы обеспечения качества в университетах Иордании. Результаты
исследования свидетельствуют о, среди всего прочего, таких важнейших проблемах университетов
Иордании как: кадровые проблемы и недостаток знаний, сопротивление переменам и культурные
проблемы. Результаты исследования могут быть полезными для университетов и директивных органов в
правительстве для использования в полной мере преимуществ внедрения системы обеспечения качества.
Таким образом, это и другие исследования могут быть полезными для внедрения системы обеспечения
качества в заведениях высшего образования.
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