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Хураангуй: Бид энэхүү судалгаандаа суралцагчдын хамтран нийлж суралцахуйг (cooperative learning) 

үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, аргачлал боловсруулж туршсан. Энэхүү аргачлал нь эерэг харилцан хамаарал, 

хувийн хариуцлага, харилцаа, харилцан адилгүй байдал (heterogeneity), нийгмийн чадварууд, багийн бие 

даасан байдал, үнэлгээ, багшлахуй (tutoring), багийн боловсруулалт (хийсэн үйлээ дүгнэх), үнэт зүйл гэсэн 

бүрдүүлбэр хэсэгтэй. Судалгаанд МУБИС -ийн багшийн сургуулийн 4 курсийн 190 оюутан хамрагдсан. 

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд бидний боловсруулсан хамтран нийлж суралцахуйг хэмжих нэгэн 

аргачлалын хувилбарын Кронбахын альфа коеффицент нь 0.919 нь асуулгын дотоод нийцтэй байдал нь 

маш сайн гэсэн үр дүнг үзүүлсэн. 

Түлхүүр үг: Хамтран нийлж суралцахуй (cooperative learning), аргачлал, найдвартай байдал 

1. УДИРТГАЛ 

Манай улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд аливаа сургалтад багаар хамтран нийлж суралцах 

технологийг өргөн хэрэглэж байгаа боловч, хамтран нийлж суралцахуйн бүрдүүлбэрийг хэмжих 

аргачлал, хэмжүүр байхгүй байна. Иймээс бид хамтран нийлж суралцахуйг хэмжих нэгэн 

хувилбар боловсруулах зорилго тавьсан. Үүний тулд дараах асуултыг авч үзлээ. Суралцагчдын 

хамтран нийлж суралцахуйг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, аргачлал, хэмжүүрийг бүтээж болох уу? 

Хамтран нийлж суралцахуйг (cooperative learning) судлаачид дараах байдлаар тодорхойлж 

судалсан байна. 

Хамтран нийлж суралцахуй (ХНС) нь нийтлэг зорилгыг биелүүлэхийн тулд суралцагчид нь 

жижиг хэмжээтэй холимог багаар хамтарч ажиллахыг хэлнэ [1]. “Хамтран нийлж суралцах нь 

нийт дунд тулгарч буй асуудлын талаар ярилцах, харилцан ойлголцсоны үр дүнд шинэ санаа, 

шинэ холбоо, хамаарал, өвөрмөц шийдэл гаргаж, сурагчид хоёр хоёроор, хэсэг бүлгээр анги 

нийтээрээ хамтран ажиллах үйл явц юм” [2]. Суралцагч бүхэн танин мэдэх бодлогыг өөртөө 

ухаарч үзэх, харах, сонсох материал дээр ажиллах зэргээр нөхөдтэйгөө хамтран ажиллана. 

Суралцагч бүрийн ажиллах материал нөхдийнхөөсөө ялгаатай бөгөөд гэхдээ хамт олноороо 

шийдэх асуудлын хэсэг нь байж түүнийгээ бие биедээ ухааруулах үйлийн арга барил 

эзэмшүүлэхэд туслах замаар хамтын ажиллагаа өрнөнө гэжээ. 

Мөн суралцагчдад оюуны сэдэл тэмүүлэл бий болохуйц шинэ санаа, янз бүрийн үзэл бодол 

уралдуулах нөхцөл бүрдүүлэх шаардлагатай [3] байдаг нь суралцагчдыг янз бүрийн нөхцөл 

байдалд үүссэн асуудлыг олон талаас нь судлан хэлэлцэж нэгдмэл нэгэн шийдэлд хүрнэ гэсэн 

бол сэтгэл судлаач О.Мягмар, С.Оюунгэрэл нар [4] хамтын үйл ажиллагааны хүрээнд 

хүмүүсийн хооронд хэлхээ холбоо тогтоох, хоорондоо харилцан бие биедээ нөлөөлөх, 

ойлголцох, хэн хэнээ танин мэдэх боломж олгож байдаг гэсэн бол Ш.Ичинхорлоо [5] 

суралцагчид багаараа тодорхой асуудлыг хамтран хэлэлцэж шийдвэр гаргах, дүгнэлт хийх 

үйлдлүүд гэж үзсэн. 

Хамтран нийлж суралцахуй (сooperative Learning) хамтран суралцахуй (collaborative learning)- 

тай андуурагддаг. Учир нь эдгээр хоёр нь хоёулаа суралцагчдыг багаар ажиллуулдаг. Энэ хоёр 

арга нь суралцагч төвтэй, хэлэлцүүлэг хийх байдлаар хамтран ажилладаг боловч эдгээр хоёр 
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аргын хооронд чухал ялгаа байдаг. Хамтран суралцахуй (collaborative learning) нь багийн 

гишүүд өөр өөрсдийн зорилгодоо хүрэхийн тулд хамтран ажиллаж байгаагаараа онцлог [6] бол 

нөгөө талаас хамтран нийлж суралцахуй (cooperative learning) нь хамтын зорилгодоо хүрэхийн 

тулд харилцан холбоотой ажиллахыг шаарддаг [1]. Тиймээс хамтран нийлж суралцахуй нь 

гишүүн бүр урам зоригтойгоор үүргээ гүйцэтгэж, бие биеэ хянах боломж олгодог. Багш нарын 

хувьд ихэвчлэн хамтран нийлж суралцахуй болон хамтран суралцахуй сургалтын аргыг 

хослуулан ашигладаг. Хамтран нийлж суралцахуй (сooperative learning) нь хамтран суралцахуй 

(collaborative learning)-аас илүү бүтэцлэгдсэн буюу үндсэн 5 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй: Үүнд 

1. Эерэг харилцан хамаарал – багийн гишүүн бүр нь нэгдсэн зорилтыг биелүүлэхийн төлөө 

бие биетэйгээ холбоо, хамааралтай гэдгээ мэдэрч буй байдал 

2. Хувийн үүрэг, хариуцлага – сургалтын зорилтыг биелүүлснээ харуулах хариуцлагыг багийн 

гишүүн бүр нэг бүр ойлгон ухамсарлах ёстой. 

3. Нүүр тулсан харилцаа - Багийн гишүүд бие биедээ дэмжлэг үзүүлэн, урам өгч, ойр суун, 

цаашдын тасралтгүй ахиц хөгжлийг хангах харилцан ярилцлага хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. 

4. Нийгмийн харилцааны чадварууд: Хамтран ажиллахад шаардагдах хувь хүмүүс хоорондын 

харилцааны ур чадварууд. Тухайлбал итгэл даах, харилцаа 

5. Боловсруулалт - баг хамт олноороо аливаа зүйлийн талаар үр дүнг тооцох, багаараа 

ажиллаж суралцахын ач холбогдлыг дүгнэх, тодорхой цаг хугацаа гаргах, гүйцэтгэх ажлыг 

боловсруулж өгөх гэсэн 5 хэсгээс тогтдог [7]. 

Харин Jacobs ба Kimura нар (2013) хамтран нийлж суралцахуй нь эерэг харилцан хамаарал, 

хувийн хариуцлага, тэгш оролцоо, харилцаа, багийн бие даасан байдал, харилцан адилгүй 

байдал, багшлахуй, хамтын ажиллагааны үнэт зүйл гэсэн 8 бүрдүүлбэр хэсэгтэй байна гэж үзсэн. 

[8] 

Эдгээр хамтран суралцахуйн бүрдүүлбэр нь ямар ач холбогдолтойг дараах эрдэмтэд судалжээ. 

Суралцах орчинд эерэг харилцан хамаарлыг ашиглах нь дэмжин урамшуулах, урам зориг өгөх, 

үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг сайжруулах замаар багийн амжилтыг сайжруулахад 

нөлөөлнө. [9] Эерэг харилцан хамаарал нь багийн гишүүд бие биеэ амжилтад хүрэхэд туслах 

сэдэл үүсгэдэг. [1] Гишүүд хоорондын эерэг харилцан хамаарал нь эерэг өрсөлдөөний 

(interdependence) менежментийг бий болгодог бөгөөд энэ нь багийн эв нэгдэл, үр нөлөөг 

сайжруулдаг. [10] Бие биетэйгээ эерэг холбоотой байснаар багийн гишүүд илүү том зорилгод 

анхаарлаа хандуулан, гишүүдийн хоорондын санал зөрөлдөөнөөс илүү зорилтот ажилдаа 

анхаарах хандлагатай байдаг. Багийн гишүүдийн нүүр тулсан харилцаагаар дамжуулан 

оюутнууд бие биеэ дэмжин, зорилгодоо хүрэхэд нэг нэгэндээ тусалдаг ба энэ харилцаа нь эерэг 

харилцан хамаарлын үр нөлөөг нэмэгдүүлдэг. [1] Хувь хүний үүрэг хариуцлага нь гишүүн 

бүрийг бусдынхаа өмнө хариуцлага хүлээхэд хүргэдэг тул хамтран нийлж суралцахуй амжилтад 

чухал нөлөөтэй. 

Винман, Бентум, Ботсма, Диерен, Кемп нар хамтран нийлж суралцахуйн эерэг харилцан 

хамаарал, хувь хүний хариуцлага, харилцан үйлчлэл, нийгмийн ур чадвар, багийн 

боловсруулалт, ажлын хэсгийн хяналт, сурагчдын оролцооны түвшин гэсэн 7 бүрдүүлбэрийг 

хэмжих 23 асуулт бүхий ажиглалтын хуудас боловсруулж Нидерландын 2 өөр багшийн 

коллежийн оюутнуудад сургалт явуулж, судалгаагаа хийжээ. [11] Гэсэн хэдий ч энэхүү хэмжих 

хэрэгсэл нь оюутан суралцагчид өөрсдөө үнэлэх бус хөндлөнгийн ажиглагч хэрэгжилтийн 

төвшнийг үнэлэхэд зориулагдсан байна. 

2015 онд Испани улсын Дейстогийн их сургуулийн Кристина Атхурра, Лурдес Виллардон- 

Галлего, Эстер Калвете нар дээд боловсролын сургалтад хамтран нийлж суралцахуйг хэмжих 

баталгаажсан аргачлал, хэмжүүр байхгүй байгааг үндэслэж эерэг харилцан хамаарал, харилцаа, 

нийгмийн ур чадвар, багийн боловсруулалт, үнэлгээ, харилцан адилгүй байдал, багшлахуй гэсэн 

бүрдүүлбэрийг үнэлэх 44 асуулт бүхий аргачлал бүтээж, баталгаажуулсан. [12] Гэвч энэ 

судалгааны аргад хамтран нийлж суралцахуйн чухал бүрдүүлбэр болох багийн гишүүний 

хувийн хариуцлага (Individual accountability), багийн бие даасан байдал зэргийг авч үзээгүй 

байна. 
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2. АРГА ЗҮЙ (METHODOLOGY) 

Бид судалгаагаа дөрвөн үе шаттай боловсруулж, гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

1. Онолын төсөөтэй судалгаануудыг судлах 

2. Өөрсдийн хувилбарыг боловсруулж, туршиж, үр дүнг шинжлэх 

3. Дараагийн хувилбарыг боловсруулж, туршсан. 

4. Нэмэлт засвар хийсэн сүүлийн хувилбар 

МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн бага ангийн багшаар бэлтгэгдэж буй 4 курсийн оюутнуудад 

хамтран нийлж суралцахуйгаар (cooperative learning) хичээлээ зохион байгуулж, улирлын эцэст 

санамсаргүй түүврийн аргаар оюутнуудаас өөрсдийн боловсруулсан ХНС-г хэмжих аргачлалын 

нэг хувилбараар судалгаагаа авсан. Энэхүү судалгаанд 20-оос 25 насны 190 оюутан хамрагдсан. 

Хамтран нийлж суралцахуйн (cooperative learning) эерэг харилцан хамаарал, хувийн хариуцлага, 

харилцаа, харилцан адилгүй байдал буюу холимог баг (heterogeneity), нийгмийн чадварууд, 

багийн бие даасан байдал, үнэлгээ, багшлахуй (tutoring), багийн боловсруулалт (хийсэн үйлээ 

дүгнэх), үнэт зүйл гэсэн арван бүрдүүлбэрийг тодруулах 30 асуулт бүхий судалгааны асуулга 

боловсруулж Лайкертийн 1- огт санал нийлэхгүй байна, 2- ерөнхийдөө санал нийлэхгүй, 3- дунд 

зэрэг, 4-ерөнхийдөө санал нийлж байна, 5-бүрэн санал нийлж байна гэсэн таван шатлалаар 

хэмжээсжүүлсэн. Судалгааны өгөгдлийн ерөнхий статистик, найдвартай байдлын шинжилгээг 

SPSS 26 программ ашиглан хийсэн. 

3. ҮР ДҮН (RESULTS) 

Бидний боловсруулсан хамтран нийлж суралцахуйн арван бүрдүүлбэрийг тодорхойлох 30 

асуултын KMO=0.815 and Bartlett's Test of Sphericity=2887.167 (p=.000), хуримтлагдсан тархалт 

нь 66,84% гарсан нь хүчинтэй байгааг, найдвартай байдал Кронбахын Альфа нь нь 0.919 гарсан 

нь асуулт хоорондын дотоод нийцэл нь маш сайн, цаашид судалгаанд ашиглах боломжтой 

болохыг харуулж байна. 

ХНС -н арван бүрдүүлбэр бүрийг тодорхойлох гурван асуулттай. 

Хүснэгт 1. ХНС-н бүрдүүлбэрийн асуулт хоорондын дотоод нийцтэй байдал 

Кронбахын 

ХНС -н бүрдүүлбэр Альфа 

Эерэг харилцан хамаарал .893 

Хувийн хариуцлага .898 

Харилцаа .874 

Харилцан адилгүй байдал (heterogeneity) .880 

Нийгмийн чадвар .880 

Багшлахуй .882 

Үнэлгээ .874 

Бие даасан байдал .887 

Багийн боловсруулалт .870 

Хамтран ажиллахуйн үнэт зүйл .879 

Хүснэгт 1-ээс үзэхэд бүрдүүлбэрийн асуулт хоорондын нийцтэй байдал нь 0,9>α>0.8 хооронд 

гарсан нь “сайн” байгааг илтгэж байна. Энэ нь бидний боловсруулсан ХНС-г хэмжих 

аргачлалын нэг хувилбарын найдвартай байгааг илтгэж байна. 

Хүснэгт-2. Дискриптив статистик 

ХНС-н бүрдүүлбэр Бага утга Их утга Дундаж Стандарт хазайлт 

Эерэг харилцан хамаарал 3.00 5.00 4.74 0.31 

Хувийн хариуцлага 2.67 5.00 4.33 0.53 

Харилцаа 3.00 5.00 4.71 0.40 

Харилцан адилгүй байдал 3.00 5.00 4.44 0.50 

Нийгмийн чадвар 3.00 5.00 4.67 0.42 

Багшлахуй 3.67 5.00 4.63 0.40 
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Үнэлгээ 2.67 5.00 4.55 0.50 

Бие даасан байдал 3.00 5.00 4.41 0.48 

Багийн боловсруулалт 2.67 5.00 4.38 0.53 

Хамтран ажиллахуйн үнэт зүйл 3.00 5.00 4.55 0.47 

Хүснэгт-2-т ХНС-н бүрдүүлбэр бүрийн хамгийн бага, их утга болон дундаж утга, стандарт 

хазайлтыг харуулсан. Үүнээс үзэхэд тухайн ХНС-н бүрдүүлбэр бүрийн дундаж утга 4.33 – 4.74, 

стандарт хазайлт нь 0.31 – 0.53 хооронд байна. Энэ үр дүн нь хичээлээ бид хамтран нийлж 

суралцахуйгаар зохион байгуулсныг харуулж байна. ХНС-н хувийн хариуцлага бүрдүүлбэрийн 

дундаж утга нь 4,33 гарч бусад бүрдүүлбэрээс бага гарсан нь багийн гишүүн бүрийн 

хариуцлагад цаашид анхаарч ажиллах шаардлагатай байгааг харуулж байна. 

4. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Манай улсын бүхий л шатны сургалтад хамтран нийлж суралцахуй, багаар ажиллах арга зүйг 

өргөн ашигладаг. Иймээс сургалтын үйл ажиллагаагаа шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зохион 

байгуулах, хичээлээ судлах, үйл ажиллагаандаа дүн шинжилгээ хийж сургалтын үр өгөөжийг 

дээшлүүлэх шаардлагатай байна. Үүний тулд ХНС-н бүрдүүлбэр бүрийг тооцон багш нар өөр 

өөрийн хичээлийг зохион байгуулах нь боловсролын чанарыг сайжруулах үндэс болно. Цаашид 

шалгуур үзүүлэлтийг дахин оновчлоход хичээлээ ХНС-аар зохион байгуулсан багш нарын 

туршлага, сургамж дэм үзүүлнэ гэж бид үзэж байна. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгаагаар бид ХНС-г хэмжих аргачлал боловсруулах зорилго тавьж, шат дараалсан 

судалгаа хийж сүүлийн хувилбараа туршиж үзсэн. Бидний боловсруулсан хамтран нийлж 

суралцахуйг тодорхойлох хэмжүүрийн KMO=0.815 and Bartlett's Test of Sphericity=2887.167 

(p=.000), хуримтлагдсан тархалт нь 66,84% гарсан нь хүчинтэй байгааг, Кронбахын альфа нь 

0.919 гарсан асуулт хоорондын нийцэл маш сайн буюу найдвартай байгааг харуулсан. Иймээс 

энэхүү ХНС-г хэмжих шалгуурын нэг хувилбараар хичээл, сургалтаа үнэлж, сайжруулах, 

суралцагчдын сурлагын амжилт, суралцах хэв шинж, темперамент зэрэгтэй нь холбож судалж 

болох юм. 
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