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Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажилд их сургууль тѳгсѳгчийн голч дүн болон ЭЕШ-ын онооны хооронд 

ямар хамаарал байгааг тогтоох зорилго тавилаа. Өөрөөр хэлбэл, тухайн суралцагчийн их сургуульд сурах 

хугацаанд амжилт гаргах эсэхэд ЭЕШ-ын оноо хэр зэрэг нөлөөлдөг болохыг судалсан. Энэ нь нѳгѳѳ талаар 

манай улсын ЭЕШ-ын тохирц хэр болохыг судалж байна гэсэн үг юм. Судалгааг МУИС-ийн Байгалийн 

Ухааны Салбарын 2017-2019 оны төгсөгчдийн дүнгийн мэдээлэл болон ХААИС-ийн 2016-2018 оны 

төгсөгчдийн дүнгийн мэдээлэлд тулгуурлан хийж гүйцэтгэв. Түүвэрт МУИС-ийн нийт 6 тэнхимийн 892 

төгсөгч, ХААИС-ийн 5 бүрэлдэхүүн сургуулийн 3015 төгсөгч тус тус хамрагдав. Шинжилгээг регрессийн 

анализын туслажтайгаар хийж гүйцэтгэв. Их сургуульд суралцах нийт найман улирлын хувьд тѳгсѳгчдийн 

эхний дѳрвѳн улирлын голч дүн нь ЭЕШ-ын онооноос статистик ач холбогдолтойгоор сул хамаарч байхад 

сүүлийн дѳрвѳн улирлын голч дүнтэй ЭЕШ оноо ойролцоогоор үүнээс 2 дахин сул хамаарч байна. Эхний 

дѳрван улирлын хувьд корреляцийн кэоффициент өсөж байсан бол үлдсэн дѳрвѳн улиралд буурах 

хандлагатай байна. Үүний шалтгааныг тогтоох шаардлагатай. Мөн төгсөгчдийн голч дүнд тэдний 

гэрчилгээний дундаж оноо хэрхэн нөлөөлдгийг авч судаллаа. 

Түлхүүр үг: таамаглагч хэмжигдэхүүн, голч дүн, детерминацийн коэффициент, регрессийн тэгшитгэл 

1. УДИРТГАЛ 

Монгол улсын хувьд бүх шатны боловсролын чанар нийгмийн тулгамдсан асуудал болоод 

байна. Боловсролын чанарын эцсийн үр дүнг үнэлгээ харуулдаг бөгөөд боловсролын бүх шатны 

байгууллагууд үнэлгээ хийдэг боловч энэ нь хувь хүний эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, дадлыг 

илэрхийлж хараахан чадахгүй байна. Улс орны маргаашийн ирээдүй бол яахын аргагүй оюутан 

залуус юм. Тиймээс оюутныг чадварлаг боловсон хүчин, иргэн болгон бэлтгэх нь их 

сургуулиудын чухал үүргийн нэг юм. Хэдий тийм ч оюутны сурлагын амжилтад дан ганц 

сургууль нөлөөлөөд зогсохгүй оюутнуудын сурах идэвх сонирхол, сурлагын амжилтад нөлөөлж 

байгаа олон хүчин зүйлсэд судалгаа хийх зайлшгүй шаардлага гарч байна. Сурлагын амжилт 

бол оюутны бие хүний ба сурах хэрэгцээ, сурах үйл ажиллагааны үнэлгээ, үр дүн, нийгэмд эзлэх 

байр суурийг тодорхойлж байдаг чухал үзүүлэлт юм. Тиймээс дэлхийн олон орны эрдэмтэн, 

судлаач нар оюутны сурлагын амжилтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг олон талаас нь судалж, 

тэдгээрийн ач холбогдлыг үнэлж, дүгнэхэд анхаарлаа хандуулж байна. Үүнийг “судлагдсан 

байдал” хэсгээс дэлгэрэнгүй харж болно. Оюутны сурлагын амжилтад нөлөөлөх нэг чухал 

хүчин зүйл бол элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо гэж таамаглаж болно. 

ЭЕШ бол улирлын болон анги дэвших жирийн нэг шалгалт биш тухайн хүний ирээдүйн 

амьдралын чиг зорилгоо тодорхойлох маш хариуцлагатай алхам юм. Төгсөгчид ямар хичээлээр 

ЭЕШ өгснөѳс хамаарч цаашдаа тухайн хичээл дээр суурилсан мэргэжил эзэмшин ирээдүйн 

амьдралаа тодорхойлж байна. Тиймээс ЭЕШ-ын оноо төгсөгч оюутны сурлагын амжилттай 

хэрхэн холбогдох талаар судалгаа хийх нь ач холбогдол өндөр байгаа юм. 

Зарим судлаачид “ЭЕШ бол уралдаант шалгалт. Тиймээс сургалтын чанарыг хэмжих 

боломжгүй” гэж үздэг. Эсрэгээр ЭЕШ сургалтын чанарыг хэмждэг хэмжүүр юм бол түүний 

оноогоор их сургуульд элссэн оюутны сургалтын амжилтыг ч мөн хэмжих боломжтой. 

Энэ эргэлзээг тайлах арга бол төгсөгч оюутны сурлагын амжилт болон ЭЕШ-ын онооны 

хоорондын хамаарлыг судлах явдал юм. 
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Судалгааг МУИС-ийн 892, ХААИС-ийн 3015 төгсөгчдийн дүнгийн мэдээлэлд тулгуурлан хийж 

гүйцэтгэхдээ ЭЕШ-ын оноог ашиглан тухайн суралцагч их сургуульд суралцах үеийн сурлагын 

амжилтыг тодорхойлохыг зорилоо. Төгсөгчдийн голч дүн болон ЭЕШ-ын оноо хоорондын 

хамаарлыг судалж, ЭЕШ-ын оноогоор төгсөгчдийн голч дүнг таамаглаж болохуйц 

математикийн хялбар загвар гарган авахыг зорилт болгов. 

Төгсөгчдийн голч дүн нь ЭЕШ-ын онооноос сул хамаарч байсан боловч гэрчилгээний дундаж 

онооноос илүү өндөр хамаарч байгааг энэ судалгаагаар тогтоолоо. Үүнээс гадна төгсөгчдийн 

голч дүнг гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын оноо, их сургуулийн эхний жилийн голч дүнгээс 

хамааруулсан загвар нь бусад загвартай харьцуулахад илүү сайн хамааралтай байлаа. Өөрөөр 

хэлбэл эдгээр 3 хүчин зүйл нь их сургуулийн төгсөгчийн сурлагын амжилтад чухал нөлөөтэй 

гэдгийг харууллаа. 

2. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Энэ судалгааг хийхийн тулд бусад улсад ашигладаг, элсэлтийн шалгалттай дүйцэх шалгалтыг 

судалж үзлээ. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг SAT болон GRE шалгалтын дүнгүүдээр нь 

тухайн оюутан цаашид их сургуульд суралцах амжилтыг тогтоох судалгааг олон судлаач хийсэн 

байдаг. Ийм судалгаануудад Таамаглах тохирц буюу Predictive validity гэдэг ухагдахууныг 

ашигласан байдаг. Тэдгээр судалгаанаас доор дурдах болно. 

Кунсел, Хеззлэтт, Ванес [1] нар GRE шалгалтын тохирцын талаарх судалгаануудад мета анализ 

хийсэн. Тэд 85000 ахисан түвшний оюутнуудаас төлөөлөл болгон 1753-ыг түүвэрлэн авч, ахисан 

түвшний сургуульд гаргах амжилтыг тодорхойлохыг зорьсон. Ингэхдээ тэд 8 тѳрлийн шалгуур 

ашигласан. 

Бөртон, Ванг [2] нар ахисан түвшний сургуулийн 21 тэнхимд суралцдаг оюутнуудын GRE 

шалгалтын оноо болон тэдний сурлагын дүнгийн хамаарлыг судалсан тайлан гаргав. Тэрхүү 

судалгаагаа энгийн корреляци, олон хүчин зүйлийн корреляцийн шинжилгээ ашиглан хийж, 

үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. Дээрх судалгаанд GRE шалгалтын оноо болон ахисан түвшний 

сургуулийн эхний жилийн дүнгийн хоорондын корреляци хамаарал нь 𝑅 = 0.3 гэж гарсан байна. 

Вариацийн коэффициент нь 9% болох нь тогтоогджээ. Эхний жилийн дүнг таамаглахад GRE 

шалгалтын онооны нөлөөлөл нэлээн сул байсан. 

Бөвэн, Бок нар [3] стандарт бус жин (өөрөөр хэлбэл, регрессийн коэффициент)-ийн 

тусламжтайгаар коллежийн оюутан SAT шалгалтын оноогоор ангидаа хэрхэн эрэмбэлэгдэж 

болохыг харуулсан. SAT шалгалтын аман болон математикийн шалгалтын оноог хооронд нь 

нэмж, 100 онооны интервалаар хэмжсэн. Тэдний тооцоолж олсон регрессийн тэгшитгэл дэх SAT 

шалгалтын онооны стандарт бус жин нь 5.93 байсан. Энэ судалгаанд регресс тооцохдоо зөвхөн 

оюутнуудын SAT шалгалтын оноо болон ангийн сурлагын эрэмбэ хоёрын хооронд эерэг 

хамаарал байна гэж харуулсан. Энэ хамаарал нь статистикийн ач холбогдолтой ч нөлөөллийн 

хэмжээ нь сулхан байсан. 

Брижмэн, Поллак, Бөртон [4] нар SAT шалгалтын оноогоор бакалаврын түвшинд сурах үеийн 

сурлагын амжилтыг таамаглах боломжийг судлахдаа 41 сургуулийг хамруулсан бөгөөд SAT 

шалгалтын дундаж оноогоор нь 4 бүлэгт хуваасан байна. Мөн оюутнуудыг сурлагын голч 

үнэлгээгээр нь 3.5-аас дээш, 2.5 –аас 3.5 хүртэл гэж 2 хуваасан. Дүнгийн дунджийг 2 дахь 

жилийн төгсгөлд, мөн 4 дэх жилийн төгсгөлд хэмжиж үзсэн. Ялгаатай түвшин бүрд оюутны 

эзлэх хувийг таамаглахдаа ахлах сургуулийн дүн, ахлах сургуулийн хөтөлбөрийн чанар (high 

school curriculum intensity) болон SAT шалгалтын оноо гэсэн 3 таамаглагч хэмжигдэхүүн 

ашигласан. Эдгээр 3 хүчин зүйл сурлагын амжилтад хүчтэйгээр нөлөөлсөн гэж үзэхгүй хэмээн 

дүгнэсэн. 

Хамгийн чухал судалгааны ажил бол Брижмэн, Бөртон, Силинь [5] нарын судалгаа байв. Тэд 2 

хэсгээс бүрдсэн томоохон хэмжээний дүнгийн мэдээллийг шинжилгээндээ ашигласан. Эхний 

өгөгдлөөр 1987-1991 оны хооронд GRE шалгалтын тохирцын судалгаанд хамрагдсан ахисан 

түвшний 128 тэнхимийн 3303 оюутныг судалгаандаа сонгосон. Ахисан түвшний сургууль нь 

биологи, хими, боловсрол судлал, англи хэл, туршилтын сэтгэл судлал, эмнэлзүйн сэтгэл судлал 



149 

зэрэг тэнхимтэй байв. Хоёрдахь өгөгдөл нь Бөртон, Ванг [2] нарын 2005 оны судалгааны 

өгөгдлөөс бүрдэж байв. 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 онуудад ахисан түвшний сургуульд 

элссэн 1148 магистр болон докторын ангийн оюутнуудыг хамруулсан. Тэдгээр оюутнууд нь 

биологи, хими, боловсрол судлал, англи хэл, сэтгэл судлалын гэх 17 тэнхимийн оюутнууд байв. 

Ахисан түвшний сурлагын амжилт нь бакалаврын голч дүн болон GRE шалгалтын Verbal(аман 

тайлбар) , Quantitative Reasoning(тоон үндэслэл) шалгалтын оноо гэсэн 3 хүчин зүйлийг авч 

шинжилгээ хийсэн байна. Мөн GRE шалгалтын 3 дахь хэсэг болох Analytical Writing(аналитик 

бичгийн үнэлгээ) шалгалтын оноог судалгаандаа нэмж оруулан улам сайжруулах боломжтой 

гэж дүгнэсэн байдаг [5]. Энэ нь арга зүйн хувьд ач холбогдолтой судалгаа байсан. 

2018 онд Жонни Вулперхорст, Кристел Лүц, Ренскэ д Клейжин болон Жан Ван Тартвик [6] нар 

их сургуулийн сурлагын амжилтад ахлах сургуулийн дүнгийн таамаглах тохирц ямар байхыг 

судалсан. Тэд түүвэртээ Олон улсын бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцаж төгссөн 113 төгсөгч 

болон Голландын их сургуулийг төгссөн 314 төгсөгчдийг хамруулсан байна. Судалгаандаа 

эхний болон 4 дэх жилийн их сургуулийн сурлагын амжилтыг ахлах сургуулийн 3 хичээлийн 

дүнгээр таамаглахыг зорьсон байдаг. Мөн 4 дэх жилийн сурлагын голч дүн болон эхний жилийн 

сурлагын голч дүнгийн хамаарлыг тус тус судалсан байна. Ингэхдээ Т-тест шинжилгээ болон 

олон хүчин зүйлийн корреляцийн шинжилгээ хэрэглэсэн байна. Голландын их сургуулийн 

хувьд оюутны эхний жилийн болон төгсөлтийн голч дүнд ахлах сургуулийн голч дүнгээс 

илүүтэйгээр гол 3 хичээлийн дундаж дүн илүү хамааралтай байсан. Харин олон улсын 

бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцсан төгсөгчдийн хувьд төгсөлтийн голч дүнд оюутны эхний 

жилийн голч дүн, ахлах сургуулийн голч дүн гэсэн 2 хүчин зүйл ихээхэн нөлөөтэй байсан. 

3. СУДАЛГААНЫ ТУХАЙ 

3.1. Судалгааны онцлог 

Энэ судалгааны ажил нь монголын нөхцөлд таамаглах тохирц ямар байгааг судалж буй гэдгээрээ 

онцлог болно. 

3.2. Судалгааны зорилго 

МУИС, ХААИС элсэгчдийг бүртгэхдээ ЭЕШ-ын хамгийн өндөр оноотой 2 шалгалтын дүнгийн 

жигнэсэн дунджийг авч ЭЕШ-ын оноо болгон тооцож уг оноогоор нь жагсааж, элсүүлдэг. 

Энэ судалгааны зорилго нь ЭЕШ-ын оноог ашиглан тухайн суралцагч их сургуульд суралцах 

үеийн сурлагын амжилтыг тодорхойлж болох уу гэдэгт хариулт өгөх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, 

ЭЕШ-ын онооны ач холбогдлыг судлах юм. 

3.3. Судалгааны зорилт 

Их, дээд сургуулийн төгсөгч нарын голч дүнг ЭЕШ-ын оноотой харьцуулан үзэж, түүний 

хоорондын хамааралд статистик үнэлэлт ѳгч, ЭЕШ-ын оноогоор төгсөгчдийн голч дүнг 

таамаглаж болохуйц математикийн хялбар загвар гарган авна. Энэхүү зорилтын хүрээнд дараах 

6 тохиолдолд тооцоолол хийнэ. 

- Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал, МУИС, 

ХААИС-ийн хувьд 

- Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо, гэрчилгээний дундаж оноо 

хоорондын хамаарал, ХААИС-ийн хувьд 

- Төгсөчдийн голч дүн оноо болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал, МУИС- 

ийн хувьд улирал тус бүрээр 

- Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал, МУИС-ийн 

хувьд тэнхим тус бүрээр 

- Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо, гэрчилгээний дундаж онооны 

хоорондын хамаарал, ХААИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль тус бүрээр 

- Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал, МУИС, 

ХААИС-ийн хувьд төгссөн он бүрээр 
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4. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Энэхүү cудалгааг МУИС-ийн Байгалийн Ухааны Салбарын 2017-2019 оны төгсөгчдийн дүнгийн 

мэдээлэл болон ХААИС-ийн 2016-2018 оны төгсөгчдийн дүнгийн мэдээлэлд тулгуурлан хийж 

гүйцэтгэв. Түүвэрт МУИС-ийн нийт 6 тэнхимийн 892 төгсөгч, ХААИС-ийн 5 бүрэлдэхүүн 

сургуулийн 3015 төгсөгч тус тус хамрагдав. 

Шинжилгээ хийхдээ хувьсагч хоорондын хамаарлыг олж, хэлбэрийг тогтоох, энэхүү хамаарлыг 

үнэлэх, хамаарах буюу үр дүнгийн хувьсагчийн мэдэгдэхгүй утгыг үнэлэх замаар хийж 

гүйцэтгэв. 

Судалгаанд ЭЕШ-ын оноо болон гэрчилгээний оноог таамаглагч хувьсагч болгон авч хамаарах 

буюу үр дүнгийн хувьсагчаар төгсөгчдийн голч дүнг авч үзсэн. Тэгэхдээ хэд хэдэн янзаар үр 

дүнгийн хувьсагчийг өөрчилсөн бөгөөд хамаарлыг тогтоохдоо нийт төгсөгчдийн хувьд, мөн 

тэнхим бүрийн хувьд, улирал болгоны хувьд, бүрэлдэхүүн сургууль бүрийн хувьд, төгссөн оны 

хувьд тус тусад нь регрессийн анализ хийлээ. Энэхүү тооцоололд SPSS21, Excel 2013 

программыг ашигласан. 

5. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

Судалгааг дараах загварын дагуу хийж гүйцэтгэв. 

Хүснэгт 1. Судалгааг хийж гүйцэтгэх загварууд 

Загвар Их Сургууль Хамаарах хувьсагч 
Үл хамаарах 

хувьсагч 
Түүвэр 

Загвар 1а МУИС Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 892 

Загвар 1б ХААИС Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 3015 

Загвар 1в ХААИС+МУИС Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 3907 

Загвар 2 ХААИС Төгсөгчдийн голч дүн 
Гэрчилгээний 

дундаж оноо 
2259 

Загвар 3 ХААИС Төгсөгчдийн голч дүн 
ЭЕШ-ын оноо,  гэр-

чилгээний дундаж 
2259 

Загвар 4 МУИС 
1,2,3,4,5,6,7,8-р 

улирлын голч дүн 
ЭЕШ-ын оноо 892 

Загвар 5 МУИС Төгсөгчдийн голч дүн 
1,2-р улирлын голч 

дүн 
892 

Загвар 6 МУИС Төгсөгчдийн голч дүн 
ЭЕШ-ын оноо, 1,2 

улирлын голч  дүн 
892 

Загвар 7 МУИС тэнхим бүрээр Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 892 

Загвар 8 
ХААИС 

сургууль бүрээр 
Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 3015 

Загвар 9 
ХААИС 

сургууль бүрээр 
Төгсөгчдийн голч дүн 

Гэрчилгээний 

дундаж оноо 
2259 

Загвар 10 
ХААИС 

сургууль бүрээр 
Төгсөгчдийн голч дүн 

ЭЕШ-ын оноо, 

Гэрчилгээний  

дундаж оноо 

2259 

Загвар 11а МУИС он оноор Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 892 

Загвар 11б ХААИС он оноор Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 3015 

Загвар 12 ХААИС он оноор Төгсөгчдийн голч дүн 
Гэрчилгээний 

дундаж оноо 
2259 

Загвар 13 
ХААИС он 

оноор 
Төгсөгчдийн голч дүн 

ЭЕШ-ын оноо, 

Гэрчилгээний 

дундаж оноо 

2259 

5.1. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал 

Энэ судалгаанд дээр дурдсан 2 их сургуулийн бакалаврын сургалтыг 2017- 2019 (МУИС), 2016-
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2018 (ХААИС) онд тѳгссѳн нийт төгсөгчдийн голч дүн ба тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын 

хамаарлыг судлан, ЭЕШ-ын дүнгээр оюутны сургалтын амжилтыг таамаглаж, түүнд тохирсон 

регрессийн тэгшитгэл гаргаж авсан. Энд цаашид төгсөгч гэдгийг их, дээд сургуулийн төгсөгч 

гэж ойлгоно. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны ерөнхий  статистикийг бодож 

гаргахад: 

Хүснэгт 2. МУИС-ийн төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний  

ЭЕШ-ын онооны ерөнхий статистик 

 N Дундаж Медиан Моод Стандарт х   азайлт Вариац Далайц Min Max 

Голч 892 2.7795 2.8000 2.80 0.46882 0.220 2.30 1.70 4.00 

ЭЕШ 892 610.3054 610.0000 610.00 57.77418 3337.855 392.50 407.50 800.00 

Хүснэгт 3. ХААИС-ийн төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний  

ЭЕШ-ын онооны ерөнхий статистик 

 N Дундаж Медиан Моод Стандарт хазайлт Вариац Далайц Min Max 

Голч 3015 2.84 2.83 2.75 0.46 0.217 1.98 2.00 3.98 

ЭЕШ 3015 542.78 549.00 509.00 67.22 4518.933 493.00 236 729 

Хүснэгт 4. 2 их сургуулийн нийт төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний  

ЭЕШ-ын онооны ерөнхий статистик 
 N Дундаж Медиан Моод Стандарт хазайлт Вариац Далайц Min max 

Голч 3907 2.8290 2.81 3.00 0.46741 0.218 2.3 1.7 4 

ЭЕШ 3907 558.1974 567 509 71.07657 5051.879 564 236 800 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Төгсөгчдийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо 236-800 хооронд байсан бол төгсөх голч 

дүн 1.7- 4 хооронд байсан. 

2. Төгсөгчдийн ЭЕШ-ын дундаж оноо 558.1974 бол сургалтын амжилт нь 2.829 голчтой байна. 

3. 3907 түүврийн эрэмбэлэгдсэн тархалтын цувааг тэнцүү 2 хэсэгт хуваахад тархалтын цувааны 

50% -д харгалзах шинж тэмдгийн утга буюу медиан нь ЭЕШ-ын онооны хувьд 567 ба голч 

дүнгийн хувьд 2.81 байна. Өөрөөр хэлбэл судалгаанд оролцсон нийт төгсөгчдийн 50 % нь 

567-аас доош ЭЕШ-ын оноотой, үлдсэн 50% нь 567-аас дээш ЭЕШ- ын оноотой болохыг 

харуулж байна. 

4. Төгсөгчдийн ЭЕШ-ын онооны хамгийн их давтагдсан нь 509 оноо байсан бол төгсөхөд 

үзүүлсэн голч дүнгийн хамгийн их давтагдсан нь 3.0 байв. Энэ нь ЭЕШ-ын 509 оноотой 

төгсөгч хамгийн олон байсныг илэрхийлж байгаа бөгөөд 3.0 голчтой төгссөн оюутан 

хамгийн их байсныг мөн илэрхийлж байна. 

5. ЭЕШ-ын оноо нь дунджаасаа 71.07 оноогоор хэлбэлзэж байгаа бол төгсөгчдийн голч дүн нь 

дунджаасаа 0.46 оноогоор хэлбэлзэнэ. 

Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарлыг тогтоож, ЭЕШ-ын 

дүнгээр төгсөгчдийн голч дүнг таамаглах энгийн загварыг гаргав. Их сургууль бүрээр болон 

тэднийг хамтатган тооцоолов. 

Хүснэгт 5. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноон 

 хоорондын хамаарал(МУИС) 

Загвар 1а 

𝑁 𝑅 R2 ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 

𝑃 𝑃 𝑃 

892 0.363 0.132 0.000 Y=0.98+0.003x 0.000 0.000 
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Хүснэгт 6. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны  

хоорондын хамаарал(ХААИС) 

Загвар 1б 

𝑁 𝑅 R2 ANOVA Регрессийн 
тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

3015 0.242 0.059 0.000 Y=1.931+0.002x 0.000 0.000 

Хүснэгт 7. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны  

хоорондын хамаарал (ХААИС+МУИС) 

Загвар 1в 

𝑁 𝑅 R2 ANOVA Регрессийн 
тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

3907 0.221 0.049 0.000 Y=2.017+0.001x 0.000 0.000 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. ЭЕШ-ын оноо болон төгсөгчдийн голч дүнгийн хоорондын корреляци хамаарал харгалзан 

0.363, 0.242, 0.221 байгаа нь сул бөгөөд эерэг хамаарлыг харуулж байна. Гэсэн хэдий ч 

тус бүртээ 𝑝 = 0.000 < 0.05 байгаа нь хоорондын хамаарлыг судлахад ач холбогдолтой болох 

нь харагдана. 

2. Загвар 1а-ийн хувьд 𝑅2 = 0.132 гэж гарсан нь төгсөгчдийн голч дүнгийн 13.2% нь ЭЕШ-ын 

оноогоор тайлбарлагдана гэсэн үг юм. Жишээ дурдвал 3.5 гэсэн голчтой төгсөгчийн 

дүнгийн 13.2% буюу 0.46 оноо нь ЭЕШ-ын хувь нэмэр гэж тайлбарлаж болно. Нөгөө 2 

тохиолдлыг ч гэсэн ийм байдлаар тайлбарлаж болно. 

3. Вариацийн шинжилгээгээр төгсөгчдийн голч дүнг ЭЕШ-ын оноогоор таамаглаж буй 

регрессийн тэгшитгэл бүр нь статистикийн ач холбогдолтой байна. 

4. Загвар 1а, Загвар 1б, Загвар 1в-ийн 𝑏0, 𝑏1 коэффициентууд нөлөөтэй байна. 

5. Загвар 1в-ийн хувьд элсэлтийн шалгалтын оноог 10-аар нэмэгдүүлэхэд голч дүн 0.01- аар 

нэмэгдэнэ гэж таамаглаж болно. Мѳн тухайн элсэгчийн ЭЕШ-ын оноогоор голч дүнг таамаглах 

боломж олгоно. Энэ загварын дагуу жишээ нь ЭЕШ-ын 600 оноотой элсэгчийн их 

сургуулийн голч дүн 2.617 байна гэж таамаглаж болно. 

5.2. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо, гэрчилгээний дундаж оноо 

хоорондын хамаарал, ХААИС-ийн хувьд 

Энэ шинжилгээнд ХААИС-ийн 2259 төгсөгч оюутныг хамруулав. Тэгэхэд дараах үр           дүн гарав. 

Хүснэгт 8. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж онооны 

хоорондын х амаарал (ХААИС) 
 

Загвар 2 

𝑁 𝑅 𝑅2 ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 

𝑃 𝑃 𝑃 

2259 0.426 0.182 0.000 Y=0.133+0.031x 0.276 0.000 

Хүснэгт 9. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний оноо, ЭЕШ-ын онооны 

хоорондын хамаарал(ХААИС) 

Загвар 3. x-ГДО, z-ЭЕШ 

𝑁 𝑅 𝑅2 ANOVA 
Регрессийн тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 𝑏2 beta 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 x z 

2259 0.452 0.204 0.000 Y=-0.141+0.028x+0.001z 0.261 0.000 0.000 0.378 0.156 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо хоорондын хамаарал 0.426 

гарсан нь эерэг бөгөөд сул хамааралтайг харуулж байгаа ч түүнийг судлах статистикийн 

хувьд чухал юм. Мөн төгсөгчдийн голч болон гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын оноо 

хоорондын хамаарал 0.452 гарсан нь эерэг бөгөөд сул хамаарлыг харуулж байгаад бөгөөд 
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статистикийн хувьд ач холбогдолтой байна. 

2. Төгсөгчдийн голч дүнгийн 18.2%-ийг гэрчилгээний дундаж оноогоор тайлбарлаж 

болохоор байгаа бол 20.4%-ийг гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын оноо гэсэн хүчин 

зүйлээр тайлбарлаж болж байна. 

3. Beta утгуудаас харахад гэрчилгээний дундаж оноо нь нөлөөллийн 37.8%-ийг эзэлж байгаа 

бол ЭЕШ-ын оноо 15.6%-ийг эзэлж байна. Эндээс харахад төгсөгчдийн голч дүнд 

гэрчилгээний дундаж оноо нь ЭЕШ-ын онооноос илүүтэйгээр нөлөөлж байна. 

4. Загвар 2, Загвар 3-ын хувьд 𝑏0 коэффициентууд нь нөлөөтэй бус, бусад нь нөлөөтэй буюу 

ач холбогдолтой гарсан. Өөрөөр хэлбэл төгсөгчдийн голч дүнд гэрчилгээний дундаж оноо, 

ЭЕШ-ын оноо зэрэг нь холбоотой бөгөөд түүнд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө гэдгийг 

харж болно. 

5. Загвар 2, Загвар 3-ын хувьд регрессийн тэгшитгэлүүд нь статистикийн ач холбогдолтой 

буюу загварыг итгэлтэй илэрхийлж чадахуйц болсон байна гэдгийг вариацийн 

шинжилгээгээр тогтоосон. 

5.3. Төгсөчдийн голч дүн оноо болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал, 

улирал тус бүрээр 

Төгсөгчдийн улирал бүрийн голч дүнг ЭЕШ-ын оноотой харьцуулж, хоорондын хамаарлыг 

улирал бүрээр нь тогтоож, регрессийн тэгшитгэлтийг гарган авсан. Өөрөөр хэлбэл төгсөгчдийн 

ЭЕШ-ын оноогоор тэдний их сургуулийн улирал бүрийн голч дүнг таамагласан. 

Хүснэгт 10. Төгсөчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал,  

улирал тус бүрээр (МУИС) 

Загвар 4 

Ул ир ал 𝑁 𝑅 𝑅2 ANOVA 
Регрессийн тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

1 892 0.302 0.091 0.000 Y=0.297+0.004x 0.199 0.000 

2 892 0.309 0.095 0.000 Y=0.531+0.004x 0.021 0.000 

3 892 0.318 0.101 0.000 Y=-0.044+0.004x 0.861 0.000 

4 892 0.305 0.093 0.000 Y=0.213+0.004x 0.397 0.000 

5 892 0.224 0.050 0.000 Y=0.904+0.003x 0.001 0.000 

6 892 0.211 0.045 0.000 Y=1.318+0.003x 0.000 0.000 

7 892 0.193 0.037 0.000 Y=1.407+0.002x 0.000 0.000 

8 892 0.220 0.048 0.000 Y=1.232+0.003x 0.000 0.000 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. 1, 2, 3, 4 – р улирлын голч дүн болон ЭЕШ-ын онооны хамаарал сул байхад 5, 6, 7, 8 улирлын 

голч дүн болон ЭЕШ-ын онооны хооронд хамаарал маш бага байна. 

2. Регрессийн шинжилгээнээс нийтлэг байгаа үзүүлэлтүүд нь тэгшитгэл бүр таамаглалыг 

итгэлтэй илэрхийлж чадахуйц болсон гэдгийг вариацийн шинжилгээ харуулж буй бөгөөд 𝐹 
болон 𝑃 утгууд статистикийн ач холбогдолтой байна. 

3. Улирал бүрийн голч дүнг ЭЕШ-ын оноогоор таамагласан регрессийн тэгшитгэл тус бүрийн 

ихэнх коэффициентууд нөлөөтэй хэдий ч 1, 3, 4-р улирлын голч дүн болон ЭЕШ- ын оноо 

хооронд бодсон регрессийн тэгшитгэлийн 𝑏0 коэффициентууд нь нөлөөтэй биш гарсан. 

4. Улирал тус бүрийн голч дүнд ЭЕШ-ын оноо маш бага хувьтайгаар нөлөө үзүүлж байна 

гэдгийг детерминацийн коэффициентууд илтгэж байна. 

5. 1, 2, 3-р улирлын хувьд корреляцийн кэоффициент өсөж байсан бол түүнээс цааших 

улиралд буурах хандлагатай болсон байна. 

Одоо төгсөгчдийн голч дүнд тэдний эхний жилийн голч дүн хэрхэн нөлөөтэй болохыг шалгаж 

үзье. Эхний жилийн голч дүн гэдэгт 1 болон 2-р улирлын голч дүнг хамааруулна. Мөн 1, 2-р 

улирлын голч дүн, ЭЕШ-ын оноо гэсэн 3 хүчин зүйлээр төгсөгчдийн голч дүнг таамаглав. 

 



154 

Хүснэгт 11. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний 1, 2-р улирлын голч дүнгийн   

хоорондын хамаарал (МУИС) 

Загвар 5. x- 1-р улирлын голч, z- 2-р улирлын голч 

𝑁 𝑅 R2 ANOVA 
Регрессийн тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 𝑏2 beta 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 x z 

892 0.697 0.486 0.000 Y=1.317+0.261x+0.299z 0.000 0.000 0.000 0.377 0.428 

Хүснэгт 12. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний 1,2-р улирлын голч, ЭЕШ-ын онооны 

хоорондын хамаарал (МУИС) 

Загвар 6. x-1-р улирлын голч, z-2-р улирлын голч, к-ЭЕШ 

𝑁 𝑅 R2 ANOVA Регрессийн  

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 𝑏2 𝑏3 beta 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 x Z k 

892 0.709 0.502 0.000 
Y=0.741+0.242x 

+0.279z+0.001k 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.350 0.400 0.136 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний эхний жилийн голч дүн хоорондын хамаарал 0.697 

гарсан нь эерэг бөгөөд хүчтэй хамааралтайг харуулж байгаа бол төгсөгчдийн голч болон 

тэдний эхний жилийн голч дүн, ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал 0.709 гарсан нь мөн адил 

эерэг бөгөөд хүчтэй хамаарлыг харуулж байна. Эдгээрийг судлах нь статистикийн хувьд ач 

холбогдолтой юм. 

2. Төгсөгчдийн голч дүнгийн 48.6%-ийг эхний жилийн голч дүнгээр тайлбарлаж болохоор 

байгаа бол 50.2%-ийг эхний жилийн голч дүн, ЭЕШ-ын оноо гэсэн хүчин зүйлүүдээр 

тайлбарлаж болж байна. 

3. Beta утгуудаас харахад Загвар 5-ийн хувьд 1-р улирлын голч дүн нь нөлөөллийн 37.7%- ийг 

эзэлж байгаа бол 2-р улирлын голч дүн 42.8%-ийг эзэлж байна. Эндээс харахад 1 ба 2-р 

улирлын голч дүнгийн нөлөөлөл ойролцоо байгааг харж болно 

Харин Загвар 6-ийн хувьд 1-р улирлын голч дүн нь нөлөөллийн 35%-ийг эзэлж байгаа бол 

2-р улирлын голч дүн 40%-ийг, ЭЕШ-ын оноо 13.6 хувийг эзэлж байна. Үүнээс харахад 

ЭЕШ-ын онооны нөлөө эхний жилийн голч дүнгийн нөлөөллөөс харьцангуй бага байна. 

4. Загвар 5, Загвар 6-ын хувьд бүх коэффициентууд нь нөлөөтэй буюу ач холбогдолтой гарсан. 

5. Загвар 5, Загвар 6-ын хувьд регрессийн тэгшитгэлүүд нь статистикийн ач холбогдолтой 

буюу загварыг итгэлтэй илэрхийлж чадахуйц болсон байна гэдгийг вариацийн 

шинжилгээгээр тогтоосон. 

 

5.4. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал, 

тэнхим тус бүрээр 

МУИС-ийн нийт 6 тэнхимийн 892 төгсөгч бүрийг тэнхимээр нь хувааж авч үзвэл: 

1. Биологийн тэнхим(277 төгсөгч) 

2. Газарзүйн тэнхим(267 төгсөгч) 

3. Геологи, геофизикийн тэнхим(103төгсөгч) 

4. Математикийн тэнхим(58төгсөгч) 

5. Физикийн тэнхим(84 төгсөгч) 

6. Химийн тэнхим(103 төгсөгч) 

байх бөгөөд төгсөгчдийн голч дүн, ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарлыг тэнхим тус бүрээр нь 

тогтоож, регрессийн тэгшитгэлтийг гарган авсан. Өөрөөр хэлбэл, төгсөгчдийн голч дүнг тэдний  

ЭЕШ-ын оноогоор таамаглахдаа тэнхим тус бүрийн хувьд тооцов. 
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Хүснэгт 13. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал,  

тэнхим тус бүрээр (МУИС) 

Загвар 7 

Тэнхим 𝑁 𝑅 R2 ANOVA 
Регрессийн тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 

𝑃 𝑃 𝑃 

Биологи 277 0.405 0.164 0.000 Y=0.741+0.003x 0.008 0.000 

Газарзүй 267 0.492 0.242 0.000 Y=1.096+0.003x 0.000 0.000 

Геологи, 

геофизик 
103 0.435 0.189 0.000 Y=0.461+0.004x 0.309 0.000 

Математик 58 0.633 0.401 0.000 Y=-0.511+0.005x 0.338 0.000 

Физик 84 0.302 0.091 0.005 Y=1.347+0.002x 0.009 0.005 

Хими 103 0.278 0.077 0.004 Y=0.879+0.002x 0.091 0.004 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Математикийн тэнхимийн хувьд төгсөгчдийн голч дүн болон ЭЕШ-ын оноо хоорондын 

хамаарал бусад тэнхимээс хамгийн өндөр байгаа бөгөөд R=0.633 байгаа нь эерэг, дунд 

зэргийн шугаман хамаарлыг илэрхийлж байна. Харин R square буюу детерминацийн 

коэффициент нь 0.401 байгаа нь төгсөгчдийн голч дүнгийн өөрчлөлтийн 40 гаруй хувь нь 

ЭЕШ-ын онооноос шалтгаалахыг илтгэнэ. Өөрөөр хэлбэл төгсөгчдийн голч дүнд ЭЕШ-ын 

оноо 40,1 хувиар нөлөөлж байна гэсэн үг юм. 

2. Математикийн тэнхимийн хувьд төгсөгчдийн ЭЕШ-ын оноо сурлагын амжилтад ихээхэн 

нөлөөтэй болох нь харагдаж байна. Учир нь элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч байгаа ихэнх 

хүүхдүүд математикийн хичээлийг голчлон үзэж, түүнд бэлддэгтэй холбож ойлгоно. 

3. Тэнхим бүрийн хувьд регрессийн шинжилгээнээс нийтлэг байгаа үзүүлэлт нь тэгшитгэл бүр 

таамаглалыг илэрхийлж чадахуйц сайн тэгшитгэл болсон гэдгийг вариацийн шинжилгээ 

харуулав. Өөрөөр хэлбэл 𝐹 болон 𝑃 утгууд бүгд статистикийн ач холбогдолтой болох нь 

тогтоогдсон. Мөн 6 тэнхимийн хувьд тооцоолсон регрессийн тэгшитгэлүүдийн 

коэффициент бүр нөлөөтэй байсан бөгөөд геологи геофизик, математик гэсэн 2 тэнхимийн 

төгсөгчдийн амжилтыг таамаглах тэгшитгэлийн 𝑏0 коэффициент нь нөлөөтэй биш гарсан 

байна. 

4. Нийт тэнхимийн хувьд төгсөгчдийн ЭЕШ-ын оноо болон голч дүнгийн хамаарал дунджаар 

R=0.42 гарсан нь эерэг бөгөөд сул хамааралтай. Харин детерминацийн коэффициентуудын 

дундаж нь R2= 0.19 байна. 

5. Химийн тэнхим хувьд корреляци хамаарал нь бага байна. Үүний нэг шалтгаан нь химийн 

хичээлийг дунд сургуулийн төгсөгч нар голлон судлах нь бага бөгөөд ЭЕШ-нд химийн 

хичээлээр бэлдсэн сурагчид Анагаах ухааны чиглэлийн их сургуулиудад элсэн орох 

магадлал өндөр байдаг. 

5.5. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо, гэрчилгээний дундаж онооны 

хоорондын хамаарал, салбар сургууль тус бүрээр 

Энэ шинжилгээнд ХААИС-ийн 5 бүрэлдэхүүн сургуулийн төгсөгчдийг хамруулав. Төгсөгчдийн 

голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо хоорондын хамаарал, төгсөгчдийн голч дүн 

болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарлыг шинжлэхдээ тус 

тус 2259 түүвэр ашиглалаа. Мөн төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын 

хамаарлыг шинжлэхдээ 3015 түүврийг тус тус авч ашиглав. 

Хүснэгт 14. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал, 

бүрэлдэхүүн сургууль тус бүрээр (ХААИС) 

Загвар 8 

Сургуулиуд 𝑁 𝑅 𝑅2 
ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

АЭС 979 0.170 0.029 0.000 Y=2.247+0.001x 0.000 0.000 

ИТС 486 0.225 0.050 0.000 Y=1.573+0.002x 0.000 0.000 
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МААБС 549 0.358 0.128 0.000 Y=1.491+0.003x 0.000 0.000 

МЭС 315 0.381 0.145 0.000 Y=1.161+0.03x 0.000 0.000 

ЭЗБС 686 0.273 0.075 0.000 Y=1.891+0.002x 0.000 0.000 

Хүснэгт 15. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо хоорондын 

хамаарал, бүрэлдэхүүн cургууль тус бүрээр (ХААИС) 
 

Загвар 9: 

Сургуулиуд  
𝑁 

 
𝑅 

 

𝑅2 
ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

АЭС 952 0.362 0.131 0.000 Y=0.487+0.028x 0.016 0.000 

ИТС 56 0.412 0.170 0.002 Y=-0.371+0.036x 0.693 0.002 

МААБС 549 0.447 0.200 0.000 Y=0.104+0.032x 0.664 0.000 

МЭС 315 0.437 0.191 0.000 Y=0.298+0.027x 0.274 0.000 

ЭЗБС 387 0.483 0.233 0.000 Y=-0.325+0.037x 0.293 0.000 

Хүснэгт 16. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо,ЭЕШ-ын оноо 

хоорондын хамаарал, бүрэлдэхүүн сургууль тус бүрээр (ХААИС) 
 

Загвар 10. x-ГДО, z-ЭЕШ 

Сургуу-

лиуд 
𝑁 𝑅 𝑅2 

ANOV A 
Регрессийн тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 𝑏2 beta 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 x z 

АЭС 952 0.380 0.145 0.000 Y=0.184+0.026x+0.001z 0.391 0.000 0.000 0.340 0.118 

ИТС 56 0.416 0.173 0.007 Y=-0.545+0.034x+0.001z 0.595 0.005 0.656 0.392 0..59 

МАА 

БС 
549 0.50 0.254 0.000 Y=-0.389+0.027x+0.002z 0.111 0.000 0.000 0.373 0.245 

МЭС 315 0.514 0.265 0.000 Y=- 0.378+0.022x+0.002z 0.188 0.000 0.000 0.359 0.283 

ЭЗБС 387 0.500 0.250 0.000 Y=-0.649+0.033x+0.001z 0.046 0.000 0.003 0.432 0.142 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарлыг харвал МЭС- ийн 

хувьд хамгийн өндөр буюу 0.381 байх бол төгсөгчдийн голч болон тэдний гэрчилгээний 

дундаж оноо хоорондын хамаарал ЭЗБС-ийн сургууль хамгийн өндөр буюу 0.483 гарсан нь 

эерэг, сул хамаарлыг харуулж байна. Гэсэн хэдий ч эдгээрийг судлах нь статистикийн хувьд 

ач холбогдолтой юм. Харин төгсөгчдийн голч оноо болон тэдний ЭЕШ-ын оноо, 

гэрчилгээний онооны хоорондын хамаарал МЭС-ийн хувьд хамгийн өндөр байгаа нь 

харагдаж байна. Хамгийн бага хамаарал нь АЭС-ийн хувьд тооцогдсон байна. 

2. ЭЗБС-ийн хувьд төгсөгчдийн голч дүн болон гэрчилгээний дундаж дүн хоорондын 

хамаарал хамгийн өндөр буюу 0.483 байна. Төгсөгчдийн голч дүнгийн 23.3% нь 

гэрчилгээний дүнгээр тайлбарлагдана гэсэн үг. 

3. Олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээнээс харахад төгсөгчдийн голч дүнд ЭЕШ- ын 

оноог бодвол гэрчилгээний дундаж оноо нь илүү нөлөөлдөг байхаар харагдаж байна. 

4. 5 бүрэлдэхүүн сургуулийн хувьд буюу Загвар 10-д тооцоолсон шинжилгээнээс харахад 

төгсөгчдийн голч дүнд тэдний гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын онооны хамаарал эерэг 

бөгөөд хамааралтай гэж гарсан нь харагдлаа. Хамаарал нь 0.318-0.514 хооронд байсан нь 

гэрчилгээний дундаж оноо болон ЭЕШ-ын оноо төгсөгчдийн сурлагын амжилтад ихээхэн 

нөлөөтэй нь тогтоогдлоо. 

5. Олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээнээс хамгийн өндөр хамаарлыг үзүүлсэн МЭС-

ийн хувьд гэрчилгээний дундаж онооны нөлөөлөл 35.9%, ЭЕШ-ын онооны нөлөөлөл 28.3% 

байна. 

6. Загвар 8-ийн хувьд , сургууль бүрийн регрессийн тэгшитгэлийн бүх коэффициент нь 
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нөлөөтэй буюу ач холбогдолтой гарсан. Загвар 9 ба 10-ийн зарим сургуулийн хувьд 𝑏0 
коэффициент нөлөөтэй бус гэж гарсан ч бусад бүх коэффициент нөлөөтэй гэж гарсан. 

7. Дээрх загварын хувьд регрессийн тэгшитгэл нь статистикийн ач холбогдолтой буюу 

загварыг итгэлтэй илэрхийлж чадахуйц болсон байна гэдгийг вариацийн шинжилгээгээр 

тогтоосон. 

5.6. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал, 

төгссөн он бүрээр 

МУИС болон ХААИС-ийн төгсөгчдийн голч дүн, ЭЕШ-ын оноо, гэрчилгээний дундаж оноо 

хоорондын хамаарлыг төгссөн он тус бүрээр нь тогтоож, регрессийн тэгшитгэлтийг гарган авсан. 

Хүснэгт 17. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал,  

он тус бүрээр (МУИС) 

Загвар 11а: 

Он 𝑁 𝑅 𝑅2 
ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 

𝑃 𝑃 𝑃 

2017 364 0.307 0.094 0.000 Y=1.092+0.003x 0.000 0.000 

2018 382 0.382 0.146 0.000 Y=1.014+0.003x 0.000 0.000 

2019 146 0.420 0.176 0.000 Y=0.735+0.003x 0.050 0.000 

Хүснэгт 18. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал,  

он тус б үрээр (ХААИС) 

Загвар 11б: 

Он 𝑁 𝑅 𝑅2 
ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 

𝑃 𝑃 𝑃 

2016 1252 0.204 0.042 0.000 Y=2.078+0.001x 0.000 0.000 

2017 1097 0.263 0.069 0.000 Y=1.811+0.002x 0.000 0.000 

2018 666 0.278 0.078 0.000 Y=1.848+0.002x 0.000 0.000 

Хүснэгт 19. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо хоорондын 

хамаарал, он тус бүрээр (ХААИС) 

Загвар 12: 

Он 𝑁 𝑅 𝑅2 ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

2016 742 0.352 0.124 0.000 Y=0.503+0.027x 0.029 0.000 

2017 853 0.453 0.206 0.000 Y=0.107+0.031x 0.567 0.000 

2018 664 0.470 0.221 0.000 Y=-0.220+0.035x 0.334 0.000 

Хүснэгт 20. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо,ЭЕШ-ын оноо 

хоорондын хамаарал, он тус бүрээр (ХААИС) 
Загвар 13. x-ГДО, z-ЭЕШ 

Он 𝑁 𝑅 𝑅2 
ANOVA 

Регрессийн тэгшитгэл 
𝑏0 𝑏1 𝑏2 beta 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 x z 

2016 742 0.391 0.153 0.000 Y=0.44+0.025x+0.001z 0.857 0.000 0.000 0.322 0.173 

2017 853 0.480 0.231 0.000 Y=-0.172+0.028x+0.001z 0.368 0.000 0.000 0.397 0.168 

2018 664 0.481 0.232 0.000 Y=-0.350+0.032x+0.001z 0.130 0.000 0.003 0.426 0.112 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Он тус бүрийн хамаарлыг харахад төгсөгчдийн голч дүн болон ЭЕШ-ын оноо хоорондын 

хамаарал нь нь эерэг, сул хамаарлыг илэрхийлж байна. 

2. Он бүрийн хувьд төгсөгчдийн голч дүнд ЭЕШ-ын онооноос илүүтэйгээр гэрчилгээний 

дундаж онооны нөлөөлөл арай илүү байна. 

3. 2 их сургуулийн мэдээллээс харахад дараалсан 3 жилийн хувьд эдгээр хамаарал буюу 

корреляцийн коэффицинтууд нь өссөн байна. Өөрөөр хэлбэл, ЭЕШ-ын оноогоор 

төгсөгчдийн голч дүнг таамаглах боломж өмнөх оныхоос илүү нэмэгдэж байна гэж үзнэ. 
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6. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Төгсөгчдийн эхний 4 улирлын голч дүн болон ЭЕШ-ын онооны хамаарал сул байхад сүүлийн 4 

улирлын голч дүнтэй ЭЕШ-ын оноо ойролцоогоор 2 дахин сул хамааралтай болж байсан. Эхний 

3 улирлын хувьд корреляцийн кэоффициент өсөж байсан бол түүнээс цааших улиралд буурах 

хандлагатай байна. Үүний шалтгааныг тогтоох шаардлагатай байгаа бөгөөд хамаарал 

тогтвортой, эсвэл өссөн байх нь ЭЕШ-ын ач холбогдлыг нэмэгдүүлдэг. 

Дараалсан 3 жилийн мэдээллээс харахад корреляцийн хамаарал өссөн байна. Өөрөөр хэлбэл, 

ЭЕШ-ын оноогоор төгсөгчдийн голч дүнг таамаглах боломж он өгсөх тусам илүү сайжирч 

байгаа зүй тогтол ажиглагдаж байна. Ийм учраас өгөгдлийг жил болгон цуглуулж, өгөгдлийн 

анализыг хийж, энгийн математик загвар гарган авч, түүнийгээ байнга сайжруулж байх 

шаардлагатай байна. 

Ѳнѳѳгийн байдлаар их сургуульд элсэх цорын ганц шалгуур болох ЭЕШ-ын оноо цаашдын 

сургалтын амжилтад ийм бага хувьтайгаар нөлөөлж байгаа нь тухайн шалгалтын тохирц 

болон найдвартай байдлыг шалган үзэж, сайжруулах хэрэгтэй гэдгийг харуулж байна. Үүнээс 

гадна их сургуулийн сурлагын амжилтад илүү нөлөөтэй байгаа ахлах сургуулийн сурлагын 

амжилтыг элсэлтийн шалгуурт нэмж тооцох нь зүйтэй юм. 

7. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгааны ажлаараа элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноогоор их сургуулийн сурлагын 

амжилтыг хэрхэн таамаглаж болох талаар үзэж судаллаа. 

Регрессийн шинжилгээнээс харвал тохиолдол тус бүрийн хувьд гаргаж авсан регрессийн 

тэгшитгэл нь тохиолдол бүртээ таамаглалыг итгэлтэй илэрхийлж чадахуйц болсон гэдгийг 

вариацийн шинжилгээ харуулах бөгөөд статистикийн ач холбогдолтой байна. 

6 тохиолдлын шинжилгээний хувьд төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо 

хоорондын корреляц хамаарал нь шууд боловч сул хамаарч байгааг харуулж байлаа. ЭЕШ-ын 

оноог нэмэгдүүлэхэд төгсөгчдийн голч дүн тодорхой хэмжээгээр(харьцангуй бага) нэмэгдэхийг 

илтгэж байна. Хоорондын хамаарал сул боловч түүнийг судлах нь ач холбогдолтой гэдгийг 

бусад орны судлаачдын судалгаа харуулж байна. Үүнийг судлагдсан байдал хэсгээс харж болно. 

Төгсөгчдийн голч дүн болон ЭЕШ-ын онооны хамаарлаас илүүтэйгээр төгсөгчдийн голч дүн 

болон гэрчилгээний дундаж онооны хамаарал өндөр байсан нь харагдлаа. Өөрөөр хэлбэл 

төгсөгчдийн голч дүнд гэрчилгээний дундаж дүн илүү хувьтайгаар нөлөөлж байна гэсэн үг. 

Үүнээс гадна төгсөгчдийн голч дүнг гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын оноо, эхний жилийн 

голч дүнгээс хамааруулсан загвар нь бусад загвартай харьцуулахад илүү сайн хамааралтай 

байлаа. Их сургуулийн төгсөгчдийн сурлагын амжилтыг сайжруулахын тулд энэ 3 дүнг өндөр 

байлгах шаардлагатай байна. Тухайлбал ахлах сургуулийн гэрчилгээний дундаж оноог өндөр 

байлгах нь их сургуулийн сурлагын амжилтыг өндөр байлгахад нөлөөтэй гэж дүгнэж болно. 

Төгсөгчдийн голч дүнгийн 10 гаруй хувь нь л ЭЕШ-ын оноогоор тайлбарлагдаж байна. Өөрөөр 

хэлбэл, төгсөгчдийн голч дүнд ЭЕШ-ын оноо 10 гаруй хувьтайгаар нөлөөлж байна гэж дүгнэж 

болно. 

Регрессийн коэффициент буюу шугамын налалт нь тэгшитгэл бүрийн хувьд 0.003-д ойрхон 

байна. Энэ нь элсэлтийн шалгалтын оноог 10-аар нэмэгдүүлэхэд голч дүн 0.03-аар нэмэгдэнэ 

гэж таамаглаж болохыг хэлнэ. 

Хамаарлыг тогтоох явцад МУИС-ийн төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны 

хоорондын хамаарлыг тэнхим тус бүрээр авч үзэхэд математикийн тэнхимийн хувьд хоорондын 

хамаарал бусад тэнхимээс өндөр байсан бөгөөд төгсөгчдийн сурлагын амжилтад ЭЕШ-ын оноо 

40.1% - иар нөлөөлж байв. Өөрөөр хэлбэл төгсөгчдийн сурлагын амжилтын 40.1% нь ЭЕШ-ын 

оноогоор тайлбарлагдана гэсэн үг. Учир нь элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч байгаа ихэнх хүүхэд 

математикийн хичээлийг голчлон үзэж, түүнд бэлддэгтэй холбон ойлгож байна. 

Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний эхний жилийн голч дүн хоорондын хамаарал эерэг бөгөөд 

хүчтэй хамааралтайг харуулж байгаа бол төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний эхний жилийн 
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голч дүн, ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал мөн адил эерэг бөгөөд хүчтэй хамаарлыг харуулж 

байлаа. Тиймээс эхний жилийн голч дүн төгсөгчдийн голч дүнд ихээхэн нөлөөтэй нь харагдлаа. 

Эхний жилийн голч дүн буюу 1 ба 2-р улирлын голч дүнгийн нөлөөлөл ойролцоо байгааг харж 

болно. 

Харин 1-р улирлын голч дүн нь нөлөөллийн 35%-ийг эзэлж байгаа бол 2-р улирлын голч дүн 40%-

ийг, ЭЕШ-ын оноо 13.6% - ийг эзэлж байна. Үүнээс харахад ЭЕШ-ын онооны нөлөө эхний 

жилийн голч дүнгийн нөлөөллөөс харьцангуй бага байна. 

Регрессийн итгэлтэй тэгшитгэл гарган, таамаглалын загварыг тодорхойлсон ч ЭЕШ-ын оноо 

төгсөгчдийн их сургуулийн сургалтын амжилтад бага хувьтайгаар нөлөөлж байгаа нь харагдлаа. 

Шинжилгээ бүрийн хувьд детерминацийн коэффициент нь 10 гаруй л хувьтай байсан нь энэ 

бүхнийг илэрхийлж байна. 

Энэхүү судалгааг төрийн болон хувийн их, дээд сургуулиудын хувьд харьцуулсан судалгаагаар 

өргөтгөж болно. Мөн бусад хүчин зүйлийг нэмж загварчилж болно. Өөрөөр хэлбэл оюутны 

ЭЕШ-ын хамгийн өндөр оноотой 2 шалгалтын дүн, амьдрах орчин болон сургуулийн орчин, 

тэтгэлэг, нийгэм эдийн засгийн байдал гэх мэт бусад үзүүлэлттэй хамааруулан судалж, 

загварчлах боломжтой. 
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