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Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажлаар Монголын СӨБ болон ЕБС-ийн багш нарын ажлын байран дахь 

сэтгэл ханамжийг судлах Энэхүү судалгааны хүрээнд Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн ахлах ангийн 

сурагчдын эх оронч үзэл хүмүүжил, бахархлыг тэдний улс орныхоо түүх, соёл, үнэт өвийг тээх мэдлэг, ой 

тогтоолттой холбон судалж тогтоох зорилго дэвшүүлэн ажиллав. Судалгаанд нийт 4 төрлийн 

сургуулийн 200 сурагчийн асуулгын дүн, 12 багшийн ярилцлагын дүнг ашиглалаа. Хичээл, сургалтаар олж 

авсан мэдлэг, чадвар, хандлагын өөрийн үнэлгээ, эх оронч үзэл, хүмүүжил, бахархлын талаар хариулсан 

өөрийн үнэлгээний байдлыг нэгтгэн дүгнэж үр дүнг статистик шинжилгээ болон чанарын судалгааны үр 

дүнгээр баталгаажуулав. Сурагчдын үндэсний түүх, ёс заншлын талаарх мэдлэг нь эх оронч үзэл 

хүмүүжилтэй хүчтэй хамааралтай (Phi Value=0.677) байна. Сурагчдын түүх, ёс заншлын мэдлэг, эх оронч 

үзэл хүмүүжил нь сургуулиас хамаарч өөр өөр байсан бол Монгол уламжлал, ёс заншлын мэдлэг нь түүхийн 

мэдлэг төдийгүй хүрээлэн буй орчиндоо хүндэтгэлтэй хандах хандлага, манлайлал, сайн дурын 

ажиллагаан дахь оролцоо, эх оронч үзэл хүмүүжилд хүчтэй нөлөөтэй (Sig.000) байна. Эдгээр нь 

судалгаанд дэвшүүлсэн түүхийн мэдлэгээр эзэмшсэн урт хугацааны ой тогтоолт нь эх оронч үзэл 

хүмүүжилд нөлөө үзүүлнэ гэсэн таамаглалыг баталсан. 

Түлхүүр үг: эх оронч үзэл, ой тогтоолт, үнэт зүйлс, сургалт 

1. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО 

Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, улс орны хөгжилд хувь хүн бүрийн оролцоо 

чухал гэдэг ойлголтын хүрээнд Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын эх 

оронч үзэл хүмүүжил, бахархлыг тэдний улс орныхоо түүх, соёл, үнэт өвийг тээх мэдлэг, ой 

тогтоолттой холбон судалж тогтоох. 

2. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Сурагчдын эх оронч үзэл, хүмүүжлийг урт хугацааны ой тогтоолттой холбон судлахын тулд 

Монгол Улсын Тогтвортой Хөгжлийн Боловсрол үндэсний хөтөлбөр (ЗГ-ын 2018 оны 209 

дүгээр тогтоолын хавсралт), ЕБС-ийн 12-р ангийн монгол хэл, бичиг, түүх, уран зохиол, иргэний 

ёс зүй хичээлийн хөтөлбөрүүдийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх арга зүй, мөн ОХУ-ын Онoлын 

бa тypшилтын биoфизикийн xүpээлэнгийн судалгааны “Уpт xyгaцaaны oй caнaмжийг бий 

бoлгox нь бoгинo xyгaцaaны oй caнaмжaac мэдээллийг oлoн xoнoг, cap, жил, зapимдaa бүx 

aмьдpaлын тypшид тoгтвopтoй ypт xyгaцaaны caнax oй pyy шилжүүлэx явдaл” үзэл баримтлал 

(Анoxин бa бycaд, 2002), АНУ-ын судлаачдын гаргасан эх оронч үзлийг хэмжих концепци“ 

(William I, Gorden A.Bennett Whaley, Marie A.Whaley, 1983), Монгол эх оронч үзэл, хүмүүжил, 

шинэчлэл” суурь судалгааны тайлан (БХЭШХ, 2012)-ын сургалтад зориулан зохиосон 

программын тест зэргийг ашиглан асуулгын аргаар судалгаа авсан. Асуулга судалгааны 

мэдээллийг боловсруулахдаа SPSS 25.0 программ ашиглан дан болон харьцуулсан тоололт, Хи 

квадрат (Chi-square), Анова (One-way ANOVA), Корреляци (Correlation), Пирсоны корреляци 

(Phi & Cramer’s V)-ийн шинжилгээ хийсэн. Мөн чанарын судалгаагаар багш нартай ярилцлага 

зохион байгуулж, асуулга судалгааны үр дүнг бататган дүгнэлээ. 

3. УДИРТГАЛ 

Өнгөрсөн зууны 70-аад оноос глобальчлал гэдэг нэр томьёо шинжлэх ухааны үгийн санд өөрийн 

байр суурийг олсон юм. (The Emergence of the Global Age and the Globalization of the Human 

Condition. Issues in Global Education , 2000/2001) Энэ нэр томьёоны цаана олон улсын 

харилцааны нийтлэг хэм хэмжээ, соёл иргэншлийн дэвшилттэй шинэ ололт, үнэт зүйлс нийтийн 
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хэрэглээ болон тархаж, бүхий л үйл ажиллагаа ижилсэн ойртох, нэгдмэл нэгэн стандартад орох 

явдал дагалдахаас гадна хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн харилцааны нээлттэй ардчилсан орчин 

дэлхийн хэмжээнд тогтож эхэлж байгаа гэсэн утга агуулагдаж байгаа юм. (Доклад по странам 

п. Е.) 

Аливаа улс үндэстэн төдийгүй хувь хүн өөрийн гэсэн үнэт зүйлтэй. Улс төр, шашин гээд 

нийгмийн институци мөн л өөрсдийн үнэт зүйлтэй. Гагцхүү үнэт зүйлээ хэрхэн эрхэмлэж, 

дээдэлж байгаагаараа л тэд хоорондоо ялгаатай. Үнэт зүйл бол дан ганц түүх, соёлын өв биш 

юм. Шүтээн, бишрэл-итгэл үнэмшил, мэдлэг боловсрол, эрүүл мэнд, хариуцлагатай, бүтээлч 

чанар, өөртөө итгэлтэй байдал зэрэг хувь хүний үнэт зүйлс байна. Үнэт зүйл нь хүний амьдралын 

турш үзэл бодол, хандлага, шийдвэр гаргалт, ерөнхий зан төлөвт нөлөөлж байдаг. 

(Адьяасүрэн.Ц, Монголчуудын үнэт зүйл, 2018) Монголын түүхээс үзэхэд “газар бол эрхэм 

зүйл”. Монгол хүний хамгийн дээд үнэт зүйл нь “Монгол Эх орон”. Монголчуудын үнэт зүйлс 

нь байгаль орчноор улбаалж бий болох эсвэл байгаль орчны обьектууд нь үнэт зүйл болж 

тодрох, улмаар “хүн–байгалийн харилцаа”-д эрхэмлэх үнэт зүйл нь байгаль орчны шинэ 

бодлого, чиглэл болох гурван хэлбэр байж болох бөгөөд ХХI зууны монголчуудын эрхэмлэх 

үнэт зүйл бол тогтвортой хөгжлийн боловсрол, байгальтай зөв харилцах чадвар хэмээн эрдэмтэд 

тодорхойлжээ. Тэгвэл үнэт зүйлсийн дотор эх оронч үзэл ямар байр суурь эзэлж байна вэ? 

түүнийг хүний уураг тархины гайхамшигт шинж чанар болох ой тогтоолттой холбон судалж 

үзэх нь сонирхол төрүүлж байгаа юм. 

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны зарчмуудад Эх оронч 

үндэсний үзлийг дээдлэх зарчим байгаа бөгөөд түүнд: “Монгол Улсын иргэн бүрийн үндэсний 

үнэт зүйлээрээ бахархагч, тэдгээрийг хайрлан хамгаалагч, тээн хөгжүүлэгч байх эх оронч 

үндэсний үзэл, улс, үндэснийхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзсэн 

идэвхтэй үйл ажиллагаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагааны эх 

үндэс болно.” (Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, 2010 ) хэмээн 

тодорхойлжээ. 

Монголчуудын эх оронч үзэл өнө эртний уламжлалтай бөгөөд түүний түүхэн улбаа нь эртний 

нүүдэлчдийн газар нутгаа хайрлан хамгаалах сэтгэлгээнээс эхтэй. Монгол Улс уудам газар 

нутагтай, нүүдэлчдийн соёл иргэншилтэй, баялаг түүхтэй, хүүхэд, залуучуудад эх оронч 

ухаарал, үзэл, үндэсний бахархлыг төлөвшүүлэх асуудлыг хэт үндсэрхэг үзлийн үүднээс биш, 

тэдний өөрсдийгөө таних, төгөлдөржүүлэх, дангааршил хийгээд даяаршихуйд нийцэхүйц 

боловсрол, соёлын нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгон дэвшүүлж байна. 

Иймд хүүхэд, залуучуудад эх орноо хайрлан хамгаалах, хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах 

үүргийг ухааруулан ойлгуулж, эх орон, тусгаар тогтнол, эх хэл, үндэсний түүх, соёлоороо 

бахархах, дээдлэн хүндэтгэх, газар нутаг, байгаль орчноо хайрлах итгэл үнэмшлийг төрүүлэх 

замаар улс орныхоо тогтвортой хөгжлийг хангаж, тусгаар тогтнолынхоо баталгааг нэмэгдүүлэх 

хэрэгцээ шаардлага урган гарч байна. 

Эх оронч үзэл зөвхөн дайн тулааны үед бус, улс оронд учрах цаг зуурын аюултай нөхцөл байдал, 

тулгамдсан эдийн засгийн саад бэрхшээлүүдэд, тэдгээрийг даван туулахад, ерөөсөө л эх орноо 

хөгжүүлэхэд ард түмнийг нягтруулж, уухайлах их хүч болдог ажээ. Өөрөөр хэлбэл, энэ цаг 

үеийн шийдвэрлэх хэмжээнд хүрсэн тулгамдсан асуудлуудыг тал бүрээс нь түрэх эх оронч үзэл 

бидэнд яах аргагүй хэрэгтэй байна. Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх нь Монгол 

Улсын язгуур эрх ашгийг бодлогын бүх түвшинд эн тэргүүнд тавих, монгол хүний хөгжил, эх 

оронч ухамсар, хандлага, монгол ахуй, өв соёл, зан заншлыг сурталчлах, соён гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлэх, чанарыг дээшлүүлэх суурь үндэс болно. (Жалбажав.Н, 2008) 

Засгийн газрын 2019 оны 200 дугаар тогтоолын хавсралт “Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл 

хүмүүжил төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөр” батлагдсан нь дээрх саналуудыг дэмжсэн чухал 

алхам болжээ. Тухайлбал, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал (2010 

он)-д үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны нэг чухал зарчим нь “Эх оронч 

үндэсний үзлийг дээдлэх”, “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д “Монгол иргэнийг 

төлөвшүүлэх ерөнхий боловсролын тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлж, 
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чанарыг баталгаажуулна” гэсэн хоёрдугаар зорилт, “Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын 

үндэс”-ийн 5.3-т “бүх шатны боловсролын байгууллагын сургалтын хөтөлбөрт хүүхэд, 

залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл, хүмүүжил олгох хичээлийн хөтөлбөрийг тусгаж, 

хэрэгжүүлнэ” гэж тус тус тодорхойлсон. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.15- д “Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд хүүхдийг хүнлэг, эх 

оронч, үндэсний ухамсар, бахархалтай иргэн болж төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдлэг, хүмүүжил 

олгох агуулгыг тусган хэрэгжүүлнэ” гэж, 5.5.10-т “Цэргийн албыг иргэний төлөвшил, эх оронч 

үзэл, хүмүүжлийн үндэс байх бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэн, 

иргэдэд эх орноо хамгаалахад оролцох, цэргийн боловсрол, бэлтгэл эзэмшүүлэх боломжийг 

нэмэгдүүлнэ” гэх зэрэг зорилтууд тусгагдсан нь энэ хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл 

болжээ. (МУЗГ, 2019) Тус хөтөлбөр 2019-2020 оны хичээлийн жилээс хэрэгжиж байна. Энэхүү 

ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд, ахлах ангийн сурагчдад улс орны 

хөгжилд хувь хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг ойлгуулах, эх орноороо болон Монгол хүн болж 

төрснөөрөө бахархах, улс орныхоо тусгаар тогтнолыг дээдлэх үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор 

олон төрлийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. 

4. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

“Эх оронч үзэл” (Patriotism) гэдэг үг нь Латин хэлнээс гаралтай бөгөөд удирдуулж байгаа 

газартаа үнэнч байх гэж тодорхойлж болно. Эх оронч үзлийг агуулга, онцлог шинж чанараар нь 

тодорхойлох янз бүрийн хандлага байдаг. Эх оронч үзлийн хамгийн энгийн тодорхойлолт нь 

бүлгийн гишүүд бие биедээ, хамтран амьдарч буй газар нутагтаа үнэнч байх. (Bar-Tal and Staub, 

1997). Эх оронч үзлийн талаарх судалгаанууд өөр өөр тодорхойлолтыг дэвшүүлжээ. Тухайлбал, 

Аливаа улс үндэстэн үндэсний нийтлэг бэлгэдэл, улс орноо гэсэн сэтгэлээр дамжуулан улс 

орныхоо давуу талыг ард иргэддээ мэдрүүлснээр тэд илүү бахархалтай болж улсдаа хайртай байх 

нь тодорхой итгэл үнэмшил бүхий үндэстнийг бий болгож, үнэнч байдлыг бэхжүүлэхэд чухал 

үүрэг гүйцэтгэн улс орныг илүү хүчтэй болгодог. (Hurwitz & Peffley 1999; Spinner-Halevand 

Theiss-Morse 2003; Sullivan, Fried & Dietz 1992). (Bar-Tal, 1997) 

Стандарт толь бичгийн тодорхойлолтод "эх орноо хайрлах хайр", түүний эрх ашигт өөрийн 

хувийн ашиг сонирхлыг захируулахад бэлэн байхад оршино. (Bar-Tal, 1997) гэжээ. Философийн 

шинжлэх ухааны судалгаанд (Стефан Натансон, 1993) эх оронч үзлийг дараах байдлаар 

тодорхойлсон байдаг. Үүнд: Өөрийн улс орондоо онцгой анхаарал хандуулах; Улс орныхоо 

тухай хувь хүний өөрийн мэдрэмж; Улс орныхоо хөгжил, цэцэглэлт, сайн сайхны төлөө онцгой 

анхаарал тавих; Улс орны сайн сайхны төлөө өөрийгөө золиослоход бэлэн байх. 

Эх оронч үзлийн талаарх зарим судалгаанаас дурдвал К.Зардыхан “Монголын хөдөлмөрчдийн 

эх оронч, интернационалч ухамсар төлөвшиж байгаа нь” ном, Б.Дашзэвэг, Б.Солир “Эх оронч 

үзэл” эмхэтгэл (1999), Е.Моголцог “Залуучуудад цэрэг, эх оронч хүмүүжил төлөвшүүлэх 

асуудал” (1985), Б.Солир “Монголын эх оронч үзлийн түүхийн зангилаа асуудал”, “Даяаршил 

ба эх оронч үзэл” Үндэсний эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл (2002), Нийгэм, улс 

төрийн судалгааны “Прогноз” хүрээлэнгээс зохион байгуулсан “Эх оронч үзэл ба МАХН” 

хурлын эмхэтгэл (2005), ҮБХИС-ийн БХЭШХ-ийн “Монгол Улсын иргэдийн эх оронч үзлийн 

төлөвшил, шинэчлэл” судалгааны ажлын тайлан (2008) зэрэг бүтээлүүд байна. Дээрх 

бүтээлүүдийн гол санаа нь тухайн үеийн онцлог байдлаас хамааран зарим талаар улс төржсөн, 

үзэл суртлын шинжтэй гэж болохоор байна. Одоо эх оронч үзлийн хуучин ойлголт агуулга, 

хэлбэрийн хувьд өөрчлөгдөж, хэд хэдэн янзын хэв маягийг бүрэлдүүлж байна. Үүнд: 

1. Уламжлалт эх оронч үзэл нь түүхэн ёсоор тогтсон эх орны хилийн дээсний хүрээнд ээнэгшин 

найрсч, үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж явсан баатар жанжин, цэрэг 

эрсийнхээ баатарлаг дайчин уламжлал, гол төлөв эх түүх, соёл, хэл, заншлаараа бахархах 

явдалд суурилсан үнэт зүйлсийн цогц. Энэ нь их төлөв хөгжиж байгаа орнуудад нилээд 

тогтвортой, дархлаажсан шинжтэй байна. Эдгээр орнуудад төр засгаас эх оронч үзлийг 

цэрэг- эх оронч үзлийн үүднээс илүү төлөвшүүлэх бодлого явуулдаг. Ялангуяа өнгөрсөн 

үеэрээ бахархах, түүхэн уламжлалаа хадгалах эрмэлзлэл давуутай байдаг. 

2. Эдүгээжсэн эх оронч үзэл нь дэлхий дахины болон үндэсний үнэт зүйлсийн харилцан 
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шүтэлцээнд тулгуурласан иргэнлэг, ардчилсан, хүмүүнлэг шинжийг илүү агуулж байна. 

Өдгөө эх оронч үзэл нэгэн улсын хүрээнээс хальж, нэг тив, нэг бүс нутаг-нэг гэр орон, 

улмаар энэхэн замбуулин-бидний өлгий нутаг хэмээн ярьж, бичиж тэлж задгайрах хандлага 

бүхий байна. 

Дээр дурьдсан онол-арга зүйн үүднээс үзвэл эх оронч үзэл нь тухайн улс үндэсний язгуур эрх 

ашиг хийгээд хүн төрөлхтний язгуур ашиг сонирхлын жор нь зөв хандарсан эм тан гэж хэлж 

болохоор байна. Учир нь түүхийн ухамсрын эх сурвалж болох улс үндэстнийхээ түүхийг танин 

мэдэхгүйгээр эх оронч үзэл хэзээ ч төлөвшихгүй. Үндэсний ухамсар, түүхийн ухамсрыг 

уулзуулж буй цэг нь түүхийн мэдлэг болой. (Болдбаатар.Ж, 2009) Тиймээс эх оронч үзэл, 

үндэсний үзэл гэдэг нь түүхээс сурвалжтай агаад бие хүний итгэл үнэмшил болгон эзэмшсэн 

үндэсний үнэт зүйлсийн тухай мэдлэг, түүнд хандах чиг хандлага гэж хэлж болно. Тэгвэл энэхүү 

эзэмшсэн мэдлэг, хандлага нь мэдээж урт хугацааны санах ойд хадгалагдан үлдсэн байна. 

Сэтгэл cyдлaлын шинжлэх ухаанд бид мэдээллийг caнax дөpвөн мexaнизм бaйдaг. Эдгээp нь 

мэдpэxүйн, бoгинo xyгaцaaны, ypт xyгaцaaны caнax oй юм. Бүx зүйл, caлшгүй cиcтeм yчpaac 

xoopoндoo нягт xoлбooтoй бaйдaг. Өнгөрсөн туршлага, мэдлэг чадвараа оюун ухаандаа хадгалах 

сэргээн санах, танин мэдэх, төсөөлөн дүрслэн бодох явдал бөгөөд ой гэдэг нь мэдлэг, дадлага 

чадвар эзэмших түүнийгээ аж амьдралдаа хэрэглэх үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

(http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual- 

development/484-test-long-term-memory, 2019) Уpт xyгaцaaны caнax oй нь тoдopxoй xүчин чaдaл, 

үpгэлжлэx xyгaцaaтaй бaйдaг. Хyвь xүн бүpийн дypcaмжийн xүpээ, түвшин, aгyyлгa өөp өөp 

бaйдaг. Уpт xyгaцaaны oй caнaмж нь бидэнд xэpэгтэй зүйл, coниpxoлтoй зүйлийг xaдгaлax 

бөгөөд бoгинo xyгaцaaны oй caнaмжaac ypт xyгaцaaны caнax oй pyy шилжиx нь ижил 

мэдээллийг xэp oлoн yдaa aшиглaxaac xaмaapнa. Уpт xyгaцaaны caнax oйн үндcэн шинж 

чaнapyyд нь уpт тeкcтийг coнcoж, yншиж, кинo эcвэл нoм үзэж бaйxдaa xүн yдaaн xyгaцaaны 

тypшид xүлээн зөвшөөpөгдcөн зүйлийнxээ yтгыг caнaж, үүнийг өөpийн үгээp илэpxийлж чaддaг 

бoл энэ нь тoд илэpдэг байна. 

Бoгинo бoлoн ypт xyгaцaaны oй caнaмж нь xoopoндoo xoлбooтoй бөгөөд нэг cиcтeм бoлж 

aжиллaдaг. Тэдний xaмтapcaн, xapилцaн yялдaaтaй үйл aжиллaгaaг тaйлбapлacaн нэг oйлгoлтыг 

Амepикийн эpдэмтэд Р.Аткинcoн, Р.Шифpин (USA Patent No. Model of memory, 1968) нар 

бoлoвcpyyлcaн байдаг. Хүний бoгинo xyгaцaaны oй caнaмжийн xэмжээ xэтpэx үeд шинээp aвcaн 

мэдээлэл тэнд xaдгaлaгдcaн мэдээллийг xэcэгчлэн нүүлгэж, cүүлийнx нь эpгэлт бyцaлтгүй aлгa 

бoлдoг. Бoгинo xyгaцaaны caнax oй нь xaмгийн иx xэмжээний мэдээллийг бoлoвcpyyлдaг бөгөөд 

шaapдлaгaгүйг нь нэн дapyй apилгaж, aшигтaй мэдээллийг xaдгaлax, шүүx үүpгийг гүйцэтгэдэг. 

Иxэвчлэн дaвтaxгүйгээp зөвxөн aнxaapлын төвд бaйгaa зүйл нь ypт xyгaцaaны caнax oйд гapч 

иpдэг байна. Тэгвэл эх хэл бичиг, түүхийн хичээлийн мэдлэг, чадвар, дадал урт хугацааны санах 

ойд өөрийн болсноор эх оронч үзлийн үндэс суурийг зөв тавьж болох юм гэсэн дүгнэлтэд хүрч 

байна. 

5. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

Иймээс Монгол эх оронч үзэл, эх оронч байх гэдэг бол өөрийн улс эх орон, ард түмний уламжлал, 

ёс суртахууны үнэт зүйлүүд, агуу түүхээ судалдаг сайн мэддэг, улс орныхоо амжилт ололтууд, 

алдаа оноог ч бас мэддэг тэр бүхнийг зөв ухаалгаар үнэлж дүгнэж чаддаг байх, эх орноо чин 

сэтгэлээсээ хайрлан дээдлэх үзэл, хамгийн гол нь эх орондоо зүтгэх үүрэг хариуцлага юм гэсэн 

үзэл баримтлалын хүрээнд доорх судалгааг хийв. Судалгаанд эх оронч үзэл хүмүүжил олгох 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй ҮБХИС-ийн “Тэмүүжин Өрлөг” дунд сургууль, Төрийн өмчийн “X” 

сургууль, Хувийн өмчийн “Y” (судалгааны ёс зүйн үүднээс нэрийг кодлов.) мөн ОХУ-ын 

Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит Кызылийн Кадетийн сургууль (Кызылское Президентское 

Кадетское училище (КзКПУ))- ийн нийт 200 хүүхэд хамрагдав. Чанарын судалгаанд нийт 12 

багшаас ярилцлага авав. 

Судалгаанд оролцсон сурагчдын сургууль, хүйсийн байдал (хувиар) 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-
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         Зураг 1. Сургууль               Зураг 2. Хүйс 

Судалгааны зорилгын дагуу сурагчдын Монгол Улсын түүх, соёл, үнэт өв, уламжлалын талаарх 

мэдлэг, хандлагыг эх оронч үзлийн шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан судлахдаа тэднээр өөрийн 

үнэлгээг хийлгэн дүгнэв. Үнэлгээг энгийн болгон “маш муу, муу, дунд, сайн, маш сайн” гэсэн 

үнэлгээгээр дүгнүүлсэн.  

Эх оронч үзлийг ой тогтоолттой хамааруулан судлах асуултуудын нийцтэй байдал, найдвартай 

зэргийн Кронбахийн альфа коэффициент 0.923 гарч байгаа нь 0.7-оос дээш байвал асуулт нь 

үнэлэх боломжтойг илэрхийлдэг учир тус судалгааны асуулт найдвартай хэмээн үзэж байна. 

Хүснэгт 1. Тестийн найдвартай зэргийн шинжилгээний үр дүн (Reliability Statistics) 

 

 

 

Эхний бүлэг асуултын хувьд хичээл, сургалтаар олж авсан мэдлэг, чадвар, хандлагын талаар 

хариулсан өөрийн үнэлгээний байдлыг дүгнэн үзэхэд Соёлын өв, үнэт зүйлсийг хамгаалах 

сэтгэлгээ, хандлага асуултад ТӨСургууль маш сайн гэсэн үнэлгээг 50.9%, Кадетийн сургууль 

100% сонгосон байгаа бол Биет бус өвийг өвлөх эрмэлзлэл асуултад улсын “Х” сургууль маш 

сайн гэсэн үнэлгээг 42.2%, ТӨСургууль 43.4% сонгосон байгаа нь тэдний өв соёлоо дээдэлж 

буйг харуулж байна. Монгол бэлгэдэл, үг хэллэг, Монгол ахуй ажил хөдөлмөртэй холбоотой 

мэдлэгийн хувьд маш сайн гэсэн үнэлгээ бүх сургуулиудад бага хувийг эзэлж, байгаа нь энэ 

талын сургалт, сурталчилгаа, дадал хэвшил олгох тогтмол үйл ажиллагаа чухал болохыг илтгэж 

байна. Үүнд гэр бүлийн болон сургуулийн орчин чухал нөлөөлөх хүчин зүйлс байдаг нь 

судалгаануудаар нотлогдсон байдаг билээ. Харин тогтвортой хөгжлийн боловсролын 

хөтөлбөрийн хүрээн дэх мэдлэгийг тодотгох асуултууд: Бусдын ялгаатай байдал, эрхэм чанарыг 

хүндэтгэдэг байдал улсын “Х” сургууль маш сайн үнэлгээг 42.5%, хувийн “Ү” сургууль 53.6%, 

ТӨСургууль 67.9%, Хүрээлэн буй орчиндоо хүндэтгэлтэй хандах хандлагаа бүх сургуулийн 

сурагчид маш сайн гэсэн үнэлгээг өндөр хувьтай өгсөн байгаа нь бидний ирээдүй хойч үе 

хүнлэг, байгаль дэлхийдээ хайртай, эх оронч болон хүмүүжиж байгааг нотлох сайхан үр дүн 

харагдаж байна. Харин Аюулгүй амьдрах ухааны үндэс хөтөлбөрийн хүрээний анхны тусламж 

үзүүлэх талаарх мэдлэгээ маш сайн гэж үнэлсэн нь ТӨСургууль, Кадетийн сургууль дээр бусад 

сургуулиас илүү дүнтэй харагдаж байна. Манлайлал, санаачилга, сайн дурын ажиллагаанд 

оролцох байдал, Бусдад зөвлөн тусалдаг нөхөрсөг, тусч хамтач байдал нь бүх сургууль дээр 

ялангуяа ТӨСургууль дээр өндөр хувьтай байгаа нь тэдэнд цэрэгжлийн хичээл, хээрийн 

дадлагын хичээл нэмэлт хөтөлбөрөөр ордог, орон нутгийн сурагчид дотуур байранд байрлан 

амьдардаг зэрэг онцлогтой холбон тайлбарлаж болох юм. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.923 28 
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Хүснэгт 2. 1-р бүлэг асуултын үр дүнг нэгтгэсэн хүснэгт 

 Үнэлгээ 
Улсын Х 

сургууль 

Хувийн Y 

сургууль 
ТӨС КзКПУ 

Соёлын үнэт өв, зүйлсийг 

хамгаалах сэтгэлгээ, хандлага 

 

Маш муу  3.6%   

Муу 4.8% 7.1%   

Дунд 24.1% 26.8% 13.2%  

Сайн 34.9% 23.2% 35.8%  

Маш сайн 36.1% 39.3% 50.9% 100.0% 

Биет бус өвийг өвлөх эрмэлзлэл 

Маш муу 1.2% 7.1% 1.9%  

Муу 6.0% 14.3% 3.8%  

Дунд 21.7% 17.9% 26.4% 37.5% 

Сайн 28.9% 26.8% 24.5% 25.0% 

Маш сайн 42.2% 33.9% 43.4% 37.5% 

Монгол бэлгэдэл, үг хэллэгийн 

талаарх мэдлэг 

Маш муу 2.4% 3.6%   

Муу 7.2% 14.3% 3.8%  

Дунд 34.9% 37.5% 32.1%  

Сайн 44.6% 30.4% 49.1% 75.0% 

Маш сайн 10.8% 14.3% 15.1% 25.0% 

Монгол ахуй, ажил, хөдөлмөртэй 

холбоотой мэдлэг 

Маш муу 1.2% 3.6%   

Муу 6.0% 17.9% 5.7%  

Дунд 42.2% 44.6% 22.6% 75.0% 

Сайн 38.6% 28.6% 47.2% 25.0% 

Маш сайн 12.0% 5.4% 24.5%  

Хүннү-Хан улсын харилцааны 

талаарх мэдлэг 

Маш муу 6.0% 17.9% 5.7%  

Муу 31.3% 28.6% 18.9% 12.5% 

Дунд 33.7% 16.1% 37.7% 62.5% 

Сайн 24.1% 32.1% 28.3% 25.0% 

Маш сайн 4.8% 5.4% 9.4%  

Бусдын ялгаатай байдал, эрхэм 

чанарыг хүндэтгэдэг байдал 

Маш муу     

Муу 4.8% 5.4% 3.8%  

Дунд 25.3% 7.1% 7.5% 37.5% 

Сайн 27.7% 33.9% 20.8% 37.5% 

Маш сайн 42.2% 53.6% 67.9% 25.0% 

Хүрээлэн буй орчиндоо 

хүндэтгэлтэй хандах хандлага 

Маш муу  3.6%   

Муу 2.4% 5.4% 1.9%  

Дунд 13.3% 7.1% 7.5%  

Сайн 33.7% 28.6% 26.4% 50.0% 

Маш сайн 50.6% 55.4% 64.2% 50.0% 

Таны анхны тусламж үзүүлэх 

талаарх мэдлэг 

Маш муу 2.4% 5.4%   

Муу 18.1% 30.4% 7.5% 12.5% 

Дунд 36.1% 39.3% 35.8% 37.5% 

Сайн 36.1% 17.9% 32.1% 25.0% 

Маш сайн 7.2% 7.1% 24.5% 25.0% 

Манлайлал, санаачилга, сайн 

дурын ажиллагаанд оролцох 

байдал 

Маш муу 1.2%    

Муу 12.0% 16.1% 5.7%  

Дунд 37.3% 25.0% 22.6% 37.5% 

Сайн 28.9% 32.1% 39.6% 62.5% 

Маш сайн 20.5% 26.8% 32.1%  

Маш муу     

Муу 3.6% 10.7% 5.7% 6.0% 
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Бусдад зөвлөн тусалдаг, 

нөхөрсөг, тусч, хамтач 

байдал 

Дунд 13.3% 16.1% 7.5% 12.0% 

Сайн 44.6% 32.1% 34.0% 38.0% 

Маш сайн 38.6% 41.1% 52.8% 44.0% 

Дараагийн бүлэг асуултын хувьд эх оронч үзэл, хүмүүжил, бахархлын талаар хариулсан өөрийн 

үнэлгээний байдлыг дүгнэн үзэхэд МУ-ын Үндсэн хуулийг хэр сайн мэдэх вэ гэсэн асуултад 

нийт сурагчдын хувьд “дунд” гэсэн үнэлгээ өндөр хувьтай байна. Харин Кадетийн сургуулийн 

сурагчид МУ-ын Төрийн далбааны утга бэлгэдлийн талаарх мэдлэгээ маш сайн 62.5% үнэлсэн 

байна. Улсынхаа үндсэн хуулийг хүн бүр сайн судалж мэддэг, хүндэлж дээдлэн сахин 

биелүүлдэг байх нь эх оронч үзлийн гол цөм нь билээ. Тиймээс энэ асуудлыг анхаарах нь зүйтэй. 

Төрийн сүлдний утга бэлгэдлийн тухай мэдлэгээ ТӨС-ийн сурагчид маш сайн гэсэн үнэлгээг 

хамгийн өндөр буюу 39.6% сонгожээ. МУ-ын төрийн дууллыг бүх сургуулийн сурагчид маш 

сайн гэсэн үнэлгээг өндөр хувьтай сонгосон байгаа сайшаалтай дүн харагдаж байгаа нь сурагчид 

Даваа гараг бүрт төрийн дууллаа дуулдаг сайхан уламжлал тогтсоны үр дүн юм. МУ-ын түүх, 

уламжлал, ёс заншлын талаарх мэдлэгийн хувьд сайн гэсэн үнэлгээ өндөр хувьтай байгаа нь 

түүхийн хичээл заавал судлах хичээлд ордог, түүхийн сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

үр дүн сайтай байна гэж дүгнэж болох юм. Та эх орныхоо юугаар илүү бахархдаг вэ? гэсэн 

асуултыг нэгдсэн байдлаар дүгнэн үзэхэд доорх үр дүн харагдаж байна. 

Хүснэгт 3. 2-р бүлэг асуултын үр дүнг нэгтгэсэн хүснэгт 

 Үнэлгээ 
Улсын Х 

сургууль 

Хувийн Y 

сургууль 
ТӨС КзКПУ 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийг 

хэр сайн мэдэх вэ 

Маш муу 2.4% 8.9%   

Муу 31.3% 21.4% 13.2% 50.0% 

Дунд 42.2% 44.6% 49.1% 25.0% 

Сайн 14.5% 21.4% 26.4% 25.0% 

Маш сайн 9.6% 3.6% 11.3%  

Монгол Улсын Төрийн далбааны 

утга, бэлгэдлийн тухай хэр сайн 

мэдэх вэ 

Маш муу 3.6% 1.8% 3.8%  

Муу 3.6% 3.6% 1.9% 12.5% 

Дунд 33.7% 42.9% 28.3%  

Сайн 32.5% 30.4% 28.3% 25.0% 

Маш сайн 26.5% 21.4% 37.7% 62.5% 

Монгол Улсын Төрийн сүлдний 

утга, бэлгэдлийн тухай хэр сайн 

мэдэх вэ 

Маш муу 3.6% 5.4%   

Муу 14.5% 17.9% 7.5% 12.5% 

Дунд 28.9% 30.4% 18.9% 25.0% 

Сайн 31.3% 23.2% 34.0% 37.5% 

Маш сайн 21.7% 23.2% 39.6% 25.0% 

Монгол Улсын Төрийн дууллын 

тухай хэр сайн мэдэх вэ 

Маш муу  1.8%   

Муу 10.8% 16.1% 3.8%  

Дунд 15.7% 23.2% 17.0% 37.5% 

Сайн 30.1% 32.1% 32.1% 37.5% 

Маш сайн 43.4% 26.8% 47.2% 25.0% 

Монгол Улсын түүхийн тухай 

хэр сайн мэдэх вэ 

Маш муу 1.2% 12.5%   

Муу 3.6% 16.1% 5.7%  

Дунд 37.3% 19.6% 26.4% 75.0% 

Сайн 42.2% 33.9% 45.3% 25.0% 

Маш сайн 15.7% 17.9% 22.6%  

Монгол уламжлал, ёс заншлын 

тухай хэр сайн мэдэх вэ 

Маш муу 1.2% 7.1%   

Муу 3.6% 12.5% 3.8%  

Дунд 28.9% 41.1% 18.9% 12.5% 

Сайн 45.8% 23.2% 50.9% 87.5% 

Маш сайн 20.5% 16.1% 26.4%  
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Энэхүү асуултыг сургууль бүрээр бус нийт сурагчдын хариулсан байдлаар үзэхэд тэдний 

хамгийн ихээр бахархдаг зүйлд Монгол түүхээрээ маш сайн гэсэн сонголт хамгийн өндөр буюу 

74%, Монгол бичиг хэл, бичиг, соёлоороо 70.5%, байгалиараа 70%-тай байгаа эерэг үзүүлэлт 

харагдаж байгаа бол харин төр засгаараа маш муу   32%,   муу  үнэлгээ 32%-тай байгаа нь 

анхаарах асуудал харагдаж байна. 

 
Зураг 3. Эх орныхоо юугаар илүү бахархдаг вэ? асуултын дүн 

Олон улсын судалгааны үр дүнгээс үндэслэсэн эх оронч үзлийг илэрхийлдэг асуултуудаас ЕБС-

ийн сурагчдад тохиромжтойг сонгон авч дараах зүйлсийг тогтмол хийдэг эсэх талаар асуув. 

Эдгээр дээр шат, шатны сонгуульд оролцдог байдал, улсынхаа тусгаар тогтнолын өдрийг 

тэмдэглэн өнгөрүүлдэг байдлыг8 мөн эх оронч үзлийн илэрхийлэл гэж үздэг байна. 

 
Зураг 4. Доорх зүйлсийн алийг нь тогтмол хийдэг вэ? асуултын дүн 

Энэхүү   асуултыг сургууль бүрээр авч үзвэл “Тангараг давтдаг”9 ТӨС-д хамгийн өндөр 47.8%,       

Улсын сургуульд 32.6%, “Төрийн дууллаа дуулдаг” Улсын сургуульд хамгийн өндөр 42%,          

ТӨС-д  35.3%, “Төрийн далбаагаа гэртээ эсвэл машиндаа дэлгэдэг” ТӨС-д хамгийн өндөр 42.2%, 

Улсын сургуульд 31.1%, “Эх оронч үзлийг илтгэсэн хувцас, энгэрийн тэмдэг, тууз (лент) 

өмсдөг, зүүдэг” ТӨС-д хамгийн өндөр 50.9%, Улсын сургуульд 27.3%, харин “Алийг нь ч 

хэрэглэдэггүй” гэсэн сонголт Хувийн сургуульд хамгийн өндөр буюу 54.5% Улсын сургуульд 

38.2% байна. Энэхүү үр дүнгээс харахад Улсын сургууль болон ТӨС-ийн сурагчдын эх оронч 

үзэл хүмүүжил бусад сургуулийн сурагчдаас илүү түвшинд байдаг байна гэж дүгнэж болно. 

Одоо сурагчдын тогтвортой урт хугацааны ойг түүхийн мэдлэгээр төлөөлүүлэн эх оронч үзэл 

 
8 Тухайлбал, АНУ-д тусгаар тогтнолын өдрөө улс нийтээр өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг. Independence Day-

“4th of July” 
9 “Pledge of Allegiance” АНУ-д дунд сургуулийн сурагчид төрийн далбаандаа хүндэтгэл үзүүлэн амлалт 

өгдөг ёслолыг Монголд тангараг давтах гэдгээр орлуулан асуув. (Б.Б) 
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хүмүүжилтэй холбон судалъя. 

Хүснэгт 4. Group Statistic 
Historical knowledge & Patriotism Value Approximate Significance 

Scale by Scale Phi .677 .000 

Cramer's V .458 .000 

N of Valid Cases 199  

Сурагчдын үндэсний түүх, ёс заншлын талаарх мэдлэг нь эх оронч үзэл хүмүүжилтэй хамаарах 

эсэхийг хи квадрат тест ашиглан шалгахад шинжүүрийн “0” таамаглал няцаагдаж (Phi 

Value=000<0.01) байна. (SPSS програмын Chi-Square Tests, Phi and Cramer’s V-ээр, шалгасан) 

Өөрөөр хэлбэл сурагчдын тогтвортой урт хугацааны ойд хадгалагдан үлдсэн түүх, ёс заншлын 

мэдлэг нь тэдний эх оронч үзэл хүмүүжилтэй хамааралтай. Тодруулбал коэффициент 0,7 байгаа 

нь эдгээр хувьсагчдын хоорондын хамаарлын хүчтэй зэрэг байгааг илэрхийлнэ. Тэгвэл тодорхой 

урт хугацааны ой тогтоолт нь эх оронч үзэл хүмүүжилд нөлөөтэй байж болох юм гэсэн 

таамаглал дэвшүүлэн нэг хүчин зүйлийн вариацийн шинжилгээний (One-Way ANOVA) аар 

судалж үзэхэд 

Хүснэгт 5. Эх оронч үзэл хүмүүжил ба ой тогтоолтын нөлөөллийн  

One-way ANOVA үр дүн (Long-term memory & Patriotism) 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 64.262 4 16.065 23.745 0.000*** 

Within Groups 131.933 195 .677   

Total 196.195 199    

*** 0.01 ач холбогдлын түвшинд тэг таамаглал няцаагдсан 

** 0.05 ач холбогдлын түвшинд тэг таамаглал няцаагдсан 

* 0.1 ач холбогдлын түвшинд тэг таамаглал няцаагдсан 

Дээрх хүснэгтийн үр  дүнгээс дэд бүлгүүдийн  хувьд факторын оноо  ижил  гэсэн тэг таамаглал 

0.01 ач холбогдлын түвшинд няцаагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл, урт хугацааны ой тогтоолт нь 

эх оронч үзэл хүмүүжилд нөлөөлж байна гэж дүгнэхээр байна. 

Сурагчдын түүх, ёс заншлын мэдлэг, эх оронч үзэл хүмүүжил нь сургуулиас хамаарч өөр өөр 

байгаа нь өөрийн үнэлгээнээс тодорхой байсан бол хамаарал (Correlations) –ын шинжилгээ 

хийхэд дараах үр дүн гарч байна. 

Хүснэгт 6. Корреляцийн шинжилгээ 

Сурагчдын түүх, 

ёс заншлын мэдлэг,  

эх оронч үзэл 

хүмүүжлийн хамаарал 

МУ-ын 

түүхийн   

тухай 

мэдлэг 

Монгол 

уламж-

лал, ёс 

заншлы

н тухай 

мэдлэг 

Хүрээлэн 

буй 

орчиндоо 

хүндэт-

гэлтэй 

хандах 

хандлага 

Манлайлал,     

санаачилга, 

сайн дурын 

ажилла-

гаанд 

оролцох 

байдал 

Бусдын 

ялгаатай 

байдал, 

эрхэм 

чанарыг 

хүндэт-

гэдэг 

байдал 

Эх 

оронч 

үзлийн 

илэр-

хийлэл 

МУ-ын 

түүхийн 

тухай 

мэдлэг 

Pearson 

Correla-

tion 

1 .661** .342** .624** .211** .342** 

Sig.  
(2-tailed) 

 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 

N 200 200 200 200 200 200 

Монгол 

уламжлал, 

ёс    

заншлын 

тухай 

мэдлэг 

Pearson 

Correla-

tion 

.661** 1 .221** .590** .152* .221** 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000  0.002 0.000 0.031 0.002 

N 200 200 200 200 200 200 
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Хүрээлэн 

буй 

орчиндоо 

хүндэтгэл-

тэй хандах 

хандлага 

Pearson 

Correla-

tion 

.523** .485** 1 .756** 0.104 .193* 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000  0.000 0.145 0.06 

N 200 200 200 200 200 200 

Манлайлал, 

санаачилга, 

сайн дурын 

ажилла-

гаанд 

оролцох 

байдал 

Pearson 

Correla-

tion 

.624** .590** .224** 1 .179* .218** 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000 0.001  0.011 0.002 

N 
200 200 200 200 200 200 

Бусдын 

ялгаатай 

байдал, 

эрхэм 

чанарыг 

хүндэтгэдэг 

байдал 

Pearson 

Correla-

tion 

.211** .152* .382** .179* 1 .144* 

Sig.  
(2-tailed) 

0.003 0.031 0.000 0.011  0.041 

N 
200 200 200 200 200 200 

Эх оронч 

үзлийн 

илэрхийлэл 

Pearson 

Correla-

tion 

0.448** 0.535** .234** 0.130 .160* 1 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000 0.001 0.067 0.023  

N 200 200 200 200 200 200 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Монгол уламжлал, ёс заншлын мэдлэг нь түүхийн мэдлэг төдийгүй хүрээлэн буй орчиндоо 

хүндэтгэлтэй хандах хандлага, манлайлал, сайн дурын ажиллагаан дахь оролцоо, эх оронч үзэл 

хүмүүжилд хамаарал (Correlations)-ын шинжилгээгээр хүчтэй нөлөөтэй байна. Эдгээр нь 

судалгаанд дэвшүүлсэн түүхийн мэдлэгээр эзэмшсэн урт хугацааны ой тогтоолт нь эх оронч 

үзэл хүмүүжилд нөлөө үзүүлнэ гэсэн таамаглалыг баталж байна. 

6. ДҮГНЭЛТ 

Бидний cypч мэдcэн бүxэн, бидний тypшлaгa, cэтгэгдэл, caнax oйд тoдopxoй yл мөp үлдээдэг 

бөгөөд энэ нь xaнгaлттaй yдaaн xyгaцaaнд xaдгaлaгдaж, зoxиx нөxцөлд дaxин гapч, xyвийн 

aмьдpaлын тypшлaгa xypимтлyyлax, xaдгaлax, aшиглax бoлoмжийг oлгoдoг байна. Ялангуяа 

өсвөр насны хүүхдийн анхаарал, урт удаан хугацааны сурах үйл ажиллагаа нь тэдэнд сэтгэл 

хөдлөм урам зориг өгдөг бөгөөд мэдээж үүнд багш, эцэг эх, гэр бүл, сургуулийн орчны дэмжлэг 

хэрэгтэй байдаг байна. Тэгвэл бүтээлч үйл ажиллагаа, тасралтгүй суралцах нь дасан зохицох зан 

үйлийн нэг тал бөгөөд давтагдашгүй өндөр мэдрэмжийг өгдөг энэ үед тэдэнд үндэсний түүх, 

соёл, уламжлал, бахархлаар дамжуулан эх оронч үзэл хүмүүжлийг олгох нь хамгийн үр дүнтэй 

байж болох нь. 

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны зарчмуудад Эх оронч 

үндэсний үзлийг дээдлэх зарчим байгаа бөгөөд түүнд: “Монгол Улсын иргэн бүрийн үндэсний 

үнэт зүйлээрээ бахархагч, тэдгээрийг хайрлан хамгаалагч, тээн хөгжүүлэгч байх эх оронч 

үндэсний үзэл, улс, үндэснийхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзсэн 

идэвхтэй үйл ажиллагаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагааны эх 

үндэс болно.” (МУИХ, 2010) хэмээн тодорхойлсон. Мөн “Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл 

төлөвшүүлэх” үндэсний хөтөлбөр нь улс орны хөгжилд хувь хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг 

ойлгуулж, эх орноороо болон монгол хүн болж төрснөөрөө бахархах бахархлыг тээгч байх, улс 
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орныхоо тусгаар тогтнолын баталгааг нэмэгдүүлж, түүх, соёл, шинжлэх ухааны давтагдашгүй 

үнэт өвийг үе дамжуулан үлдээх, байгалийн унаган төрхийг хадгалж, экосистемийн тэнцвэрт 

байдал болон тогтвортой хөгжлийг хангах зорилго бүхий болно. Тус хөтөлбөр 2019-2020 оны 

хичээлийн жилээс хэрэгжиж байгаа бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын 

сургуулийн дунд, ахлах ангийн сурагчдад улс орны хөгжилд хувь хүн бүрийн оролцоо чухал 

гэдгийг ойлгуулах, эх орноороо болон Монгол хүн болж төрснөөрөө бахархах, улс орныхоо 

тусгаар тогтнолыг дээдлэх үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор олон төрлийн үйл ажиллагаа явагдаж 

байна. Үүнд Монгол Улсын Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн дэргэдэх Ерөнхий 

боловсролын “Тэмүүжин-Өрлөг” дунд сургууль үлгэр жишээ оролцож байгаа нь судалгааны үр 

дүнгээс харагдаж байна. 

Хичээл, сургалтаар олж авсан мэдлэг, чадвар, хандлагын талаар хариулсан өөрийн үнэлгээний 

байдлыг дүгнэн үзэхэд Соёлын өв, үнэт зүйлсийг хамгаалах сэтгэлгээ, хандлага асуултад 

ТӨСургууль маш сайн гэсэн үнэлгээг 50.9%, Кадетийн сургууль 100% сонгосон байгаа бол Биет 

бус өвийг өвлөх эрмэлзлэл асуултад улсын “Х” сургууль маш сайн гэсэн үнэлгээг 42.2%, 

ТӨСургууль 43.4% сонгосон байгаа нь тэдний өв соёлоо дээдэлж буйг харуулж байна. Монгол 

бэлгэдэл, үг хэллэг, Монгол ахуй ажил хөдөлмөртэй холбоотой мэдлэгийн хувьд маш сайн гэсэн 

үнэлгээ бүх сургуулиудад бага хувийг эзэлж, байгаа нь энэ талын сургалт, сурталчилгаа, дадал 

хэвшил олгох тогтмол үйл ажиллагаа чухал болохыг илтгэж байна. Үүнд гэр бүлийн болон 

сургуулийн орчин чухал нөлөөлөх хүчин зүйлс байдаг нь судалгаагаар нотлогдсон байдаг билээ. 

Бусдын ялгаатай байдал, эрхэм чанарыг хүндэтгэдэг байдал улсын “Х” сургууль маш сайн 

үнэлгээг 42.5%, хувийн “Ү” сургууль 53.6%, ТӨСургууль 67.9%, Хүрээлэн буй орчиндоо 

хүндэтгэлтэй хандах хандлагаа бүх сургуулийн сурагчид маш сайн гэсэн үнэлгээг өндөр хувьтай 

өгсөн байгаа нь бидний ирээдүй хойч үе хүнлэг, байгаль дэлхийдээ хайртай, эх оронч болон 

хүмүүжиж байгааг нотлох сайхан үр дүн харагдаж байна. 

Анхны тусламж үзүүлэх талаарх мэдлэгээ маш сайн гэж үнэлсэн нь ТӨСургууль, Кадетийн 

сургууль дээр бусад сургуулиас илүү дүнтэй харагдаж байна. Манлайлал, санаачилга, сайн 

дурын ажиллагаанд оролцох байдал, бусдад зөвлөн тусалдаг нөхөрсөг, тусч хамтач байдал нь бүх 

сургууль дээр ялангуяа ТӨСургууль дээр өндөр хувьтай байгаа нь тэдэнд цэрэгжлийн хичээл, 

хээрийн дадлагын хичээл нэмэлт хөтөлбөрөөр ордог, орон нутгийн сурагчид дотуур байранд 

байрлан амьдардаг зэрэг онцлогтой холбоотой, мөн багш нарын ярилцлагын судалгааны үр 

дүнгээр батлагдаж байна. 

Эх оронч үзэл, хүмүүжил, бахархлын талаар хариулсан өөрийн үнэлгээний байдлыг дүгнэн 

үзэхэд МУ-ын төрийн дууллыг бүх сургуулийн сурагчид маш сайн гэсэн үнэлгээг өндөр хувьтай 

сонгосон сайшаалтай дүн харагдаж байгаа нь сурагчид Даваа гараг бүрт төрийн дууллаа дуулдаг 

сайхан уламжлал тогтсоны үр дүн юм. 

Сурагчдын үндэсний түүх, ёс заншлын талаарх мэдлэг нь эх оронч үзэл хүмүүжилтэй хамаарах 

эсэхийг хи квадрат тест ашиглан шалгахад шинжүүрийн “0” таамаглал няцаагдаж (Phi 

Value=000<0.01) байна. Энэ нь сурагчдын тогтвортой урт хугацааны ойд хадгалагдан үлдсэн 

түүх, ёс заншлын мэдлэг нь тэдний эх оронч үзэл хүмүүжилтэй хамааралтай буюу коэффициент 

0,7 байгаа нь эдгээр хувьсагчдын хоорондын хамаарлын хүчтэй зэрэг байгааг илэрхийлж байна. 

Тодорхой урт хугацааны ой тогтоолт нь эх оронч үзэл хүмүүжилд нөлөөтэй байж болох юм гэсэн 

таамаглал дэвшүүлэн нэг хүчин зүйлийн вариацийн шинжилгээ хийж үзэхэд Монгол уламжлал, 

ёс заншлын мэдлэг нь түүхийн мэдлэг төдийгүй хүрээлэн буй орчиндоо хүндэтгэлтэй хандах 

хандлага, манлайлал, сайн дурын ажиллагаан дахь оролцоо, эх оронч үзэл хүмүүжилд (Phi 

Value=0.7. Sig.000) хүчтэй хамааралтай байгаа нь статистик шинжилгээний үр дүнгээр илэрсэн. 

Эдгээр нь судалгаанд дэвшүүлсэн түүхийн мэдлэгээр эзэмшсэн урт хугацааны ой тогтоолт нь эх 

оронч үзэл хүмүүжилд нөлөө үзүүлнэ гэсэн таамаглалыг баталж байна. 
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