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

сэтгэл ханамжийг судлах зорилготой. Судалгааны зорилгыг хангахын тулд хэмжилтийн загварын 

найдвар ба тохирц, багш нарын ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийн ерөнхий төлөв, энэ нь тэдний 

наснаас хамааран хэрхэн ялгаатай байгааг судлахад чиглэсэн гурван асуулт дэвшүүлсэн ба судалгаанд 

2019-2020 онд БМДИ-ийн үндсэн сургалтад хамрагдсан 1745 багш оролцсон. Судалгааны хэмжилтийг 1- 5 

алхамт шкал бүхий 37 айтемтай асуулга ашиглан хэмжилтийн cross sectional дизайнаар хийсэн. 

Судалгааны өгөгдлийг БМДИ-ийн онлайн сургалтын системээр дамжуулан цуглуулсан ба 

боловсруулалтыг SPSS программ ашиглан гүйцэтгэсэн. Хэмжилтийн тохирцыг промакс эргүүлэлт бүхий 

хүчин зүйлийн анализаар, найдвартай байдлыг Кронбахын альфа коэффициент ашиглан, сэтгэл 

ханамжийн ерөнхий төлөвийг дискриптив статистикаар, ялгаатай байдлыг ANOVA ашиглан тус тус 

шинжиллээ. Фактор анализын үр дүнгээс харахад багш нарын сэтгэл ханамжийн хэмжилтэд ашигласан 

айтемууд нь вариансын 60.55 хувийг илэрхийлэх 7 хүчин зүйлд хуваагдсан ба найдвартай байдлын 

анализын үр дүнгээр коэффициент нь 0.6-0.9 гарсан. Өөрөөр хэлбэл, хэмжилт нь найдвартай ба 

тохирцтой. Сэтгэл ханамжийн ерөнхий төлөвийн судалгаанаас харахад нийт багш нарын хувьд цалин, 

урамшуулал (55%) болон хуулиар хамгаалагдсан байдлын талаарх сэтгэл ханамж (61%) нь бусад хүчин 

зүйлтэй харьцуулахад бага байна. Харин багшийн ажлаа тасралтгүй хийх талаарх сэтгэл ханамж (75%) 

нь хамгийн өндөр хувьтай гарсан байна. Харьцуулсан судалгааны үр дүнгээс харахад 30 ба түүнээс доош 

настай буюу залуу багш нарын хувьд удирдлагын дэмжлэг-үйл ажиллагаа, цалин урамшуулал болон ажлын 

байрны хувьд хуулиар хамгаалагдсан байдлын талаарх сэтгэл ханамж нь дунд болон ахмад багш 

нарынхаас бага бөгөөд ач холбогдолтой ялгаатай байна. Хэдийгээр ач холбогдолтой зөрүү байхгүй ч 50- 

иас дээш настай багш нарын сэтгэл ханамж нь эдгээр 7 хүчин зүйлийн хувьд дундаж настай багш 

нарынхаас бага байна. 

Түлхүүр үг: ажлын байран дахь сэтгэл ханамж, багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамж, 

хэмжилтийн найдвар тохирц 

1. УДИРТГАЛ 

Боловсролын салбарын үйл ажиллагаа, боловсрол олгох үйл явц нь аливаа улс, үндэстний 

нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тулгуур хүчин зүйлийн нэг юм. Багш бол боловсролын үйл 

явцад нөлөөлөх үндсэн субьектийн нэг тул бүх түвшний боловсролын байгууллагуудын хувьд 

багшийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого, шийдвэрийг 

оновчтой болгох нь чухал. Бүх шатны боловсролын байгууллагын хувьд боловсролын бодлогыг 

амжилттай хэрэгжүүлж, зорилтот түвшинд хүрэхийн тулд ажилдаа сэтгэл ханамжтай, үүргээ 

өндөр түвшинд гүйцэтгэх чадвартай, хүсэл эрмэлзэлтэй, тууштай багш нар шаардлагатай. 

Ажлын байрны сэтгэл ханамж нь олон хэмжээст бөгөөд ажилчид болон байгууллагад аль алинд 

нь чухал нөлөөтэй хүчин зүйл болохыг олон судалгаанд тусган харуулсан байдаг. Тухайлбал, 

ажлын байран дахь сэтгэл ханамж нь ажилчдын бүтээмж, гүйцэтгэл [1], [2], чанар [3], [4] ажлын 

идэвхи, ажлын байрны тогтвортой байдал [5], бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд, амьдралын 

ерөнхий сэтгэл ханамжид [6], [7] нөлөөлөх чухал хүчин зүйлийн нэг болдог байна. Багш нарын 

ажлын байрны сэтгэл ханамжийн ач холбогдлын талаар, тухайлбал, тэдний тогтвортой ажиллах 

байдал, ажлын бүтээмж, гүйцэтгэл зэрэгт хэрхэн нөлөөлөхийг, түүнчлэн сурагчдад ч мөн 

эергээр нөлөөлж, сурах идэвх хүсэл эрмэлзлэлтэй болоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тухай 
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судалгаанууд өргөнөөр хийгддэг ба судалгааны үр дүнд суурилан боловсролын байгууллагын 

удирдлагууд хүний нөөцийн хөгжил дэвшлийн бодлого, үйл ажиллагаагаа сайжруулах зэрэгт 

анхаардаг байна. 

“Мэдлэгийн нийгэм” гэж нэрлэглэж буй өнөө үед нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал, техник 

технологийн үсрэнгүй хөгжил, даяаршил гэх зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөр улс орны бүхий л 

салбарт шинэ сорилтууд үргэлж тулгарч, нөгөө талаас эдгээр сорилт, өөрчлөлтүүд нь хүмүүст 

шинэ боломжийг бий болгож байна. Энэ үүднээс авч үзвэл, боловсролын байгууллага болон 

боловсролын байгууллагад ажиллаж буй хүмүүс, боловсролын үйл явцад оролцогч бүх 

субьектүүдэд мөн шинэ сорилтууд тулгарч, шинэ боломжууд гарч ирсээр байна. Шинэ 

сорилтуудыг амжилттай давж, боломж болгон хөгжүүлэхийн тулд боловсролын үйл 

ажиллагааны гол субьект болох бүх шатны (дээд, дунд, доод) удирдлага нь динамик судалгаанд 

суурилан салбарын ирээдүйн тѳлѳв, алсын хараа, бодлогыг тодорхойлж, үүнтэй уялдуулан үйл 

ажиллагаа, менежментээ оновчтой удирдах, зохион байгуулах шаардлагатай. Иймээс энэхүү 

судалгааны хүрээнд боловсролын үйл ажиллагааны гол субьект болох бүх шатны (дээд, дунд, 

доод) удирдлагын бодлого, үйл ажиллагаанаас маш их хамааралтай хүчин зүйл болох “багшийн 

ажлын байран дахь сэтгэл ханамж”-ийн хэмжилтийн найдвар ба тохирц, сэтгэл ханамжийн 

түвшин, энэ түвшин нь багшийн насны бүлэг буюу ажилласан жилийн туршлагаас хамаарах 

эсэхийг судлах зорилготой. Судалгааны зорилгыг хангахын тулд дараах асуултыг дэвшүүлж 

байна. Үүнд: 

1. Багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийг илрүүлэх хэмжилт нь найдвартай ба 

тохирцтой юу? 

2. Багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийн ерөнхий төлөв нь ямар байна вэ? 

3. Багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамж нь тэдний наснаас хамаарах уу? 

2. ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ 

Ажлын байрны сэтгэл ханамж нь олон талт, цогц ойлголт бөгөөд судлаачид олон янзаар 

тодорхойлсоор иржээ. Тухайлбал, Smith, Kendall, & Hulin (1969) нар ажлын байрны сэтгэл 

ханамж нь хүмүүс ажилдаа хэр дуртай байгааг илэрхийлнэ гэжээ [8]. Харин Locke (1969) ажлын 

байрны сэтгэл ханамж нь тухайн хүн ажил, ажлын амжилт, ажлын туршлагыг үнэлэхээс үүдсэн 

эерэг, тааламжтай хариу үйлдэл гэж тодорхойлсон [9]. Vroom (1982) нь ажлын сэтгэл ханамжийг 

ажилчдын одоогийн ажлын байр сууринд чиглэсэн сэтгэл хөдлөлийн чиг хандлага гэж 

тодорхойлсон бол Griffin (2010) нар “ажилчид ажилдаа хэр сэтгэл хангалуун байгааг илэрхийлэх 

субьектив мэдрэмж” гэжээ [10], [11]. 

Ажлын байрны сэтгэл ханамжтай холбогдох онолыг үндсэндээ 2 ангилалд хувааж үздэг [12]. 

Эхнийх нь, сэтгэл ханамжид нөлөөлдөг бөгөөд ажилтай холбоотой хүчин зүйлсэд төвлөрдөг ба 

хүний зан байдалд нөлөөлдөг дотоод хүчин зүйлийг чухалчилдаг. Тухайлбал, Масловын 

хэрэгцээний онол болон үүнд тулгуурлан 1959 онд боловсруулсан Herzberg, Mausner, Snyderman 

[13] нарын хоёр факторт онол юм. Хоёрдахь нь, ажлын байрны сэтгэл ханамж ба хүлээлт, үнэ 

цэн, мэдрэмж зэрэг хүчин зүйл хоорондын хамаарлыг чухалчилдаг [14] ба зан байдлын анхдагч 

төлөв, түүнийг хэрхэн удирдаж буй болон тогтвортой байдлыг онцгойлон авч үздэг. Энэ чиглэлд 

хөгжсөн гол онол нь хүлээлтийн онол [15]), тэнцвэрийн онол [16] юм. Эдгээр онол нь “ажлын 

байрны сэтгэл ханамж” гэсэн хүчин зүйлийн олон талт шинж чанарыг ойлгох тайлбарлахад 

туслах ба хүний зан байдал, зан байдлын удирдлагад гол анхаарлаа хандуулдаг. Сэтгэл ханамж, 

ажлын хүчин чармайлтыг судлахад хэрэгцээний онол, байгууллагын зан байдлыг урьдчилан 

таамаглахад хүлээлтийн онол, ажилчдын хэрэгцээ, хичээл зүтгэлийг судлахад тэнцвэрийн 

онолыг түлхүү ашигладаг [17]. 

Ажлын байран дахь сэтгэл ханамж нь хувь хүний болон орчны хүчин зүйл [18], 

байгууллагын/засаглалын бодлогоос үүдэлтэй хүчин зүйлүүд хоорондын харилцан нөлөөллөөс 

хамаардаг олон хэмжээст хувьсагч юм. Байгууллагын бодлоготой холбоотой хүчин зүйл нь 

шагнал урамшуулал, удирдлага-хяналт, шийдвэр гаргах, туршлага зэрэг компонентийг агуулна. 

Ажлын онцлог шинж чанартай холбоотой хүчин зүйл нь ажлын ачаалал, ажиллах орчин зэргийг 

агуулна. Хувийн шинж чанартай холбоотой хүчин зүйл нь хүйс, үндэс угсаа, ажилласан жил, 
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туршлага, эрүүл мэндийн байдал, өөрийн үнэлгээ, өөрийн үр дүнтэй байдал гэх мэт 

компонентоос бүрдэнэ. Тодорхойлогч хүчин зүйлсийг мөн гадаад хүчин зүйл, хувь хүний хүчин 

зүйл гэж ерөнхийд нь хоёр ангилсан байдаг. Гадаад хүчин зүйлд цалин, үр өгөөж, тусламж 

дэмжлэг, ажлын нөхцөл байдал (удирдлага, хяналт, үйл ажиллагаа, хамт олны уур амьсгал, 

харилцаа), заах, ур чадвар мэдлэг, хүчин зүтгэлд тохирсон шагнал урамшуулал зэргийг багтаасан 

байдаг. 

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Судалгааны арга зүй хэсэг нь судалгааны түүврийн мэдээлэл, судалгааны хэмжилтийн арга зүй, 

өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах арга зүй хэсгээс бүрдэнэ. 

3.1. Судалгааны түүвэр 

БМДИ-ийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад 2019-2020 онд хамрагдсан СӨБ-ын 239 

(13.7%), ЕБС-ийн 1455 (83.4%) болон МСҮТ-ийн 51 (2.9%), нийт 1745 (100%) багш судалгаанд 

оролцсон. Судалгаанд ороцогчдыг нас, байршлаас хамааруулан Хүснэгт 1-д харууллаа. 

Хүснэгт 1. Судалгааны түүвэр 
 1 2 3 4 5 6 7 

Нийт 
 нас ≤ 25 

25 < нас 

 ≤ 30 

30 < нас 

≤ 35 

35 < нас 

≤ 40 

40 < нас 

≤ 45 

45 < нас 

≤ 50 

50-с 

дээш 

Хот 110 157 143 57 50 38 16 571 (32.7%) 

Хөдөө, 

орон нутаг 
224 400 308 103 70 52 17 1174 (67.3%) 

Нийт 
334 

(19.1%) 

557 

(31.9%) 

451 

(25.8%) 

160 

(9.2%) 

120 

(6.9%) 

90 

(5.2%) 

33 

(1.9%) 
1745 (100%) 

Насны бүлгийг цаашид Хүснэгт 1-ийн эхний мөрд байгаа харгалзах дугаараар тэмдэглэнэ. 

3.2. Судалгааны хэмжилтийн арга зүй, дизайн 

Багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийг хэмжихийн тулд Паул Спекторын [19] 

боловсруулсан асуулга судалгаанд үндэслэж, тохируулга хийсэн 37 айтемаас бүрдэх асуулгыг 

ашигласан. Айтем бүр 1-5 шкалаар хэмжигдэх ба 1=огт тийм биш, 2=тийм биш, 3=дундаж, 4= 

тийм, 5=үнэхээр тийм гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Хэмжилт нь cross sectional дизайнаар, өөрөөр 

хэлбэл, өөр насны бүлгийн хүмүүсийг хугацааны нэг завсарт судалгаанд оролцуулах замаар 

хийгдсэн. 

3.3. Өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах арга зүй 

Багш нар сургалтад хамрагдах үед БМДИ-ийн системээр дамжуулан судалгааны өгөгдлийг 

цуглуулж, SPSS 23 программ ашиглан судалгааны өгөгдөлд анализ хийв. Судалгаанд хэрэглэсэн 

хэмжилтийн тохирцыг судлахын тулд EFA, найдвартай байдлыг судлахын тулд Кронбахын 

альфа коэффициент, багш нарын ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийн ерөнхий төлөвийг 

судлахын тулд дискриптив статистик, багш нарын наснаас хамаарсан ялгаатай байдлыг 

судлахын тулд вариансын (АNOVA) шинжилгээг ашиглалаа. 

4. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

Энэхүү судалгаанд гурван асуулт дэвшүүлсэн бөгөөд эдгээр асуултад хариулахын тулд хийсэн 

статистик шинжилгээний үр дүнг нэгтгэсэн 3 дэд хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд, хэмжилтийн найдвар 

ба тохирц, дискриптив статистикийн үр дүн, харьцуулсан судалгаа багтана. 

4.1. Хэмжилтийн найдвар ба тохирц 

Хэмжилтийн тохирц судлахын тулд бүх айтемуудын хувьд промакс эргүүлэлт бүхий гол хүчин 

зүйлийн фактор анализын шинжилгээ хийсэн. Анализын үр дүн болох КМО коэффициент 

(0.958), chi square (32958.53, df=666, p<0.01), хувийн утга, бүтцийн матриц дахь элементүүд дээр 

үндэслэн нийт вариансын 60.55% -ийг тайлбарлах долоон хүчин зүйл тус бүрийн хувьд 

статистик үр дүнг (хувийн утга, варианс, айтемууд, фактор коэффициентийн хамгийн их бага 

утга) Хүснэгт 2-т харууллаа. Хүснэгтийг тайлбарлавал, F1 хүчин зүйл нь нийт 8 айтемтай ба 
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нийт вариансын 36.21 хувийг, F2 нь 5 айтемтай, нийт вариансын 6.58 хувийг, F3 нь 7 айтемтай, 

нийт вариансын 4.42 хувийг, F4 нь 5 айтемтай, нийт вариансын 4.05 хувийг, F5 нь 4 айтемтай, 

нийт вариансын 3.50 хувийг, F6 нь 4 айтемтай, нийт вариансын 3.08 хувийг, F7 нь 3 айтемтай, 

нийт вариансын 2.71 хувийг тус тус тайлбарлана. Кронбахын альфа коэффициентийг ашиглан 

айтемуудын дотоод нийцлийг судалсан ба үр дүнг мөн дараах хүснэгтэд харуулсан байна. 

Анализын үр дүнгээс харахад F1-ийн хувьд айтемуудын дотоод нийцэл нь маш сайн (0.90), F2, 

F3, F4-ийн хувьд сайн (0.85, 0.81, 0.80), F5, F6 -ийн хувьд хангалттай (0.79, 0.73), харин F7-ийн 

хувьд зөвшөөрөгдөх түвшинд (0.6) байна. 

Хүснэгт 2. Тохирц ба найдвартай байдлын анализын үр дүн 

 
Хувийн 

утга 
Варианс Айтемын дугаар (тоо) 

Фактор 

коэффициент 

Кронбахын альфа 

коэффициент 

F1 13.30 36.21 5, 17, 18, 22, 25, 33, 34, 35 (8) 0.54-0.95 0.90 

F2 2.44 6.58 1, 7, 13, 14, 28 (5) 0.47-0.81 0.85 

F3 1.64 4.42 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 (7) 0.41-0.86 0.81 

F4 1.50 4.05 12, 15, 16, 29, 36 (5) 0.55-0.84 0.80 

F5 1.30 3.50 30, 31, 32, 37 (4) 0.61-0.71 0.79 

F6 1.14 3.08 19, 20, 21, 27 (4) 0.41-0.86 0.73 

F7 1.00 2.71 2, 23, 26 (3) 0.59-0.80 0.60 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

Статистик үр дүнд тулгуурлан судалгаанд ашигласан хэмжилт нь найдвартай ба тохирцтой гэж 

дүгнэж болно. Фактор анализын үр дүнгээр гарсан хүчин зүйл тус бүрийн агуулга, айтемуудын 

жишээг дараах хүснэгтээр харууллаа. 

Хүснэгт 3. Айтемуудын жишээ 
 Агуулга Жишээ айтем 

F1 

Удирдлагын дэмжлэг,  

үйл ажиллагаатай 

холбоотой сэтгэл ханамж 

S5 Сургуулийн удирдлагын багаас явуулдаг хамтын ажиллагаанд би 

сэтгэл хангалуун байна. 

S25 Сургуулийн удирдлагын зүгээс өгч буй дэмжлэгт би сэтгэл 

хангалуун байна. 

S33 Ажил олгогчийн зүгээс өгч буй урамшууллын үйл явц, журам нь 

шударга байдаг. 

F2 
Цалин урамшуулалтай 

холбоотой 

S7 Сарын цалин маань бүх чухал зардалд хүрэлцээтэй байдаг.  

S28 Ажил олгогчийн зүгээс өгч буй цалинд би сэтгэл хангалуун 

байна. 

F3 

Багшийн мэргэжил, хамт 

олны уур амьсгалтай 

холбоотой 

S4 Багшлах мэргэжлийн ур чадвартаа би сэтгэл хангалуун байна. 

S8 Хамт ажилладаг багш нартайгаа хамтран ажиллахад сэтгэл 

хангалуун байна. 

F4 

Мэргэжлийн хөгжил, 

мэргэжил дээшлүүлэх 

боломж, сургалттай 

холбоотой 

S16 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтаар олж авсан мэдлэгийн талаар 

сэтгэл хангалуун байна. 

S36 Сургууль дээр зохиогдож буй сургалт, семинаруудад оролцох 

боломжтойдоо сэтгэл хангалуун байна. 

F5 
Тогтвортой ажиллах 

талаарх бодол 

S30 Би мэргэжлээ өөрчлөх бодолгүй байгаа. 

S37 Би багшийн ажлыг цаашид тасралтгүй хийнэ. 

F6 
Сургуулийн орчин, 

байршилтай холбоотой 

S19 Миний ажиллаж буй сургуулийн газарзүйн байршил надад 

таалагдаж байна. 

S21 Ажлын байрны орчиндоо сэтгэл хангалуун байна. 

F7 

Хуулиар хамгаалагдсан 

байдалтай холбоотой 

сэтгэл ханамж 

S2 Намайг ажлаас халах, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлахаас хамгаалах 

хууль дүрмийн талаар би сэтгэл ханамжтай байна.  

S26 Би ажлаасаа санамсаргүйгээр халагдахаас хамгаалагдсан гэж 

бодож байна. 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

4.2. Дискриптив статистикийн үр дүн 

Багшийн ажлын байрны сэтгэл ханамжийн дундаж оноо (M), стандарт хазайлтыг (SD) тэдний 

насны интервалаас хамааруулан Хүснэгт 4-т харууллаа. 
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Хүснэгт 4. Ажлын байрны сэтгэл ханамжийн дундаж оноо, стандарт хазайлт 
 Нас 1 2 3 4 5 6 7 Ерөнхий 

 
F1 

M 3.63 3.49 3.70 3.78 3.86 3.87 3.62 3.64 

SD 0.60 0.72 0.67 0.64 0.62 0.58 0.83 0.68 

 
F2 

M 3.14 3.03 3.27 3.34 3.51 3.49 3.24 3.20 

SD 0.67 0.71 0.69 0.72 0.66 0.62 0.81 0.71 

 
F3 

M 3.90 3.77 3.86 3.87 3.95 3.88 3.69 3.84 

SD 0.47 0.55 0.56 0.60 0.58 0.54 0.82 0.55 

 
F4 

M 3.84 3.80 3.90 3.90 4.03 3.94 3.81 3.86 

SD 0.55 0.59 0.59 0.63 0.62 0.54 0.90 0.60 

 
F5 

M 4.06 3.95 4.00 4.05 4.04 3.90 3.69 3.99 

SD 0.56 0.65 0.64 0.69 0.72 0.67 1.03 0.65 

 
F6 

M 3.70 3.60 3.65 3.62 3.67 3.73 3.44 3.64 

SD 0.66 0.73 0.70 0.82 0.75 0.79 0.96 0.73 

 
F7 

M 3.45 3.22 3.41 3.36 3.45 3.47 3.36 3.36 

SD 0.68 0.80 0.75 0.82 0.75 0.72 0.83 0.77 

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

Дискриптив статистикийн үр дүнгээс харахад багш нарын ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийг 

илэрхийлэх F1, F2, F7 хүчин зүйлийн хувьд 25-30 настай багш нар (2-р бүлэг)-ын дундаж, харин 

F3, F5, F6-ийн хувьд 50-аас дээш настай багш нар (7-р бүлэг)-ын дундаж хамгийн бага байна. 

F4-ийн хувьд 25-30 болон 50-аас дээш настай багш нарын дундаж бага байна. F2, F3, F4 хүчин 

зүйлийн хувьд 40-45 настай багш нарын дундаж, F6-ийн хувьд 25-аас бага ба 45-50 настай багш 

нарын, F7-ийн хувьд 40-45 ба 45-50 настай багш нарын дундаж хамгийн их байна. F1- ийн хувьд 

40-45, 45-50 настай багш нарын дундаж харин F5-ын хувьд 25-аас бага, 35-40 болон 40-45 настай 

багш нарын дундаж өндөр байна. 

F3, F4, F5 хүчин зүйлүүдийн дундаж оноо 4-т ойр байгаа бол цалин урамшуулалтай холбоотой 

хүчин зүйл болох F2, F7-ийн дундаж оноо 3-д ойр байна. 

Цалин, урамшуулал болон хуулиар хамгаалагдсан байдлын сэтгэл ханамж нь бусад хүчин 

зүйлтэй харьцуулахад нийт багш нарын хувьд дундаж нь хамгийн бага байна. Сэтгэл ханамжийг 

хувиар илэрхийлбэл, удирдлагын дэмжлэг, үйл ажиллагаатай холбоотой сэтгэл ханамж нь 

судалгаанд оролцсон нийт багш нарын хувьд 66%, цалин урамшуулалтай холбоотой сэтгэл 

ханамж нь 55%, багшийн мэргэжил, хамт олны талаарх сэтгэл ханамж нь 71%, мэргэжлийн 

хөгжил, мэргэжил дээшлүүлэх боломж, сургалтын талаарх сэтгэл ханамж нь 72%, багшийн 

мэргэжлээрээ тасралтгүй ажиллах талаар 75%, сургуулийн орчин байршилтай холбоотой сэтгэл 

ханамж 66%, хуулиар хамгаалагдсан байдалтай холбоотой сэтгэл ханамж нь 61% байна. 

Мөн түүнчлэн, дискрептив статистикийн үр дүнгээр skewness ба kurtosis утгууд хүчин зүйл тус 

бүрийн хувьд [-2;+2] завсарт гарсан тул хувьсагч бүр хэвийн тархалттай хэмээн үзэж болно. 

4.3. Харьцуулсан судалгааны үр дүн 

Багш нарын ажлын байрны сэтгэл ханамжийг тэдний наснаас хамааран ялгаатай эсэхийг 

судлахын тулд вариансын шинжилгээг, насны бүлэг хоорондын ялгаатай байдлыг судлахын тулд 

Тукий (Tukey) мөн Геймс Хоуэл (Games Howel) нарын пост хок (post hoc) тест ашигласан ба үр 

дүнг нэгтгэн дараах хүснэгтэд харууллаа. 

Хүснэгт 5. Харьцуулсан анализын үр дүн 1 

  
Вариансын 

шинжилгээний үр дүн 
Левиний тест 

F1 Удирдлага F(6,1738) = 10.37, p = .00 Lev.st(6,1738) = 3.60, p = .00 

F2 Цалин урамшуулал F(6,1738) = 14.43, p = .00 Lev.st(6,1738)=1.24, p=.28 

F3 Багшийн мэргэжил, хамт олон F(6,1738) = 3.69, p = .00 Lev.st(6,1738)=2.22, p=.04 

F4 Мэргэжлийн хөгжил F(6,1738) = 3.21, p = .00 Lev.st(6,1738)=2.30, p=.032 

F5 Тогтвортой ажиллах F(6,1738) = 2.79, p = .01 Lev.st(6,1738) = 4.04, p = .00 
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F6 Орчин, байршил F(6,1738) = 1.38, p = .22 Lev.st(6,1738) = 2.54, p = .02 

F7 Хуулийн хамгаалалт F(6,1738) = 4.98, p = .00 Lev.st(6,1738) = 2.85, p = .01 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

Статистик үр дүнгээс харахад удирдлагын дэмжлэг, үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамж, 

цалин урамшуулалтай холбоотой, багш мэргэжил болон хамт олны уур амьсгал, мэргэжлийн 

хөгжил, хуулиар хамгаалагдсан талаарх сэтгэл ханамж, тогтвортой ажиллах бодол нь багш 

нарын насны бүлгээс хамааран ач холбогдолтой ялгаатай байна. Харин сургуулийн байршил- 

орчинтой холбоотой сэтгэл ханамж нь багш нарын насны бүлэг буюу нийт ажилласан жилийн 

туршлагаас хамаарахгүй. Хүчин зүйл тус бүрийн хувьд варианс нь бүлгүүдийн хувьд ижил 

эсэхийг шалгахын тулд Левиний тест ашигласан ба Хүснэгт 5 дахь үр дүнгээс харвал F3-ын 

хувьд л тэг таамаглал дэмжигдэж, бусад хүчин зүйлүүдийн хувьд алтернатив таамаглал 

дэмжигдэж байна. Иймд F3-ын хувьд Тукий, бусад хүчин зүйлүүдийн хувьд Геймс Хоуэлийн 

тест ашиглан багш нарын насны бүлгүүдийн хувьд дундаж оноог хос хосоор нь харьцуулах 

бөгөөд статистик үр дүнг Хүснэгт 6-д, дунджийг насны бүлгээр харуулсан графикийг нэгтгэн 

Зураг 1-д тус тус харуулав. 

Хүснэгт 6. Харьцуулсан анализын үр дүн 2 
 Тукий болон Геймс Хоуэлийн пост хок тестийн үр дүн 

Удирдлага (F1) 

1 ба 2 (MD=0.15, p=0.02); 1 ба 5 (MD=-0.23, p=0.01);  

1 ба 6 (MD=-0.24, p=0.01); 2 ба 3 (MD=-0.21, p=0.00);  

2 ба 4 (MD=-0.29, p=0.00); 2 ба 5 (MD=-0.37, p=0.00); 

2 ба 6 (MD=-0.38, p=0.00); 

Цалин урамшуулал (F2) 

1 ба 4 (MD=-0.20, p=0.04); 1 ба 5 (MD=-0.37, p=0.00);  

1 ба 6 (MD=-0.37, p=0.00); 2 ба 3 (MD=-0.24, p=0.00);  

2 ба 4 (MD=-0.31, p=0.00); 2 ба 5 (MD=-0.48, p=0.00);  

2 ба 6 (MD=-0.46, p=0.00); 3 ба 5 (MD=-0.24, p=0.02); 

Багшийн мэргэжил, хамт олон (F3) 1 ба 2 (MD= 0.13, p=0.00); 2 ба 5 (MD=-0.18, p=0.04); 

Мэргэжлийн хөгжил (F4) 1 ба 5 (MD=-0.19, p=0.04); 2 ба 5 (MD=-0.23, p=0.01); 

Тогтвортой ажиллах (F5) 1 ба 7 (MD=37, p=0.03); 1 ба 7 (MD=0.37, p=0.40); 

Хуулийн хамгаалалт (F7) 
1 ба 2 (MD=0.23, p=0.00); 2 ба 3 (MD=-0.19, p=0.00);  

2 ба 5 (MD=-0.23, p=0.047); 2 ба 6 (MD=-0.25, p=0.045); 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

Анализын үр дүнгээс харахад 25 ба түүнээс доош настай багш нарын удирдлагын дэмжлэг, үйл 

ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамж нь 25-30 настай багш нарынхаас өндөр боловч 40-45 болон 

45-50 настай багш нарынхаас бага, харин 25-30 настай багш нарын хувьд 30-35, 35-40, 40-45, 45-

50 настай багш нараас сэтгэл ханамж нь доогуур байна. 30-35, 35-40, 40-45, 45-50 настай багш 

нарын хувьд удирдлагын талаарх сэтгэл ханамж нь ихсэж байгаа 50-аас дээш настай багш нарын 

хувьд эдгээр насны бүлэгтэй харьцуулахад бага боловч эдгээрийн хооронд ач холбогдолтой 

зөрүү байхгүй. 

Цалин урамшууллын талаарх сэтгэл ханамж нь 25 ба түүнээс доош настай багш нар, 25-30 

настай багш нарын хувьд бусад насны бүлэгтэй харьцуулахад бага байна. Тухайлбал, хамгийн 

залуу багш нарын сэтгэл ханамж нь 40-45 болон 45-50 настай багш нарынхаас бага, 25-30 настай 

багш нарын хувьд 30-35, 35-40, 40-45 болон 45-50 настай багш нарынхаас, 30-35 настай багш 

нарын хувьд 40-45 настай багш нарынхаас статистикийн хувьд ач холбогдолтой ялгаатай байна. 

35-40, 40-45, 45-50 настай багш нарын хувьд ихсээд 50-аас дээш насныхны хувьд буурч байгаа 

боловч ач холбогдолтой ялгаа байхгүй. 

Багшийн мэргэжил, хамт олны уур амьсгалын талаарх сэтгэл ханамж нь 50-аас дээш настай 

багш нарын хувьд хамгийн бага боловч бусад бүлэгтэй харьцуулахад статистикийн хувьд ач 

холбогдолтой ялгаа байхгүй. 40-45 настай багш нарын хувьд сэтгэл ханамж нь хамгийн өндөр 

боловч 25-30 насны бүлгээс бусад бүлэгтэй харьцуулахад ялгаа байхгүй. 25 ба түүнээс доош 

настай багш нарын хувьд 25-30 настай багш нарынхаас статистикийн хувьд ач холбогдолтой 

илүү, харин 25-30 настай багш нарын хувьд 40-45 настай багш нарынхаас бага байна.  
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Зураг 1. Дундаж оноо насны бүлгээр 

Мэргэжлийн хөгжил, мэргэжил дээшлүүлэх боломж, сургалттай холбоотой сэтгэл ханамж нь 

40-45 настай багш нарын хувьд хамгийн өндөр бөгөөд энэ нь 25-аас бага болон 25-30 настай 

багш нарынхаас ач холбогдолтой ялгаатай боловч бусад бүлгийнхтэй харьцуулахад ялгаа 

байхгүй. 50-аас дээш настай багш нарын хувьд залуу багш нарынхтай ойролцоо бага ба энд бусад 

бүлэгтэй харьцуулахад ач холбогдолтой ялгаа байхгүй. 

Багш мэргэжлээрээ тогвортой ажиллах тухай бодол нь багш нарын насны бүлгээс хамаарахгүй. 

Тукийгийн тестээр хоёр бүлгийн хооронд ялгаа илэрсэн боловч Геймс Хоуэл нарын тестээр ач 

холбогдолтой ялгаа илрээгүй. 25-аас бага, 35-40 болон 40-45 настай багш нарын хувьд ойролцоо 

бөгөөд хамгийн сайн байсан бол 50-аас дээш настай багш нарын хувьд хамгийн бага байна. 

Ажлаасаа гэнэт халагдах эсэх нь хуулиар хэр хамгаалагдсан байдаг тухай сэтгэл ханамж нь 25- 

30 настай багш нарын хувьд хамгийн бага бөгөөд энэ нь 25-аас бага, 30-35, 40-45, 45-50 насны 

багш нартай харьцуулахад ач холбогдолтой ялгаатай байна. Бусад насны бүлгүүдийн хувьд ач 

холбогдолтой ялгаа байхгүй. 

5. ДҮГНЭЛТ БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Судалгааны үр дүнд үндэслэн дараах дүгнэлт, хэлэлцүүлгийг хийж байна. Үүнд:  

Багш нарын ажлын байрны сэтгэл ханамжийн хэмжилт нь найдвартай ба тохирцтой гарсан 

боловч фактор анализаар ялгарсан 7 хүчин зүйл нь нийт вариансын 60.55 хувийг тайлбарлаж 

байна. Иймд варианс өндөр байхуйцаар хэмжилтийг өргөтгөх, сэтгэл ханамжийг илэрхийлэх 

бусад хүчин зүйлийг илрүүлэх, улмаар ахисан түвшний анализ хийж хэмжилтийн загварыг 

хөгжүүлэх нь зүйтэй юм. Ажлын байрны сэтгэл ханамж нь багшийн ажлын бүтээмж, гүйцэтгэл, 

мэргэжлээрээ тогтвортой ажиллах байдал, амьдралын ерөнхий сэтгэл ханамж, сурагчдын сурах 

эрмэлзлэл, хичээл зүтгэл гэх зэрэг бусад маш олон хүчин зүйлд нөлөөлөх замаар боловсролын 

системийн хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг. Иймээс найдвар, тохирц сайтай хэмжилтийн загварыг 

хөгжүүлснээр багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамж болон боловсролын системийн 

хөгжилд нөлөөлдөг бусад хүчин зүйлүүд хоорондын холбоо хамаарлыг судлах, судалгаанд 

суурилан бодлого, шийдвэрийг оновчтой болгох, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд ахиц гарах 

боломжтой. 

Багш нарын хувьд цалин, урамшууллын талаарх сэтгэл ханамж (55%) болон хуулиар 

хамгаалагдсан байдлын талаарх сэтгэл ханамж (61%) нь хамгийн бага байна. Авч буй цалиндаа 

сэтгэл хангалуун ажилчид ажлаа сайн хийх хүсэл эрмэлзлэлтэй байдаг ба цалин нь түүнд 

аюулгүй байдлын мэдрэмжийг төрүүлдэг, мөн түүнчлэн цалин урамшуулал олгох үйл явц нь 

шударга байдагт сэтгэл ханамж өндөртэй хүн илүү цагаар ажиллахад ч бэлэн байдаг. Мөн 
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сургуулийн захирал, удирдлагын ажлын арга барил, менежмент, харилцаа, эерэг хандлага зэрэг 

нь багш нарын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд нөлөөлөх чухал хүчин зүйл байдаг. Харин 

судалгааны үр дүнгээс харахад удирдлагын дэмжлэг, үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамж 

нь 66% гарсан ба энэ нь сайн үзүүлэлт биш. Статистик үр дүнгээс харахад багшийн 

мэргэжлээрээ тасралтгүй ажиллах талаарх сэтгэл ханамж нь хамгийн өндөр бөгөөд 75% гарсан 

ба тийм ч өндөр биш үзүүлэлт юм. Иймд багш нарын ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийг 

илэрхийлэх гол хүчин зүйлүүдэд анхаарлаа хандуулах, асуудлыг нарийвчлан судалж, шат 

дараалалтайгаар сайжруулах талаар бодлогын түвшинд авч үзэх шаардлагатай. 

Багшийн ажлын байрны сэтгэл ханамжийг илэрхийлэх хүчин зүйлүүд нь тэдний наснаас 

хамааран ялгаатай байна. Залуу багш нар, тухайлбал, 25-аас доош болон 25-30 настай багш 

нарын хувьд удирдлагын дэмжлэг, үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамж, цалин- 

урамшууллын талаарх, ажлаас гэнэт халагдах эсэх, хуулиар хамгаалагдсан талаарх сэтгэл 

ханамж зэрэг нийт 7 хүчин зүйлийн 4-д нь бусад насны багш нарынхаас бага байна. Үндэсний 

статистикийн хорооны 2020 оны мэдээгээр [20], 1-10 дахь жилдээ багшаар ажиллаж байгаа багш 

нар нийт багш нарын 56.3%-г эзэлж байгаа болон манай түүвэр дэх 30-с доош насны багш нар 

түүвэрт хамрагдсан нийт багш нарын 51%-г эзэлж байгаа зэргээс үндэслэн дээрх хандлага 

үндэсний хэмжээний нийт 30-с доош насны багш нарт ажиглагдаж байгаа гэж үзэж болох юм. 

Мөн 50-аас дээш насныхны хувьд сэтгэл ханамж нь дундаж насныхнаас бага байх хандлага 

харагдаж байна. Иймээс боловсролын байгууллагуудын бүх шатны удирдлагууд хүний нөөцийн 

хөгжил дэвшлийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэхдээ багш нарын наснаас хамаарах онцлог 

үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзэх нь чухал юм. 

Боловсролын салбарын хөгжилд нөлөөлөх гол хүчин зүйлүүд, тэдгээрийн холбоо хамаарал, 

харилцан нөлөөллийг онолын үндэслэлтэйгээр тасралтгүй судалж, энэхүү динамик судалгааны 

үр дүнд тулгуурлан салбарын ирээдүйн тѳлѳв, алсын хараа, бодлогыг тодорхойлж, бодлогын 

хэрэгжилт, боловсролын байгууллагын менежмент, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг 

тасралтгүй сайжруулах нь чухал юм. 
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