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Хураангуй: Уг судалгаа нь дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь 

байгууллагын соёлд хэрхэн нөлөөлж байгаа, хоорондын хамаарлыг тодорхойлох зорилготой болно. 

Судалгааны өгөгдлийг SPSS 22.0, Excel программуудыг ашиглан боловсруулалт хийж, үр дүнг нэгтгэн 

гаргасан. Өгөгдлийг боловсруулахдаа тайлбарлах, дүгнэх статистикийн аргыг ашигласан. Дээд 

боловсролын байгууллагын соёлыг хэмжихдээ Cooke & Lafferty (1983) нарын боловсруулсан “Байгууллагын 

соёлыг үнэлэх” (OCI:Organizational Culture Inventory) аргачлал, удирдлагын манлайллын арга барилыг 

хэмжихийн тулд Bass & Avolio (2000) нарын “Манлайллын олон хүчин зүйлийн асуулга” (MLQ: Multifactor 

leadership questionnaire) аргачлалыг хэрэглэсэн. Дээд боловсролын байгууллагын соёлыг бүтээлч, түрэмгий, 

хүлцэнгүй гэсэн соёлын хэлбэрт ангилан авч үзсэн. Судалгааны үр дүнг нэгтгэвэл, дээд боловсролын 

байгууллагад байгууллагын бүтээлч соёлын хэлбэр харьцангуй өндөр тогтсон байна. Үр дүнд чиглэсэн 

удирдлагын манлайллын ур чадварыг тодорхойлвол, үлгэрлэн манлайлж нөлөөлөх чадвар 75 хувь, ажилтан 

нарынхаа урам зоригийг бадраан идэвхжүүлэх чадвар 80 хувь, хүн бүрийг анхаарах чадвар 68 хувь, 

сэтгэлгээ, арга барилын өөрчлөлтийг дэмжих чадвар 72 хувьтай байгаа бол дээд боловсролын 

байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлах ур чадвар 74 хувьтай гарсан байна. Мөн дээд 

боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын бүтээлч соёлтой 

хүчтэй хамааралтай байсан бол түрэмгий, хүлцэнгүй соёлтой сул хамааралтай болох нь ажиглагдсан. 

Түлхүүр үг: үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал, байгууллагын соёл (байгууллагын бүтээлч соёлын 

хэлбэр, түрэмгий соёлын хэлбэр, хүлцэнгүй соёлын хэлбэр) 

1. УДИРТГАЛ 

Өрсөлдөх чадвар бүхий үйлдвэрлэл эрхлэх, өндөр технологи, инноваци шингэсэн шинэ бүтээл, 

хөгжлийг бий болгох мэргэжилтэн, хүний нөөцийг боловсролын хөгжил, тэр тусмаа их, дээд 

сургуулийн байгууллага, түүнд ажиллаж буй удирдлага, ажилтан нарын мэдлэг чадавхаар 

бүтээнэ. Үүнийг хангах нэгэн эх үүсвэр нь дээд боловсрол, түүнийг олгож байгаа удирдлага, 

ажилтан нарыг чадваржуулан хөгжүүлэх асуудал дээд боловсролын салбарын өмнө тулгамдаад  

байна. 

Засгийн газраас дээд боловсролын чанар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх тал дээр багагүй 

ажлыг хийж байгаа боловч манай улсын дээд боловсролын чанар, өрсөлдөх чадварыг олон 

улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэхийн тулд хийх ажил их байгааг их сургуулийн олон улсад  

өрсөлдөх чадвар, дээд боловсролын чанарын өнөөгийн байдал нотлон харуулж байна. 

Олон улсын өрсөлдөх чадварын 2017-2018 оны тайланд манай улс дээд боловсрол, сургалтаар 

137 орноос 65 дугаар байр, боловсролын чанараар 116 дугаар байр, инновацийн чадавхаар 62 

дугаар байрт тус тус эрэмблэгдсэн [1] бол 2018-2019 оны байдлаар 144 орноос ур чадвараар 89 

дүгээр байр, инновацийн чадавхаар 99 дүгээр байрт жагссан байна [2]. Энэ нь дээд боловсролын 

байгууллагын чанар сул байгааг илэрхийлж байна. Иймд дээд боловсролын байгууллагын 

удирдлага нь өөрчлөгдөн хувьсаж буй цаг үеийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн их сургуулийн 

алсын харааг тодорхойлж, өөрчлөлт, шинэчлэлийг удирдан манлайлж, байгууллагын хүчирхэг 

бүтээлч соёлыг төлөвшүүлэх хэрэгцээ байна. 

Байгууллагын соёл болон манлайлал нь хоорондоо холбоотой ойлголт юм. Schein (1985)-н 

тодорхойлсноор “Манлайлал, байгууллагын соёл нь нэг зоосны хоёр тал бөгөөд манлайллын 

өвөрмөц, чухал үүрэг байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, соёлын хөгжилд нөлөөлдөг” [3] гэжээ. 

Манай орны хувьд боловсролын байгууллага, удирдлагын зарим асуудлаар [4, 5, 6, 7, 8] 
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хийсэн судалгаа байдаг ч дээд боловсролын салбар дахь удирдлагын манлайлал, байгууллагын 

соёлын харилцан хамаарлын талаар хийсэн судалгаа хангалтгүй байна. Иймд дээд боловсролын 

байгууллагын удирдлагын манлайлал, байгууллагын соёл тэдгээрийн харилцан хамаарлыг 

судлах хэрэгцээ байгааг харуулж байна. 

Энэ судалгааны зорилго нь Америкийн улс төр судлаач Burns-н (1978) дэвшүүлсэн Үр дүнд 

чиглэсэн удирдлагын манлайлал (Transformational leadership)-ын үзэл баримтлал нь 

байгууллагын соёлын хэлбэр болох бүтээлч соёл (Constructive culture), түрэмгий соёл 

(Aggressive/Defensive culture), хүлцэнгүй соёл (Passive/Defensive culture)1-д хэрхэн нөлөөлж 

байгаа, тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг тодорхойлоход оршино. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

2.1. Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал (transformational leadership) 

Монгол хэл дээр “Transformational leadership” - ыг Доктор В.Өлзийбаярын “Төрийн захиргааны 

удирдах ажилтны манлайллын өөрчлөлт” (2010) докторын зэрэг горилсон бүтээл, Доктор 

Д.Ганбаатар, Я.Шуурав, Д.Сэржамц нарын “Менежмент” (2017) бүтээлд “Өөрчлөгч манлайлал” 

гэх нэр томьёогоор хэрэглэсэн бол Доктор Ш.Батсүх, Р.Бадралмаа нарын “Үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэлд байгууллагын соёл, удирдлагын манлайллын нөлөө” (2013) судалгааны тайланд “Үр 

дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал” гэх нэр томьёогоор ашигласан байна. 

Тус судалгааны онолын суурь үзэл баримтлал болж буй “Transformational leadership”-ыг 

судалгааны үзэл баримтлал, агуулгыг харгалзан “Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал” 

хэмээх нэр томьёогоор хэрэглэсэн болно. 

Манлайллын онолын хайгуулын судалгааны үр дүнгээс үзэхэд, эхэн үеийн онол манлайлагчийг 

бусдаас ялгарсан зан чанар, шинж байдал нөлөөллийн тухай голлон судалсан бол дараа 

дараагийн онол нь нөхцөл байдал, мэдлэг, ур чадвар, харилцаа зэрэг дээр төвлөрөн судалсан 

байдаг. Шинэ манлайллын онолоос хамгийн нэрд гарсан нь 1978 онд Америкийн улс төр 

судлаач Burns (1978) дэвшүүлсэн “Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал (transformational 

leadership) ”- ын үзэл баримтлал юм. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь ажилтан нарын оролцоотойгоор байгууллагыг 

өөрчлөн шинэчлэх зорилго, алсын харааг тодорхойлох, манлайлагч нь ажилтан нарын зорилгын 

биелэлтэд дэмжлэг үзүүлэх байдлаар итгэл үнэмшил, байгууллагадаа хандах хандлага, зан үйлд 

нөлөөлөх үйл явц [9, 10] юм. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын гол төлөөлөгчид болох Burns (1978), Bass (1990), 

Leithwood (1990) нар “Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын арга барилтай манлайлагч нь 

дагалдагчдадаа алсын харааны үнэ цэн, гүйцэтгэлийн ач холбогдлыг ойлгуулах, тэд нарын дээд 

эрэмбийн хэрэгцээг нь өдөөх, хангах замаар идэвхжүүлэн нөлөөлдөг хүн” гэж тодорхойлсон 

байна. Ийм төрлийн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын гишүүдийн сайн дурын 

оролцоотойгоор бүтээлч сэтгэлгээг бий болгох, өөрсдийн ажлыг удирдан зохион байгуулах 

хариуцлага болон эрх мэдлийг шилжүүлэх, гишүүдийн оролцоотойгоор байгууллага, бүлэг, 

хувь хүний гүйцэтгэлийг биелүүлэхэд нөлөөлдөг. Эдгээр нөлөөллийн үр дүнд дагалдагчид нь 

манлайлагчийн талаарх ойлголт, удирдагчдаа итгэх итгэл, хүндэтгэлийг илүү мэдэрч, 

байгууллагын ашиг сонирхлыг өөрсдийн хувийн ашиг сонирхлоос дээгүүр тавихад хүргэдэг 

байна [10]. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын арга барилыг дэлхийн олон улсад хүлээн зөвшөөрч 

байна. Боловсролын шинэчлэлийн чиг хандлагыг өөрчлөлттэй илүү нийцүүлсэн манлайллын 

арга барил бол үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын арга барил юм [11]. 

Leithwood & Jantzi (2000) нар “Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын 

өөрчлөлт шинэчлэлт, суралцах үйл явцыг дэмжих, бүтээлч соёлыг төлөвшүүлэхэд шууд 

 
1 Доктор Ш. Батсүх, Р. Бадралмаа нар (2013) “Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд байгууллагын соёл, удирдлагын 

манлайллын нөлөө” сэдэвт судалгааны тайланд энэ нэр томьёог ашигласан байна. 
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нөлөөлж байсан бол суралцагчдын суралцах орчинг бүрдүүлэх, багш нарыг хөгжүүлэх зэргээр 

суралцагчдын амжилтанд шууд бусаар нөлөөлдөг” гэж үзсэн байна [11]. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллыг 1) Үлгэрлэн манлайлах нөлөө буюу харизматик 

(idealized influence or charisma), 2) Ажилтан нарынхаа урам зоригийг бадраан идэвхжүүлэх 

(inspirational motivation), 3) Хүн бүрийг анхаарах (individual consideration), 4) Сэтгэлгээ, арга 

барилын өөрчлөлтийг дэмжих (intellectual stimulation) гэсэн дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсгээр хуваан 

үздэг бөгөөд “4i” гэж нэрлэдэг байна [12]. 

Burns (1978), Bass (1990) нарын бүтээл дээр үндэслэн Leithwood (1994) нь боловсролын 

байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын загварыг боловсруулсан. Bass & 

Avolio (2000) нарын тодорхойлсон үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын бүрэлдэхүүн 

хэсэг болох “4i”-г ХХI зууны тулгамдсан асуудлыг даван туулахад сургуулийн удирдлагад 

хэрэгтэй үндсэн чиг үүрэг гэж тодорхойлжээ. Тухайлбал, 1) Боловсролын байгууллагын 

удирдлага нь ажилтан нарынхаа хэрэгцээ, шаардлагад анхаарлаа хандуулдаг байх хэрэгтэй (Хүн 

бүрийг анхаарах: individual consideration). 2) Үр дүнтэй удирдлага нь ажилтан нарыг оролцуулан 

асуудлыг шинэ арга замаар шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг (Сэтгэлгээ, арга барилын 

өөрчлөлтийг дэмжих: intellectual stimulation). 3) Удирдлага нь хүчтэй оролцоогоор дамжуулан 

багш, суралцагчдад өндөр хүлээлтийг үүсгэж чадахаар үр дүнтэй харилцааг бий болгох, 

урамшуулан идэвхжүүлдэг байна (Ажилтан нарынхаа урам зоригийг бадраан идэвхжүүлэх: 

inspirational motivation). Эцэст нь удирдлага өөрийн зан үйл, амжилтаараа ажилтны зан үйлд 

нөлөөлдөг (Үлгэрлэн манлайлах нөлөө буюу харизматик: idealized influence or charisma) гэжээ 

[13]. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын арга барилыг хэмжихийн тулд Bass & Avolio (2000) 

нар “Манлайллын олон хүчин зүйлийн асуулга” (MLQ: Multifactor leadership questionnaire) 

аргачлалыг боловсруулсан [12]. 

“Манлайллын олон хүчин зүйлийн асуулга” аргачлалыг төрийн, бизнесийн [14, 15], 
боловсролын салбар [11, 16]-т өргөн ашиглаж байна. 

2.2. Их сургуулийн байгууллагын соёл 

Байгууллагын соёл гэдэг ойлголт нь удирдлага, зохион байгуулалтын онол арга зүйн хамгийн 

түгээмэл үзэл баримтлалын нэг бөгөөд соёлын талаарх онол их дэлгэрч байгаа нь байгууллагын 

соёл үнэхээр чухал болсон гэдгийг харуулж байна [17]. Байгууллагын соёл нь менежментийн 

амин чухал чиглэл болж хөгжиж байна [18]. 

Байгууллагын соёлын талаар олон жил судалгаа хийсэн эрдэмтэн Schein (1985) “Байгууллагын 

соёлыг байгууллагын гишүүдийн үнэт зүйлс, сэтгэлгээ, зан үйлийг удирдан чиглүүлэгч итгэл 

үнэмшил” гэжээ. 

Дотоодын эрдэмтэн, судлаачдын үзэл баримтлалыг авч үзвэл, байгууллагын соёл нь бүх 

гишүүдээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ёс суртахууны хэм хэмжээ болон үнэт зүйлсийн нийлбэр [19, 

20] гэж үзсэн бол зарим судлаачид “Байгууллагын соёл гэдэг нь бүх гишүүд нь хүлээн зөвшөөрч, 

хүндэтгэн үздэг суурь үнэт зүйлс, итгэл үнэмшил, хэм хэмжээ, зан үйлийн систем” [21] гэж 

тодорхойлсон байна. 

Доктор Ш. Батсүх, Р. Бадралмаа (2013) нар “Байгууллагын соёл гэдэг нь ажилтан бүрийг эрхэм 

зорилгын дор нэгтгэх удирдлагын манлайлал, ажил үүрэг гүйцэтгэх хүмүүсийн үйлдэх хэмийн 

нийлэмж дээр суурилан үүсэх байгууллагын төлөвшил юм” гэжээ [17]. 

Байгууллагын гишүүдийн хуваалцсан үнэт зүйлс, итгэл үнэмшил, хэм хэмжээ зэрэг нь их 

сургуулийн байгууллагын онцлог шинж юм. 

Firestone, Wilson (1985) болон Owens (2004)-н тодорхойлсноор “Сургуулийн байгууллагын соёл 

нь энгийн байгууллагын соёлоос ялгаатай соёлыг бүрдүүлж байдаг” гэж үзээд “Сургуулийн 

байгууллагын гишүүдийн хуваалцаж буй үнэт зүйлс, философи, итгэл үнэмшил, үзэл 

баримтлал, хүлээлт, хандлага, зан үйл, хэм хэмжээ зэрэг нь сургууль гэдэг байгууллагын 

зохион байгуулалтад хязгаарлагдмал байдлаар илэрдэг соёлын онцлог шинж” [22, 23]гэжээ. 

Сургуулийн зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй гишүүдийн чухалчилж үздэг 
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итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, хүлээлт, философи, хэм хэмжээ, хандлага, үзэл баримтлал, гишүүд 

хоорондын харилцаа зэрэг цогц ойлголтыг сургуулийн байгууллагын соёл гэдэг байна [24, 25]. 

Дээд боловсролын байгууллагын соёлыг Cooke & Lafferty (1983) нарын боловсруулсан 

“Байгууллагын соёлыг үнэлэх” (OCI:Organizational Culture Inventory) аргачлалыг ашиглан 

судлах боломжтой [26]. 

Robert A. Cooke-н тодорхойлсноор байгууллагын соёл нь хөгжил өөд тэмүүлэх байгууллагын 

гишүүдийн итгэл, гүйцэтгэх хэм хэмжээгээр тодорхойлогдоно гэж үзээд байгууллагын соёлыг 

үнэлэх (Оrganisational Сulture Inventory) аргачлалыг боловсруулсан. 

Судлаач энэхүү аргачлалаараа таван өөр салбарт 20 жилийн туршид 2 сая гаруй оролцогчдыг 

хамруулсан судалгаа хийж, байгууллагын соёлыг санхүүгийн өгөөж, зах зээлийн хувь хэмжээ, 

хүний нөөцийн хөгжил зэрэгтэй холбож хамаарлыг нь судлан нотолжээ. 

Байгууллагын соёлыг үнэлэх аргачлал (OCI: Organizational Culture Inventory) - ыг ашиглан 

гишүүдийн үйлдлийн хэм хэмжээг “Хүндээ төвлөрөх”, “Ажил үүрэгтээ төвлөрөх” гэсэн үндсэн 

хоёр хэмжээсээр тодорхойлдог байна. Эдгээр хоёр хэмжээс нь дээд эрэмбийн сэтгэл ханамжийн 

хэрэгцээг хангахад чиглэсэн зан үйл болон доод түвшний аюулгүй байдлын хэрэгцээг хангах, 

хадгалахад чиглэсэн зан үйл хоорондын хүлээлтээр хуваагддаг. Байгууллагад үйлчилж байгаа 

буюу тухайн байгууллагын тогтсон соёлыг бүтээлч, хүлцэнгүй, түрэмгий соёл гэж гурав ангилж, 

12 хүчин зүйлээр үнэлжээ. Тэрээр байгууллагад 12 төрлийн онцлог бүхий үйлдэх хэмтэй хүмүүс 

байдаг гэж үзсэн байна [17]. 

Бүтээлч соёл (Constructive cultures): Байгууллагын гишүүд ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ сэтгэл 

ханамжийн хэрэгцээгээ хамгийн дээд цэгт хүргэх замаар бие биедээ тусалж, хамтран ажиллахыг 

дэмжих үйлдлийн хэмээс үүсэх соёл юм. Бүтээлч соёл байгууллагын гишүүдийн дараах дөрвөн 

үйлдлийн хэмээс тогтоно. 

- Гүйцэтгэх /Achievement/: Үйлдлийн хэм нь тавьсан зорилгоо биелүүлэн гүйцэтгэлийг үр 

дүнтэй болгохын тулд бодит зорилтыг боловсруулан тодорхой төлөвлөгөөтэйгөөр бүх 

хүчээ дайчлан шаргуу ажилладаг хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Үлгэрлэх /Self-Actualizing/: Үйлдлийн хэм нь бүтээлч, чанартай гүйцэтгэлийг эрхэмлэн, 

хийсэн ажлаасаа сэтгэл ханамжийг мэдрэхийн зэрэгцээ өөрийгөө хөгжүүлж, шинийг 

санаачлан ажилладаг хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Дэмжих /Humanistic-Encouraging/: Үйлдлийн хэм нь байгууллага, хамт олондоо эерэг 

нөлөөтэй, сэтгэл хангалуун, үнэнч шударга, бусдын санаачлагыг дэмжиж, ажиллах урам 

зориг төрүүлэх, байгууллагыг хөгжүүлэн ажиллахыг эрмэлздэг хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Залуурдах /Affiliative/: Үйлдлийн хэм нь байгууллагын уур амьсгал, хүмүүс хоорондын 

харилцаа хамтын ажиллагааг эерэг байлгах тал дээр ач холбогдол өгдөг. Хамт олондоо нэр 

хүндтэй, нөхөрсөг, нээлттэй, байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг амжилттай 

болгоход нөлөөлөх, ажилдаа сэтгэл хангалуун байхыг мэдэрч үйлддэг хүмүүсийн үйлдэх 

хэм юм. 

Түрэмгий соёл (Aggressive/Defensive cultures): Байгууллага дотор ажиллаж байгаа хүмүүс 

ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрсдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах замаар хүчлэн үйлдэх хэм 

хэмжээг зөвшөөрснөөр бий болох соёл юм. Түрэмгий соёл байгууллагын гишүүдийн дараах 

дөрвөн үйлдлийн хэмээс тогтоно. 

- Шүүмжлэх /Oppositional/: Үйлдлийн хэм нь аливаад шүүмжлэлтэй хандаж, бусдын санал 

санаачлагыг эсэргүүцэн аюулгүй боловч үр дүнгүй, онцын шаардлагагүй ч асуудлыг 

дэврээж зөрчил үүсгэн асуудлыг буруу шийдвэрлэх хандлагатай хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Хүчлэх /Power/: Үйлдлийн хэм нь байгууллагын удирдлагын зүгээс урамшуулал хүлээн 

бусдыгаа эрх мэдэл, хяналт шалгалтаар далайлган удирдаж өөрийн оролцоогүйгээр 

ажиллах хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Өрсөлдөх /Competitive/: Үйлдлийн хэм нь бие биенээсээ илүү гарсан нь ялагч-ялагдагч гэсэн 

ганц дүрэмтэй, харилцаа хамтын ажиллагаагүй хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Төгөлдөржүүлэх /Perfectionistic/: үйлдлийн хэм нь үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг илүү үр 

дүнтэй төгс төгөлдөр болгохыг чармайн, аливаа алдаа гаргахаас зайлсхийдэг, бусдын 
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саналыг сонсохгүйгээр бүх зүйлийг өөрөө шийдвэрлэж, хэт туйлшран жижиг зүйлийг ч 

төгөлдөржүүлэхийг чармайн ажилладаг хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

Хүлцэнгүй соёл (Passive/Defensive cultures): Байгууллагын гишүүд хамтран ажиллах замаар 

өөрсдийн аюулгүй байдлыг аюулд оруулахгүй, бага эрсдэл тээж ажиллах ёстой гэдэгт итгэдэг 

соёл юм. Хүлцэнгүй соёл байгууллагын гишүүдийн дараах дөрвөн үйлдлийн хэмээс тогтоно. 

- Зөвшөөрөх /Approval/: үйлдлийн хэм нь бусадтай нийцтэй, тааламжтай байхыг 

чухалчилдаг бүтээлч биш бусдыг илүүтэй хүлээн зөвшөөрөх хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Батлах /Conventional/: Үйлдлийн хэм нь хамтран ажиллагсаддаа сайхан сэтгэгдэл 

төрүүлж, тааламжтай байлгахыг эрхэмлэн, уламжлалт дүрэм журмыг баримталж ажилладаг 

хуучинсаг хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Дагах /Dependent/: Үйлдлийн хэм нь байгууллагын удирдлагаас гарсан шийдвэрийн 

хүрээнд өгсөн үүрэг даалгаврыг л бүтээлчээр биелүүлдэг шатлан захирагдах арга барилд 

дуртай хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Зайлсхийх /Avoidance/: Үйлдлийн хэм нь шинийг санаачлан алдаа гаргахаас зайлсхийн 

эрсдлээс зугтдаг, бусдын амжилтыг урамшуулах дургүй, өөрөө алдаа гаргахаараа 

хариуцлагаа бусдад тохох хандлагатай хүмүүсийн үйлдэх хэм юм [26, 17]. 

Удирдлагын манлайлал нь байгууллагын соёлыг өөрчлөн шинэчлэхэд нөлөөлдөг талаар олон 

судалгааны үр дүн байдаг [3, 26] байна. 

Bass & Avolio (2000) нар “Байгууллагыг өөрчлөн шинэчлэх үүрэг хүлээсэн манлайлагч нь 

энтрепренёр (entrepreneur) сэтгэлгээ, асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлсэн бүтээлч 

соёлыг төлөвшүүлэх эрмэлзэлтэй байдаг” [12] гэжээ. 

Онолын судалгаанаас дүгнэхэд, удирдлагын манлайлал болон байгууллагын соёл нь хоорондоо 

харилцан хамааралтай байдаг байна. Тухайлбал, үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал болон 

байгууллагын бүтээлч соёлын хооронд эерэг хамаарал байдаг байна [27]. 

Судлагдсан байдлын тойм дээр үндэслэн дараах байдлаар судалгааны үзэл баримтлалыг 

тодорхойлов. Дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь 

байгууллагын соёлын хэлбэр болох бүтээлч соёлтой хүчтэй хамааралтай, түрэмгий болон 

хүлцэнгүй соёлтой сул хамааралтай гэж тодорхойллоо. 

Судалгааны үзэл баримтлал дээр тулгуурлан дараах таамаглалыг дэвшүүлсэн. Үүнд: 

- Т1: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь дээд боловсролын байгууллагын бүтээлч 

соёлтой хүчтэй хамааралтай. 

- Т2: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь дээд боловсролын байгууллагын түрэмгий 

соёлтой сул хамааралтай. 

- Т3: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь дээд боловсролын байгууллагын 

хүлцэнгүй соёлтой сул хамааралтай. 

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ТҮҮВЭРЛЭЛТ 

Монгол Улсын дээд боловсролын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 95 байгууллага байна. 

Төрийн, төрийн бус өмчийн дээд боловсролын байгууллагыг ангилан авч үзвэл, төрийн өмчийн 

21 байгууллагын их сургуулийн статустай 14 байгууллага, дээд сургуулийн статустай 7 

байгууллага сургалтын ажил эрхэлж байгаа бол төрийн бус өмчийн 71 байгууллагын их 

сургуулийн 21, дээд сургуулийн 43, коллежийн 7 байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Нийт дээд боловсролын байгууллагад 11,342 ажилтан ажиллаж байгаа бол үүнээс төрийн 7,397, 

төрийн бус өмчийн 3,945 ажилтан байна [28]. Иймд судалгааны эх олонлогийн хэмжээ нь 11,342 

ажилтан болж байна. 

Судалгааг энэхүү эх олонлогийн хэмжээнд хийх цаг хугацаа, санхүү, хүний нөөц 

хязгаарлагдмал тул бага нөөц зарцуулж аль болох эх олонлогийг судалсантай адил дүгнэлтэд 

хүрэх шаардлагыг хангаж, түүврийн оновчтой хэмжээг тодорхойлохын тулд судалгааны 

обьектыг сонгохдоо мужилсан магадлалт түүвэрлэлтийн загварыг ашигласан. 

Мужилсан түүвэрлэлт нь эх олонлогийн тодорхой шинж чанараар нь бүлэглээд, эдгээр бүлэг 
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буюу муж бүрээс тодорхой тооны нэгжүүдийг адил магадлалтайгаар санамсаргүй сонгон авч 

түүвэр олонлогийг бүрдүүлдэг түүвэрлэлтийн арга зүйг хэлдэг байна [29]. 

Түүвэрлэлтэд сонгогдсон төрийн өмчийн 3, төрийн бус өмчийн 3 их сургууль, нийт 6 их 

сургуулийг судалгааны обьект болгон авсан. 

Эконометриксийн шинжлэх ухаанд өгөгдлийн бүтцийг зэрэгцүүлсэн өгөгдөл, хугацааны цуваан 

өгөгдөл, нийлүүлсэн зэрэгцүүлсэн өгөгдөл, хөлгөн өгөгдөл гэж ангилдаг байна [30]. 

Зэрэгцүүлсэн өгөгдөл гэдэг нь тухайн цаг хугацаанд хувь хүмүүс, өрхүүд, аж ахуй нэгжүүд, 

сургуулиудаас авсан түүврийг хэлдэг байна. Зэрэгцүүлсэн өгөгдлийн үед энгийн санамсаргүй 

түүвэр бүрдүүлэлтийн аргыг хэрэглэдэг [30]. Судалгааны ажлын өгөгдөл цуглуулалт нь тухайн 

цаг хугацаанд их сургуулиудаас авч байгаа гэдгээрээ зэрэгцүүлсэн өгөгдөл гэж үзэж болно. 

Судалгааны ажлын түүвэрт сонгож авсан их сургуулийн удирдлага, багш, ажилтан нараас 

анхдагч мэдээлэл буюу анкетын судалгааг авахдаа энгийн санамсаргүй, пропорционалиар 

мужилсан түүвэрлэлтийн загварыг ашигласан. 

Түүврийн хэмжээ 95 хувийн итгэмжлэх интервалд түүврийн алдаа 5 хувь байх гэсэн нөхцөлтэй 

байхаар Yamane (1967) хялбаршуулсан дараах томьёогоор тооцсон болно. Энэ томьёо нь 95 

хувийн итгэмжлэх интервал дахь түүврийн хэмжээг тооцоход ашигладаг байна [31]. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
=

11,342

1 + 11,342 × (0.05)2
= 387 

N = Эх олонлогийн хэмжээ 

n = Судалгааны түүврийн хэмжээ 

e = Алдааны түвшин (e = 0.05) 

Эх олонлогийн хэмжээ, итгэмжлэх интервал, түүврийн алдааг харгалзан түүврийн алдааг 

шинжлэх ухааны үндэстэй тооцоолсон стандарт хүснэгтийн утгатай үндсэндээ дүйж байгаа 

бөгөөд эх олонлогоос 387 ажилтныг сонгон судалгаанд хамруулах нь төлөөлөх чадварыг хангаж 

байгаа [32] болно. 

Судалгааны өгөгдөл цуглуулах ажлыг зохион байгуулахдаа 2020 оны 01 сараас 04 сарыг хүртэл, 

2020 оны 08 сараас 2020 оны 10 сар хүртэл 2 үе шаттай гүйцэтгэсэн. 

Зургаан их сургуулийн нийт 580 ажилтан нараас судалгааг авсан бөгөөд боловсруулалт хийх 

боломжтой 548 өгөгдлийг ашигласан бөгөөд судалгаанд оролцогчдын статистик мэдээллийг 

хүснэгт 1-р харууллаа. 

Судалгааны өгөгдлийг SPSS 22.0, Excel програмуудыг ашиглан боловсруулалт хийж, үр дүнг 

нэгтгэн гаргасан. Өгөгдлийг боловсруулахдаа тайлбарлах статистик (Тархалт, дундаж, медиан, 

моод, стандарт хазайлт), дүгнэх статистик (Асуулгын хүчин зүйлийн болон найдвартай байдлын 

шинжилгээ, таамаглалыг шалгахын тулд хувьсагч хоорондын хамаарлын, регрессийн 

шинжилгээ)-ийн аргыг ашигласан. 

Хүснэгт 1. Судалгаанд оролцогчдын статистик мэдээлэл 

Ангилал 
Оролцогчид 

тоогоор 

Оролцогчид 

хувиар 

Хүйс 

Эрэгтэй 178 32.5 

Эмэгтэй 370 67.5 

Нийт 548 100 

Боловсролын 

түвшин 

Бакалавр 37 6.8 

Магистр 357 65.1 

Доктор 148 27 

Шинжлэх ухааны доктор 4 0.7 

Академич 2 0.4 

Нийт 548 100 

Нас 
20- оос доош 1 0.2 

20-29 нас 70 12.8 
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30-39 нас 178 32.5 

40-49 нас 189 34.5 

50-59 нас 98 17.9 

60-аас дээш 12 2.2 

Нийт 548 100 

Байгууллагад 

ажилласан 

хугацаа 

6 сараас доош 9 1.6 

6 сараас 1 жил 16 2.9 

1-2 жил 23 4.2 

2-4 жил 39 7.1 

4-6 жил 52 9.5 

6-10 жил 141 25.7 

10-15 жил 111 20.3 

15-аас дээш жил 157 28.6 

Нийт 548 100 

Албан 

тушаалын 

зэрэглэл 

Удирдах зөвлөл 13 2.4 

Их сургуулийн захирал 2 0.4 

Их сургуулийн дэд захирал 3 0.5 

Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал 8 1.5 

Бүрэлдэхүүн сургуулийн дэд захирал 5 0.9 

Тэнхим (салбар)-ийн эрхлэгч 5 0.9 

Профессор 18 3.3 

Дэд профессор 42 7.7 

Ахлах багш 134 24.5 

Багш 202 36.9 

Дадлагажигч багш 20 3.6 

Сургалтын алба 29 5.3 

Нягтлан бодогч 19 3.5 

Номын санч 27 4.9 

Хичээлийн туслах ажилтан  14 2.6 

Бусад үйлчилгээний ажилтан 7 1.3 

Нийт 548 100 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн. 

4. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

4.1. Судалгааны хэрэглэгдэхүүний найдвартай байдлын, хүчин зүйлийн 

шинжилгээний үр дүн 

Судалгаанд ашиглагдсан хувьсагчид, тэдгээрийн үзүүлэлт нь судалгааны үр дүнг баталгаатай, 

найдвартай илэрхийлж чадаж байгаа эсэхийг энэ шинжилгээгээр тодорхойллоо. 

Хүснэгт 2. Судалгааны найдвартай байдлын, хүчин зүйлийн шинжилгээний үр дүн (дундаж) 

Хувьсагч Ангилал 

Тухайн хувьсагчид 

харгалзах 

үзүүлэлтийн тоо 

KMO 

(Kaiser- 

Beyer-Olkin) 

Кронбах 

альфа 

коэффициент 

Байгууллагын 

Соёл (хамаарах 

хувьсагч) 

Бүтээлч соёл 40 0.952 0.940 

Түрэмгий соёл 40 0.873 0.836 

Хүлцэнгүй соёл 40 0.854 0.784 

Удирдлагын 

манлайлал 

(үл хамаарах 

хувьсагч) 

Үр дүнд чиглэсэн 

удирдлагын 

манлайлал 

16 0.960 0.954 

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 
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Хүснэгт 2-с дүгнэхэд, хувьсагчдын хүчин зүйлийн шинжилгээний үр дүн болох KMO (Kaiser-

Beyer-Olkin) статистик, мөн найдвартай байдлын шинжилгээний үр дүн болох Кронбах альфа 

коэффициентын статистик 0.6–аас их гарсан тул цаашид регрессийн шинжилгээг хийх 

боломжтой гэж үзэв. 

4.2. Тайлбарлах статистик шинжилгээний үр дүн 

Регрессийн шинжилгээний нэг гол таамаглал бол өгөгдөл хэвийн тархалттай байх явдал юм. 

Өгөгдлийн хэвийн тархалттай эсэхийг шалгах хэд хэдэн арга байдгаас хамгийн түгээмэл 

ашиглагддаг нь түүврийн Skewness болон Kurtosis -ийг тооцох арга юм. Skewness, Kurtosis-ийн 

утга нь [-2;+2] завсарт байвал хэвийн тархалттай хэмээн үзэж болохыг судлаачид зөвлөсөн   

байна [15]. 

Хүснэгт 3. Тайлбарлах статистик шинжилгээний үр дүн 

Хувьсагч Ангилал 
Дундаж 

утга 

Стандарт 

хазайлт 
Skewness Kurtosis 

Байгууллагын  

соёл 

Бүтээлч соёл 3.58 0.53 -0.540 0.453 

Түрэмгий соёл 2.93 0.38 0.101 -0.105 

Хүлцэнгүй соёл 3.12 0.33 0.061 0.136 

Удирдлагын 

манлайлал 

Үр дүнд чиглэсэн 

удирдлагын м анлайлал 
3.70 0.81 -0.568 0.118 

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

Дээрх хүснэгт 3-с үзэхэд, Skewness, Kurtosis -ийн утга нь [-2;+2] завсарт байгаа нь хэвийн 

тархалттай хэмээн үзэж байна. 

4.3. Дээд боловсролын байгууллагын удирдлагын манлайлалд хийсэн шинжилгээний 

үр дүн 

Дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын арга барилыг 

тодорхойлохдоо төрийн болон төрийн бус өмчийн хэлбэрээр нь харьцуулан гаргалаа. 

Төрийн өмчийн их сургууль (ТӨИС)-ийн удирдлагын манлайлал нь 70 хувьтай гарсан байна. 

Үүнээс манлайлах ур чадварыг харьцуулан дүгнэвэл, үлгэрлэн манлайлж нөлөөлөх чадвар 

(ҮМН) 71 хувь, ажилтан нарынхаа урам зоригийг бадраан идэвхжүүлэх чадвар (АУЗБИ) 73 хувь, 

хүн бүрийг анхаарах чадвар (ХБА) 66 хувь, сэтгэлгээ, арга барилын өөрчлөлтийг дэмжих чадвар 

(САБӨД) 69 хувьтай гарсан байна (Зураг 1).Төрийн бус өмчийн их сургууль (ТБӨИС)-ийн 

удирдлагын манлайлал нь 78 хувьтай гарсан байна. Үүнээс манлайлах ур чадварыг харьцуулан 

дүгнэвэл, үлгэрлэн манлайлж нөлөөлөх чадвар (ҮМН) 79 хувь, ажилтан нарынхаа урам зоригийг  

 
Зураг 1. Төрийн болон төрийн бус өмчийн их сургуулийн үр дүнд чиглэсэн удирдлагын 

манлайллын харьцуулалт (хувиар) 
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бадраан идэвхжүүлэх чадвар (АУЗБИ) 86 хувь, хүн бүрийг анхаарах чадвар (ХБА) 70 хувь, 

сэтгэлгээ, арга барилын өөрчлөлтийг дэмжих чадвар (САБӨД) 75%-тай гарсан байна (Зураг 1). 

Дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь 74 хувьтай гарсан 

байна. Үүнээс манлайлах ур чадварыг харьцуулан дүгнэвэл, үлгэрлэн манлайлж нөлөөлөх 

чадвар (ҮМН) 75 хувь, ажилтан нарынхаа урам зоригийг бадраан идэвхжүүлэх чадвар (АУЗБИ) 

80 хувь, хүн бүрийг анхаарах чадвар (ХБА) 68 хувь, сэтгэлгээ, арга барилын өөрчлөлтийг 

дэмжих чадвар (САБӨД) 72 хувьтай гарсан байна (Зураг 2). 

 
Зураг 2. Дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал (хувиар) 

4.4. Дээд боловсролын байгууллагын соёлын үнэлгээний үр дүн 

Дээд боловсролын байгууллагын төрийн болон төрийн бус өмчийн их сургуулийн 

байгууллагын соёлын үндсэн гурван хэлбэр болох бүтээлч, түрэмгий, хүлцэнгүй соёлын 

хэлбэрийг харьцуулан харууллаа (Зураг 3). 

Төрийн өмчийн их сургуулийн байгууллагын соёлын дундаж нь 63 хувь байгаа бол төрийн бус 

өмчийн их сургуулийн байгууллагын соёлын дундаж нь 66 хувьтай гарсан байна. 

Төрийн өмчийн их сургуулийн бүтээлч соёл нь хүлцэнгүй соёлын хэлбэрээс 9 хувиар, түрэмгий 

соёлын хэлбэрээс 12 хувиар өндөр гарсан байна. 

Бүтээлч соёлын хэлбэрээс залуурдах үйлдлийн хэм хамгийн өндөр буюу 72.6 хувьтай гарсан бол 

үлгэрлэх үйлдийн хэм 67 хувьтай гарсан байна. Түрэмгий соёлын хэлбэрээс төгөлдөржүүлэх 

үйлдлийн хэм 64 хувь, шүүмжлэх үйлдлийн хэм 54 хувьтай гарсан байна. 

Төрийн бус өмчийн бүтээлч соёл нь хүлцэнгүй соёлын хэлбэрээс 10 хувиар, түрэмгий соёлын 

хэлбэрээс 14 хувиар өндөр гарсан байна. Бүтээлч соёлын хэлбэрээс залуурдах үйлдлийн хэм 

хамгийн өндөр буюу 76.8 хувьтай гарсан бол үлгэрлэх үйлдийн хэм 69.4 хувьтай гарсан байна. 

Түрэмгий соёлын хэлбэрээс төгөлдөржүүлэх үйлдлийн хэм 69 хувь, шүүмжлэх үйлдлийн хэм 

56.4 хувьтай гарсан байна. 

 

 

 

 

 

 
 

Бүтээлч соёл Хүлцэнгүй соёл Түрэмгий соёл Дундаж 

 Төрийн бус өмчит Төрийн өмчит  

 
Зураг 3. Төрийн, төрийн бус өмчийн их сургуулийн байгууллагын соёлын  

харьцуулсан үнэлгээ (хувиар) 

Дээд боловсролын байгууллагын соёлын үндсэн гурван хэлбэр болох бүтээлч, түрэмгий, 

хүлцэнгүй соёлын хэлбэрийг Зураг 5-р харуулав. 

Бүтээлч соёлын хэлбэр нь хүлцэнгүй соёлын хэлбэрээс 9 хувиар, түрэмгий соёлын хэлбэрээс 13 

хувиар өндөр гарсан байна. 
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Бүтээлч соёлын хэлбэрээс залуурдах үйлдлийн хэм хамгийн өндөр буюу 74 хувьтай гарсан бол 

үлгэрлэх үйлдийн хэм 68 хувьтай гарсан байна. Энэ нь байгууллагын ажилтан нарын ажлын 

байрны сэтгэл ханамжийн түвшин харьцангуй өндөр, харилцан бие биедээ туслаж, хамтран 

ажилладаг болох нь харагдаж байна. 

Түрэмгий соёлын хэлбэрээс төгөлдөржүүлэх үйлдлийн хэм 65 хувь, шүүмжлэх үйлдлийн хэм 55 

хувьтай гарсан нь байгууллагын ажилтан нар аливаад шүүмжлэлтэй ханддаг, алдаа гаргахаас 

айлсхийж, жижиг зүйлийг ч төгөлдөржүүлэхийг чармайн ажилладаг байж болох юм. 

Зураг 4. Дээд боловсролын байгууллагын соёлын үнэлгээ (хувиар) 

4.5. Хувьсагч хоорондын хамаарлын шинжилгээний үр дүн 

Хүснэгт 4-с дүгнэхэд, үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын бүтээлч соёлын 

хэлбэртэй (r=0.584, p<0.01) хүчтэй хамааралтай байгаа бол түрэмгий соёлын хэлбэртэй 

хамааралгүй байгаа нь харагдаж байна. Мөн үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал 

байгууллагын хүлцэнгүй соёлын хэлбэртэй статистик ач холбогдол байгаа хэдий ч хамаарал нь 

харьцангуй сул байна. 

Хүснэгт 4. Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал, байгууллагын соёл хоорондын хамаарлын 

шинжилгээний үр дүн 

Ангилал 
Бүтээлч 

соёл 

Түрэмгий 

соёл 

Хүлцэн гүй 

соёл 

Үр дүнд чиглэсэн 

удирдлагын 

манлайлал 

Бүтээлч соёл 1    

Түрэмгий соёл 0.286** 1   

Хүлцэнгүй соёл 0.471** 0.686** 1  

Үр дүнд чиглэсэн 

удирдлагын манлайлал 
0.584** 0.119 0.296** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

4.6. Регрессийн шинжилгээний үр дүн 

Регрессийн шинжилгээг хийж судалгааны таамаглалыг шалгасан. Хүснэгт 5-с дүгнэхэд, үл 

хамаарах хувьсагч болох үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь бүтээлч соёлтой хүчтэй 

хамааралтай байна. Өөрөөр хэлбэл, үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь нэг нэгжээр 

өөрчлөгдөхөд байгууллагын бүтээлч соёлын хэлбэр нь 0.584 нэгжээр өөрчлөгдөж байна. Мөн 

үл хамаарал хувьсагч болох үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллаас хамаарах хувьсагч болох 

байгууллагын бүтээлч соёлын хэлбэрт нөлөөлж байгаа утгыг тайлбарлах чадвар нь 34 хувьтай 

гарсан байна. Энэ нь “Т1: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь дээд боловсролын 

байгууллагын бүтээлч соёлтой хүчтэй хамааралтай” гэж томьёолсон таамаглал батлагдаж байна. 

Үл хамаарах хувьсагч болох үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын 

түрэмгий соёлтой хамааралгүй (r=0.128, p<0.007) байгаа нь хамаарлын шинжилгээний үр 

дүнтэй нийцэж байна. Ингэснээр “Т2: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь их 

сургуулийн байгууллагын түрэмгий соёлтой сул хамааралтай” гэсэн таамаглал батлагдаж байна. 

Харин үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь хүлцэнгүй соёлтой сул хамаралтай (r=0.296, 

p<0.000) байгаа нь ажиглагдаж байна. Энэ нь “Т3: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал 

Дундаж 

Түрэмгий соёл 

Хүлцэнгүй соёл 

Бүтээлч соёл 

65% 

59% 

63% 

72% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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нь их сургуулийн байгууллагын хүлцэнгүй соёлтой сул хамааралтай” гэж томьёолсон 

таамаглал батлагдлаа. 

Хүснэгт 5. Үр дүнд чигэсэн удирдлагын манлайлал, байгууллагын соёл хоорондын регрессийн 

шинжилгээний үр дүн 

Хамаарах  

хувьсагч 

Үл хамаарах 

хувьсагч 
В ß 

Стандарт 

алдаа 
Р утга R Square 

Бүтээлч соёл ҮДЧУМ 0.387 0.584 0.024 0.000 0.341 

Засварлагдсан R Square=0.339, R=0.584, F=262.361 

Хамаарах     

хувьсагч 

Үл хамаарах 

хувьсагч 
В ß 

Стандарт 

алдаа 
Р утга R Square 

Түрэмгий соёл ҮДЧУМ 0.056 0.119 0.021 0.007 0.014 

Засварлагдсан R Square=0.012, R=0.128, F=7.303 

Хүлцэнгүй соёл ҮДЧУМ 0.122 0.296 .018 0.000 0.87 

Засварлагдсан R Square=0.086, R=0.296, F=48.606 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

5. ДҮГНЭЛТ 

Судалгааны зорилго нь дээд боловсролын байгууллагын удирдлагын манлайлал, байгууллагын 

соёл хоорондын хамаарлыг тодорхойлоход оршиж байсан. 

Судалгааны үр дүнг нэгтгэн дүгнэвэл, дээд боловсролын байгууллагын бүтээлч соёлын хэлбэр 

72 хувь, түрэмгий соёлын хэлбэр 59 хувь, хүлцэнгүй соёлын хэлбэр 63 хувьтай гарсан нь дээд 

боловсролын байгууллагад бүтээлч соёлын хэлбэр илүү төлөвшсөн байна. 

Дээд боловсролын байгууллагын багш, ажиллагчид чиг үүргээ гүйцэтгэхдээ бодит зорилгыг 

тодорхойлж, чанартай гүйцэтгэлийг эрхэмлэн, хамт олондоо эергээр нөлөөлж бусдыгаа дэмжиж, 

хамтран ажилладаг бол нөгөө талаар аливаад шүүмжлэлтэй ханддаг гэж үзэж болох юм. 

Байгууллагад 12 төрлийн онцлог бүхий үйлдлийн хэмтэй хүмүүс байдаг. Иймд удирдлага нь 

ажилтан нарын үйлдэх хэмнэл, илрэх зан үйлийг урьдчилан ойлгож, эерэг хандлагыг 

идэвхжүүлж, сөргийг нь саармагжуулан арилгах үүргийг хариуцан хийдэг байна [21]. 

Байгууллагын соёл нь манлайллаас ихээхэн хамаардаг бол нөгөө талаар манлайллыг 

хөгжүүлэхэд нөлөөлдөг [12]. 

Дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын ур чадварыг 

тодорхойлвол, үлгэрлэн манлайлж нөлөөлөх чадвар (ҮМН) 75 хувь, ажилтан нарынхаа урам 

зоригийг бадраан идэвхжүүлэх чадвар (АУЗБИ) 80 хувь, хүн бүрийг анхаарах чадвар (ХБА) 68 

хувь, сэтгэлгээ, арга барилын өөрчлөлтийг дэмжих чадвар (САБӨД) 72 хувьтай байгаа бол нийт 

дунджаар дээд боловсролын байгууллагын удирдлагын манлайлал 74 хувьтай гарсан байна. Энэ 

нь удирдлага байгууллага хамт олныг эрхэм зорилгын дор нэгтгэж, алсын хараанд хөтлөн 

удирдаж буй нь харагдаж байна. Харин түрэмгий болон хүлцэнгүй соёлын түвшин стандарт 

хэмжүүрээс өндөр гарсан нь өдөр тутмын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд оролцдог гэж дүгнэж 

болох юм. 

Байгууллагын соёлын судалгааны үр дүнд бүтээлч соёлын хэлбэр нь 50 хувиас өндөр, хүлцэнгүй 

болон түрэмгий соёлын хэлбэр нь 50 хувиас бага гарч байвал тухайн байгууллагад харьцангуй 

хүчирхэг соёл төлөвшсөн гэж үздэг [33, 26] байна. 

Байгууллагын хүчирхэг соёлыг төлөвшүүлж, бүтээлч соёлын хэлбэрийг 70 хувиас өндөр, 

түрэмгий болон хүлцэнгүй соёлын хэлбэрийг 50 хувиас бага байлгахын тулд удирдлага үр дүнд 

чиглэсэн манлайлан удирдах ур чадвараа илүү сайжруулах [10, 26] хэрэгцээ байгаа нь харагдаж 

байна. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын бүтээлч соёлд хүчтэй нөлөөлдөг 

болох нь ажиглагдсан (p<0.000). Бүтээлч соёл нь байгууллагын ажилтан нар бие биедээ тусалж, 

хамтран ажиллахыг дэмжих үйлдлийн хэмээс үүсдэг [26] бол нөгөө талаар байгууллагын 

дархлааг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг нэмдэг байна. Дээд боловсролын байгууллагын 

удирдлага бусдыгаа удирдан чиглүүлж, үлгэрлэн манлайлж, дэмжих үйлдлийн хэмхэмжээг 
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баримтлан ажиллах нь байгууллагын гишүүдийн сэтгэл ханамж, бие биедээ туслах, хамтран 

ажиллах үйлдлийн хэмийг бий болгож, улмаар байгууллагын хүчирхэг соёлыг илүү хүчтэй 

төлөвшүүлэх боломжтой. 

Дээд боловсролын байгууллагын соёлд үнэлгээ хийснээр удирдлага, бүтэц зохион байгуулалтыг 

улам боловсронгуй болгож хөгжүүлэх боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл, байгууллагын удирдлага 

ажилтан нарынхаа зан үйлийг удирдах, байгууллагадаа хүсэж байгаа бүтээлч соёлыг 

төлөвшүүлэхэд удирдлага өөрөө ямар үйлдлийн хэм хэмжээг баримтлан ажиллах, удирдлагын 

арга барилаа сонгох, улмаар байгууллагын гүйцэтгэлийг хэрхэн сайжруулах талаар өөрчлөлт, 

шинэчлэлтийг хийхэд онол, арга зүйн хувьд чухал хэрэглэгдэхүүн болно гэж үзэж байна. 

Байгууллагын соёл нь тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн ажлаа хийх үйлдлийн 

хэмд нөлөөлж байдаг бөгөөд улмаар эдгээр хүмүүсийн үйлдлийн хэм нь ажлын гүйцэтгэлээр 

илэрдэг [17] байна. Иймд байгууллагын соёл нь ажлын гүйцэтгэлд хэрхэн нөлөөлдөг, 

тэдгээрийн харилцан хамаарлыг тодорхойлох хэрэгцээ байна. 

Мөн судалгааны үр дүнг баталгаажуулах зорилгоор хос судалгааны аргыг хэрэглэх хэрэгцээ 

байгаа болно. Учир нь чанарын судалгаагаар тоон судалгааны үр дүнг батлах, дэмжих, зөрүүтэй 

үр дүн гарсан тохиолдолд учир шалтгааныг нь тайлбарлах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
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