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Пандемия кезіндегі әл-ауқат:

қазақстандық мектеп басшыларының

қөзқарастары мен тәжірибелер
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Кіріспе

● Пандемия мүдделі тараптарды олардың әл-ауқатына әсер ететін үлкен
қысымға ұшыратты

● Онлайн білім берудің көптеген қиындықтары мүдделі тараптардың
○ Эмоцианалды әл-ауқат

■ тітіркену, мазасыздық, күйзеліс
○ Физикалық әл-ауқат мәселелерін көтерді

■ вирусты жұқтыру, экран уақытының теріс әсерлері, соның ішінде көздің шаршауы және
арқа ауруы (George, 2020; Hosszu & Rughınış, 2020; Pollock, 2021; Trinidad, 2020; Wang et
al., 2020).

● Әл-ауқаттың білім сапасына байланысты (Kwatubana & Molaodi, 2021).
● Мұғалімдердің әл-ауқаты оқушылардың әл-ауқаты мен оқу жетістіктеріне

тікелей байланысты (Kein et al., 2022).
● Әлемде психоәлеуметтік әл-ауқатқа үлкен көңіл бөлінуде және ол туралы

хабарлар артып келеді, ал қазақстандық контексте бұл жетіспейді. Қажетті
қолдауды көрсету үшін пандемияның мүдделі тараптардың әл-ауқатына
қалай әсер ететінін түсіну маңызды.



Әдеби шолу

● Пандемия кезіндегі әл-ауқат пен жұмыс жүктемесі арасындағы қысым
○ Физикалық және эмоциялық әл-ауқат оқу бағдарламасынан, педагогикадан және бағалаудан бұрын

болуы керек (Netolicky, 2020).
○ Мектептер мүдделі тараптардың физикалық және эмоциялық денсаулығына қатысты шараларды

ұйымдастыруы керек (Trinidad, 2020).

● Мектеп басшылары мұғалімдер мен оқушылардың әл-ауқатын қолдау туралы хабардар
(Kwatubana & Molaodi, 2021; McLeod and Dulsky, 2021; Okilwa & Barnett, 2021).

● Жанашыр көшбасшылық
○ Көшбасшылардың қызметкерлерге қатысты «мейірімділік пен жанашырлық қарым-қатынасы келісімге

қарағанда» (McLeod & Dusky, 2021, p.7)

● Бөлінген көшбасшылық
○ Көшбасшылар мұғалімнің әл-ауқатын «үкім шығармай белсенді тыңдау» арқылы қолдады
○ Мұғалімдердің ауыр жұмыс жүктемесі, жұмыс пен өмірдің тепе-теңдігі және әлеуметтік оқшаулану

стрессін жеңілдетті (Kwatubana & Moladi, 2021, p.110).

● Мектеп басшыларының өз әл-ауқаты
○ Басқаларға көмектесу үшін ең алдымен өзіңіздің әл-ауқатыңыз қажет (Harris & Jonas, 2020)
○ Пандемия қарқынды жұмысты тудырғандықтан, мектеп басшыларының әл-ауқатын ескеру (du Plessis,

2021; Pollock, 2021).



Әдістеме 

● Зерттеу мақсаты және дизайны
○ Аралас әдісті зерттеу 

○ Пандемия кезіндегі қазақстандық мектеп басшыларының көзқарастары мен тәжірибесін 

зерттеу

● Құрал және процедура
○ Сандық зерттеу

■ Онлайн сауалнама Qualtrics құралы арқылы жасалған. Сауалнама сілтемесі 

Қазақстанның 17 облыстық білім басқармасына жіберілді, олар оны мектеп 

басшыларына таратты. Сауалнама 2021 жылдың мамыр - қазан арасында өткізілді.

○ Сапалық зерттеу

■ Жартылай құрылымдалған жеке онлайн сұхбат Қазақстанның 8 өңірінен өткізілді. Сұхбат 

2022 жылдың қаңтар - тамыз арасында өткізілді.



● Сауалнамаға Қазақстанның 14 облысы мен 3 ірі қаласының мектеп басшылары қатысты. Деректер 

Қазақстанның барлық облыстарын қамтығанымен, қатысушылар өздігінен таңдаған.

Отбасылық жайы (N= 1298) 

Бойдақ/Тұрмыс құрмаған/Үйленбеген 10.09%

Тұрмыста бірақ баласыз 13.33%

Ата-ана балалармен 40.91%

Жалғыз басты ата-ана 9.32%

Үлкен отбасы (ата-әже) 23.88%

Басқа 2.47%

Балалар (N = 1297)

Баласы жоқ 10.87%

Иә 89.13%

Жыныс (N = 1299)

Әйел 77.52%

Ер 22.48%

Ұлты (N = 1136)

Қазақ 84.77%

Орыс 7.57%

Украиндық 1.23%

Өзбек 2.38%

Басқа 4.05%

Зерттеудің сандық кезеңі: Әлеуметтік-демографиялық



Зерттеудің сандық кезеңі: Әлеуметтік-демографиялық

Оқыту тілі (N = 1262)

Қазақ тілінде 54.36%

Орыс тілінде 18.46%

Аралас (қазақ және орыс тілдерінде) 27.18%

Мектептің орналасқан жері (N = 1056)

Қалалық 41%

Жартылай қалалық (қаладан көлікпен бір 

сағаттан азy) 8.71%

Ауылдық (қаладан бір сағаттан астам жол) 50.28%



● Жартылай құрылымдалған жеке сұхбат Қазақстанның 8 өңірінен онлайн режимінде өткізілді.

Облыс (N= 22) 

Астана 3

Алматы 1

Көкшетау 3

Қостанай 3

Тараз 3

Түркістан 3

Шымкент 3

Орал 3

Жыныс (N = 22)

Әйел 14

Ер 8

Ұлты (N = 22)

Қазақ 19

Орыс 1

Өзбек 2

Зерттеудің сапалық кезеңі: Әлеуметтік-демографиялық



Оқыту тілі (N = 22)

Қазақ тілінде 15

Аралас (қазақ және орыс тілдерінде) 5

Өзбек тілінде 2

Мектептің орналасқын жері (N = 22)

Қалалық 7

Жартылай қалалық (қаладан көлікпен бір 

сағаттан аз) 4

Ауылдық (қаладан бір сағаттан астам жол) 11

Отбасы жайы (N= 22) 

Үйленген/тұрмыста 22

Балалар (N = 22)

Иә

22

Зерттеудің сапалық кезеңі: Әлеуметтік-демографиялық



Мектеп басшыларының жүктемесін арттыру

Пандемияға дейінгі және оның кезіндегі ата-аналық 

жүктемеңізді қалай бағалайсыз?

Саны Процент

Өзгерген жоқ 298 28.49

Күніне қосымша 1 сағат 163 15.58

Күніне қосымша 2 сағат 197 18.83

Күніне қосымша 3 сағат 149 14.24

Күніне қосымша 4 сағат немесе одан көп 239 22.85

Жалпы 1046 100.00



Сандық зерттеу нәтижелері – мектеп басшыларының әл-ауқаты

келіспеймін келісемін

Мектептердің жабылуы менің жүктемемді арттырды
47.77 52.33

Менің мектебімнің пандемияға байланысты мемлекеттік ережелерді 

ұстанатын процесін бақылау қиын болды

46.26 53.74

Бір уақытта онлайн және офлайн сабақтардың кестелерін 

жоспарлау қиынға соқты

32.09 67.91

Отырықшы өмір салтына байланысты арқа проблемалары
39.41 60.62

Гиподинамия менің физикалық денсаулығымды нашарлатты
37.12 62.88



Сапалық зерттеулердің нәтижелері

NVivo бағдарламасында сұхбат деректерін талдау және өңдеу нәтижесінде пайда болған негізгі тақырыптар

Әл-ауқат

Жұмыс 

жүктемесі

әл-ауқат 

бойынша 

семинарлар

«Отырықшы» 

гиподинамикалық 

өмір салты

Психоәлеуметтік 

әл-ауқат

24/7 жұмыс

Байланыс 

жүктемесі



Зерттеудің нәтижелері
1. Психоәлеуметтік салауаттылық эмоционалдық денсаулық пен жалпы әл-ауқаттың негізгі аспектісі болып 

табылады.

2. Карантин және әлеуметтік қашықтық студенттердің, мұғалімдердің және жетекшілердің психикалық 

денсаулығына «тірі» байланыстың болмауына, Ковид-19 инфекциясының таралуы туралы өзекті жаңалықтарға 

және жақын туыстарының жоғалуына кері әсерін тигізді.

3. Психоәлеуметтік салауаттылық бойынша онлайн семинарлар аз ғана мектептерде ұйымдастырылған

4. Пандемия кезінде мектепті басқару байланыс жүктемесінің (қоңыраулар мен хабарламалар) артуына 

байланысты ең стрессті аспект болды.

5. Мектеп басшылары тәулігіне 24 сағат жұмыс істегендей қысымды сезінді.

6. Жұмыс күні үйде оқу мен үй шаруасымен қатар отбасы мен мансапты теңестіруге тура келген мектеп 

басшыларының әйелдері тұрақты жұмыс ортасының жоқтығынан және тұрақты отбасылық жанжалдардан 

эмоционалды түрде зардап шекті.

.



Дискуссия

● Нәтижелер 1,4, 5 және сауалнама нәтижелері Netolicky (2020) және 
(Тринидад, 2020) зерттеулерінің жұмыс жүктемесі мен әл-ауқат 
арасында тығыз байланыс бар деген нәтижелеріне сәйкес келеді.

● Мектеп әкімшілерінің мұғалімдер мен оқушылардың әл-ауқатына 

қамқорлық жасайтыны туралы екінші нәтиже де Кватубана және 

Молаоди, 2021;Маклеод пен Дульский, 2021; Окилва және Барнетт, 2021 

ж.сияқты ғалымдардың бұрынғы зерттеулеріне ұқсас;



Қорытынды

Пандемия мектеп басшыларына келесі жолдармен әсер етті

- 24/7 жұмыс жүктемесінің жоғарылауы (әсіресе коммуникативті)

- Стресс

- Әйел көшбасшылар арасындағы отбасылық және мансаптық өмірді теңестірудің қиындығы

- Жоғары органдардың нұсқауларын орындау, үйде балаларымен оқу іс-шараларын жүргізу, онлайн 

жұмыс және үй жұмысын жасау сияқты бірнеше міндеттерді бір уақытта орындау қажеттілігі (басшы 

әйелдерге қатысты)

- Мұғалімдер мен студенттердің әл-ауқаты туралы алаңдаушылық

- Көшбасшылықтағы эмпатия

- Көшбасшылық лауазымнан кетуді қалау
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