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Даниел Гоулман

Үр дҮнтэй 
манлайлал

 

Бизнесийнхнээс “Амжилттай манлайлагч юу хийдэг вэ?” 
гэж асуухад янз бүрийн хариу хэлдэг. Манлайлагч стратегийг 
тодорхойлж, хүмүүсийг сэдэлжүүлж, эрхэм зорилгыг тогтоож, 
соёлыг төлөвшүүлдэг гэх мэт. Харин туршлагатай хүмүүс цугласан 
байвал нэг л хариулт өгнө: “Манлайлагчийн цорын ганц ажил бол үр 
дүнд хүрэх.”

Гэвч яаж тэр вэ? Манлайлагч ажилтнуудаа дээд зэргийн 
гүйцэтгэлтэй байлгахын тулд юу хийж чадах, юу хийх ёстой нь 
эртнээс яригдсаар ирсэн учир битүүлэг нууц билээ. Сүүлийн 
жилүүдэд энэ нууцыг тойрсон бүхэл бүтэн бичил салбар үүсээд байна. 
“Манлайллын экспертүүд” хэдэн мянгаараа төрөн гарч, захирлуудыг 
сорьж шалгах, коучинг өгөх талбарт карьераа босгосон. Тэд бүгд л 
стратегийн, санхүүгийн, байгууллагын хөгжлийн томоохон зорилгыг, 
эсвэл энэ гурвыг бүгдийг нь бодитоор хэрэгжүүлж чаддаг бизнесийн 
удирдагчдыг бэлтгэхээр зорьж байна.

Тэгсэн ч маш олон байгууллага, хүмүүс манлайллын үр дүнтэй 
арга барилыг олж чадаагүй хэвээр. Энэ нь нэг талаар саяхныг хүртэл 
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манлайлагчийн ямар зан үйл эерэг үр дүн гаргадгийг харуулсан тоон 
судалгаа хангалтгүй байсантай холбоотой. Манлайллын экспертүүд 
таамаг төдий дүгнэлт, хувийн туршлага, зөн совиндоо тулгуурлан 
зөвлөгөө өгч байна. Тэдний зөвлөгөө заримдаа онож, заримдаа 
алдсаар. 

Харин “Hay/McBer” зөвлөх фирмийн дэлхий даяарх 20,000 
захирлын мэдээллийн сангаас санамсаргүй түүврээр 3,871 захирлыг 
сонгож хийсэн шинэ судалгаа үр дүнтэй манлайллын учир битүүлэг 
байдлыг ихээхэн багасгаж өглөө. Судалгаагаар сэтгэл хөдлөлийн 
чадамжийн (орч. Emotional intelligence, цаашид зарим үед EQ гэх.) 
өөр өөр бүрдэл хэсгээс үүсдэг, харилцан адилгүй манлайллын 
зургаан хэв маягийг тогтоожээ. Эдгээр хэв маягийг тус бүрт нь 
судлахад компани, хэлтэс, багийн ажлын уур амьсгалд шууд бөгөөд 
өвөрмөц нөлөө үзүүлж, улмаар санхүүгийн гүйцэтгэлийг ч хөдөлгөж 
байв. Тэгэхдээ шилдэг үр дүн гаргадаг манлайлагчид ганцхан хэв 
маягт баригддаггүй болохыг тогтоосон нь магадгүй энэ судалгааны 
хамгийн чухал ололт биз. Тэд бизнесийн нөхцөл байдалд тааруулан 
долоо хоногт хэв маягаа хэдэнтээ уян хатнаар өөрчилдөг ажээ. 
Эдгээр хэв маягийг гольфийн цохиурууд гэж төсөөлье. Мэргэжлийн 
гольфчид хийх цохилтоосоо хамаараад тоглоомын турш цохиураа 
сольдог шүү дээ. Тэд үе үе хэсэг азнаж бодох ч, ихэвчлэн шууд 
автоматаар цохиураа сонгоод авчихдаг. Мэргэжлийн тамирчин 
тулгарсан сорилтыг мэдэрч таниад, зөв цохиураа хөнгөхөн сугалж, 
түүгээрээ ихэмсэг гэгч цохино. Өндөр амжилттай манлайлагч нар яг 
л ингэж ажилладаг. 

Тэгвэл манлайллын ямар зургаан хэв маяг байдаг вэ? Туршлагатай 
хүмүүс одоо өгүүлэх тайлбаруудыг уншаад гайхширахгүй болов уу. 
Бусдыг удирддаг, бусдаар удирдуулдаг, эсвэл бидний дийлэнхийн 
адилаар энэ хоёр үүргийг давхар хүлээдэг хүн бүхэнд хэв маягуудын 
нэр, товч тайлбар унших төдийд л танил санагдах биз ээ. Албадлагын 
хэв маягтай манлайлагч ажилтнуудаа хэлснийг нь шууд дагахыг 
шаарддаг. Чиглүүлэгч манлайлагч харин алсын харааны зүг хүмүүсээ 
хөдөлгөнө. Найзархаг манлайлагч сэтгэл хөдлөлийн холбоо, эв 
найрамдлыг бий болгоно. Ардчилсан манлайлагч оролцоогоор 
дамжуулан зөвшилцөлд хүрдэг. Үлгэрлэгч манлайлагч танаас 
төгөлдөрших тэмүүлэл, бие даасан байдлыг шаардана. Харин коуч 
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манлайлагч ирээдүйд зориулж хүмүүсээ хөгжүүлдэг ажээ.

Та нүдээ аниад хэсэг бодоход л хамт ажиллагсад дундаас тань 
эдгээр хэв маягаар ажилладаг хүн санаанд орох биз. Та өөрөө ч 
эдний дор хаяж нэгийг хэрэгжүүлдэг болов уу. Дээрх судалгаа 
удирдагч энэ хэв маягуудтай холбогдуулан юу хийвэл зохихыг 
зөвлөснөөрөө шинэлэг болсон. Судалгаагаар юуны өмнө манлайллын 
энэ хэв маягууд гүйцэтгэл болон үр дүнд яаж нөлөөлдгийг нарийн 
тайлбарласан. Хоёрдугаарт, менежер хэдийд нэг хэв маягаас нөгөө 
рүү шилжих тухай зөвлөмж гаргажээ. Түүнчлэн удирдагч хэв маягаа 
уян хатан өөрчилдөг байх нь тун хэрэгтэй гэж дүгнээд, эцэст нь 
манлайллын хэв маяг бүр EQ-ийн өөр өөр бүрдэл хэсгээс үүсэж 
байгааг тогтоосон нь мөн л шинэлэг ололт болсон юм. 

манлайллын үр нөлөөг хэмжихүй 

Сэтгэл хөдлөлийн чадамжийн зарим талыг бизнесийн үр дүнтэй 
холбон тайлбарласан анхны судалгаа нийтлэгдсэнээс хойш даруй 
арваад жил өнгөрчээ. EQ-ийн зургаа буюу түүнээс дээш тооны 

Товч санаа

Олон менежер манлайллын хэв 

маягийг стратегийн сонголт бус 

хувь хүний зан чанарын асуудал 

гэж ташаа ойлгодог. Зүй нь 

удирдагч зан аашаа дагаж, нэг 

л маягаар ажиллахын оронд, 

тухайн нөхцөлд аль хэв маягаар 

ажиллавал хамгийн тустайг 

боддог байх хэрэгтэй юм. 

Амжилттай манлайлагч нарт 

сэтгэл хөдлөлийн чадамжийн 

дараах чадварууд байдгийг 

судалгаагаар харуулсан. Эдгээр 

нь өөрийгөө таних чадвар, 

өөрийгөө хянах чадвар, хүсэл 

тэмүүлэл, бусдыг ойлгох 

чадвар, харилцааны чадвар юм. 

Манлайллын үндсэн зургаан 

хэв маяг байх бөгөөд тэр нь тус 

бүртээ EQ-ийн бүрдэл хэсгүүдийг 

өөр өөрөөр хослуулан ашигладаг 

байна. Шилдэг манлайлагчид 

манлайллын ганц хэв маягт 

баригдалгүй, хэд хэдэн хэв 

маягийг чадварлаг эзэмшиж, 

нөхцөл байдлаас хамааран нэгээс 

нөгөөд эвлэгхэн шилждэг ажээ.
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чадвартай манлайлагчид ийм чадваргүй манлайлагчдаас цойлж 
ялгардгийг Харвардын Их Сургуулийн нэрт сэтгэл судлаач асан 
Дэвид МакКлелланд тогтоосон байдаг. Нэгэн жишээ татахад, тэрээр 
хүнсний нэгэн глобал компанийн салбарын захирал нарын ажлын 
гүйцэтгэлийг судалж үзэхэд, дийлэнх гол чадварыг эзэмшсэн 
манлайлагчдын 87 хувь нь бизнесийн үр дүнгээр олгодог жилийн 
эцсийн урамшууллаар эхний 1/3-д жагссан байв. Цаашилбал тэдний 
хариуцсан салбарууд жилийн орлогын төлөвлөгөөгөө дунджаар 
15-20 хувь давуулжээ. Харин EQ султай захирлууд жилийн эцсээр 

Практикт хэрэглэх жор
Байгууллагын уур амьсгал 

санхүүгийн үр дүнд хэчнээн 

нөлөөтэйг менежерүүд ихэвчлэн 

бүрэн ухаараагүй байдаг. Тэгвэл 

энэ нь санхүүгийн гүйцэтгэлийн 

бараг гуравны нэгийг шийддэг 

ажээ. Харин байгууллагын уур 

амьсгал эргээд менежерийн 

манлайллын хэв маягаас 

(ажилчдаа сэдэлжүүлэх, мэдээлэл 

цуглуулан ашиглах, шийдвэр 

гаргах, өөрчлөлтийн санаачилгыг 

удирдах, хямралыг давах арга 

барилаас) шууд шалтгаалж байдаг. 

Манлайллын үндсэн зургаан 

хэв маяг бий. Энэ бүгд EQ-ийн 

өөр өөр бүрдлээс үүсэх бөгөөд 

тохирсон нөхцөлдөө сайн ажиллаж, 

байгууллагын уур амьсгалд янз 

янзаар нөлөөлдөг ажээ.

1. албадлагын хэв маяг. “Миний 

үгийг биелүүл” гэх энэ арга барил 

сэргээн босголт, байгалийн гамшиг, 

эсвэл асуудалтай ажилтантай 

харьцах үе тун үр дүнтэй. Гэвч 

ихэнх нөхцөлд албадлагын 

манлайлал байгууллагыг хөшүүн 

болгож, ажилтнуудын урам 

зоригийг мохоодог. 

2. Чиглүүлэгч хэв маяг. 

Чиглүүлэгч манлайлагч “Надтай 

хамт яв” гэх маягаар хандана. 

Тэр ерөнхий зорилгыг өөрөө 

тогтоох боловч хүмүүст үүнд хүрэх 

арга замаа сонгох эрхийг өгнө. 

Бизнес урсгалаараа явж байгаа 

нөхцөлд энэ арга барил үр дүнтэй. 

Харин манлайлагч өөрөөсөө илүү 

туршлагатай экспертүүдийн багтай 

ажиллах үед тийм ч өгөөжтэй 

байдаггүй. 

3. найзархаг хэв маяг. Найзархаг 

манлайлагч “Хүмүүс бүхнээс 

чухал” гэж хандана. Энэ хэв маяг 

багийн эв найрамдлыг бататгаж, 

хүмүүсийн сэтгэл санааг өргөхөд 

онцгой тустай. Гэвч хүмүүстэй 

дан магтаж харьцсанаар тааруу 
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гайхалтай гэж үнэлэгдсэн нь ховор бөгөөд салбарууд нь дунджаар 
20 хувь дутуу гүйцэтгэлтэй байв.

Манай судалгаа манлайлал, EQ болон ажлын уур амьсгал, гүйцэтгэл 
хоорондын холбоог илүү нарийвчилж гаргах зорилготой байсан. 
“Hay/McBer” фирмийн Мэри Фонтайн, Рут Жакобс нараар ахлуулсан 
МакКлелландын баг олон мянган захирлууд дээр ажиглалт хийж, 
тэдний тухай мэдээллийг судлаад тодорхой зан үйлүүд, тэдгээрийн 
байгууллагын уур амьсгалд үзүүлж буй нөлөөг онцлон гаргасан 

гүйцэтгэлийг залруулахгүй 

орхих эрсдэлтэй. Мөн найзархаг 

манлайлагч зөвлөгөө ховор өгдөг 

тул ажилтнууд нь ихэвчлэн яахаа 

олохгүй самгардсан байдаг. 

4. ардчилсан хэв маяг. Энэ 

хэв маяг байгууллагын уур 

амьсгалд хүмүүсийн төсөөлдөг 

шиг их нөлөөлдөггүй. Ардчилсан 

манлайлагч ажилтнуудаа шийдвэрт 

оролцох боломжийг өгснөөр 

тэдний хариуцлагын мэдрэмжийг 

нэмэгдүүлж, байгууллагаа илүү уян 

хатан болгож, мөн шинэ санааг 

илүү хялбар олж авдаг. Гэвч шанд 

нь заримдаа эцэс төгсгөлгүй 

хуралдсан, хүмүүс нь удирдагчгүй 

мэт эргэлзэж төөрсөн байдалд 

орох нь бий.

5. үлгэрлэгч хэв маяг. Манлайлагч 

гүйцэтгэлийн өндөр стандарт 

тогтоож, өөрөө үлгэрлэх нь 

дотоод хүчирхэг сэдэлтэй, өндөр 

чадвартай ажилтнуудад тун 

сайнаар нөлөөлнө. Гэвч бусад 

ажилтны хувьд түүний өндөр 

шаардлага дарамт болж, тэд 

даргынхаа юм бүхэнд хутгалддагт 

дургүйцэж мэдэх юм.

6. Коуч хэв маяг. Ажил дээрх 

тулгамдсан асуудлаас илүү хувь 

хүний хөгжилд анхаардаг хэв 

маяг. Ажилтан сул талаа хэдийн 

анзаарсан, сайжрах эрмэлзэлтэй 

байгаа үед сайн үйлчлэх боловч 

өөрчлөгдөх хүсэлгүй үед 

тохиромжгүй.

Манлайлагч хэдий олон хэв маягийг 

эзэмшинэ, төдий хэрээр сайн. Тэр 

тусмаа нөхцөл байдлаас хамааран 

чиглүүлэгч, найзархаг, ардчилсан, 

коуч хэв маяг хооронд шилжиж 

чаддаг байх нь байгууллагын 

уур амьсгалыг хамгийн таатай 

болгож, гүйцэтгэлийг дээд зэргээр 

сайжруулна.
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юм.1 Судалгааны оролцогчид шууд удирдлагын ажилтнуудаа хэрхэн 
сэдэлжүүлж байна вэ? Өөрчлөлтийн төслийг тэд хэрхэн удирдсан 
бэ? Хямралыг яаж давсан бэ гэх мэт. Бид судалгааныхаа сүүлийн 
шатанд ороод л сэтгэл хөдлөлийн аль чадамж манлайллын зургаан 
хэв маягийн суурь болж буйг тогтоосон юм. Тухайн хүн өөрийгөө 
хянах болон бусадтай харилцах хэр чадвартай вэ? Манлайлагчийн 
бусдыг ойлгох чадвар сайн уу, сул уу? 

Судалгааны баг захирлуудын ойр тойрны хүмүүстэй ярилцах 
замаар уур амьсгал ямархуу байгааг тандсан. “Уур амьсгал” гэдэг 
зүгээр нэг нэршил биш юм шүү. Анх сэтгэл зүйч Жорж Литвин болон 
Ричард Стрингер нар тодорхойлж, хожим МакКлелланд болон түүний 
нөхөд боловсруулсан уг ойлголт аливаа байгууллагын ажлын орчинд 
нөлөөлдөг голлох 6 хүчин зүйлийг хамардаг. Үүнд уян хатан байдал 
буюу ажилтнууд аливаад баригдалгүйгээр чөлөөтэй инновац хийж 
болно гэх итгэл, байгууллагын өмнө хүлээсэн хариуцлагын мэдрэмж, 
хүмүүсийн дунд тогтсон ажлын стандарт жишиг, гүйцэтгэлийн санал 
шүүмж болон урамшууллыг ончтой гэж үздэг эсэх, эрхэм зорилго 
болон үнэт зүйлийг тодорхой ойлгосон эсэх, нэгдсэн зорилгод хэр 
үнэнч зүтгэлтэй байгаа зэрэг багтана.

Манлайллын зургаан хэв маяг тус бүр байгууллагын уур амьсгалын 
өөр өөр хэсэгт хэмжихүйц нөлөө үзүүлж байгааг бид тогтоосон. 
(Дэлгэрэнгүйг “Бичил түвшинд судалъя: Байгууллагын уур амьсгалыг 
сайжруулахад манлайллын хэв маягийн нөлөө” шигтгээнээс үзнэ үү). 
Цаашлаад борлуулалт, орлогын өсөлт, бүтээмж, ашигт ажиллагаа 
зэрэг санхүүгийн үр дүнд уур амьсгал ямар нөлөөтэйг судлаад, 
эдгээрийн хооронд корреляци байгааг тогтоосон юм. Уур амьсгалд 
эергээр нөлөөлөх хэв маягуудыг ашигладаг манлайлагчид бусдаас 
харьцангуй өндөр санхүүгийн үр дүнд хүрсэн байв. Гэхдээ бид 
байгууллагын уур амьсгалыг гүйцэтгэлийн цор ганц хүчин зүйл 
гэх гэсэнгүй. Эдийн засгийн нөхцөл болоод өрсөлдөөний динамик 
гүйцэтгэлд асар их нөлөөтэй. Тэгсэн хэдий ч бидний хийсэн анализ 
гүйцэтгэлийн гуравны нэгийг уур амьсгал шийднэ хэмээн зааж 
байна. Хайхрахгүй орхиё гэхэд арай л хүчтэй нөлөөтэй ажээ.

хэв маягуудын тухай дэлгэрэнгүй
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Захирлуудын манлайллын зургаан төрлийн хэв маяг байдаг 
ч, эдгээрээс дөрөв нь байгууллагын уур амьсгал болон үр дүнд 
тогтвортой, эергээр нөлөөлдөг ажээ. Одоо манлайллын хэв маяг 
тус бүрийг задалж үзье. (Хураангуйг “Манлайллын зургаан хэв маяг” 
хүснэгтээс үзнэ үү). 

албадлагын хэв маяг

Компьютерын нэгэн компани түгшүүртэй байдалд оржээ. Орлого 
ашиг буурч, хувьцааных нь үнэ огцом унаж, хувьцаа эзэмшигчид 
нь үймэлдэж байв. Төлөөлөн удирдах зөвлөл бизнесийг сэргээн  
босгодгоороо зартай нэгэн удирдагчийг гүйцэтгэх захирлаар 
томиллоо. Шинэ захирал ирмэгцээ ажлын байр цомхотгох, зарим 
салбар бизнесийг худалдах зэрэг олон жилийн өмнө л хийх ёстой 
байсан, хэцүү шийдвэрүүдийг гаргаж, гардан хэрэгжүүлэв. Компани 
аврагдлаа, ядаж л богино хугацаанд тэд аюулгүй болсон байлаа.

Гүйцэтгэх захирал бүр эхнээсээ л айдсын засаглал тогтоож, доод 
удирдлагууд нь өчүүхэн төдий алдаа гаргахад дуугаа өндөрсгөн, 
үг хэлээр доромжилж, дээрэлхүү аашилдаг байв. Захирал баруун 
солгойгүй хүмүүсийг ажлаас халж, нөгөө талаас хүмүүс ч бас сайн 
дураар ажлаа орхиж байсан тул учир компанийн дээд удирдлагын 
баг бараг бүхэлдээ солигдлоо. Муу мэдээ авчирсан хүн бүрийг 
буруутгадгаас нь айгаад ажилтнууд түүнд ямар ч мэдээ дамжуулахаа 
болив. Хүмүүсийн урам зориг компанийн түүхэн дэх хамгийн доод 
хэмжээнд хүрлээ. Бизнес богино хугацаанд сэргэсэн шигээ ахин 
хямарсан нь ийм л учиртай. Төлөөлөн удирдах зөвлөл эцэстээ 
гүйцэтгэх захирлыг халав.

Манлайллын хэв маяг дундаа албадлагын арга хамгийн үр дүнгүй 
байдгийн шалтгааныг ойлгож ядах зүйлгүй. Албадлагын хэв маяг 
байгууллагын уур амьсгалд яаж нөлөөлөхийг бодож үзэгтүн. Уян 
хатан байдал хамгийн ихээр унана. Дээрээс бүхнийг шийдээд байвал 
шинэ санааг бойжоо ч үгүй байхад нь устгана. Хүмүүст үл хүндлэгдсэн 
мэдрэмж төрж, “Угаасаа няцаагдахаас хойш би шинэ санаа хэлээд 
яах вэ” гэж бодно. Хүмүүсийн хариуцлагын мэдрэмж ч балран 
алга болно. Тэд санаачилгаараа ажиллах боломжгүй болсон тул 
ажлаа өөриймшүүлж бодох нь багасаж, үр дүндээ хариуцлага хүлээх 
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шаардлагагүй мэт санагдаж эхэлдэг. Заримд нь бүр дайсагнах сэтгэл 
төрж, “Би энэ балмад новшид туслахгүй” гэж бодогдоно.

Албадлагын манлайлал урамшууллын системд мөн хортой 
нөлөөтэй. Өндөр гүйцэтгэлтэй ажилтнуудын олонх нь мөнгөнөөс 
гадна ажлаа сайн гүйцэтгэсэн гэх сэтгэл ханамжийг мэдрэхийн 
төлөө ажилладаг билээ. Албадлагын хэв маяг энэ бахархлыг үгүй 

Сэтгэл хөдлөлийн чадамж: 
Суурь ойлголт 

Өөрийгөө болон нийгмийн харилцаагаа зөв удирдах сэтгэл хөдлөлийн 

чадамж үндсэн дөрвөн чадвараас бүрддэг: өөрийгөө таних чадвар, 

өөрийгөө хянах чадвар, бусдыг таних чадвар, харилцааны чадвар. Эдгээр 

чадвар мөн дотроо хэд хэдэн шинж чанарыг агуулна. Үндсэн чадварууд 

болон тэднийг бүрдэл шинж чанарын жагсаалттай танилцана уу.

Өөрийгөө таних чадвар

•	 Өөрийн сэтгэл хөдлөлийг таних ухамсар: сэтгэл хөдлөлөө сонсож, 

ойлгодог, бас ажлын гүйцэтгэл, харилцаа зэрэгт нь яаж нөлөөлж буйг 

анзаардаг байх. 

•	 Өөрийгөө бодитой үнэлдэг: давуу болон сул талуудаа бодитоор 

үнэлдэг. 

•	 Өөртөө итгэх итгэл: өөрийнхөө үнэ цэнийг хүчтэй, мөн эергээр 

мэдэрдэг. 

Өөрийгөө хянах чадвар

•	 Сэтгэл хөдлөлөө хянадаг: хүчтэй сэтгэл хөдлөл, бодлогогүй үйлдэл 

хийх сэдлээ захирч чаддаг. 

•	 Итгэл даахуйц байдал: үнэнч шударга, ёс зүйтэй байдлыг тууштай 

эрхэмлэдэг. 

•	Шаргуу зан: өөрийгөө удирдах, үүрэг хариуцлагаа зохицуулах чадвар.

•	 Дасан зохицох чанар: нөхцөл байдлын өөрчлөлтөд дасан зохицох, 

саадыг даван гарах чадвар. 

•	 Амжилтын тэмүүлэл: өөрт тавьсан шалгууртаа хүрч ажиллах 

эрмэлзэлтэй. 

•	 Санаачилгатай: боломжийг шүүрэн авахад бэлэн. 
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хийдэг байна. Эцэст нь, ажил үүрэг нь хамтын эрхэм зорилгод ямар 
хувь нэмэр оруулж буйг ойлгуулах замаар ажилтнуудаа сэдэлжүүлэх 
удирдагчийн үндсэн зэмсгийг ийм хэв маягтай хүн ашигладаггүй. 
Тодорхой чиглэлгүй, тууштай эрмэлзэлгүй ийм нөхцөлд хүмүүс 
ажлаасаа хөндийрч, “Энэ бүхэн ямар хэрэгтэй юм бэ?” гэж гайхаж 
эхэлнэ.

Бусдыг таних чадвар

•	 Эмпати: бусдын сэтгэл хөдлөлийг мэдэрч, тэдний өнцгийг ойлгож, 

санаа бодлыг нь идэвхтэй сонирхдог. 

•	 Байгууллагаа уншиж чаддаг: байгууллага доторх “салхины чиг”-ийг 

таньж, шийдвэр гаргах холбоо байгуулж, дотоод улс төрийг зөв 

зохицуулах чадвартай. 

•	 Үйлчилгээний сэтгэхүйтэй: үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг мэдэрч, түүнийг 

нь гүйцэлдүүлж чаддаг.

Харилцааны чадвар

•	 Алсын хараатай манлайлал: сэтгэл татам алсын хараагаар хүмүүст 

урам зориг төрүүлж, удирдлагыг гартаа авах чадвар. 

•	 Нөлөөлөл: ятгалгын төрөл бүрийн тактикийг эзэмшсэн. 

•	 Бусдыг хөгжүүлэгч: бусдад санал шүүмж болон заавар чиглэл өгөх 

замаар ур чадварыг нь хөгжүүлдэг байх.

•	 Харилцаа: бусдыг сонсох, мөн тод ойлгомжтой, итгэл төрүүлэхүйц, 

мэдрэмжтэй байдлаар санаагаа хүргэх чадвар. 

•	 Өөрчлөлтийн хөдөлгүүр: шинэ санаа гаргах, хүмүүсийг шинэ чиглэлд 

манлайлдаг. 

•	 Зөрчилдөөний менежмент: маргаан, зөрчилдөөнийг намдааж, 

гаргалгаанд хөтөлдөг.

•	 Холбоо тогтоох: холбоо харилцааны сүлжээ үүсгэж, хадгалж чаддаг. 

•	 Багийн ажиллагаа болон хамтрал: багаар ажиллуулах, хамтын 

ажиллагааг идэвхжүүлэх чадвар. 
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Бичил түвшинд судалъя: Байгууллагын уур амьсгалыг 
сайжруулахад манлайллын хэв маягийн нөлөө

Манлайллын хэв маяг бүр байгууллагын уур амьсгалын 6 хүчин зүйлд 
яаж нөлөөлж буйг бид судалсан юм. Доорх тоонууд манлайллын хэв 
маяг болон уур амьсгалын хүчин зүйлс хоорондын корреляцийг харуулж 
байна. Жишээлбэл, уян хатан байдлын хувьд албадлагын хэв маяг -0.28 
корреляцитай гарсан байхад, ардчилсан хэв маяг 0.28 буюу эсрэг чиглэлд 
тэнцүү үзүүлэлттэй гарчээ. Чиглүүлэгч хэв маяг шагнал урамшилтай 
маш эерэг буюу 0.54, үүрэг хариуцлагатай эерэг хэдий ч хүчтэй биш 0.21 
корреляцитай байна. Өөрөөр хэлбэл уг хэв маяг шагнал урамшилтай үүрэг 
хариуцлагаас хоёр дахин өндөр корреляцитай ажээ.

Тоо мэдээнээс харахад чиглүүлэгч хэв маяг уур амьсгалд хамгийн эерэг 
нөлөөтэй, харин найзархаг, ардчилсан, коуч хэв маягууд түүний араас 
тун ойрхон жагсаж байна. Гэсэн хэдий ч ганц хэв маягаар байнга дагнаж 
болохгүй, бүхий л хэв маягийг ядаж үе үе хэрэглэж байвал зохистой 
болохыг судалгаа харуулсан юм.
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Уян хатан 
байдал

-0.28 0.32 0.27 0.28 -0.07 0.17

Хариуцлагатай 
байдал -0.37 0.21 0.16 0.23 0.04 0.08

Стандарт 
жишиг 0.02 0.38 0.31 0.22 -0.27 0.39

Шагнал 
урамшил

-0.18 0.54 0.48 0.42 -0.29 0.43

Тодорхой 
ойлгомжтой 
байдал

-0.11 0.44 0.37 0.35 -0.28 0.38

Тууштай 
эрмэлзэл

-0.13 0.35 0.34 0.26 -0.20 0.27

Уур амьсгалд 
үзүүлэх ерөнхий 
нөлөө

-0.26 0.54 0.46 0.43 -0.25 0.42
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Та албадлагын хэв маягийн хор нөлөөтэй танилцаад хэзээ ч 
хэрэглэж болохгүй юм байна гэж бодож магадгүй. Гэвч манай 
судалгаанд энэ хэв маягийг тун чадварлагаар хэрэглэсэн хэд хэдэн 
тохиолдол олдсон. Алдагдалд орсон хүнсний салбар компанийг 
сэргээн босгохоор томилогдсон захирлын жишээ байна. Шинэ 
захирал эхний шийдвэрээрээ захирлуудын хурлын танхимыг татан 
буулгажээ. Кинонд гардаг сансрын хөлгийн удирдлагын өрөөг 
санагдуулах, урт гантиг ширээтэй энэ танхим компанийг чөдөрлөж, 
уламжлалд хүлсэн албархуу байдлын бэлгэдэл гэж тэр үзжээ. 
Танхимыг үгүй хийж, захирлууд харьцангуй жижигхэн, чөлөөтэй 
орчинд уулзах болсон нь түүний санааг хэн ч анзаарахгүй байхын 
аргагүй тод илэрхийлж, үүний араас салбарын соёл ч дагаад 
өөрчлөгдөв.

Тэгэхдээ албадлагын хэв маягийг сэргээн босголт, компанийг 
гаднаас залгих аюул нүүрлэсэн зэрэг зайлшгүй цөөн тохиолдолд, 
нэн болгоомжтой ашиглах хэрэгтэй. Ийм үед албадлагын арга барил 
бизнест тогтсон буруу зуршлуудыг эвдэх, хүмүүсийг шинэ арга барилд 
оруулах цочроогчийн нөлөө үзүүлэх боломжтой. Газар хөдлөлт, гал 
түймэр зэрэг онцгой нөхцөлд энэ арга барил үргэлж тохирдог. Бас 
өөр юу ч нөлөөлөхөө байсан асуудалтай ажилтантай энэ маягаар 
харьцвал үр дүнд хүрч болно. Гэвч манлайлагч энэ хэв маягаар 
дагнаж, эсхүл онцгой нөхцөл өнгөрсний дараа ч ашигласаар байвал, 
түүний үл ойшоосон хандлага хүмүүсийн урам зориг, сэтгэлийг урт 
хугацаандаа мохоох болно.

Чиглүүлэгч хэв маяг 

Том бол уналтад ороод буй, үндэстэн дамнасан пиццаны сүлжээ 
рестораны маркетингийн дэд ерөнхийлөгч. Удирдлага компанийн 
тааруу гүйцэтгэлд сэтгэл түгшивч яах учраа олохгүй байлаа. Даваа 
гариг бүр тэд борлуулалтын дүнтэй танилцаж, асуудал шийдэх арга 
замаа олж ядна. Томд энэ арга барил үр дүнгүй санагджээ: “Бид 
өнгөрсөн долоо хоногт борлуулалт яагаад муу байсныг мэдэх гэж 
үргэлж оролддог. Компани бүхэлдээ маргааш юу хийхээ бодохын 
оронд өнгөрсөнтэй зууралдаж байна” гэж тэр хэлэв.

Том оффисоос гадуур зохиогдсон стратегийн хуралд сууж байхдаа 



даниел гоулман 

12

хүмүүсийн сэтгэлгээг өөрчлөх боломжийг олж харжээ. Хурал байдаг 
л нэг өнгөц дүгнэлтээр эхлэв: “Компани хувьцаа эзэмшигчдийн 
баялгийг нэмэгдүүлж, хөрөнгийн өгөөжөө өсгөх хэрэгтэй.” Ийм яриа 
рестораны менежерүүдэд шинийг санаачлах, жирийн түвшнээс давж 
ажиллах хүсэл төрүүлэхгүй гэж тэр бодлоо.

Тиймээс Том зоригтой алхам хийв. Хурлын дундуур тэр 
хамтрaгчдаасаа “Бүхнийг үйлчлүүлэгчийн өнцгөөс хараач” гэж 
гуйв.“Үйлчлүүлэгчид амар хялбар байдлыг хүсэж байна. Манай 
компани рестораны бизнес биш, харин өндөр чанартай, захиалахад 
хялбар пиццаны бизнес хийж байгаа. Өөр юу ч биш, яг энэ л бидний 
хийж буй бүхнийг залуурдах учиртай” хэмээн тэр хэллээ. 

Чиглүүлэгч хэв маягийн тод илрэл болсон дүрэлзсэн хүсэл 
тэмүүлэл, тод алсын хараагаараа Том компанид эзгүйрээд байсан 
манлайллын орон зайг дүүргэв. Үнэхээр ч түүний санаа байгууллагын 
шинэ эрхэм зорилгын цөм болжээ. Гэвч үзэл санааны энэ ололт 
дөнгөж эхлэл байлаа. Том эрхэм зорилгыг компанийн өсөлтийг 
жолоодогч хүчин зүйл болгон стратеги төлөвлөлтийн процесст 
суулгахад анхаарав. Мөн тэрээр рестораны менежерүүдэд алсын 
хараагаа ойлгомжтой илэрхийлснээр тэд өөрсдийгөө компанийн 
амжилтын түлхүүр гэдгээ ухаарч, пицца түгээх шинэ арга замыг 
чөлөөтэй эрж хайх эрхтэй гэдгээ ойлгожээ.

Өөрчлөлт хурдан гарлаа. Рестораны менежерүүд хэдхэн 
долоо хоногийн дотор, түгээлтээ түргэсгэх амлалт өгөв. Үүгээр ч 
зогсохгүй тэд бүгд энтрепренер мэтээр сэтгэж, шинэ салбар нээх 
сайн байршлууд олж эхэлсэн нь улам тустай хэрэг болжээ: хөл 
хөдөлгөөнтэй гудамжны үзүүр, автобус, галт тэрэгний буудлууд 
дээрх мухлагууд, нисэх онгоцны буудал, зочид буудлын хүлээлгийн 
танхим гэх мэт.

Томын амжилт бол аз төдий зүйл биш ээ. Бидний хийсэн 
судалгаагаар манлайллын зургаан төрлийн хэв маяг дундаа 
чиглүүлэгч хэв маяг хамгийн үр дүнтэй, уур амьсгалыг бүх 
талаар сайжруулдаг нь тогтоогдсон билээ. Тодорхой ойлгомжтой 
байдлыг аваад үзье. Чиглүүлэгч манлайлагч бол алсын хараатай 
хүн. Тэрээр байгууллагын алсын хараанд хүн бүрийн оруулах хувь 
нэмрийг тодорхой тайлбарлаж хүмүүст урам зориг төрүүлдэг. 



13

үр дүнТэй манлайлал

Ийм удирдагчийн доор ажилладаг хүмүүс ажил нь яагаад, ямар 
учраас чухал болохыг мэдэж байдаг. Чиглүүлэгч манлайлал мөн 
ажилтнуудыг байгууллагын зорилго, стратегид дээд зэргээр тууштай 
эрмэлзэлтэй болгоно. Жижиг даалгавруудыг ерөнхий зургаар 
ойлгуулж дөнгөдөг чиглүүлэгч манлайлагчид тухайн дүр зургаа 
тойрсон бүхий л стандартыг тогтоож өгдөг. Мөн эерэг ч бай сөрөг 
ч бай гүйцэтгэлийн үнэлгээ өгөхдөө компанийг ерөнхий зорилгод 
нь ойртуулсан эсэхээр дүгнэнэ. Амжилтын шалгуур болон шагнал 
урамшуулал бүгдэд тодорхой, ойлгомжтой байдаг. Эцэст нь, уян 
хатан байдалд уг хэв маягийн үзүүлэх нөлөөг авч үзье. Чиглүүлэгч 
манлайлагчид эцсийн зорилтыг тодорхойлдог ч үүнд яаж хүрэхээ 
өөрөө шийдэх эрхийг ажилтан бүрт олгодог. Чиглүүлэгч манлайлагч 
хүмүүст инновац, туршилт хийх, тооцоолсон эрсдэл гаргах эрх 
чөлөөг өгдөг ажээ.

Ийм эерэг нөлөө үзүүлдэг учир чиглүүлэгч хэв маяг бизнесийн 
бараг бүх нөхцөлд тохирдог. Гэхдээ урсгалаараа яваа бизнест бүр ч 
гойд сайн таарна. Чиглүүлэгч манлайлагч шинэ голдирол зураглаж, 
урт хугацааны зорилгод хүмүүсийг нэгтгэдэг.

Чиглүүлэгч хэв маяг ийм хүчтэй нөлөөтэй хэдий ч бүх нөхцөл 
байдалд тохиромжтой гэсэн үг биш. Жишээлбэл манлайлагч 
өөрсөө илүү туршлагатай хүмүүс, экспертүүдтэй хамтран ажиллаж 
байгаа тохиолдолд энэ арга барил бүтэлгүйтэж, тэд түүнийг биеэ 
тоосон, бодит байдлаас тасарсан амьтан гэж бодож ч мэднэ. Бас 
нэг бэрхшээл нь менежер чиглүүлэх хандлагаа хэтрүүлэх юм бол 
амжилттай багуудад тогтсон байдаг тэгш эрхийн мэдрэмжийг эвддэг. 
Хэдий ийм сэрэмжлэх зүйлс бий боловч удирдлагууд “чиглүүлэгч” 
хэв маягийг аль болох түлхүү ашиглах хэрэгтэй. Үүнд тэр дороо 
амжилтад хүрэх баталгаа байхгүй ч алсын тэмүүлэлд тань дэм болох 
нь дамжиггүй.

найзархаг хэв маяг 

Албадагч манлайлагч “Миний хэлснийг хий” гэдэг бол чиглүүлэгч 
манлайлагч “Надтай цуг яв” гэж хэлнэ. Харин найзархаг манлайлагч 
“Хүмүүс бүгдээс чухал” гэх хандлагыг баримталдаг. Энэ манлайллын 
хэв маяг хүмүүсийг л тойрон эргэлдэх бөгөөд, үүрэг даалгавар, 
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зорилтоос илүү хувь хүмүүс, тэдний сэтгэл хөдлөлийг анхаардаг. 
Найзархаг манлайлагч ажилтнуудаа аз жаргалтай байлгаж, эв 
нэгдлийг бататгахын төлөө хичээдэг. Тэр хүмүүстэй чин сэтгэлийн 
холбоо үүсгэж, үүнийхээ давуу талыг ашиглан, тухайлбал тэдний үнэнч 
сэтгэлийг соронздох замаар удирдлагыг хэрэгжүүлнэ. Найзархаг 
хэв маяг харилцааны тал дээр онцгой эерэг нөлөөтэй. Бие биедээ 
таалагддаг хүмүүс илүү их ярилцаж, шинэ санаа, урамшдаг зүйлсээ 
хуваалцдаг. Энэ хэв маяг мөн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлнэ. 
Найзууд нэг нэгэндээ итгэх тул, инновац хийх, эрсдэл хүлээх алхмууд 
тогтмол хийдэг. Түүнчлэн эцэг эхчүүд хүүхдээ өсвөр насанд хүрэхэд 
үргэлж зааж зааварлахаа больдгийн адилаар найзархаг манлайлагч 
хүмүүст ажлаа хэрхэн хийх хэрэгцээгүй заавар тулгахгүй учир уян 
хатан байдал мөн нэмэгдэнэ. Хүн бүр хамгийн оновчтой гэж үзсэн 
аргаараа ажлаа амжуулах эрх чөлөөг тэд олгодог.

Найзархаг манлайлагч ажлаа сайн гүйцэтгэсэн нэгнийг магтаж 
сайшаахдаа сайхан үгсийг харамгүй хэлнэ. Ихэнх хүмүүс жилийн 
эцсийн үнэлгээнээс бусад үед өдөр тутмын ажил дээрээ санал 
шүүмж огт сонсдоггүй, эсвэл зөвхөн зэмлэж буруутгасан үгс 
сонсохоос бус магтаал сайшаал бараг хүлээж авдаггүй тул тэдний 
энэ сайхан үгс ажлын байранд тун хүчтэй нөлөөлдөг. Тиймээс ч 
найзархаг манлайлагчийн таатай үгс хүмүүсийг хүчтэй сэдэлжүүлдэг 
ажээ. Эцэст нь найзархаг манлайлагчид хүмүүст багт харьяалагдаж 
буй мэдрэмж төрүүлэхдээ чадамгай байдаг. Жишээлбэл тэд 
ажилтнаа ресторан юм уу кафед урьж, түүний ямархуу байгаа талаар 
ганцаарчлан ярилцдаг. Багийн амжилтыг тэмдэглэхээр бялуу авч 
ирнэ. Тэд бол гүнзгий харилцаа тогтоох төрөлхийн авьяастай хүмүүс.

“New York Yankees” багийн амин зүрх, сүнс сүлд болсон Жо 
Торри бол найзархаг манлайлагчийн сонгодог төлөөлөл. Тэрээр 
1999 оны Дэлхийн цувралын үеэр тамирчдынхаа сэтгэл зүйг 
чадварлаг жолоодож, сүүлчийн хэдэн долоо хоногийн асар хүнд 
дарамтыг амжилттай даван туулсан юм. Аавыгаа алдаад, шаналж 
буй ч тоглолтоо үргэлжлүүлсээр байсан Скотт Бросиусыг тэр бүтэн 
улирлын турш онцгойлон магтсаар байлаа. Аваргын тоглолтын 
дараах үдэшлэгийн үеэр Торри талбайн баруун хамгаалагч Пол 
Ониллыг зорьж очин уулзав. Өглөө нь аавыгаа тэнгэрт хальсан 
мэдээг хүлээн авсан ч шийдвэрлэх тоглолтод оролцохоор зориглосон 
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Онилл тоглолтоо дуусмагц асгартал уйлжээ. Торре Ониллын зовлон 
шаналлыг ойлгож байгаагаа илэрхийлж, түүнийг “дайчин” хэмээн 
цоллов. Мөн гэрээний маргаанаас болж дараа жил ахин багтаа 
тоглох эсэх нь тодорхойгүй байгаа хоёр тоглогчийг ялалтын баярын 
завшааныг ашиглан олны өмнө сайшаагаад амжлаа. Энэ үйлдлээрээ 
тэр баг болон багийн эздэд энэ хоёр тоглогч ямар үнэ цэнтэй, 
алдахын аргагүй чухал хүмүүс болохыг тодорхой мэдэгдлээ.

Найзархаг манлайлагч хүмүүсийнхээ сэтгэл хөдлөлд анхаарахаас 
гадна өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлд ч анхаарч буйгаа ил тодоор дэлгэн 
харуулдаг. Тэрээр ахыгаа зүрх шилжүүлэн суулгах хагалгаа хүлээн, 
үхэлтэй тэмцэж байх үеийн сэтгэлийн шаналлаа тоглогчидтойгоо 
хуваалцсан удаатай. Бүр түрүү булчирхайн хорт хавдрын 
эмчилгээнийхээ талаар ч багтаа илэн далангүй ярьдаг байжээ.

Найзархаг хэв маяг ерөнхийдөө эерэг нөлөөтэй байдаг тул бүх 
нөхцөл байдалд тохирдог хэдий ч багийн эв нэгдэл, урам зоригийг 
нэмэгдүүлэх, харилцааг сайжруулах, эсвэл алдагдсан итгэлийг 
сэргээх зэрэг тодорхой нөхцөлд бүр ч онцгой нөлөөтэй байдаг. 
Манай судалгаанд оролцсон нэгэн захирал маш хатуу хүний оронд 
томилогджээ. Хуучин удирдлага нь ажилтныхаа хийсэн гавьяаг булаан 
нэр хүндээ өсгөж, хүмүүсийнхээ хооронд яс хаядаг хүн байсан аж. 
Хэдийгээр тэр бүтэлгүйтэж халагдсан ч багийн гишүүд нь сэжигч, 
болгоомжлонгуй болж үлджээ. Шинэ захирал сэтгэл хөдлөлөө айж 
эмээлгүй чин үнэнээр илэрхийлж, харилцааг сэргээх замаар энэ 
байдлыг залруулсан. Хэдэн сарын дараа түүний манлайллын ачаар 
багийн эрч хүч, тууштай эрмэлзэл сэргэсэн байлаа.

Найзархаг хэв маяг олон давуу талтай боловч үүнийг дангаар 
ашиглах нь учир дутагдалтай. Магтаал дээр төвлөрсөн уг хэв 
маяг тааруу гүйцэтгэлийг нүд анин өнгөрөөх, ажилтнууд дундаж 
байдалдаа сэтгэл ханах магадлалыг өсгөдөг. Мөн найзархаг 
манлайлагч хэрхэн сайжрах тал дээр бүтээлч зөвлөгөө хомсхон 
өгдөг учир хүмүүс ажиллах арга барилаа бие даан олох хэрэгтэй 
болно. Нарийн төвөгтэй бэрхшээлүүдийн өмнө тодорхой удирдамж 
шаардлагатай болох үед нь найзархаг удирдагч хүмүүсийг чиглэлгүй 
орхих тал бий. Энэ хэв маягт хэт найдах нь хамт олныг бүтэлгүйтэлд 
хөтлөх эрсдэлтэй. Торри болон бусад найзархаг манлайлагчид энэ 


