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өмнөх үг

Арван жил ямар их өөрчлөлтийг авчраа вэ. 2001 онд намайг “Эхний 

90 хоног” номоо бичиж байхад удирдлагын шинэ албан тушаалд 

очоод ажлаа хэрхэн хурдан гартаа оруулах, энэ үйл явцад удирдагч 

нарт хэрхэн чиглүүлэг өгөх талаар (цаашид үүнийг “шилжилт” гэж 

товчоор нэрлэх болно) мэдлэг мэдээлэл тун хомс байлаа.1 Тухайн 

үед би Харвардын Бизнесийн Сургуульд хэлэлцээр, корпорацын 

дипломат харилцаа сэдвээр хичээл заадаг байв. 1999 онд Дань 

Сиампатай хамтран бичсэн, шинэ захирлуудад зориулсан “Зөв хөл 

дээрээ эхлэх нь” ном маань чамгүй амжилт олсон ч, сургуулийн хамт 

ажиллагсад маань надад энэ сэдвээр цааш мэргэших нь карьерын 

хувьд эрсдэлтэй сонголт гэж анхааруулж байв.2

Би тэдний санаа бодлыг хүндэлж байсан ч, эцэстээ энэ номыг 

бичихээр шийдсэн. Удирдлагын шилжилт маш сонирхолтой, судлах 

зүйл ихтэй сэдэв байв. Онолын болоод практик үүднээс хэн ч 

хөл тавиагүй, үл мэдэгдэх талбар байсан. 1999 оны сүүлээр “Зөв 

хөл дээрээ эхлэх нь” ном хэвлэгдсэний дараахан “Johnson & 

Johnson” компанийн хөгжлийн хэлтсээс надад шинэ томилогдсон 

удирдлагуудад зориулсан сургалт, коучингийн хөтөлбөр боловсруулах 

санал тавив. Энэ ажил цаашдаа судалгааны нягт түншлэл болон 

өргөжиж, “Johnson & Johnson” (цаашид J&J гэх) компани миний шинэ 
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санаагаа туршин хөгжүүлэх гол талбар болсон билээ.

Миний хоёр жил хагасын турш дэлхий даяар дэд ерөнхийлөгч, 

захирлын түвшний хэдэн зуун манлайлагчтай ажиллахдаа сурсан 

зүйлсийн маань охь шим энэхүү “Эхний 90 хоног” ном билээ. 

Номын зарим үндсэн санааг “Зөв хөл дээрээ эхлэх нь” бүтээлээс 

авсан. Тухайлбал суралцах үйл явцыг хурдасгах, эхэн үеийн ялалт 

байгуулах, холбоотнуудтай болох гэх мэт. Гэхдээ тэдгээр санааг цааш 

дэлгэрүүлж, амьдралд туршиж, сайжруулж, бүх түвшний манлайлагч 

нарт тустай практик, цогц арга хэрэгсэл болгон хөгжүүлсэн юм.

Энэхүү номоос та шинэ ажил хүлээж авсан манлайлагчдад 

бодитой үр дүн өгдөг тэдгээр ухагдахуун, арга хэрэгсэл, жишээ, 

практик зөвлөгөөтэй танилцана. “Эхний 90 хоног” ном маань 2003 

оны 11-р сард хэвлэгдмэгцээ гайхалтай сайн борлогдсон. 2004 оны 

зун гэхэд BusinessWeek сэтгүүлийн бестселлер жагсаалтад орж, 

бүтэн 15 сарын турш энэ жагсаалтад багтсаар байв. Энэ амжилт 

миний Харвардаас гарсан үетэй азаар давхцаж, цаашдаа академик 

чиглэлээр ажиллахгүй байх хүслийг минь улам баттай болгосон. 

Ингээд би “Genesis Advisers” гэх манлайллын хөгжлийн компаниа 

нээж, байгууллагуудад хүмүүсээ шинэ ажилд хурдан гаршуулахад 

туслах болсон юм.

Бизнесийн ихэнх ном, бүр маш амжилттай бүтээлүүд хүртэл нэг 

хоёр жил сайн зарагдаад замхардаг. Харин “Эхний 90 хоног” номын 

хувь заяа тэс өөрөөр эргэсэн. Энэ ном бүтэн арван жил өндөр 

борлуулалттай байж, зөвхөн англи хэлнээ гэхэд 800 мянган хувь 

зарагджээ. Үүнээс 2011 оны борлуулалт гэхэд л 75 мянган хувь 

байна. Өнгөрсөн арван жилд энэ бүтээл “Harvard Business Review 

Press”-ийн бестселлер жагсаалтад тэргүүн эгнээнд багтсаар ирлээ. 

Түүнчлэн дэлхийн 27 хэлнээ орчуулагдаж, Harvard Business Pub-

lishing-ээс эрхлэн гаргасан “Leadership Transitions” нэртэй шилдэг 

цахим сургалтын суурь болсон юм.3

Эдгээр амжилт “Эхний 90 хоног” бүтээлийг бизнесийн 

сонгодгуудын нэг болсныг гэрчилнэ. “Сонгодог” гэх үгнээс 

хуучирсан гэх өнгө аяс цухалздаг тул энэ цол надад зарим талаар 

таатай санагддаггүй. Гэсэн хэдий ч 2009 онд “800-CEO-READ” номын 
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худалдааны мэргэшсэн компанийн Жак Коверт, Тодд Саттерстэн 

нарын сонгон шалгаруулсан, бүх цаг үеийн бизнесийн шилдэг 100 

номын жагсаалтад энэхүү бүтээл маань багтсанд би баяртай байдаг. 

Энэхүү шагнал номд өгүүлсэн санаанууд өдгөө ч ач холбогдолтой, 

үр нөлөөтэй байгааг нотлохын сацуу, шинэ үеийн манлайлагч нарт 

албан тушаал амжилттай сэлгэж сурах хэрэгцээ цаашид ч байхын 

нэгэн баталгаа болсон юм.

Номын олонд хүрсэн цаг хугацаа компаниуд шинэ ажилтны 

чиглүүлэг, гүйцэтгэх захирлын залгамж халаа зэрэг сэдвийг 

идэвхтэй сонирхох болсон үетэй давхцаж, ном маань эдгээртэй 

хамт цойлон түгсэн билээ. Genesis Advisers-ийн J&J дээр хийсэн 

ажил бүр анхнаасаа гаднаас орж ирсэн хүмүүс болон дотроосоо 

тушаал дэвшсэн хүмүүсийн аль алинд чиглэсэн байв. Зөвхөн гаднаас 

ирсэн шинэ хүмүүст анхаараад, дотроо шилжсэн хүмүүсийг орхих 

нь буруу гэдэгт би одоо ч итгэлтэй байна. Тэгэхдээ энэ салбарын 

хөгжилд гаднаас орж ирсэн хүмүүсийг амжилттай ажиллуулах 

сонирхол ихээхэн түлхэц болсон нь үнэн. Авьяас чадвартай 

хүмүүсийн төлөөх тэмцэл ширүүсэхийн хэрээр шинэ хүмүүс ажил 

дээрээ бүтэлгүйтэх, хангалтгүй ажиллах, тогтож үлдэхгүй байхын 

гарз хохирлыг байгууллагууд улам ч тодоор мэдрэх болов. Олон 

байгууллага шинэ хүмүүсийг ажил дээр нь хурдтай гаршуулдаг 

болохын төлөө “Эхний 90 хоног” аргачлалыг нэвтрүүлсэн. Манай 

Genesis Advisers компанийн хамтран ажилласан байгууллагуудаас 

гадна мянга мянган газрын хүний нөөц, сургалт хөгжлийн хэлтэс 

“Эхний 90 хоног” аргачлалыг бие даан хэрэгжүүлсэн байдаг. The 

Economist сэтгүүл 2006 онд “Эхний 90 хоног” номыг хүний нөөцийн 

дасан зохицох хөтөлбөрийн “Библи” хэмээн өргөмжилсөн билээ.4 

Дасан зохицох хөтөлбөр, шилжилтийг хурдасгах сэдвээр сүүлийн 

үед томоохон хэмжээний бага хурлууд зохиогдох болсон нь энэ 

талбарын хөгжил өндөр түвшинд хүрч буйн нэг илрэл юм.

Миний бодол сэтгэлгээ ч энэ арван жилд зарим талаар мэдээж 

өөрчлөгдсөн. Түүнийгээ номын шинэ хэвлэлд шигтгэн орууллаа. Би 

албан тушаал сэлгэж буй удирдагч нартай үргэлж ойрхон ажиллаж, 

судалгаа хийж, эндээс олсон практик туршлага болон судалгааны 

үр дүнгээ илүү сайн загвар, аргачлал боловсруулахад зориулсаар 
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ирсэн. Тэр хүрээнд дараах бүтээлүүдийг бичиж хэвлүүлжээ:

•	 “Shaping the Game” (Harvard Business Review Press, 2006) 

Манлайлагчид шинэ ажлын гараагаа амжилттай эхлэхийн 

тулд хэлэлцээр хийх, бусдад нөлөөлөх аргуудыг хэрхэн 

ашиглах тухай ном.5

•	 “The First 90 Days in Government” – “Эхний 90 хоног” номын 

төрийн байгууллагад зориулсан хувилбар. Кэйт Рийвис болон 

Сангийн яамны удирдлагад ажиллаж байсан Питер Дэли 

нартай хамтран бичсэн.6

•	 “The Pillars of Executive Onboarding” (Talent Management 

сэтгүүл, 2008 оны 10-р сарын дугаарт хэвлэгдсэн нийтлэл) 

Энэхүү нийтлэлд дасан зохицох хөтөлбөрийн гол хэсгүүдийг 

авч үзсэн. Тухайлбал бизнесийн танилцуулга, талуудын 

хүлээлт, ажлын нийцэл, соёлд дасан зохицох үйл явц, улс 

төрийн холбоо хэлхээ гэх мэт.7

•	 “Your Next Move” (Harvard Business Review Press, 2009) Албан 

тушаал сэлгэж буй удирдагчид байгууллагын өөрчлөлтийн 

сорилтыг хувийн дасан зохицох сорилтоосоо ялгахын ач 

холбогдлыг онцолсон бүтээл. Мөн энэхүү номд тушаал ахих, 

хуучин хамт ажиллагсдаа удирдах, дасан зохицох хөтөлбөрт 

хамрагдах, өөр улс руу нүүх зэрэг шилжилтийн олон төрлийг 

авч үзсэн юм.8

•	 “Picking the Right Transition Strategy” (Harvard Business Review, 

2009 оны 1-р сарын дугаар) “Эхний 90 хоног” номын анхны 

хэвлэл дэх СТАРС загварыг улам боловсронгуй болгож, 

загварт ангилсан бизнесийн янз бүрийн нөхцөлд стратегийг 

хэрхэн уялдуулах талаарх нийтлэл.9

•	 “How Managers Become Leaders” (Harvard Business Review, 

2012 оны 6-р сарын дугаар) Бизнесийн аль нэг чиг үүргийг 

удирдаж байсан хүн, бизнесээ бүхлээр нь удирдах үед 



АрвАН жИлИЙН ОЙН ХЭвлЭлИЙН ӨмНӨХ үГ  xi

явагдах “7 төрлийн суурь хувьсал”-ын талаарх судалгааны үр 

дүнг товч өгүүлсэн нийтлэл.10

Мөн би өнгөрсөн 8 жилийн турш “Genesis Advisors” компанийнхаа 

харилцагчдад зориулж, “Эхний 90 хоног” хөтөлбөрөө үргэлж 

шинэчилсээр ирсэн нь миний бодол сэтгэлгээний төлөвшилд хүчтэй 

нөлөөлснийг дурдах хэрэгтэй. Саяхнаас бид “Хурдасгуур” гэх шинэ 

коучингийн хөтөлбөр, мөн веб суурьтай, виртуал багаар ажиллах 

дасгал сургалтууд, эмч нарыг эмнэлэг, судалгааны институтээс 

бизнесийн орчин руу шилжихэд туслах тусгай хөтөлбөр зэргийг зах 

зээлд нэвтрүүлээд байна.

Түүнчлэн “Эхний 90 хоног” болон түүний араас гарсан миний 

бусад бүтээлүүд удирдлагын шилжилтийг хурдасгах чиглэлд олон 

судлаач мэргэжилтнүүдийн сонирхлыг татсанд баяртай байдаг. 

Энэ сэдвээр өдгөө олон шинэлэг судалгаа, бүтээлүүд төрөн гарах 

болжээ11. Дуурайна гэдэг бол хамгийн сайхан магтаал гэгчээр, миний 

гаргасан олон ухагдахуун, аргачлал, нэр томьёог бусад мэргэжилтэн, 

зөвлөхүүд авч ашиглаж буй нь надад үнэхээр таатай байдаг. Тухайлбал 

СТАРС загвар, шилжилтийн үед сэрэмжлэх урхинууд, эхэн үеийн 

ялалт байгуулахын ач холбогдол12, “бүрхэг зааг”-ийн тухай ойлголт 

(Ажлын саналыг хүлээж авахаас ажлаа албан ёсоор эхлэх хүртэлх 

хугацааг хэлнэ. Энэ санааг Дань Сиампагийн хамт боловсруулсан)13, 

шинэ удирдагчийн эрсдэлийн үнэлгээнд байгууллагын өөрчлөлтийн 

сорилт болоод хувийн дасан зохицох сорилтыг ялгаж салгахын ач 

холбогдол14 зэргийг нэрлэж болно.

Өнгөрсөн арван жил гайхалтай он жилүүд байлаа. Энэ аян замд 

надад тусалсан олон хүнд би талархах учиртай. Юуны өмнө уг санааг 

анх боловсруулж, практикт нэвтрүүлэх үед голлон нөлөөлсөн хоёр 

хүнийг дурдъя. “Right from the Start” номыг надтай хамтран бичсэн 

Дань Сиампа болон хамтрагч Шона Слак хоёртоо гүн талархал 

илэрхийлье. Harvard Business Review Press хэвлэлийн газрынхан болон 

редакторууддаа, тэр дундаа намайг үргэлж урамшуулж, чиглүүлж, 

миний ажлыг сайжруулдаг Жеф Кэхоед онцлон талархаж байна. 

Мөн манай Genesis Advisers компанийн харилцагч байгууллагын 

удирдлагууд намайг дэмжиж, бидэнд итгэн, манай ажилд хөрөнгө 
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оруулсанд гүн талархал илэрхийлье. FedEx компанийн Беки Аткэйсон 

болон түүний хамт ажиллагсад, Johnson & Johnson компанийн Инаки 

Бастаррика, Рон Боссерт, Каролин Камерон, Майкл Эхрет, Тэд Нюан, 

Доуг Со Ху нарт онцгойлон талархал илэрхийлье. Эцэст нь Genesis 

Advisers компанийн ажилтнууддаа, тэдний хичээл зүтгэлд, түүнчлэн 

Керри Брунелд миний гар бичмэлийг засварлаж өгсөнд баярлалаа.





Удиртгал:  
Эхний 90 хоног

АНУ-ын шинэ ерөнхийлөгч 100 хоногийн дотор өөрийгөө батлан 

харуулах ёстой байдаг. Харин танд 90 хоног бий. Шинэ албан 

тушаалд томилогдсон эхний сарууд тань таны цаашдын амжилт 

уналтад шийдвэрлэх нөлөөтэй.

Шинэ ажил дээр очоод бүтэлгүйтсэн хүний карьер тэндээ дуусах 

ч аюул бий. Гэхдээ албан тушаал амжилттай шилжинэ гэдэг нь 

зөвхөн бүтэлгүйтлээс зайлсхийх төдий биш юм. Амжилтгүй яваа 

удирдагчдын замналыг судлаад үзэхэд тэдний орооцолдсон сөрөг 

орчил ажлаа авсан эхний сартай нь үргэлж шахам холбогддог. 

Тухайн үедээ шууд унаж бүдэрсэн нь байхад, тэр үед гаргасан 

алдаанаасаа болж карьерын боломжоо тултал ашиглаж чадахгүй 

болсон хүн ч олон байдаг. Хүмүүс ингэж карьер ахих, байгууллагын 

хөгжилд хувь нэмэр оруулах боломжоо алддаг ажээ.

Албан тушаалын шилжилт яагаад чухал вэ? Хүний нөөцийн 1300 

гаруй захирлаас судалгаа авахад 90 гаруй хувь нь, “шинэ ажилд 

томилогдох нь удирдагчийн ажил хэргийн замналын хамгийн эгзэгтэй 

үе”1 хэмээн дуу нэгтэй хариулжээ. Цаашлаад “шинэ ажил дээрх 

эхний хэдэн сар нь тухайн хүний цаашдын ирээдүйг ерөнхийдөө 

хэлээд өгдөг” хэмээн 75% нь хариулсан байна. Нэг үгээр хэлэхэд 

муу эхлэл таныг шууд бүтэлгүйтэлд унагахгүй байлаа ч, амжилтад 
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хүрэх боломжийг тань асар ихээр хумина.

Албан тушаал сэлгэхийн нэг давуу тал нь бүхнийг шинээр эхэлж, 

байгууллагад хэрэгтэй байгаа өөрчлөлтийг хийх боломж гардаг 

явдал юм. Гэхдээ энэ бас таны хувьд маш эгзэгтэй үе. Учир нь танд 

тогтсон харилцаа холбоо байхгүй, та бас шинэ ажлаа нарийн сайн 

мэдэхгүй байгаа. Хүмүүс таны үйл хөдлөл бүрийг ажиглаж, ямархуу 

манлайлагч, хэн болохыг тань танихаар зүйл бүрээр шүүн цэгнэж 

буй. Тэд таны ур чадварын талаар гайхам хурдан дүгнэлт гаргана. 

Хүмүүсийн нэгэнт тогтсон бодлыг өөрчлөх амаргүй байдаг. Хэрвээ та 

хүмүүсийг итгэлийг хүлээж, эхэн үеийн ялалт байгуулж чадвал, таны 

ажил энэ эрчээрээ урагшилж, яван явтал тань үр шим нь гарсаар 

байх магад. Харин та эхний хэдхэн сардаа унах нүхээ өөрөө ухсан 

бол их л зүдэргээтэй аяныг туулах вий.

Карьер шилжих чадварыг эзэмших нь

Нэг (тэр байтугай 2-3) компанид насаараа тогтож ажилладаг үе ард 

хоцорчээ. Шинэ үеийн манлайлагчид бууриа олон сэлгэдэг болсон. 

Тийм ч учраас шинэ ажлыг хурдан чадмаг гартаа оруулах чадвар нэн 

чухал болоод байна. Genesis Advisers, Harvard Business Review, Inter-

national Institute of Management Development байгууллагын хамтарсан 

судалгаанд (цаашид Genesis/HBR/IMD-ийн судалгаа гэх) дунджаар 

18.2 жилийн ажлын туршлагатай, нийт 580 гаруй удирдагчийг 

хамруулсан юм2. Тэд ажил эрхэлсэн хугацаандаа дунджаар 4.1 удаа 

тушаал дэвшиж, 1.8 удаа бизнесийн чиг үүргээ сольж (борлуулалтаас 

маркетинг руу шилжих гэх мэт), 3.5 удаа шинэ компанид ажилд орж, 

компани дотроо салбар хооронд 1.9 удаа шилжиж, мөн 2.2 удаа 

газарзүйн байршлаа сэлгэсэн байв. Энэ нь судалгаанд оролцогчид 

нийт дунджаар 13.5 удаа буюу 1.3 жил тутам карьерын шилжилт 

хийсэн гэсэн үг. Эдгээр шилжилт заримдаа давхцаж таардаг тухай 

хойно өгүүлнэ. Эндээс гарах дүгнэлт нь тодорхой. Амжилттай карьер 

бол нэг ёсны ээлж дараалсан амжилттай томилгооны цуваа юм. 

Амжилттай гараа амжилттай ажлын эхлэл болно.

Манлайлагчид дээрх илт тодорхой шилжилтүүдээс гадна олон 
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далд шилжилтийг мөн туулдаг. Ийм шилжилтийн үед ажлын байрны 

нэр солигдохгүй ч, үүрэг хариуцлагад томоохон өөрчлөлт орно. 

Ихэвчлэн байгууллагын хурдтай өсөлт, бүтцийн өөрчлөлт, нэгдэлт 

зэргээс үүдэж ийм өөрчлөлт гарах ба энэ нь амьдралд түгээмэл 

тохиолддог. Удирдагчид энэ мэт далд өөрчлөлтийг тэр бүр шилжилт 

гэж үздэггүй, эсхүл хангалттай анхаардаггүйн улмаас ноцтой эрсдэлд 

орох тал бий. Анзаараагүй орчихсон өөрчлөлт хамгийн аюултай.

Түүнчлэн удирдагчийн эргэн тойрны хүмүүсийн шилжилт мөн 

түүнд нөлөөлнө. Fortune 500 жагсаалтын компаниудад жил бүр 

нийт удирдах ажилтны 1/4 орчим нь ажлаа сэлгэдэг байна.3 Нэг 

удирдагчийн шилжилт ойролцоогоор эргэн тойрных нь 10 гаруй 

хүний (түүний удирдлага, зэрэгцээ ажиллагсад, шууд удирдлагын 

ажилтнууд болон бусад оролцогч талуудын) гүйцэтгэлд нөлөөлдөг 

ажээ.4 Тиймээс та өөрөө ажлаа солиогүй ч, өөр хэн нэгний шилжилт 

танд нөлөөлж байх магадлал тун өндөр. Үүнийг мэдье гэвэл эргэн 

тойронд тань хэчнээн хүн шинэ ажлынхаа эхний 90 хоног дотор 

явааг тоолоод үз. Энэ тоо таныг гайхшируулах вий.

Сайн манлайлагч байх тухай ерөнхий сэдвийг хөндсөн бүтээл, 

хэлэлцүүлэг олон гардаг ч, манлайллын шилжилт, карьерын 

өөрчлөлтийг хурдтай бөгөөд амжилттай туулах тухай судалгаа, 

бүтээл хомс хэвээр байна. Хүмүүс одоо ч гэсэн ажил хэргийн 

амьдралын энэ эгзэгтэй нугачааг ямар ч бэлтгэлгүй шахам туулж 

байна. Тэдэнд туслах мэдлэг, арга хэрэгсэл бараг байхгүй гэхэд 

хилсдэхгүй. Энэхүү номоор чухам тэр орон зайг нөхөхийг зорилоо.

Хугарлын цэгтээ хүрэх нь

Аливаа шилжилтийн үед хугарлын цэгтээ аль болох хурдан 

хүрэхийг зорих хэрэгтэй. Энэ цэг нь таны шинэ байгууллагаасаа 

авсан, эргүүлж өгсөн хоёрын тэнцэх цэг юм. Зураг У.1-д үзүүлснээр 

шинэ удирдагч ажлаа эхлэх үед байгууллагад үнэ цэний хорогдол 

үүссэн байна. Яваандаа тэр хүн ажилдаа суралцаж, бодитой үр 

бүтээл гаргаснаар үнэ цэн бүтээж эхэлнэ. Ийн явсаар тухайн хүн 

хугарлын цэгтээ хүрээд, үүнээс цааш байгууллагад цэвэр үнэ цэн 
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бүтээгч нэгэн болдог ажээ (хүмүүс ийм л байхыг хүсдэг).

200 гаруй компанийн гүйцэтгэл захирал, ерөнхийлөгчөөс судалгаа 

авахад, гаднаас шинээр орж ирсэн, эсхүл дотроосоо тушаал дэвшсэн 

дунд түвшний удирдагч нар шинэ ажил дээр хугарлын цэгтээ хүрэх 

хугацаа дунджаар 6.2 сар байдаг хэмээн хариулсан юм.5 Мэдээж 

энэ хугацаа нэлээд өргөн хэлбэлзэнэ. Хэрэв та гамшгийн гэмээр 

хүнд нөхцөлд ажил хүлээж авсан бол томилогдсон цагаасаа шууд л 

үнэ цэн нэмж эхэлж магадгүй. Харин маш амжилттай байгууллагад 

гаднаас шинээр орсон бол цэвэр үнэ цэн бүтээгч болтол магад жил 

гаруйн хугацаа өнгөрнө. Гэхдээ энэ хугацаа хэчнээн янз бүр байлаа 

ч бүх нөхцөлд зорилго нь адилхан байна: Аль болох оновчтой замаар 

явж хугарлын цэгтээ хурдан хүрэх. (Шилжилтийн төрлөөс хамаараад 

харилцан адилгүй сорилт тулгардаг тухай хойно дэлгэрэнгүй өгүүлнэ.)

Энэ ном танд удирдлагын түвшнээс үл хамааран хугарлын цэгт 

хүрэх хугацааг эрс түргэсгэх ерөнхий замын зургийг танилцуулах 

юм. Уг номын зарчмуудыг ашигласнаар шилжилтийн хугацааг 40 

хүртэл хувиар богиносгож болохыг судалгаагаар харуулаад байна.6

ЗУрАГ У.1

Хугарлын цэг
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Шилжилтийн замд сэрэмжлэх урхинууд

Та ихэнх удирдагчийн адилаар карьерын шилжилт хийх ухааныг 

амьдралын их сургуульд алдаж онож сурсан байх. Янз бүрээр 

туршиж, алдаж, эцэст нь ялалт байгуулах явцдаа та өөрт тохирсон 

нэг арга барилтай болсон байж таарна. Энэ арга барил тань наанадаж 

л өнөөдрийг хүртэл үр дүнгээ өгсөн биз ээ. Гэхдээ зарим газар үр 

дүнгээ өгсөн зүйлс өөр орчинд тохирохгүй байж болно. Яг ийм явдал 

болж буйг ухаарах үед тань бүх зүйл хожимдсон байх вий. Тийм ч 

учраас олон хүн төрөл бүрийн орчинд хэдийн туршиж баталсан, цогц 

загварыг ашиглах нь чухал юм.

Жишээ нь хүмүүсийн түгээмэл гаргадаг зарим алдааг харцгаая. 

Энэ жагсаалтыг бид туршлагатай удирдагч нартай хийсэн ярилцлага 

болон Genesis/HBR/IMD-ийн судалгаанд үндэслэн бэлдлээ. Доорх 

жагсаалтыг уншихдаа хувийн туршлагатайгаа харьцуулж бодоорой.

мэддэг зүйлдээ баригдах. Өмнөх ажил дээрээ хийдэг 

байсан зүйлсээ шинэ ажил дээрээ давтаж хийвэл амжилтад 

хүрнэ гэж бодох. Шинэ албан тушаал өөрөөс нь зарим нэг 

зүйлээ өөрчлөхийг, бас зарим шинэ ур чадварт суралцахыг 

шаардаж буйг олж харахгүй байх.

“Ямар нэг юм хийх ёстой” гэсэн сэдлээр хөдлөх. Ямар 

нэг зүйл хурдхан хиймээр бодогдож, байгууллагад өөрийн 

гэсэн ул мөрөө гаргахаар юу юугүй хүчлэн зүтгэх. Ингэснээр 

суралцахад цаг гаргалгүй, алдаатай шийдвэрт хүрч, 

хүмүүсийн эсэргүүцлийг өдөөнө.

Бодит бус хүлээлт үүсгэх. Зорилгоо хэлэлцэж тохироогүй, 

эсхүл тодорхой, биелэхүйц зорилго тавиагүйгээс болж 

хэчнээн сайн ажиллаа ч дээд удирдлага болон бусад 

оролцогч талын хүлээлтэд нийцэх аргагүй болох.

Хэт ихийг хийхээр оролдох. Тал бүр тийш үсчиж, олон ажил 

санаачлаад, тэр дундаас ядаж зарим нь үр дүнгээ өгнө байх 

хэмээн найдаж суух. Ингэснээр танай хүмүүс төөрөлдөж, гол 
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төслүүд тань нөөцөөр дутна.

Бэлэн хариулттай орж ирэх. Шинэ ажлынхаа талаар 

өөрийгөө бүхнийг мэднэ гэж бодох, эсхүл орж ирмэгцээ 

асуудал, шийдлийн талаар яаран дүгнэлт хийх. Ингэснээр 

танд нөхцөл байдлыг тайлбарлан ойлгуулах гэж байсан 

хүмүүсийг өөрөөсөө түлхэж, илүү сайн шийдэл олох 

боломжийг алдана.

Буруу зүйлийг анхаарч судлах. Бизнесийн техникийн талыг 

хэт сонирхож судлаад, шинэ ажлынхаа соёлын болон улс 

төрийн орчныг анхаарахгүй орхих. Ингэснээр яг юу болоод 

байгааг олж харахад туслах соёлын ойлгоц, харилцаа холбоо, 

мэдээллийн сувгаар дутна.

Зэрэгцээ түвшний харилцааг үл ойшоох. Босоо чиглэлийн 

харилцаа буюу дээд удирдлага, доод ажилтнууддаа хэт 

төвлөрөөд, зэрэгцээ ажиллагсад болон бусад талуудад 

хангалттай анхаарахгүй байх. Ингэснээр та тухайн ажил дээр 

амжилтад хүрэхэд юу шаардлагатайг бүрэн олж харахгүй 

бөгөөд дэмжих холбоотнуудтай болох эхэн үеийн боломжоо 

алдана.

Та эдгээр алдааг гаргаж байсан уу? Бусад хүмүүсийн ингэж 

алдахыг харж байв уу? Одоо шинэ ажлынхаа талаар ахин нэг 

эргэцүүлж бодоорой. Таны хувьд энэ мэт алдаа гаргах аюул байна 

уу? Ажлын гараагаа унаж бүдрэлгүй эхэлж, хугарлын цэгтээ хурдан 

хүрэхийн тулд дээрх түгээмэл урхинуудаас сэрэмжлээрэй.

Эрчээ авах нь

Дээрх алдаанууд уруудан доройтох сөрөг орчил руу таныг түлхэн 

оруулна (зураг У.2-ыг харна уу). Шинэ удирдагч барианаас хөдлөхдөө 

зөв зүйлийг зөв аргаар сураагүйгээс болж, буруу шийдвэр гаргаж, 

хүмүүсийн итгэлийг алдаж болно. Үүнээс болж хүмүүс түүний 
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гаргасан дүгнэлтэд итгэхээ больж, тэрээр цаашид бусдаас хэрэгтэй 

мэдээллээ олж авахад улам хэцүү болно. Ийнхүү тэр анх гаргасан 

буруу үйлдлээ залруулахад хамаг хүчээ барж, сөрөг орчилд улам 

гүн ороогдож байна.

Гэхдээ шинэ удирдагч ганц сөрөг орчлоос зайлсхийх бус, басхүү 

эерэг орчлыг эхлүүлэхээр зорих хэрэгтэй. Эерэг орчил амжилтын 

хүрд болж, цааш ажлаа улам эрчимжүүлэхэд тусална (зураг У.3-ыг 

харна уу). Зөв суралцахуй дээр үндэслэн, зөв сайн шийдвэрүүд 

гаргавал жишээ нь хүмүүс түүнд улам итгэнэ. Хүмүүс түүний үнэлэлт 

дүгнэлтэд итгэдэг болохын хэрээр тэрээр улам их зүйлийг олж 

мэдэж, хэцүү асуудал дээр оновчтой шийдвэр гаргах боломж нь 

нэмэгдэнэ.

ЗУрАГ У.2

Шилжилтийн сөрөг орчил
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Тиймээс шинэ ажлаа хурдан гартаа оруулж, эрчтэй эхэлье гэвэл 

юуны түрүүнд таны нэр хүндийг сэвтээх сөрөг орчилд унахаас 

сэрэмжилж, эерэг орчилд орохыг хичээгээрэй. Манлайлал эцсийн 

дүндээ бусдад нөлөөлөх чадамж, хөшүүрэгтэй холбогддог. Та ямар ч 

албан тушаалд байлаа гэсэн эцэстээ ганц л хүн. Таны амжилт бүтээлд 

байгууллага доторх олон хүний хүчин зүтгэл хэрэгтэй. Хэрвээ та 

ажлын гараагаа зөв эхэлбэл хүмүүс таны алсын хараа, мэргэшсэн 

чадвар, эрч хүчинд татагдаж, ололт амжилтыг тань тэтгэнэ. Үгүй 

бол та сөрөг орчилд ороогдоно. Нэгэнт орсон бол эндээс гарах маш 

хэцүү, бүр боломжгүй ч байж мэдэх юм.

Суурь зарчмуудыг ойлгох нь

Нэг талаас шинэ албан тушаал, түүнд агуулагдаж буй аюул 

ЗУрАГ У.3

Шилжилтийн эерэг орчил
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болоод боломж, нөгөө талаас томилогдон очсон шинэ хүн, түүний 

давуу болоод эмзэг талууд хоорондын эгзэгтэй хариу үйлчлэлээс 

шилжилтийн үеийн уналт доройтол үүдэн гардаг. Шилжилтийн уналт 

бүтэлгүйтлийг дан ганц манлайлагчийн хувийн алдаа дутагдалтай 

холбож үзэх нь учир дутагдалтай. Миний судалсан бүх л удирдагч 

гайхам амжилтын намтар түүхтэй хүмүүс байсан. Бас бүтэлгүйтлийг 

ямар ч мундаг хүн давах аргагүй, гарцаагүй хүнд нөхцөл байдлаас 

болсон гэж цагаатгах ч буруу юм. Шинэ ажил дээр бүтэлгүйтсэн 

удирдагчдын анхны нөхцөл нь өндөр амжилттай удирдагчдын анхны 

нөхцөлөөс тэр бүр муу байдаггүй. Шинэ удирдагч нөхцөл байдлын 

хэрэгцээ шаардлагыг буруу үнэлсэн, эсхүл дасан зохицох ур чадвар, 

уян хатан байдал дутсанаас бүтэлгүйтдэг ажээ.

Танд сайн мэдээ дуулгахад, албан тушаал шилжих үеийн энэ 

эрсдэлийг бууруулж, хугарлын цэгтээ хурдан хүрэхэд туслах 

системтэй аргачлал бидэнд бий. Удирдлагуудад шилжилтийн үеийн 

янз бүрийн нөхцөл байдал тулгардаг. Гэхдээ эдгээрийг гол шинжээр 

нь ангилж, стартап, уналтад орсон бизнес гэх мэтээр бүлэглэж 

болно. Цаашлаад удирдлагын бүх түвшинд амжилттай шилжилтийн 

суурь болдог “эхэн үеийн ялалт байгуулах” зэрэг нийтлэг зарчмууд 

мөн бий. Амжилтын түлхүүр нь тухайн нөхцөлд тохирсон стратегийг 

олж сонгоход оршдог.

Арав гаруй жилийн судалгаа, практикаар шалгагдсан энэхүү 

загвар танд шинэ албан тушаалд асар хурдтай, амжилттай шилжихэд 

тусална. Зөв зүйлээ сонгож хийснээр шинэ ажлаа эрчтэй эхэлж, 

өндөр амжилтын зүг чиглэх болно. Одоо танд шилжилтийн үед хийх 

ёстой, амин чухал, суурь ажлуудын жагсаалтыг толилуулъя.

•	 Өөрийгөө бэлд. Оюун бодлоо хуучин ажлаасаа салгаж, шинэ 

ажлаа хүлээн авахад бэлдэнэ гэсэн үг. Хүмүүсийн гаргадаг 

хамгийн том алдаа бол өнөөдрийн амжилтыг тань бүтээсэн 

зүйлс цаашдаа ч амжилтын баталгаа болно гэж найдах 

юм. Мэддэг зүйлсээсээ тас зуураад, хамаг хүчээ түүндээ 

зориулсан ч, эцэст нь гаслантайяа бүтэлгүйтсэн түүх хаа 

сайгүй таардаг.
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•	 Суралцах явцаа хурдасга. Шинэ байгууллагадаа сурцын 

муруйгаар аль болох хурдан өгс. Тэдний зах зээл, 

бүтээгдэхүүн, технологи, систем, бүтэц зохион байгуулалт, 

соёл, дотоод улс төрийг ойлгож мэд. Энэ их мэдээлэл таныг 

балмагдуулж магадгүй. Тиймээс юуг олж мэдэх хэрэгтэй, 

түүндээ хэрхэн хамгийн дөт замаар хүрэхээ бодлоготой 

зохион байгуулж, төвлөрч ажиллах хэрэгтэй.

•	 Нөхцөл байдалд тохирох стратегийг сонго. Таны ажлын 

төлөвлөгөө, хэрэгжилт ямар байх нь тухайн нөхцөл байдлаас 

ихээхэн шалтгаална. Тухайлбал стартап дээр (стартап нь 

шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ процесс, шинэ үйлдвэр, эсхүл шинэ 

бизнес гэх мэт хэлбэрээр байж болно) тулгарах бэрхшээлүүд 

уналтад ороод буй бүтээгдэхүүн, процесс, үйлдвэрийг 

сэргээн босгоход тулгарах бэрхшээлээс тун өөр. Иймд 

нөхцөл байдлаа оновчтой үнэлэх нь ажлын төлөвлөгөөний 

чухал бэлтгэл болно.

•	 Эхэн үеийн ялалт байгуул. Эхэн үеийн ялалтууд таны ажилд 

итгэлцэл, эрч хүчийг авчирна. Энэ нь таны эргэн тойронд 

эерэг орчил үүсгэж, гаргасан хүчин чармайлтыг тань улам 

дэмжиж, сайн сайхан зүйлс өрнөж буй мэдрэмж төрүүлнэ. Та 

эхний хэдэн долоо хоногтоо багтаан хүмүүсийн итгэлийг олох 

хэрэгтэй. Цааш эхний 90 хоногтоо багтаан таныг хугарлын 

цэгт тань илүү хурдан хүргэх, бизнест үнэ цэн бүтээх, үр дүнг 

сайжруулах арга замуудыг олох хэрэгтэй.

•	 Амжилтаа хэлэлцэж тохир. Мэдээж таны ажил хэргийн 

хамгийн чухал харилцаа гэдэг утгаар нь нэн тэргүүнд 

даргатайгаа (эсхүл дарга нартайгаа) үр бүтээмжтэй ажлын 

харилцаа тогтоож, хүлээлтийг нь удирдах хэрэгтэй. Үүний 

тулд нөхцөл байдал, хүлээлт, ажиллах арга хэлбэр, хэрэгцээт 

нөөц, таны хувийн хөгжил зэрэг сэдвээр түүнтэй хэд хэдэн 

цуврал ярилцлага хийхээр нухацтай бодож төлөвлөнө. 

Энэ хүрээнд эхний 90 хоногийн төлөвлөгөө гаргаж, 

удирдлагатайгаа зөвшилцөх нь нэн чухал юм.


