
Хэцүү яриа



2  минутын менежер цуврал 

Танд цаг бага байна уу? Бизнес, ажил хэргийн чухал 
чадваруудын талаарх үндсэн ойлголтыг багтаасан 
товч, практик энэхүү цувралын номууд танд түргэн 
суралцаж, мэдлэгээ сэргээхэд тань тусална. Өсөж хөгжих 
тэмүүлэлтэй мэргэжилтэн, удирдлага та бүгдэд зориулан, 
тухай бүр сэргээн уншиж, хэрэгжүүлэх зөвлөмжүүдийг 
бизнесийн хамгийн итгэлтэй эх сурвалжаас хүргэж байна.

Тун удахгүй цувралын дараах номууд та бүхний гар 
дээр хүрэх болно:

> Ажил даалгах нь
> Үр дүнд хөтлөх санал шүүмж
> Даргаа удирдах нь
> Хурал удирдах нь



2  минутын менежер цуврал 

Хэцүү яриа
Санаагаа тодорхой гарга 
Сэтгэл хөдлөлөө удирд 
Шийдэлд төвлөр

Сүүн Сувд хэвлэлийн газар



Удиртгал 

Та хэцүүхэн яриаг хойш тавиад удчихлаа. 

Магадгүй хэн нэгэн танд шударга бус хандсан, 

эсвэл таныг буруу ойлгосон юм шиг санагдаж 

байгаа байх. Эсвэл ажлынхаа нэг хүнтэй ааш зан 

таарахгүй, хүсэл зорилго зөрсөн ч байж болох. Нэг 

хүнд онцгүй мэдээ дуулгахаас өөр аргагүй болсон 

ч, яаж хүлээж авах бол гэхээс хулгаад явж мэдэх. 

Та ямар ч нөхцөлд орсон бай асуудлаа шийдээд 

урагшлах хэрэгтэй шүү дээ. Энэхүү ном танд хэцүү 

сэдвээр амжилттай ярилцахад туслах дараах 

сэдвүүдийг өгүүлнэ:

• Заримдаа ярилцах яагаад хэцүү байдгийг 

ойлгох
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Удиртгал

• Танд тулгарсан сорилтын гол цөм юунд 

байгааг олох

• Сэтгэл хөдлөлөө олж таних, удирдах

• Илүү олон боломжит шийдэл гаргахын тулд 

ерөнхий зургаар харах 

• Асуудлаа харилцаж байгаа хүндээ ойлгогдох 

талаас нь бодолцож загварчлах

• Идэвхтэй сонсож, харилцагч хүнийхээ сэтгэл 

санааг мэдэрч хариулах

• Уян хатан байх, гэнэтийн зүйлсийг зөв 

зохицуулах

• Харилцагч талтай санал нийлж байгаа 

талбаруудаа олох

• Дараагийн удаа хүндхэн яриа хийхдээ 

бэлтгэлтэй байхын тулд энэ шинэ чадвараа 

цааш хөгжүүлэх
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Яагаад заримдаа ярилцах 
хэцүү байдаг вэ?

Дотор эвгүйрээд, ухаан бодол харанхуйлах 

шиг болдог тэр мэдрэмжийг ээ. Та хэцүүхэн 

ярианаас халгаад яваа. Хамт ажилладаг 

хүндээ “Хурлын үеэр яриаг минь битгий тасал” гээд 

хэлчихвэл олны өмнө тантай улам үг сөрөх вий гэж 

эмээнэ. Эсвэл та үүргээ гүйцэтгэхгүй байгаа багийн 

хүндээ үнэнийг нь хэлэх аргаа олохгүй байна уу? 

Даргадаа тушаал ахих хүсэлт гаргамаар байгаа ч, 

яриагаа яаж эхлэхээ мэдэхгүй байна уу? Энгийн 

зүйл хэллээ гэсэн чинь хүмүүс таны бодсоноос тэс 

өөр хүлээж авсан уу? “Асуудалтай байна аа” гэвэл 
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хүмүүс “Ярилцаад үз ээ” л гэдэг. Гэхдээ яаж гэдгийг 

хэн ч хэлж өгдөггүй. Энэ ном таныг царцанги 

байдлаас чөлөөлж, өөрийгөө зөв үгсээр зөв аргаар 

илэрхийлэх идэвхтэй үйлд хөтөлнө. 

Бид ажил дээрээ ажилдаа л голдуу төвлөрдөг: 

өгсөн даалгаврыг биелүүлэх, гүйцэтгэлийн 

зорилтдоо хүрэх, цалингаа нэмүүлэх гээд л. Гэвч 

бидний дотоод амьдрал буюу хувийн зорилго, 

хэрэгцээ, тэмүүлэл, айдас зэрэг нь бидний бүхий 

л үйлдлийг чиглүүлж, нөлөөлдөг билээ. Бидний 

ажил хэргийн сонирхол (“Үйлдвэрлэлийн хуваарь 

маргааш гэхэд надад хэрэгтэй!”) болон сэтгэл 

зүйн сонирхол (“Үйлдвэрийн менежер явцын хурал 

дээр надад хатуурхаж, намайг сул дорой амьтан 

шиг харагдуулсан!”) аль аль нь хамт ажиллагсдын 

маань энэ мэт сонирхолтой заримдаа зөрчилддөг. 

Үл ойлголцол, сөргөлдөөнд ч хүрэх нь бий. Ийм 

санал зөрөлдөөний улмаас барьц алдаж, ажлаа 

цалгардуулах уу эсвэл бүр эсрэгээрээ үнэ цэнтэй 

шинэ ойлголт, бүтээлч шийдэлд хөтлөх харилцан 

яриаг эхлүүлэх үү гэдэг биднээс л хамаарна. 
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Хэцүү яриа гэдэг нь харилцагч тал танаас өөр 

бодол санаатай, та хоёул ямар нэг байдлаар түгшиж 

эмзэглэсэн, чухал үр дагавартай гэж санагдаж 

буй харилцан яриаг хэлнэ. Хэн нэг ажилтандаа 

хатуу санал шүүмж хэлэх болсон, эсвэл танд 

хамт ажилладаг хүн тань шударга бус хандаад, 

санаатай саад хийх юм уу буруугаар ойлгоод байх 

шиг санагдсан үед энэ тухай ярилцахдаа ямар ч 

харилцааны чадвар сайтай хүн байсан тавгүйтдэг.

Нөхцөл байдлын гол цөм юунд байгааг 

ойлгочихвол та илүү бүтээлч хэлэлцүүлэг өрнүүлж 

чадна. Тиймээс харилцан яриаг хүнд болгодог 

зарим шалтгааныг авч үзье. 

Ашиг сонирхлын зөрчилдөөн

Таны ажил үүрэг хүсэл зорилгод тань нөлөөлж 

байдаг. Хэрэв та бүтээгдэхүүний томоохон 

шинэчлэл дээр ажиллаж байгаа маркетингийн 

менежер бол төслийн гол үе шатуудаа товлосон 
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хугацаандаа гүйцэтгэхийг чухалчилна. Харин 

үйлдвэрлэлийн хэлтсийн хамтрагч тань дизайны 

шаардлагыг биелүүлэхэд хамаг анхаарлаа тавих 

болно. Бүтээгдэхүүнийн томоохон шинэчлэл 

хийхдээ мэдээж хуваарьт хугацаа болон чанарын 

шаардлагыг аль алийг нь хангах хэрэгтэй. 

Хүмүүсийн хүсэл сонирхол ийм ялгаатайгаас болж 

үе үе зөрчилдөх явдал аяндаа гардаг. Бусад хүмүүс 

юу юугүй өөр өөрийн хатуу байр суурьтай болчихоор 

танд тэдэнтэй ярилцах амаргүй санагдана (Нэг 

нь “Дуудлагын төвийн үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулах хэрэгтэй” гэхэд нөгөө нь “Бид зардлаа 

5% бууруулахгүй бол болохгүй” гэх мэт). Заримдаа 

ар гэрийн ажил, эрүүл мэндийн асуудал зэрэг 

ажлын бус шалтгаанаас үүдэн хүмүүсийн хүсэл 

сонирхол нийлж өгдөггүй. Хүн тус бүрийн тухайн 

асуудаарх хандлагад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 

олж мэдсэнээр тэдгээрийг зохицуулах боломж 

нээгдэнэ. 
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Хувийн арга барилын ялгаа

Та өөрийгөө ажлыг олон таван үггүй шууд 

хийчихдэг хүн гэж боддог. Ямар ч илүү сэтгэл 

хөдлөл, элдэв жүжиглэлгүйгээр шүү. Харин багийн 

гишүүн чинь ярилцахыг чухалчилдаг хүн. Тэр маш 

их юм асуудаг, бодохдоо хүртэл хүнтэй ярилцангаа 

боддог, гэнэтийн тооцоолоогүй ямар үр дагавар 

гарч болохыг анхаардаг зантай. Та хоёрын ялгаатай 

араншин ихэнх үед зэрэгцэн оршоод байж болдог. 

Гэтэл танд төслийн эцсийн хугацаа тулаад, ажил 

гацчихсан юм шиг санагдаад эхлэв. Хэрхэн та 

хамтрагчаа боломжит арга замууд судлахыг нь 

зогсоогоод, нэг арга дээр тогтож ажлаа дуусгахад 

төвлөрүүлэх вэ?

Ажиллах арга барил, зан араншин, үнэт зүйл, 

амьдралын туршлагаар эрс ондоо хүнтэй ажиллах 

нь бүтээлч санаа, инновац гаргах боломжийг 

нэмэгдүүлдэг нь сайхан ч, үл ойлголцол, зөрчлийг 
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ХүснэГт №1

Ялгаатай арга барилын жишээ
Шинж 
чанар

та Хамтрагч тань

Зан чанар Та бодлоо дотроо 
хадгалж, ганцаар 
бие даан ажиллах 
сонирхолтой интроверт 
хүн. 

Тэр экстроверт төрлийн 
хүн. Багаараа хэлэлцэж, 
ажлаа нэгд нэгэнгүй 
ярих дуртай.

Харилцах 
арга хэлбэр 

Танд мэдрэмжээ 
илэрхийлэх эвгүй 
байдаг. Та нүүр тулан 
ярихаас илүү цахимаар 
харилцах дуртай.

Тэр бусдаас ихийг 
асууж, өөрөө ч ихийг 
хуваалцдаг. Мөн албан 
бус уулзалтад илүү 
дуртай. 

Ажлын 
арга барил

Та жижиг сажиг бүхнийг 
орхилгүй анхаардаг 
нямбай, эмх цэгтэй хүн. 

Тэр “ерөнхий зургаар” 
сэтгэж, түргэн шийдэх 
дуртай. 

Амьдралын 
туршлага 

Та олон жилийн 
туршлагатай, тулааны 
арвин сургамжтай 
нэгэн. 

Тэр ажилдаа саяхан 
томилогдсон учир 
өөрийгөө хурдан 
харуулахыг хүсэж 
байгаа.

Үнэт зүйлс Та чанар, гүйцэтгэлийн 
бүрэн бүтэн байдалд 
бүхнээс илүү анхаардаг.

Тэр инновац болон 
бодит алхмыг илүү 
чухалчилдаг. 

мөн үүсгэж болно. Нэгэнд нь тов тодорхой 

санагдсан зүйл нөгөө хүний санаанд огт ороогүй 

байх нь бий. 
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Та өөрийнхөө арга барилыг сайн ойлгох тусмаа 

хамтрагчийнхаа дадал зуршлыг таныхаас хэр 

өөр болохыг анзаарч мэднэ. 1-р хүснэгт дэх 

“Ялгаатай арга барилын жишээ”-нд өөрийн 

болон хамтрагчийнхаа арга барилыг ойлгосноор 

хоорондын ялгаагаа давж, хэрхэн үр дүнтэй 

хамтран ажиллаж болохыг харуулжээ.

Дараагийн хэсэгт ажиллах арга барилын тухай энэ 

мэдлэгээ ашиглан харилцан яриа эхлүүлэх эсэхээ 

хэрхэн шийдэх, ярилцахаар шийдсэн тохиолдолд 

үүнийг хэрхэн амжилттай хийх тухай өгүүлнэ. Бид 

таныг өөрийнхөө эсвэл хамтрагчийнхаа унаган 

дадлыг өөрчилж чадна гэх гээгүй юм. Гэхдээ жишээ 

нь та ганцаараа ажилламаар байтал экстроверт 

хамтрагч тань брэйнсторм уулзалт хийхийг хүсээд 

байвал, түүнд уулзалтын үеэр тэмдэглэл хөтөлж 

оролцьё гэж, эсвэл хэлэлцүүлэгт ашиглах шинэ 

саналын жагсаалт урьдчилаад гаргаж өгье гэх 

зэргээр санал тавьж, хэн хэн нь уг ажилд үр 

бүтээлтэй оролцох арга замыг олж болно. 
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Итгэлцэл дутмаг байх

Маргаантай асуудлыг хэлэлцэх, хэл ам дагуулсан 

төсөл дээр ажиллах зэрэг нь угаас амаргүй атал 

харилцаанд итгэл дутвал улам ч бэрх болно.

Хүмүүсийн итгэлцэл бүрдүүлэх чадварт ажлын 

арга барил нь ихэвчлэн нөлөөлдөг. Хэрвээ хоёр 

хамтрагчийн нэг нь ажлаа нэг бүрчлэн хянуур 

төлөвлөхийг хүсдэг, харин нөгөө нь ажилдаа 

шууд орохыг хүсдэг бол ойлголцож ажиллахад 

хэцүү байх болов уу. Гэхдээ нөгөө хүндээ багахан 

хүндэтгэл үзүүлж, ажиллах арга барилд нь жаахан 

анхаарахад л харилцаа хялбархан өөрчлөгддөг. 

Гэхдээ итгэлцэл бүрдэхэд зан араншин, ажиллах 

хэв маягаас өөр зүйлс бас нөлөөлнө. Бид сонирхол, 

амьдралын туршлага төстэй хүнд илүү итгэдэг. 

Мөн өмнө нь эерэг харилцаатай байсан, тухайлбал 

амжилттай төсөл дээр хамт ажилласан зэргээс 

харилцан итгэлцэл үүсэж болно. Харин өмнөх 
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харилцаа амаргүй байсан, эсвэл нэг хамтрагч нь 

харьцангуй өндөр эрх мэдэлтэй зэрэг нөхцөлд 

хүмүүс илүү болгоомжилж эхэлдэг. Нэмж хэлэхэд 

орчны онцлог итгэлцэлд хүчтэй нөлөөлөх нь 

түгээмэл байдаг (тухайлбал захирлуудын хурлын 

өрөөнд илтгэл тавих нь кафед багаараа өдрийн 

хоолонд орохоос илүү албархуу санагдана). 

Заримдаа орчин нөхцөл хүний өөрийнх нь эмзэг 

сул талыг мэдрүүлснээс болоод санаачилга гарган 

асуудлыг хөндөж ярилцахаас зайлсхийх нь ч бий.

Баримт мэдээллийг 
өөр өөрөөр харах

Хүмүүс баримт мэдээллийг өөр өөрийнхөөрөө 

ойлгодог. Бид туулсан, ажигласан бүхнээ өөрийн 

өвөрмөц, хязгаарлагдмал харах өнцгөөр хүлээж 

авч, тэндээс бидний үзэл бодол бүрэлддэг.
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Хэрвээ та харилцагчтай төслийн явцын талаар 

долоо хоног тутам уулздаг бол, төсөл хуваарийн 

дагуу хэрэгжиж байгаа эсэх нь л хамгийн гол 

зүйл гэж бодно. Харин бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт 

дээр ажиллаж буй хамтрагч тань харилцагчийн 

шаардлагад нийцсэн загвар бүтээх, гарсан алдааг 

засахыг л төслийн үндсэн ажил гэж үзнэ. Хамтрагч 

тань төслийн гол мэдээ баримт гэдэгт юуг 

ойлгодгийг та огт мэдээгүй байж болох юм. Та хоёр 

хоорондоо мэдээлэл солилцохгүй бол нэгнийхээ 

хийж буй алхмыг буруу ойлгоод байж магадгүй. 

Хамтрагч тань асуудлыг ямар өнцгөөс харж байгааг 

цаг гарган бодох нь хэцүү ярианд бэлдэхэд тустай.

Хүчтэй сэтгэл хөдлөл 

Таны сэтгэл хөдлөл ч энэ бүхэнтэй орооцолдсон 

байгаа. Ажил дээрх хэцүү яриаг айх, уурлах, түгших, 

ичих мэдрэмж үргэлж дагалдан явдаг. Хэрвээ хэн 
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нэгэн тань руу дайрч давшилсан, таныг ашигласан, 

эсвэл нэр хүндийг тань сэвтээсэн мэт санагдвал 

та байгалийн зөнгөөрөө үүнийг эсэргүүцмээр, 

эсвэл хаа нэгтээ нуугдмаар болно. Түүнчлэн 

бусдад тааруухан гүйцэтгэл, хугацаа хоцорсон 

ажил зэргийнх нь талаар таагүй үг дуулгах хэрэг 

гарахад тэдний хэр цочмог хариу үзүүлэхийг нь 

таамаглан зүрхшээж эхэлдэг биз ээ. Тулалдах 

эсвэл зугтаах энэ автомат хариу үйлдэл биднийг 

нөхцөл байдлаас нэг алхам холдоод, тайван арга 

замаар хариу үзүүлэхэд саад болдог. Гэхдээ тухайн 

мөчид юу мэдэрч буйгаа анзаарч таньснаар сэтгэл 

хөдлөлийнхөө жолоог атгах боломжтой. Үүний 

адилаар нөгөө хүнд ч бас мэдрэмж нь хэрхэн 

нөлөөлж байгааг бодолцон үзсэнээр, цаашид үр 

бүтээмжтэй хамтран ажиллах санал гаргахдаа энэ 

талаас оновчтой тооцож бэлдэж чаддаг. 
. . .

Ашиг сонирхол, ажлын хэв маяг, мэдээллийг 

хүлээж авах өнцгийн ялгаа зөрүү, суурь итгэлцэл 
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дутмаг байдал зэргээс үүдэн хүмүүс хоорондоо 

ойлголцоход төвөгтэй болдгийг одоо бид мэдэж 

авлаа. Гэхдээ сайн мэдээ гэвэл та шинэ менежер, 

тэргүүлэх ач холбогдолтой төслийн багийн гишүүн, 

бие даасан зөвлөх гээд хэн байхаас үл хамааран 

хүндрэлд орсон холбоо харилцааг ч ур чадвараа 

ашиглан сайжруулах боломжтой юм шүү. Ингэснээр 

та хамт олноо нэг зүйлийг давхардаж хийх, эсвэл 

тэс өөр чиглэлд зөрж ажиллахаас сэргийлнэ. Та 

багийн гишүүдтэйгээ нэгдсэн ойлголцолд хүрч, 

харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагын түрүүнд 

явна. Таны өөртөө итгэх итгэл ч нэмэгдэх юм. 

Энэ ном таныг үүнд замчилна. Эндээс та 

хэцүү ярианы ярвигтай олон давхарга тус бүрийг 

ухаж ойлгоод, тэдгээрийг удирдан зохицуулах ур 

чадвараа хөгжүүлж дадуулна. Дараагийн бүлэгт 

ямар үед хэцүү яриаг хийх, хүндхэн сорилтуудын 

дундаас боломжийг хэрхэн олж авах талаар өгүүлэх 

юм. Номын дунд хэсэгт үр дүнтэй харилцан ярилцах 

дараах алхмуудыг тайлбарлана: хэцүү ярианд 
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сайтар бэлдэх, сэрэмжтэй уян хатан байдлаар 

уулзалтаа хийх, уулзалтын дараа ярьж тохирсон 

зүйлсээ хэрэгжүүлэх. Эцэст нь цаашид бусадтай 

нээлттэй, өгөөжтэй харилцааг тогтоох үүднээс 

идэвх санаачилгатай урьтаж харилцах чадвараа 

хөгжүүлэх тухай өгүүлнэ. Энэ бүгдийг амаргүй 

харилцааны зохиомол жишээнүүд дээр тулгуурлан 

тайлбарлаж, яг үнэндээ юу болоод байгаа, үүссэн 

динамикийг хэрхэн өөрчлөх, хэцүү яриаг хэрхэн 

амжилттай залуурдах зэргийг авч үзнэ.


