Хариултаас нь ажил горилогчийг шинжих – Гарын авлага №2
Ярилцлага хийж буй ажил горилогчийн тань
хариулт танд ямар сэтгэгдэл төрүүлдэг вэ,
та юуг нь үндэслэж уг хүнийг үнэлж дүгнэдэг
юм бол?
Carole Martin-ий “Boost your hiring IQ”
номоос сэдэвлэсэн энэхүү гарын авлагаар та
хүний нөөцийн ярилцлага хийх ур чадвар,
туршлагаа дахин сорих боломжтой.
Дараахь
дасгалуудад ажилд орох ярилцлага өгч буй
хүмүүсийн асуултанд хариулж буй байдлыг
харуулсан байна. Эдгээр хариултуудаас та хамгийн сайн хариулт нь аль вэ гэдгийг
сонгож, өөрийн хариултаа үнэлж цэгнэж үзээрэй.
1. Үр бүтээлтэй сэтгэснийхээ үр дүнд асуудлыг шийдэж байсан тохиолдолынхоо
талаар ярина уу
А. Энэ бол бидний брэнд бүтээсэн туршлага. Брэндээ идэвхжүүлэхийн тулд
бүхий л зүйлийг хийж алдартай тамирчинг хөлслөн өөрийн брэндийн төлөөлөгч
болгож, мөн багийнхантайгаа хүмүүсийн и-мэйл листийг цуглуулан и-мэйл
сурталчилгаа хийж, төлөвлөсөн мөнгөө үр дүнтэйгээр брэндийг идэвхжүүлэхэд
ашиглаж чадсан. Байгууллагын маань хүн нэг бүр энэ үйл ажиллагаанд оролцож
байсан бөгөөд эцэст нь бид том амжилтанд хүрч үүнийгээ ч баяртайгаар
тэмдэглэцгээсэн.
В. Намайг өмнөх ажилдаа ажиллаж эхлэж байхад шинэ үйлчлүүлэгчдийг татах
тал дээр байгууллага маань тааруухан байсан. Тиймээс би өөрийн баг болон
хамт олонтойгоо ажиллаж хамгийн түрүүнд үйлчлүүлэгчидтэйгээ ярилцлага хийж
үр дүнг нь маркетингийн хэлтэстээ танилцуулсан. Ингээд марктенгийн
хэлтэстэй нягт хамтран ажиллаж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан
“эхлээд үйлчлүүлэгчидээс асуу, зөвхөн тэдний хүсэлтэн дээр тулгуурлан
мэдээлэл өгөх” гэсэн шинэ стратегитай болсон. Миний амжилтын гол түлхүүр
нь багаа бүрэн дайчилж өөрийн хувь нэмрээ 100% энэ ажилд зориулсан явдал
юм.
С. Би ерөнхийдөө энэ зах зээлийн өөөрчлөлт шинэчлэлттэй байнга хөл
нийлүүлэн алхахийг хичээдэг учир заримдаа түргэн сэтгэн хөдөлж, зах
зээлийн байр сууриа идэвхжүүлдэг. Асар хурдтайгаар өөрчлөгдөж байгаа
орчинд бид бизнес хийж байна. Тиймээс би нилээн их хугацааг санхүү зардал
төлөвлөлт дээр зарцуулж мессежээ нийтэд хүргэхийн тулд өндөр үнэ бүхий
өндөр зэрэглэлийн зар сурталчилгааны сувгийг хүртэл сонгодог. Зах зээлийн
нөхцөл байдал бидний эсрэг байхад хүртэл хэд хэдэн амжилттай компанит
ажлыг удирдан зохион байгуулж байсан.
Хариулт
Сайн: В. Тодорхой жишээн дээрээ тайлбарласан учир энэ хамгийн хүчирхэг
хариулт. Ярилцагчийн ярианаас та ямар арга хэмжээнүүдийг ямар үед авсан,
түүний манлайлах чадвар болоод жижиг сажиг юмыг хүртэл тооцож том зах
зээлд амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулсныг харж болно. Хамгийн гол нь энэ
хүн нь байнга энэ зан чанараараа ажилдаа ханддаг эсэхийг нь цаашдын
асуултаар олж мэдэх хэрэгтэй
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Дунд: А. Би буюу өөрийгөө чиглэсэн үг хэллэг энэ ярианд байхгүй багийн
амжилтаа дурдсан байна. Багийн амжилт чухал ч энэ хүн өөрийнхөө юу хийж
чадахыг харуулах ёстой.
Муу: С. Хэд хэдэн сөрөг тал энэ хариултанд байна. Нэгт, ямар ч жишээ
байхгүй, асуултанд хариулаагүй. Маш их ерөнхий мэдээлэл байгаа учир тэр
хүний талаар юу ч хэлэхгүй байна. Энэ үед тодорхой жишээнүүдийг цохон
асуух хэрэгтэй. Ж нь: Амжилттай компанит ажлуудыг зохион байгуулсан гэж юу
гэсэн үг вэ? Жишээн дээр тайлбарлаач г.м
2. Шинэ нөхцөлд дасан зохицох шаардлага гарсан тэр туршлагаасаа
хуваалцаач
А. Мэдээллийн технологийн зах зээлд ажилладаг би өөрчлөлтөнд
бараг дасчихсан. Сүүлийн 5 жилд би 2 удаа ажлаас гарсан. Бүх
шинээр байгуулагдаж байгаа компаниуд амжилт олдоггүй гэдгийг ч
ойлгосон.
В. Цэрэг амьдралын туршлага маань ажил дээр ийм төрлийн нөхцөл
байдалтай дасан зохицоход минь нэмэр болдог гэж бодож байна.
Үүргээ гүйцэтгэн шөнийн цагаар өөрийн салааныхныхаа аюулгүй
байдлын манаанд гарч байхдаа хүн дасан зохицох чадвар болоод
уян хатан чанараа дээшлүүлдэг юм байна. Армид байхад уян хатан
байна гэдэг зүгээр ч хэрэгтэй биш бүр шаардлагатай. Би энэ чадвар
энэ сэтгэлээрээ ажилд ханддаг. Ажлыг дуусгахын тулд бүх зүйлийг
хийдэг
С. Тэр нэг амралтын өдөр өдөржингөө ажилласан. Бүтэн сайн
өдрийн өглөө утас дуугарахад ямар нэг асуудал гарсан гэдгийг би
мэдэж байсан. Байгууллагын мэдээллийн системийн төвд эвдрэл
гарсан байв. Би шууд тэр өдрийнхөө бүх төлөвлөгөөг хүчингүй
болгож цагийн дотор л 3 техникийн хүнтэй ажил дээр очиж нэгдэх
өдрийн өглөө гэхэд ажил хэвийн явагдуулахын төлөө шөнийн 2 цаг
хүртэл ажилласан. Ингээд нэгдэхийн өглөө хүмүүст ажилдаа ирээд
асуудал гарсан талаар ямар ч юу ч мэдээгүй ажлаа хэвийн
үргэлжлүүлж байсан юм. Бид аливаа өөрлөлтөнд хариу үйлдэл
хийхдээ маш хурдан хүмүүс.
Хариулт
Сайн: С. Жишээн дээр тайлбарласан учир хамгийн хүчирхэг хариулт. Жишээнээс
ярилцагч хир уян хатан болоод бусадтай хир
тохиромжтой ажиллаж байгааг нь олж харна. Мөн 2 цаг хүртэл шөнө сууж
байгаа нь ажлаа заавал дуусгадаг хүн гэдгээ хэлж байна.
Дунд: В. Сайн хариулт боловч яг тогтсон жишээгээр тайлбарлагдаагүй байна.
Муу: А. Энэ хариулт нь тухайн хүний нөхцөл байдлыг хүлээн зөвшөөрөх
чанарыг илүү харуулж байгаагаас шинэ нөхцөлд дасан зохицож байгааг төдий л
сайн үзүүлэхгүй байна. Нөгөө талаас энэ хүн тухайн компанийг дампууралд
оруулахгүйн үүднээс өөрийн зүгээс мэргэжлийнхээ чадвараар мэрийн ажиллаж
болох байсан.
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3. Байнгын уйгагүй хүчин чамайлт шаардсан ажлыг хийж байсан
туршлагаасаа хуваалцана уу
А. Би бүхий л даалгаврыг ялгалгүй ижил хүчин чармайлтаар хийж
гүйцэтгэдэг. Ажлыг дуусгахын тулд би бүхнийг хийдэг. Хэрвээ би
тухайн өдрийнхөө ажлыг амжуулаагүй бол оффисоос гарахгүй,
хичнээн оройтсон ч бай ажлаа заавал дуусгадаг. Би өөрийнхөө энэ
чанараар бахархдаг.
В. Нэг удаа гадаад ажлыг 3 хоногт хийхийг даалгахад надад үнэндээ
2 хоног л байгаа. Би ажлаа төлөвлөн бусад багийн гишүүдээ дайчлан
хамгийн чухал гэж үзсэн энэ ажил дээрээ ихэнх анхаарлаа
төвлөрүүлсэн ч өдөр тутмын хэрэгцээтэй бусад ажлуудаа ч гэсэн
алдагдуулахгүйг хичээж ажилласан. Уйгагүй хүчин чармайлт
хэрэгтэй байсан энэ ажлыг сайн төлөвлөгөө зохион байгуулах
чадварынхаа ачаар амжилттай цаг хугацаанд нь дуусгаж чадсан.
С. Байнгын уйгагүй хүчин чамайлт шаардсан ажил гэвэл миний
сүүлийн ажиллаж байсан ажлын газрын мэдээллийн санг бий
болгох ажил байсан. Энэ бол урт хугацаа шаардсан ажил байсан
бөгөөд нэг л чухал тэр хормыг алдвал ажил алдагдаж болох байсан.
Би өөрийгөө анхаарал төвлөрүүлэх тал дээр гайгүй гэж боддог. Би
ажлыг амжилттай дуусгасан ба ийм урт хугацааны ажлыг дуусгаж
чадсандаа баяртай байна.
Хариулт
Сайн: В. Энэ хэд хэдэн шалтгаанаар хамгийн хүчирхэг хариулт. Туршлагаасаа
хуваалцана уу гэж асууж байгаа учир тодорхой нэг жишээн дээр тайлбардасан
байх шаардлагатайг ярилцагч ойлгожээ. Мөн төлөвлөгөө зохион байгуулалтын ач
холбогдлын талаар нилээд дурдаж ажлын үр дүнд анхаарал тавьдаг хүн гэдгээ
харуулжээ.
Дунд: А. Хэдийгээр нарийвчлан жишээн дээр тайлбарлаагүй болов ч ерөнхийдөө
зөв мессежийг хүргэж чадаж байна. Тиймээс хариултаас ухан асуух байдлаар улам
үр дүнтэй ярилцлага хийж болно.
Муу: С. Үгээ сонгосон байдлаар нь энэ хүн өөртөө тийм ч итгэлтэй бус юм байна
гэдгийг харж болно. Хариултыг ухан асуух байдлаар ярилцлагыг улам үр дүнтэй
болгож болно. Ж нь: энэ таскыг хийж байхдаа чи бусад хийх ёстой ажлуудаа
хэрхэн зохицуулж байсан бэ г.м
4. Бичгийн харилцаа их шаардсан ямар ажил хийж байсан талаараа өөрийн
туршлагаасаа жишээн дээр хуваалцана уу
А. Энд би хэлтсийнхээ сонинг хариуцаж авсан ажлын тухай яръя.
Энэ бол миний хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй анх удаа эхнээс нь
эхлээд дуустал нь хариуцаж ажиллаж байсан ажил байсан. Юуг яаж
хийх вэ гэдэг талаар ойлголт авахын тулд хамгийн түрүүнд би
байгуууллагынхаа адил төрлийн ажил хийж байсан туршлагатай
хүмүүстэй уулзаж ярилцсан. Дараад нь би ажилчдын дунд албан бус
Page 3 of 28

Хариултаас нь ажил горилогчийг шинжих – Гарын авлага №2
судалгаа явуулсан ингээд олж авсан нийт мэдээллээсээ хүмүүсийн
оролцоог сониндоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн.
Одоо манай сонин сар бүр хүмүүст нийтлэл бичих тэмцээн зарлаж
ялагчийн нийтлэлийг уламжлал болгон нийтэлдэг болсон.
Ажилчдын оролцоог нэмэгдүүлсэн нь миний ажлын үр дүнд их
нөлөөлсөн. Саяхан сонин маань “хамгийн шинэ шийдэлтэй сонин ”
шагналыг хүртсэн.
В. Бичгийн чадвар маань үргэлж миний хамгийн хүчирхэг чадвар
байсаар ирсэн. Үр дүнгийн хурал бүр дээр миний бичгийн чадвар
өндрөөр үнэлэгддэг. Би судалгаа хийж түүн дээрээ тулгуурлан
баримтууд дуур ажиллахдаа сайн. Миний сүүлчийн хийсэн ажил бол
байгууллагынхаа цахим хуудсын агуулгыг бичиж тодорхойлох ажил
байв. Энэ миний хувьд гайхалтай туршлага байсан. Хүмүүсийн
хэлэхийг хүссэн мессежийг мөн засан залруулж зөв утгаар нь гаргаж
ирж байлаа.
С. Бичих нь миний ажил үүргийн томоохон хэсгийг бол эзлээд
байдаггүй ч би бичих их сонирхолтой. Миний бичиж байсан
удирдамжууд маш сайхнаар хүлээн зөвшөөрөгддөг. Үндсэн ажил
үүрэг дээр маань нэмэлт гэж бичих даалгаврууд орж ирдэг. Энэ бүгд
дээр би магтаалын үг сонссоор ирсэн. Цаашлаад манай багийн
тэтгэлэг авсан тэр төсөл дээр би бичгийн ур чадвараараа шагнуулж
байсан. Энэ бүгдийг харахдаа би өөрийн бичгийн чадвараа
хөгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна.
Хариулт
Сайн: А. Бичгийн чадвараа харуулсан жинхэнэ жишээн дээр тайлбарласан
хариулт байна. Хэрвээ хариултыг анхааралтай сонсвол тэр хүний
бичих чадвараас гадна олон чадваруудыг олж харах болно. Өмнө нь
ийм ажил хийж байсн хүмүүстэй ярилцаж ажилчдийнхаа дунд
судалгаа явуулах гэдэг бол бүгд аман харилцааны хэлбэр. Тэрээр
мөн хайрцагнаас гадуур сэтгэж шинэ санааг дэвшүүлэх чадвартайг
харна.
Дунд: В. Сайн хариулт боловч таньд ямар ч нарийн жишээг өгөхгүй байна.
Үр дүнгийн хурлын талаар ерөнхий мэдээлэл өгсөн болов ч яг юуны
тухай бичсэн зэрэг олон шалтгааныг нь нарийн хэлээгүй байна.
Цахим хуудсын талаарх мэдээлэл нь ч гэсэн нилээн тойруу ба юуг
хийж бүтээснээ харийвчлан гаргах тал дээр анхаараагүй байна. Мөн
л адил хариултыг ухан асуух замаар үр дүнд хүргэх боломжтой.
Муу: С. Энэ хариултаас тухайн хүн бичгийн ямар нэг туршлагагүй нь
харагдаж байгаа ба жижиг ч гэсэн туршлагаа бодит жишээн дээр
тайлбарлаагүй. Хамгийн гол зүйл нь гэвэл “чадвараа хөгжүүлэх
боломжтой ” гэж хэлсэн явдал. Та хүний чадварыг хөгжүүлэх гэж
ажилд авах гэж байна уу гэдгээ бодох хэрэгтэй
5. Өөрийн стратегийн бодлогоороо асуудлыг шийдэж байсан туршлагаасаа
хуваалцана уу
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А. Өмнөх ажилдаа ажиллаж байсан эхний жилдээ би байгууллагын
зарлагыг 8% -иар хэмнэх стратеги боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Энэ
стратеги нь байнгийн ашигтай ажиллагааны сургалтыг зохион
байгуулах тухай байсан юм.
В. Би богино хугацаанд хийж гүйцэтгэх төлөвлөөгөөтэй ажлын
багийн ахлагчаар ажиллаж байсан юм. Яг ажил дундаа ороод явж
байтал компьюторын нэг системд маань саатал гарав. Цаг бага
байсан учир би мэдээллийн технологийн хэлтэстэй утсаар холбогдон
учир явдлаа тайлбарлаж төлөвлөгөө гаргаж системийн доголдлыг
хамгийн бага хугацаанд олж тогтоосон. Төлөвлөсөн хугацаандаа
ажлаа дуусгасан болов ч манай багийнхан бага зэрэг илүү цагаар
ажиллах хэрэгтэй болсон.
С. Өмнөх жилийн эхний хагаст би байгуулагынхаа стратеги
төлөвлөгөөний хэлтсийн ахлан ажиллаж эхний хагас жил гэхэд
$3.000.000 –ийг хуримтлуулж чадсан. Энд миний гол үүрэг бол урт
хугацааны стратеги төлөвлөгөөг зохион ажиллах байсан юм. би олон
улсын хүмүүсээс бүрдсэн багийг ахлан ажиллаж байснаараа хамгийн
тохиромжтой бас амжилттай төлөвлөгөөг зохиож чадсан. Ажлын үр
дүн маань бизнесийн үйл ажиллагааг автоматжуулах байгууллагын
мэдээллийн системийг бий болгосон явдал байв. Ажлын үр дүнг
маань бас нэг төрлийн урлаг ч гэж хэлж болох байсан ба маш
амжилттай хэрэгжиж хүмүүс ихээр таашаан хүлээн авсан юм.
Хариулт
Сайн: В. Асуултанд оновчтой хаиулснаар үл барам өөрийн бусад
чадваруудаа хүртэл хэлж өгсөн байна. Жнь: манлайлах чадвар,
судалгаа хийх чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх чадвар, харилцааны
болон хүмүүстэй ажиллах чадвар, багаар ажиллах чадвар, зохион
байгуулах чадвар, цагийн юмыг цагт нь хийх чадвар гэх мэт. Ер нь
асуултын хариултаас энэ хүн ямар чадвар авьяастай гэдгийг олж
тогтоох нь чухал. Сайн хариулт нь яг энэ хариулт шиг бүтэцтэй
байдаг:
-Асуудал/ Үүсээд байсан нөхцөл байдал
- Үйлдэл хийсэн байдал/авсан арга хэмжээ
- Үр дүн/асуудлын голыг харж чадаж байсан эсэх
Дунд: С. $3 ,000,000 цуглуулж чадсан гэдэг сайхан мэдээлэл болов ч энэ
мөнгийг хэрхэн цуглуулсан гэдэг нь тодорхой биш байна. Яг амар
хүмүүсээс бүрдсэн багаа олон улсын бүрэлдэхүүнтэй гэсэн юм бол?
Яагаад ажлын үр дүнгээ бас нэг төрлийн урлагийн бүтээл гэж хэлсэн
юм бол?
Муу: А. Хамгийн сул хамгийн богино хариулт. Илүү баримтаар
баяжуулах шаардлагатай хариулт. Ямар стратегийн төлөвлөгөө
ашиглаж зардлаа хэмнэсэн юм? Түүний хэрэглэсэн төлөвлөгөө нь
танай байгууллагад тохиромжтой эсэхийг бас бодох /байгууллага
бүрийн зардал өөр учир/
6. Уур хилэнтэй үйлчлүүлэгчидтэй харилцаж байсан туршлагаасаа
хуваалцаач
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А. Би сайн харилцагчийн үйлчилгээнд итгэдэг. Би үргэлж
үйлчлүүлэгчин зөв гэдэгт итгэдэг бөгөөд энэ шаардлагыг хангахын
төлөө би мэрийн ажилладаг. Хааяа хаая би ууртай харилцагч нартай
тохиролцох хэрэг гардаг бөгөөд тэдний надтай харьцах харьцаа нь
дээрэлхэж доромжилсон яастай байх нь ч бий. Би тэдний ууртай
байгааг ойлгодог ч яагаад эдгээр харилцагч нар харилцагчийн
үйлчилгээний ажилтанд үүнийгээ гаргах хэрэгтэй байдгийг
ойлгодоггүй. Хэрэв ууртай үйлчлүүлэгч миний хэмжээнээс хэтэрвэл
би дээгүүр албан тушаалтай шийдвэр гаргах түвшний хэн нэгэнд
мэдэгддэг.
В. Би нэг өдөр маш ууртай залуутай утсаар ярьж билээ. Түүний
дуудлагыг хүлээлгэсээр 2 ч техникийн туслах маань дамжуулсаар
эцэст нь над дээр иржээ. Тэр над уруу хашхирч доромжилж байв.
Миний хамгийн түрүүнд хийсэн алхам бол тайван байж өөртөө
итгэлтэй хоолойгоор тэрхүү харилцагчид түүнийг ойлгож байгаагаа
хэлээд хамтран ажиллахад бэлэн байна гэдгээ ойлгуулсан. Дараад нь
түүний асуудлын голыг нь олж тодорхойлохын тулд сайтар сонсож
өөрийн харилцах утсаа түүнд өгч нэг цагийн дотор эргээд холбоо
барина гэж амлав. Асуудлын шийдвэрийг хурдхан олоод түүн рүү
буцаж залгаад тодруулах ганц нэг юмаа тодруулаад асуудлыг нь
шийдвэрлэж өгсөнд тэрээр маш баяртай байсан юм.
С. 2 жилийн турш би шилдэг харилцагчийн үйлчлэгчээр
байгууллагатаа шалгарсан. Би харилцагчидтай харьцахдаа би өөрөө
хүнээс ямар үйлчилгээ авахыг хүсч байна тэр хэмжээгээрээ харьцаж
үйлчилдэг. Би тэдний асуудлыг нь сонсоод боломжит шийдлүүдийг
санал болгодог. Тэгээд харилцагчаас олон асуултуудыг асууж
өөрийнхөө зөв ойлгосныг бататгаж тэр хүнтэй нэг ойлголттой
болохыг хичээдэг. Учир нь би зохион байгуулалтай, зөв шийдвэрийг
олдог хүн ба энэ шаардлагаа биелүүлэхийн тулд эдгээр алхмаа
заавал хийх шаардлагатай байдаг. Миний ажилд харилцагчидын
гомдол болоод үг хэлийн доромжлол хүртэл энүүхэнд байдаг. Гэвч
эдгээр нь хүний сэтгэл хөдлөлийн нэг хэлбэр гэж харахыг би
хичээдэг. Хамгийн гол нь хүмүүсийн асуудлыг мэргэжлийн түвшинд
шийдвэрлэж өгөөд тэдний баяртай байхыг харах сайхан байдаг.
Хариулт
Сайн: В. Энэ хариулт нь асуултанд нарийвчлан жишээгээр хариулахдаа тэр
хүний мэргэжлийн түвшинд нөхцөл байдлыг гартаа аван өөрийн
талд эргүүлэх чадварыг бас харуулж байна. Өөртөө итгэлтэй, эерэг
өнгө аяс түүний хариултаас мэдрэгдэж байна. Үйлчлүүлэгчийнхээ
сэтгэл ханамжийг хэрхэн баталгаажуулсныг алхам алхмаар
ойлгомжтой. Хэрэв тэр өнгөрсөнд ийм байдлаар харилцагчидтайгаа
харилцаж байсан бол танай үйлчлүүлэгчдийг ч мөн сэтгэл хангалуун
байлгах нь тодорхой.Дунд: С. Хариулт ерөнхийдөө зөв мэдээлэлтэй болов ч
эдгээр нь
хангалттай нарийвчилсан мэдээлэл биш бөгөөд асуултанд шууд
хариулаагүй байна. Энэ хариултын хамгийн анхаарал төвлөрүүлэх
асуудал бол энэ хүн 2 жил дарааллан байгууллагынхаа шилдэг
харилцагчийн үйлчлэгчээр шалдгарсан нь юм. Шалгах асуулт асууж
хэзээ энэ хүн шагнал авсан, хэзээ яг ямар тохиолдолд хамгийн
шилдэг гэж үзсэн үйлчилгээгээ хүнд хүргэж байсан гэх мэт
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Муу: А. Хариултын дараа чи энэ хүний тухай болоод түүний ажилладаг
хэв маягийн талаар бараг л ямар ч зүйл мэдэж аваагүй байна. Тэр
хүн энд өөрийн юмыг хэрхэн хардгаа хэлсэн бөгөөд үүнийгээ
бататгах юу ч алга. Хамгийн гол нь энэ хүн ууртай харилцагчтай
харилцахдаа үүнийг мэргэжлийн үүднээс бус өөр дээрээ тусган
авдаг нь харагдаж байна.
7. Хүмүүст үл таалагдсан шийдвэр гаргах шаардлагатай байсан тэр
туршлагаасаа жишээн дээр хуваалцаач
А. Би техникийн багийнхантай төслийн удирдагчаар ажиллаж
байхдаа зардлыг багасгахад хэрэглэгдэх хэмжүүрийн арга барилыг
судлаж байлаа. Энд хүмүүсийг албан тушаалаас нь чөлөөлөх хэсэг
хүртэл багтаж байлаа. Миний гол зорилго бол ажилдаа мэргэжлийн
үүднээс хандаж хүн нэг бүрийг байгууллагад үзүүлж буй үр
дүнгийнх нь үүднээс шинжилгээ хийж эцэст нь ажиллах хүчинг
20%-иар багасгах тушаалаа биелүүлсэн. Би хүмүүстэй ярилцаж
мэдээг дуулгахдаа аль болох нөхцөл байдлыг шударгаар дүгнэснээ
хэлж байсан ч ямар ч хүний хувьд энэ хэцүү ажил нь ойлгомжтой.
Гэвч би амжилттай хэрэгжүүлж чадсан.
В. Би нэг удаа дотоодоос нилээн олон хүн бүртгүүлсэн ажлын байран
дээр гаднаас хүн авах шаардлагатай болсон юм. Олон хүн энэ
шийдвэрт маань сэтгэл хангалуун бус байгаагаа илэрхийлж байснаар
үл барам нэг хүн бүр хүний нөөцийн хэлтэст очин ялгаварлан
гадуурхагдаж байгаа хэмээн гомдол мэдүүлсэн. Тэдгээр хүмүүст би
өөрийн шийдвэрээ яагаад ийнхүү гаргах болсноо тайлбарлан өөрийн
шийдвэр дээрээ бат зогссон юм. Миний ажлын нэг томоохон хэсэг
бол манай хэлтэст, байгууллагад юу хэрэгтэй байна түүнийг хийх
явдал. Түүнээс хүн нэг бүрийн хувийн сонирхлыг харна гэсэн үг
биш. Энэ ч утгаараа би маш хүчирхэг хүний сонгон ажиллуулж
өөрийн шийдвэрээ зөв гэдгээ батлаж чадсан юм
С. Заримдаа менежер хүн олонд үл таалагдах шийдвэр гаргах
шаардлагатай болдог. Энэ нь ч бидний ажлын нэг хэсэг, хайрцагнаас
гадуур сэтгэх. Карьерынхаа явцад би зарим нэг хэцүү
шийдвэрүүдийг гаргаж байсан. Зарим нэг нь зөв, зарим нэг нь буруу
ч байсан. Хэрвээ би ямар нэг зүйлийг буруу гэж мэдвэл би та бүхэнд
заавал тэр даруй мэдэгдэнэ. Учир нь би юмыг хойш нь тавьж
овоолох дургүй. Цагийн юмыг цагт нь хурдан шуурхай
шийдвэрлэхийг хичээдэг.
Хариулт
Сайн: А. Энэ бол хамгийн хэцүү шийдвэр гаргах мөчүүдийн нэг. Ярианаас
энэ нь хэцүү ажил байсан ч энэ хүн мэргэжлийн түвшинд
шийдвэрлэж чадсныг харж болно. Үүнээс гадна шийдвэрийг
гаргахдаа болгоомжтой хийсэн судалгаан дээр үндэслэн үнэнчээр
гаргажээ. Хариултаас мөн энэ хүн нь ямар ч үед ажлыг гүйцжтгэж
чадах дотоод болон мэргэжлийн чадавх тай гэдпгийг харж болох
байна.
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Дунд: В. Энэ хариулт нь ярилцагчийн өөрийнх нь талаар ямар ч тодорхой
мэдээлэл өгөхгүй байна. Түүний шийдвэр гаргасныг чи сонссон
болов ч яагаад яг энэ шийдвэрийг гаргасан болон юун дээр үндэслэн
шийдвэр гарсан зэргийн талаар та ямар ч ойлголтгүй үлдэж байна.
Ухан асуух асуултуудыг тавьснаар эдгээрийг мэдэж болно. Жнь:
яагаад гадны хүн заавал авах болсон юм? ямар шалгуур үзүүлэлт
тавьсан юм?
Муу: С. Энэ хариулт нь асуултанд огт хариулаагүй байна. Зүгээр л нэг
өгүүлбэрээр хариулж эхэлсэн бөгөөд буруу шийдвэр гаргаж байсан
гэж таньд хэлж байна. Иймэрхүү хариултыг сайн тодруулж юун дээр
алдаж байсныг нь олж тогтоох нь зүйтэй
8. Хийгдэх хэрэгтэй байсан ажлыг хараад санаачлагаараа хийж байсан
туршлагаа жишээн дээр тайлбарлаач
А. Цэргийн офцерийн хувьд ийм зүйлийг хийх шаардлага надад
олон тохиолдож байлаа. Нэг удаа би хүний амийг аврах уу үгүй юу
гэдэг дээр шийдвэр гаргах шаардлагатай болсон. Аврах боломжгүй
гэж тушаал ирэх байсан нь бидэнд хүрээгүйгээс болж тэнд нас барах
ёсгүй хүмүүс буудуулж байв. Өөрөө бие даан шийдвэр гаргах хэрэг
гарсан хэрэгтэйг ухааран галын бүсийг идэвхжүүлж өөрийн армиа
аван цаг хугацааг ашиглан ухарч тэднийхээ амийг аварч чадсан юм.
В. Би өөрийн бүхий л ажлаа эхлэхээс нь өмнө нарийн төлөвлөж
заншсан хүн. Нэгэн удаа төлөвлөгдөөгүй зүйл гарч ирснээр хамаг
өмнөх төлөвлөгөө маань нурахад хүрсэн. Энэ үед би хамгийн
түрүүнд бүх зүйлийг дахин хуваарилтал зогсоосон. Учир нь би бүх
зүйлийг энэ хэвээр нь үргэлжлүүлсэн бол бодож байсан үр дүндээ
хүрэхгүйг мэдэж байсан. Үр дүнд нь бид ажлаа цаг хугацаанд нь
төлөвлөгөөний дагуу хүссэн үр дүндээ хүргэж дуусгаж чадсан.
С. Сүүлчийн ажилдаа төслийн удирдагч байхдаа багийнхаа
гишүүдээ нарийвчлан ажлын төлөвлөгөө гарган чиглүүлэх хэрэгтэй
гэсэн шаардлагатайг олж мэдэн менежертээ танилцуулахад санааг
дэмжихээр үл барам төлөвлөгөө гарган ажиллах тушаал авав.
Багийнхантайгаа ярилцасны үндсэн дээр өөрчлөлт хийх зүйлүүд
дээрээ санаа нийлэн сүүлчийн хувилбараа хийн багтаа танилцахад
ажил гүйцэтгэлд нэмэр тус болох гарын авлагатай болсондоо тэд
баяртай байлаа. Менежер маань эцсийн үр дүнтэй танилцаад
байгууллагаараа хэрэглэдэг гарын авлага болгосон бөгөөд эцэст нь
миний бие байгууллагын үйл ажиллагааг улам үр дүнтэй болгоход
хувь нэмрээ оруулсан цаг мөнгө хэмнэсэн ажил сэдсэн хэмээн
шагнагдан юм.
Хариулт
Сайн: С. Тодорхой жишээг цаг хугацаатай нь ярьсан бөгөөд сонсож байгаа
таньд ойлголдохоор үйл ажиллагааг дэс дараатайгаар тайлбарласан.
Төгсгөл хэсэг дээрээ тэр ажлыг зөвхөн санаачлагаараа хийгээд
зогсоогүй байгууллагынхаа ажлыг улам үр дүнтэй болгож цаг мөнгө
хэмнэх үйл ажиллагаанд том хувь нэмэр оруулснаа тодруулж өгчээ.
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Дунд: А. Агуулга нь сайн боловч дунд зэргийн л хариулт. Учир нь
асуултанд тань бүрэн гүйцэд хариулахгүй орхисон байна.
Эргэлзээгүй энэ нь хурдан шийдвэр гаргахын тулд санаачлагатай
ажилласныг харуулах болов ч дундуур нь яг юу болоод өнгөрчихсөн
нь нууц бололд үлдчихэж. Хэдийгээр сайн чадварууд харагдаж
байгаа болов ч ухаж шалгах шаардлагатай нилээн олон зүйл байна.
Муу: В. Энэ хариулт нь асуултын утгыг огт ойлгоогүй хариулт байна.
Хариулт нь хэтэрхий онол талдаа, ялангуяа энэ хүн нягт төлөвлөгөөг
дагахаас өөр яг юуг хийх гээд байгаа нь тодорхойгүй харагдаж
байна. Энэ нь нөгөө талаараа том, энэ хүний тухай томоохон улаан
гэрэл байж болох талтай. Учир нь бүх юмыг ягштал төлөвлөдөг хүн
нэгдүгээрт уян хатан бус, хоёрт ямар нэг төлөвлөгдөөгүй хэрэг
гарахад энэ хүн тухлаг бүсээсээ гараад хяналтаа алдах боломжтой.
Түүний хэлсэн жишээнээс харагдаж байн. Бүх үйл ажиллагааг
зогсоох үнэхээр шаардлага байснуу гэдгийг асуух хэрэгтэй.
9. Хүндхэн асуудалтай тулгараад түүнийг хэрхэн даван гарч байсан
туршлагаасаа жишээн дээр хуваалцаач
А. Өмнөх ажилд маань хамт ажиллахад маш хүндрэлтэйгээрээ
алдартай нэгэн бүсгүй байсан юм. Би энэ бүсгүйтэй ямар нэг
байдлаар маргаан гаргахгүй гэж шийдсэн. Энэ бүсгүй өөрөө
харьцааны тал дээр ч юм уу асуудалтайгаас би тийм асуудалтай
биш. Хэрвээ би тэр бүсгүйтэй бусад хүмүүстэй л адил харьцаж
хүндэтгэвэл бидний хооронд ямар ч хүндрэл үүсэхгүй гэж үзсэн.
Үүний үр дүнд бидний хооронд асуудал үүсээгүй энгийн сайхнаар
ажиллаж байсан.
В. Би сайн дураар тахир дутуу хүүхдүүдэд багшилж тэдэнд сагсан
бөмбөг зааж өгч байсан юм. Тэр үед манай багийнхан “баг” гэдэг
үгийн утгыг бүрэн гүйцэд нэг л ойлгож өгөхгүй байлаа. Би тэдэнд
үглэж амаараа ойлгуулыг хичээж байснаас бүгдийг нь аваад
гадагшаа гарч ямар нэг хөгжилтэй зүйл хамтаа хийхээр шийдсэн.
Бид бүгдээрээ пицца идэхээр явж ширээ тойрон суугаад өөр
өөрийнхөө тухай энгийнээр ярилцаж эхлэхэд тэд биеэ барьсан
байдлаа тавьж сайхан найзууд болцгоосон. Гайхалтай нь энэ нь
тэдний багийн ажиллагаанд маш эергээр нөлөөлж амжилт
тэмцээндээ амжилт гаргаж эхэлцгээлээ. Тэр жил бид их ч пицца
идсэн лигийн тэмцээндээ ч ниллээн сайн байрыг эзэлсэн. Надад
хамгийн чухал нь юу байсан гэхээр тэдгээр хүүхдүүдэд энэ нь
төлөвшиж хүн болох нэг том шат байсан болж чадсан гэдэг нь юм.
С. Би оюутан байхдаа хамтран ажиллахаар нэг багт хуваарилагдан
орсон юм. 5 гишүүнээс бүрдсэн манай баг бактерын үзүүлэх нөлөөг
судлахаар ажиллаж байлаа. Хичээл амрахаас өмнө ажлаа дуусгах
хэрэгтэй байлаа. Хүндрэлтэй басан нэгэн зүйл нь бид бүгдийн
хичээл болоод ажлын цагийн хуваарь зөрөөд хамтдаа ярилцах цаг
олоход хэцүүхэн байлаа. Бидний дотроос надаас гадна өөр ганц л
оюутан энэ чиглэлээр сурч байсан тул бид 2-ын юу хийхийг
хүлээсэн маягтай байгаад байв. Тиймээс бид 2 ярилцаж байгаад
бусад гишүүдийнхээ юу хийхийг тодорхойлж гаргаад тэдэнд
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хуваарилан өглөө. Ажлын хуваарилалт эн тэнцүү байсан бөгөөд бид
эцэст нь маш сайн судалгааг хийж өндөр дүн авч чадсан.
Хариулт
Сайн: В. Тодорхой жишээн дээр тайлбарласан учир энэ нь хамгийн
хүчирхэг хариулт. Чамд харуулж сонсгож чадахаар үйл явдлаар
дүүрэн жишээ. Тэр хүн асуудлыг зөвхөн шийдээд өнгөрөх бус энэ
явцдаа санаачлагаараа багийн гишуудэд урам зориг хайрлан тэднийг
хурцалж байв. Сайн дураараа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй
ажиллаж байгаас нь харахад энэ хүн төлөвлөснөөсөө илүүг ч хийх
боломжтойг харуулж байна. Мөн энэ хүний тэвчээртэй байдал болон
шинийг туршин асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг эндээс харж болно.
Дунд: А. Хэдийгээр жишээгээр тайлбарласан болов ч ямар асуудал гараад
ямар үр дүнд хүрснийг тайлбарласнаас биш яг хэрхэн энэ үр дүнд
хүрсэн гэдэг нь тодорхой бус байна. Үүнийг нарийвчлан асуух
замаар тодруулж болно.
Муу: С. Энэ хамгийн сул хариулт. Учир нь энэ хариултын ихэнх хувь нь
хийгдэж байсан тэр ажил болоод үүнийг гүйцэтгэхэд гарч байсан
асуудлууд эзэлсэн байна. Хэрэггүй жижиг зүйл дээр хэт их ая
холбогдолд өгч ярьсан байна.
10.
Таныг удирдлаган доор байсан хүмүүст та өөрийн ажил, үлгэр
дууриалаараа өөрчлөлт хийх түвшинд эергээр нөлөөлж байсан уу
А. Оройлон манлайлах чадвар гэдэг ямар ч ажилд байх хэрэгтэй.
Миний сүүлчийн ажил үүргийн хуваарь өргөн хүрээг хамарсан
ерөнхийдөө маш тодорхой бус байсан. Үүнд миний харилцааны
чадвар маань давуу тал болж байсан. Би карераа эхлэж байх үедээ л
үйлчлүүлэгчиддээ хүрч ажиллахын тулд харилцааны чадвар өндөр
байх хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон. Ажлыг шударгаар үнэлж, бага ч
гэсэн амжилттай гүйцэтгэсэн ажлыг нь сайшаан магтах нь зүйтэй
гэж би боддог.
В. Би борлуулалтыг хариуцсан менежерийн хувьд 20 хүний
бүрэлдэхүүнтэй дэлхий даяарх салбар сүлжээнүүдийг хариуцсан
багийг хөгжүүлж, сургалт хийж явдаг байсан. Би багаа
стратегитайгаар, тактикиайгаар удирдан ажиллаж байсан. Манай баг
хамгийн сүүлийн үеийн урлагийн бүтээл мэт технологийн шийдлийг
борлуулалтын системдээ нэвтрүүлж чадсан. Намайг ажиллаж байх
үед бидний борлуулалтын хэмжээ рекорд тогтоосоор байсан. Миний
бодлоор манай багийн хүн бүр миний удирдлага доор дуртаяа
ажиллахад хэзээд бэлэн гэдгээ илэрхийлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.
Манай багийн уур амьсгал гайхалтай байсан.
С. Би худалдааны сүлжээ дэлгүүрийн гүйцэтгэх захирлын үүргийг
авч ажиллахдаа би стратеги төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааг бүрэн
хяналтандаа авч ажиллаж байсан юм. Хамгийн түрүүнд хийсэн зүйл
маань байгууллагынхаа ажилтнуудтайгаа уулзалт хийж үйл
ажиллагаа явуулах хамгийн үр дүнтэй арга юу байна гэдгийг
тодорхойлсон. Тэдэнд ярих боломжийг олгосон. Ингээд би сайн
харилцааны нэг хэсэг нь сайн сонсогч байх явдал гэдгийг ойлгосон.
Page 10 of 28

Хариултаас нь ажил горилогчийг шинжих – Гарын авлага №2
Хурлын дараа бүх ярьсан зүйлээсээ дүгнэлт гаргаж дараагийн
удаагийн уулзалт дээрээ тэдний зөвлөгөөг байгууллагынхаа
стратегитай хэрхэн уялдуулж хэрэгжүүлэхэд боловсруулсан
төлөвлөгөөгөө танилцуулсан. Үнэнийг хэлэхэд би ажилтнуудтайгаа
ийм ойр харилцан хамтарч ажиллаж байгаагүй. Тэдний санал
хүсэлтийг байгууллагынхаа стратегитай уялдуулсан нь том амжилт
болж чадсан.
Хариулт
Сайн: С. Энэ жишээгээр тухайн хүн хүчирхэг ярих болон сонсох
харицааны чадвартайгаа харуулжээ. Энэ хүн хамтарч ажиллаж
чаддаг хүн. Энэ хүн нь захирал болонгуутаа бусдад хэрхэн харагдах
вэ гэдэг тал дээрээ бус ажил дээрээ төвлөрдгийг мөн харж болно.
Ийм хүмүүс ямар нэг газар ажиллаж эхлэнгүүтээ л хамт олонтой нь
зохицон ажиллах чадвартай.
Дунд: В. Энэ жишээ амжилтын шинж чанаруудыг өөртөө агуулсан болов ч
ямар ч нарийн тодорхой зүйлийг хэлээгүй байна. Мэдээж энэ
хариултанд хариуцлага болон манлайллын талаар сайхан ярьсан
болов ч үүнийгээ батлах юуг ч ярьсангүй. Жишээгээр батлан
асууснаар ярилцлагыг үр дүнтэй болгож болно.
Муу: А. Асуусан асуултанд хариулж чадахгүй байна. Ярилцагч тань
ерөнхийлөн ярьж эхлэхэд түүнийг нь батлах асуултуудыг асуух
хэрэгтэй.
11.
Олон улсын зах зээл дээр ажиллаж байсан туршлагаасаа хуваалцан жишээн
дээр тайлбарлана уу
А. Би ямар зах зээлд ажиллаж байгаагаасаа үл хамараан техникийн
боломжит шийдлийг санал болгон үр дүнтэй хамтын ажиллагааг бий
болгож чаддаг. Улсдаа болон олон улсын хэмжээнд тохиролцох
худалдааны зах зээл дээр гол тоглогч нь болж нэр хүндийг олж авч
чадсан. Сүүлчийнхээ 2 ажилд байхдаа муу тохиролцооны үндсэн
дээр олон мянган доллар алдах байснаас сэргийлж байсан.
В. Техникийн стандарт тогтоох олон улсын багийн гишүүнээр
ажиллаж байлаа. 9 цагийн зөрөөтэй байсан учир бид 2 багт 2 ууланд
нь тохиромжтой тэр цагийг сонгосон. Дараад нь бид өөрсдөд байгаа
боломжит бүх л техникийн төсөлдөө ашиглахаар шийдсэн. Хэрвээ
мэил бичихгүй бол утсаар ярих эсвэл видио хурал хийх гэх мэтээр
ажиллаж байв. Уулзалтын үеэр ямар нэг техникийн саатал гарсан
тохиолдолд өөр төрлийн нөөц төлөвлөгөөг байнга бүрдүүлдэг
байлаа. Үүний үр дүнд бид хоорондоо аялах шаардлагагүйгээр
цахим аргаар ажлаа амжилттай явуулсан юм. Энэ нь томоохон
зардал хэмнэх шийдэл байсан ба нэгээс илүү ажлыг амжуулж болох
уян хатан талтай гэдгээрээ онцлог байлаа. Эцэст нь бид бүгд энэ
төсөл нь бидний хувьд нэг шатаар ахисан туршлага байсан гэж
дүгнэсэн.
С. Би ажиллаж буй энэ зах зээлдээ 10-аад жилийн хур туршлагатай.
Би байгууллагатаа үйлчлүүлэгчидтэйгээ ажиллаж байхдаа жинхэнэ
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үнэт зүйлийг мэдэрч чадсан. Асуудлыг шийдвэрлэхдээ өөрийн
туршлага болон чадвар дээрээ суурилан аливаа зүйлийн цаад
чанарыг харж шинжилгээ хийсний дүнд шийдэлд хүрдэг. Өөрийн
орныхоо болон олон улсын жижиг байгууллагаас эхлээд Fortune 500
жагссан байгууллагуудтай хүртэл би хамтран ажиллаж байсан. Мөн
эдгээр жилүүдэд би энэ байгууллагыг ямар ч тохиолдолд аваад гарч
чадахаар олон ашигтай харилцааг тогтоож чадсан.
Хариулт
Сайн: В. Энэ хариулт нь хамтын ажиллагаа, манлайлалын маш сайн
жишээг гаргажээ. Хариултаас тухайн хүн нь олон улсын хүмүүстэй
ажиллахдаа уян хатангаас гадна сүүлийн үеийн технологийг
ашиглан цаг хугацаа болон орон зайг үл харгалзан ажлаа хамгийн
боломжит өндөр түвшинд хийж байгаа нь харагдаж байна. Үүнээс
гадна “цахим уулзалт”-уудыг хийснээр зарлага сайн хэмнэгдсэн
байна. Ингээд харахад энэ хүн нь ажлаа тал бүрээс нь бодож
төлөвлөсөн нь харагдаж байна.
Дунд: С. Энэ хариулт нь асуултанд хариулж чадаагүйгээс гадна хэтэрхий
өргөн хүрээг хамарч ямар ч тодорхой жишээг дурдаагүй байна. Мөн
ямар нэг байдлаар олон улсын зах зээл дээр ажиллаж байсан гэх
ямар ч зүйл алга. Гэвч, ядаж өнгөн дээрээ хариулт нь муугүй
агуулгатай харагдаж байна. Ярилцагч нь өөрийн ажиллаж байгаа
зах зээлийн мэдлэг, туршлага хамтран ажиллаж байсан
байгууллагуудын хамрах хүрээ зэргээ зөвөөр дүгнэн гаргажээ.
Муу: А. Энэ нь хамгийн сул хариулт. Учир нь энэ хүн ямар нэгэн
зорилгогүйгээр зүгээр л яриад байна. Энэ нь хэтэрхий тодорхой биш
бөгөөд энэ асуултын үнэн зөв хариулт яав ч биш. Ухан асуух
маягаар энэ ярилцлагыг арай тодорхой болгож болох юм.

12.
Даргатайгаа юм уу эсвэл хамтран ажиллагчтайгаа ямар нэг байдлаар ажил
дээр зөрчил гаргаж байсан туршлагаасаа хуваалцаач
А. Би өмнөх ажилдаа шинээр эхлэж байхад нэгэн бүсгүй миний
ажлыг болон миний ажлаа хэрхэн хийж байгаа тал дээр байнга үг
хаядаг, ер нь зүгээр байлгадаггүй байв. Би уул нь шинийг сурч шинэ
нөхцөлд дасан зохицохдоо хурдан боловч энэ миний хувьд цоо шинэ
нөхцөл байдал байлаа. Тэгээд би түүнтэй бидний дунд үүсээд байгаа
энэхүү асуудлын талаар ярилцахаар шийдэж түүнд хэлэхэд дуртай
дургүй зөвшөөрлөө. Би түүнийг олон жил энд ажиллаж байгаа хувь
нэмрийг нь хүндэтгэж байна тэгээд ч асуух тодруулах зүйл ч зөндөө
байгаа гэж түүнд эхлээд хэллээ. Гэтэл тэр шинэ хүмүүст зааж сургах
нь миний ажил биш гэж өмнөөс хэлэв. Би ойлгож байгаагаа
илэрхийлээд хэрвээ би ямар нэг зүйл буруу зөрүү хийвэл яг юуг
буруу хийгээд байгааг маань хэлээд хэрхэн түүнийг зөв хийхийг мөн
тайлбарлаад өгвөл би ч гэсэн ажлаа хурдан сурч ойлгоод та бүхэнд
тус дэмтэй байж болох юм гэлээ. Миний бодлоор тэр бүсгүйд зан
ааш маань таалагдсан бололтой, энэ уулзалтаас хойш бидний
харилцаа харьцангуй дээшилсэн юм.
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В. Нэгэн удаа манай дарга тогтмолд хоцроод байгаа нэгэн ажилтанд
арга хэмжээ авахгүй байгаад байлаа. Тэгээд би даргатайгаа
ярилцахад тэрээр хэн нь дарга гэдгээ сануулаад намайг өөрийн
ажлаа л хичээнгүйлэн хийхийг тушаалаа. Би ч үүнд нь уур хүрээл
явчихав. Байгууллагаын дүрэм бол хүн болгонд үйлчилж байх ёстой
гэдэг бол миний бодол юм. Тиймээс ч би энэ явдлын талаар Хүний
Нөөцийн хэлтэст мэдээлсэн юм. Дарга маань энэ явдалд хүний
нөөцийнхөн хүртэл ороод явчихсанд уурлаж байсан бөгөөд би ч энэ
ажлыг хүн болгонд ижил хэмээр ханддаггүйн улмаас орхисон юм.
С. Би ер нь хэнтэй ч ажил дээр асуудал үүсгэдэггүй л дээ. Би
хүмүүсийн уур хүргэмээр зан аашийг зүгээр л анхаарч авч үздэггүй,
тоодоггүй гэхэд болно. Би ямар нэг хов живд ч огт оролцдоггүй.
Хэрвээ ямар нэг зүйл миний уурыг хүргэвэл би зүгээр л гүнзгий
амьсгаа авч эсвэл гадуур жоохон алхахад бүх зүйл зүгээр болдог. Би
олон ч хүмүүстэй ажиллаж байсан олон ч тохиолдолд тэдээр
хүмүүстэй асуудал гарч болох байсан ч энэ бол ямар ч ашигүй зүйл
гэж би үздэг. Энэ нь зүгээр л миний уурыг хүргэхээс цаашгйү учир
би ажил дээрээ л анхаарлаа хандуулахыг хичээдэг.:
Хариулт
Сайн: А. Энэ нь харилцааны урлагаар ямар нэг зөрчлийг шийдвэрлэх
сонгодог жишээ. Энэ нь асуултанд хариулаад зогсохгүй
ярилцагчийн тухай мэдээллийг хүртэл таньд өгч байна. Түүний
ярианаас хүнийг хүндэтгэсэн эелдэг байдал ажиглагдаж байна. Мөн
энэ хүн ь хурдан суралцах чадвартайгаа дурдсан нь түүнд заасан
аливаа нэг шинэ зүйлийг бусдыг бухимдуулалгүй суралцах
чадвартай гэдгээ харуулж байна.
Дунд: В. Энэ ярианы утга санаа нь анхаарлыг сөргөөр татаж байна.
Асуудлын наана цааныг ойлгохдоо муухан, зөвхөн хар цагааныг
хардаг хүн бололтой. Энэ тохиолдолд тэрээр байгууллагын дүрэм
журам зөрчигдөөд байгааг л харсан бөгөөд бүр хүний нөөцийн
хэлтэс рүү явтлаа гүнзгий мэдэрсэн байна. Хамгийн гол асуудал
гэвэл энэ хүний уян хатагн чанар. Энэ хүний дүрмийг чанд сахих
байдал нь танай байгууллагад асуудал боло уу эсвэл майна
байгууллагын соёлтой тохирох уу гэдгийг та шийдэх асуудал.
Мэдээж үүнийгээ тодруулах асуулт хэрэглэвэл зүгээр.
Муу: С. Энэ нь хэд хэдэн шалтгаанаар хамгийн сул хариулт. Нэгд
хариулт нь их ерөнхий, дээрээс нь өөрийнх нь ярьсан хэлсэн нь
өмнөх хойнохтойгоо зөрөөд байна. Хамгийн гол асуудал гэвэл ямар
нэг асуудал ажил дээр гарахад энэ хүн шийдвэрлэх талаас нь бус
идэвхгүй үүднээс хандах магадлалтай байна.
13.
Эхнээс нь эхлээд дуустал нь ажилласан хамгийн том ажлынхаа талаар
хуваалцаач
А. Миний ажиллаж байсан байгууллага түүхэндээ тохиолдох
хамгийн том захиалгаа авсан юм. Бид ч их баярлаж захиалгыг
амжилттай нийлүүлэхийн тулд хамаг хүчээ шавхан ажиллаж байлаа.
Шинэ төрлийн материал болон нөхцөл байдал шаардагдах тоног
төхөөрөмжийг сэдэж олох хэрэгтэй байлаа. Хэд хэдэн уулзалтын
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дараагаар үйл ажиллагааны чигийг тодорхойлохдоо бүтээгдэхүүний
зарим нэг шинж чанарыг үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжид сөргөөр
нөлөөлөхгүйгээр өөрчлөхөөс эхэлсэн. Бид олон цагаар энэ төсөл
дээр ажилласан бөгөөд эцэст нь амжилттай гүйцэтгэж
үйлчилүүлэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж чадсан.
В. Би байгууллагынхаа цахим хуудсыг хийх ажлыг хариуцан
ажиллаж байлаа. Хамгийн түрүүнд би график дизайнийн
байгийнхантай уулзаж боломжит шийдлүүдийн талаар ярилцав.
Тэгээд марктенгийн хэлтсийнхэнтэй уулзаж цахим хуудсын ерөнхий
мессежийн талаар ярилцаж тэднээс ирэх маш олон санал хүсэлтийг
хураангуйлж авав. Ингээд дараад нь би ямар төрлийн марктенгийн
хувилбарууд цахим хуудсанд илүү тохиромжтой талаар судалгаа
хийж хэд хэдэн санаа дэвшүүлснээ өмнөх 2 багтаа эргээд
танилцуулсан юм. Тэд миний санааг маш эергээр хүлээн авсан
бөгөөд тэр дор нь баталсан. Эцэст нь төсөл маань олон төрлийн
мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагаан дээр тулгуурласан өндөр
хэмжээний амжилттайгөөр хэрэгжиж чадсан юм. би ч мөн хийсэн
ажлынхаа үр дүнд маш их талархал хүлээж авсан
С. Би шинэ хүнсний бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэх ажлыг
толгойлж байлаа. Энэ нь бүх төрлийн томоохон хүнсний сүлжээ
дэлгүүрүүдээр зарагдах ёстой байлаа. Энд хамгийн чухал зүйл нь
цаг хугацааг зөв зүйтэйгээр зохицуулах байв. Хэрвээ бүтээгдэхүүн
амралтын үетэй хэтэрхий ойрхон нийлүүлэгдвэл дэлгүүрт болж буй
тэр их хөдөлгөөний дунд мэдэгдэж чадахгүйгээр өнгөрчихөж болох
байлаа. Хэрвээ бид амралт дуусах хүртэл хүлээвэл, удааширлын
улирал эхэлж бүтээгдэхүүн зорилтот зах зээл дээрээ хүрэх боломжоо
алдах байв. Бид олон төрлийн судалгаа хийсний эцэст
бүтээгдэхүүнээ намар буюу цаг агаар солигдон хүмүүс олон цагийг
гал тогоондоо өнгөрөөдөг тэр үед нэвтрүүлэхээр шийдсэн. Тэгээд
компанит ажлаа намрын үед төлөвлөсөн. Гайхалтай нь бүтээгдэхүүн
зах зээл дээр амжилттай байснаар үл барам төлөвлөгөөнөөс даван
хэрэгжсэн юм. Би ч хийсэн ажлынхаа үр дүнд өндөр урамшуулал
авсан.
Хариулт
Сайн: В. Энэ бол амжилттайгаар хамтран ажилласан сайхан жишээ.
Ярилцагч нь нөхцөл байдал ямар байснаас эхлээд өөрөө энд ямар
үүрэг гүйцэтгэж байснаа шат шатаар тайлбарлажээ. Энд тэрээр
өөрийн олон чанар болоод чадваруудын талаар мөн дурджээ. Ж нь:
харилцааны чадвар, мэргэжилтнүүдээс зөвлөгөө авах чадвар,
мэдээллийг боловсруулах чадвар болоод эдгээр бүгдийг хооронд нь
амжилттай холбох ччадвар зэрэг болно.
Дунд: А. Энэ жишээний агуулга нь өөрөө асуудалтай байна. Энэ нь багийн
амжилтын тухай жишээ ч дутаалд байгаа ганц зүйл нь гэвэл
ярилцагч өөрөө. Бид, манайхан гэдэг үүднээс бүх утга гарсан болов
ч өөрөө энд яг юу хийсэн нь тодорхой бус байна. Ухан асуух замаар
үр дүнтэй ярилцлага болгож болно.
Муу: С. Энэ ни хамгийн сул хариулт. Учир нь түүний ярианы дараа чи тэр
хүний тухай биш шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх талаар
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илүү мэдлэгтэй болсон байна. Энэ бол ярилцагчдын дунд гардаг
нийтлэг алдаа. Тэд өөрсдөө ямар үүрэг гүйцэтгэсэн гэдгээсээ
илүүтэйгээр тэр төслийнхөө талаар яриад явчихдаг. Тэр хүн багаар
ажилласан ч гэсэн та тэр хүнийг багт ямар үүрэг гүйцэтгэж байсныг
мэдэхийг хүснэ. Мөн л батлах асуулт асууснаар улам дэлгэрэнгүй
ярилцлагыг хийж болно.
14.
Хэн нэгнийг хийхийг хүсэхгүй байгаа ажлыг нь хийлгэхийн тулд ятган
ойлгуулах хэрэг гарч байсан тохиолдлоосоо жишээн дээр тайлбарлан
хуваалцаач
А. Надад бүтээгдэхүүнээ шинэ төрлөөр сурталчилах санаа төрсөн
юм. Хамгийн түрүүнд би энэ санаагаа Power Point дээр буулгаж
даргатаа танилцууллаа. Тэрээр эхлээд тийм ч итгэлтэй бус байсан ч
миний санаачлагад итгэн санаагаа хөгжүүлэн хэрэгжүүлэхийг
зөвшөөрлөө. Би марктенгийн хэлтэстэй хамтран шууд маилээр
харилцах марктенгийн стратегээ боловсруулав. Миний үүрэг гэвэл
энд төсвөө боловсруулж ашгаа тооцоолох явдал байлаа. Миний
хийсэн тооцоо хүн болгоныг гайхшруулж байлаа. Гэвч эцэст нь би
тэднийг ятгаж төслөөө хэрэгжүүлэхээр болсон бөгөөд төслийн үр
дүн хүн болгоныг, намайг хүртэл гайхшруулахаар амжилттай болж
чадсан.
В. Манай дарга намайг үргэлж нэг зүйлийг ятгаж тайлбарлаж явдаг
хүн гэж хэлдэг. Би долоо хоногт ядаж нэг шинэ зүйлийг сэддэг.
Зарим нэг нь сайн зарим нэг нь онцгой биш. Ашгийн үүднээсээ
миний амжилтын түвшин гэвэл 80%-85%. Чи хэрвээ томоохон
байгууллагад ажилладаг бол ямар нэг шинэ санааг батлуулахад
хэдэн ч долоо хохж болдог. Би заримдаа энэ олон шат дамжлагад
уур хүрдэг. Учир нь би хийе гэсэн юмаа шууд л хийхийг хүсдэг
тийм л хүн.
С. Өмнөх ажлын маань дарга шинэ санаа санаачлагад тийм ч
нээлттэй хүн биш байсан. Би өөрийн ажиллаж байсан марктенгийн
төлөвлөгөөгөө түүнд танилцуулахдаа нэг санаагаа үр йшигтай
гэдгийг итгүүлж чадсан. Дарга маань үүнийг батлаж хэрэгжүүлэхийг
хүртэл тушаасан. Ингээд би маш их мэдээллийг цуглуулж түүн
дээрээ дүн шинжилгээ хийж байлаа. Би ер нь судалгаа шинжилгээгээ
сайн хийсний үр дүнд ажлаа хүнд танилцуулдаг дадалтай хүн л дээ.
Том байгууллагад ажиллах нэг онцгүй тал нь хэн нэгнээс ямар нэг
зүйлийг асуухал хариулт нь маш удаж байж ирдэгт гэж би боддог.
Энэ шалтгааны улмаас би ажлаа орхисон. Би дунд хэрийн хэмжээтэй
танайх шиг байгууллагад ажиллаж шинэ санаагаа түргэн хугацаанд
амжилттай гүйцэтгэдэг баймаар байна.
Хариулт
Сайн: А. Энэ нь шинэ санааг танилцуулж хүлээн зөвшөөрүүлэх, түүнийгээ
хэрхэн амьдрал дээр хэрэгжүүлэхийн сайхан жишэээ байна. Мөн
хайрцагнаас гадуур сэтгэж шинийг санаачилдаг хүн болох нь
харагдаж байна. Энэ хүн нь пресентаци хийх хүртэл өөрт байх
боломжит аргаараа санаагаа зөвөөр илэрхийлэр аргыг олж чадсан
бөгөөд үүнээс энэ хүний сэтгэл мөн харагдаж байна.
Page 15 of 28

Хариултаас нь ажил горилогчийг шинжих – Гарын авлага №2
Дунд: С. Энэ бол дундаж хариулт. Эхлээд сайн явж байгаад дунд хэсгээс
нь нөхцөл байдал огцом өөрчлөгдөж байна. Тодорхой жишээн дээр
тайлбарлаж явж байгаад төгсгөл хэсэгтээ ерөнхий мэдээлэл рүү
орчихсон. Асуулт асуух замаар ярилцагчаа буцаан ярианд оруулах
хэрэгтэй. Энэ хүн нь маш их шинэ санаатай болов ч ажил дээрээ
тэднийгээ хэрэгжүүлэх боломж олддоггүй нь харагдаж байна. Нэг
талаараа энэ нь муу ч байж болох. Учир нь энэ хүн ажлаасаа гадна
өөр зүйлд хэтэрхий их автагддаг байж болох. Асуултаар л энэ
бүхнийг өөртөө тодорхой болгоно.
Муу: В. Хэдийгээр зарим нэг агуулга нь сайн болов ч тодорхой жишээ
өгөөгүй байна. Энэ хүн нь долоо хоногт нэг шинэ санаа гаргадаг гэх
болов ч үүнийгээ батлах тодорхой жишээ нэг ч алга. Ашгийн
үүднээсэ амжилтын түвшин нь 80%-85% гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Түүний санаа нь мөнгөний үүднээс ашигтай гэсэн үг үү? Энэ
бүгдийг тодруулахын тулд олон асуулт асуух хэрэгтэй.
15.
Чи харилцагчийн үйлчилгээний чадвар өндөртэй хүн гэж өөрийгөө хэллээ.
Харилцагчийн үйлчилгээний чадвар чинь чамайг хүнд нөхцөлөөс аварч байсан
туршлагаасаа жишээн дээр хуваалцана уу
А. Би сайн харилцагчийн үйлчилгээнд үргэлж итгэж явдаг тиймэс ч
харилцагчийн үйлчилгээний удирдлагын сертификатын сургалтанд
суухад сонирхолтой бас өөрийгөө дээшлүүлэх боломж гэж үзсэн. Би
хүмүүстэй ажиллахдаа чадварлаг бөгөөд энэ сургалт нь миний өөрт
байсан тэр ууган авьяасыг хөгжүүлэх нэг шат байсан. Надтай
ажиллаж байсан хүн бүр намайг ямар ч хэцүү нөхцөл байдлыг
шийдвэрлэн үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг бататгадаг гэдгийг
хэлдэг. Сайн харилцагчийн үйлчилгээ гэдэг нь тоглоомын нэр л гэж
би боддог. /өрсөлдөөнтэй, сонирхол татахуйц/
В. Би манай нэг худалдааны төлөөлөгч болон өөр нэгэн
байгууллагын хоорондох үйлчлүүлэгчийн асуудлыг шийдвэрлэж
байсан юм. Миний ажил бол худалдааны төлөөлөгчийн өөрийн төв
оффистойгоо холбох холбогчийн үүрэг байлаа л даа. Төлөөлөгч
биднийг нөгөө байгууллагад худалдсан бүтээгдэхүүндээ амласан
нөхцөл байдлынхаа дагуу ажиллахгүй байна хэмээн ууртай байлаа.
Хамгийн түрүүнд миний хийсэн зүйл гэвэл хэрэгцээтэй бичиг
баримтыг цуглуулан эргэн харж санал боловсруулан үүнийгээ төв
оффисын хүмүүст танилцуулав. Бодит баримтуудыг үзүүлсний
үндсэн дэр бид тохиролцоо хийсэн. Эцэст нь манай төлөөлөгч болон
харилцагч байгууллагуудад бүх зүйл ашигтайгаар шийдвэрлэгдсэн
юм. Төлөөлөгч надад маш их байрлаж байгаагаа илэрхийлж байсан
С. 9 жилийн турш янз бүрийн үйлчлүүлэгчидтэй ажиллахдаа би
өөрийн харилцагчийн үйлчлэгчийн чадвар дээрээ маш олон
магтаалын үгийг сонсож байсан. Заримдаа би үйлчлүүлэгчидтэй
шууд харилцаж заримдаа худалдааны төлөөлөгч нартай заримдаа
эдгээр 2 талыг холбох үүргийг гүйцэтгэн ажиллаж байлаа. Би нягт
нямбай хүн учир хэд хэдэн хэрэг дээр зэрэг ажиллах чадвартай. Би
үйлчлүүлэгч бүр дээр нэг хүн ажиллаж тэр хүний хүсэлтйн дагуу
үүргээ гүйцэтгэж байна гэсэн мэдрэмжийг төрүүлэхийг хичээн
ажилладаг, үүндээ ч хүрдэг гэж үзэж байна.
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Хариулт
Сайн: В. Энэ хариулт нь хэцүүхэн нөхцөлд харилцагчийн үйлчилгээний
чадвар нь хэрхэн ярилцагчид тусласныг цаг хугцаатай нь харуулжээ.
Энэ хүн таньд тэрээр сайн харилцааны чадвартай гэж хэлэхдээ эсвэл
үүнийгээ CV дээрээ дурдахдаа ярилцлага дээрээ үүнийгээ тодорхой
жишээгээр өөрийн тэдгээр чадвар боло зан байдлаа бататгаж өгсөн
байна. Энэ нь асуусан асуултанд хариуж буй сайн жишээ юм.
Дунд: С. Энэхүү хариулдт нь тухайн хүнд байгаа чадваруудыг дурдаж
байгаа боловч асуултанд хариулаагүйгээс гадна тэдгээр чадваруудаа
амьдралд хэрэглэж байсан жишээгээр хангаагүй байна. Батлах
асуултуудыг асууснаар тэр хүний ямар нөхцөл байдалд энэ
магтаалын үгийг сонсож байсныг асуух хэрэгтэй. Хэрэв энэ хүн
хариулж чадахгүй бол энэхүү хүний үнэн зөв яриад байгаа нь
эргэлзээтэй болж ирэх нь ойлгомжтой
Муу: А. Энэ хүн нь асуултыг эхнээсээ ойлгоогүй байх, тиймээс ч огт
харилцаа хамааралгүй хариулт өгөөд байна. Онолын талаасаа
болоод тэр хүний юу гэж бодож байгаа нь хариултад их тусгагдсан
боловч ямар ч баримтаар баталгаажаагүй байна. Мэдлэгээ
дээшлүүлнэ гэдэг мэдээж сайн зүйл л дээ, гэхдээ энэхүү мэдлэг нь
практик дээр хэрэглэгддэг байх хэрэгтэй. Энэ жишээг ярьсан хүн
онолын талаасаа их мэдлэгтэй байж болохч амьдрал дээр үүнийгээ
хэрэглэсэн нь эргэлзээтэй байна. Үүнийг олж мэдэхийн тулд батлах
асуултыг ухан асуух хэрэгтэй.
16.
Маш түргэн шуурхай ажиллах шаардлагатай нөхцөл байдалд ажиллаж
байсан туршлагаасаа хуваалцаач
А. Хуулийн фирмд ажиллаж байсан үе маань санаанд орж байна.
Бид хүн хүч багатай байсан учир би өөр дээрээ илүү үүрэг
хариуцлага аван ажиллаж байлаа. Би хамгийн түрүүнд өмгөөлөгч
нараа цуглуулан уулзалт хийж цаашид хэрхэн ажиллахаа
зөвлөлдөцгөөв. Ингээд гарсан үр дүнгээ цагийн хуваарьт оруулан
цаг хугацаатай нь төлөвлөлөө. Би хэд хэдэн өдөр шөнө дунд хүртэл
ажиллах хэрэг гарч байсан ч өмгөөлөгчдийн ажлыг тасалдуулахгүйн
тулд ажлаа сайн хийх хэрэгтэй байлаа. Энэ туршлага үнэхээр хурд
шаардсан, намайг сорьсон ажил байсан. Хүн бүр ийм хүн хүч дутмаг
байхад ажил хэвийн үргэлжилж байсанд гайхаж байлаа. Би энэ
санаачлагатай ажлынхаа үр дүнд сайн урамшуулал авсан.
В. би хурдан шуурхай өрнөж буй орчинд ажиллах дуртай. Би
өөрийгөө үргэлж сорих дуртай, бага хугацаанд ажлыг хийж
амжуулах нь өөрийгөө сорих бас нэг хэлбэр гэж би үздэг. Надад 10аад ажил дээр нэгэн зэрэг ажиллах хэрэг ч гарч байсан бөгөөд энэ
үед ажлын эрчмийг бууруулахгүйгээр бүгдэд нь үр дүнтэй ажиллаж
байсан. Энэ бүгдээс юу ажиглагдсан гэхээр би хийж буй ажил
бүрээсээ шинэ зүйлийг сурч байдаг. Би энэ бүгдийг хийхдээ улам
чадюарлаг болж байлаа. Тиймээс ч би ямар нэгэн даалгаврыг
хийхдээ хэзээ ч цаг хугацаанаас нь хэтрүүлж байгаагүй. Би хурдан
бодож, хурдан үр дүгтэй шийдвэрийг гаргахдаа маш сайн. Эдгээр
чадварууд болон миний компьюторын чадвар хамтдаа намайг
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бусдаас ялгагдах хамгийн үр дүнтэй хүмүүсийн тоонд оруулж
чаддаг гэдэгт эргэлздэггүй.
С. Би цаг хугацааны хувьд богинохон олон ажлыг хийж байв. Энэ нь
ажлын шахуу ачаалалд ажиллаж сурна гэсэн үг. Маш сайн гараагаа
эхлээд явж байгаад дунд хэсгээсээ бүх зүйл эсрэгээрээ эргэж байсан
тэр нэг стресс ихтэй ажлыг би сайн санаж байна. Цаг хугацаа бага
байсан учир бид бүгд эрчимтэйгээр илүү цагаар ажиллах хэрэгтэй
байлаа. Хүн болгон сандралд орж нэг хэсэг би бүр суугаад уйлмаар
хүртэл санагдлаа. Гэвч би тэгсэнгүй. Би энэ үеийг даван туулахын
төлөө ажиллаж эхлэв. Хэрвээ бид энэ байдлыг даван гарч чадахгүй
бол үйлчлүүлэгчдээс гомдол ирж бүх зүйл маань нуран унах байв.
Бид бүгд амралтын өдрүүдээр болон орой шөнөөр ажилласаар ажлаа
төлөвлөсөн цагт нь дуусгаж чадсан билээ.
Хариулт
Сайн: А. Энэ жишээ л тухайн хүнийг хэрхэн түргэн шуурхай ажиллах
нөхцөл байдалд ажиллаж байсныг харуулж байна. Үүнээс гадна
тухайн хүний харилцааны чадвар, санаачлагатай ажиллах байдал,
юмыг зохион байгуулах болон цаг төлөвлөлтийн чадвар зэрэг олон
нэмэлт чадавхыг харуулжээ. Мөн энэ хариултаас даалгаврыг даван
биелүүлэх чадвар болон ажлыг заавал дуусгах чанарыг олж харж
болно. Эдгээр нь чадваруудыг хүнд зааж сургаж олгож болдоггүй
чухал чанарууд юм.
Дунд: С. Бүрхэг жишээг өгсөн болов ч яг сайн түүнийгээ тайлбарлаагүй
байна. Энэ хүний чадвар чадавхын талаар мэдэх арга энд байхгүй
байна. Хэдэн батлах асуултаар түүнэс нарийн ширийнийг
тодрүщуулан асууж болох юм. “Чиний гүйцэтгэж байсан үүрэг чинь
юу вэ” гэх мэт асуулт
Муу: В. Энд сайн чадваруудын талаар дурдсан болов ч түүнийгээ
баталгаажуулах ямар ч жишээ болон баримт алга байна. Хариултаас
тодруулж болох олон зүйлүүд байна. Ж нь “10-аад ажлыг зэрэг
гүйцэтгэж байлаа”, “би ямар нэгэн даалгаврыг хийхдээ хэзээ ч цаг
хугацаанаас нь хэтрүүлж байгаагүй”
17.
Хийх ёстой ажлаасаа илүүг хийж үүргээ давуулан биелүүлж байсан
тохиолдлоосоо жишээн дээр хуваалцаач
А. Би үргэлж цаг хугацааг алт гэж үздэг. Би өдрийн ажлаа заавал
төлөвлөдөг ба тиймээс ч миний ажил бүрт хир зэрэг хугацаа
шаардагдахыг би мэддэг. Ийм маягаар сайн зохион байгуулалттай
ажилладаг учир өөрийн ажлаа би цагаасаа эрт дуусах тохиолдол их
бөгөөд энэ үед би бусдынхаа ажилд тусламж үзүүлдэг. Би цагаа сайн
зохицуулдаг учир сандралт тэвдэлтийн байдалд ордоггүй. Ажлыг
яаж ийгээд дусгадаг зуршилтай. Миний сүүлчийн дарга маань юмыг
сүүлийн хоромд нь шийдвэрлэдэг хүн байсан учир олон ч удаа би
түүний ажилд томоохон тус болж байсан үеүүд олон байна.
В. Би ажлыг өмнө нь төлөвлөснийхөө үндсэн дээр хийдэг. Тиймээс
би өөрийн ажил үүргийг сайн зохицуулдаг. Би хамтран
ажиллагсаддаа хэрэг болсон үед нь байнга тусладаг. Энэ ч утгаараа
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би ажлаа үргэлж давуулан биелүүлдэг гэж боддог. Би
үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтэнд маш мэдрэмжтэй ханддаг бөгөөд
тэдний сэтгэл ханамжийн баталгааг үргэлж хангадахын төлөө
ажилладаг. Тиймээс ч миний ажлын үр дүн үргэлж хамгийн сайн нь
байдаг. Би ажлыг хийхийн тулд бүх зүйлээ зориулдаг дэмжлэг
үзүүлдэг хүн юм.
С. Би даатгалын байгууллагад ажилладаг байхдаа харилцагчдын
санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэдэг байлаа. Энэ нь нэгэн
хэвийн ажил бөгөөд цаг хугацаа ч их зарцуулагддаг төрлийн ажил
байлаа. Нэгэн өдөр би дэлгүүрийн цахим хуудсыг санал
хүсэлтийгхүлээн авч боловсруулахад ашиглах санаа төрсөн бөгөөд
энэ нь нэг талаараа цаасан дээр буусан мэдээллийг уншиж анализ
хийх цаг болон өртгийг хэмнэх давуу талтай болно. Хэрэглэж болох
системүүдийн талаар судалгаа хийж даргатаа танилцуулахад тэрээр
энэ санааг маш сайн хэмээн дэмжсэн. Ингээд манай дарга төслийг
маань цаашаа танилцуулсаар хэрэгжигдэхээр батлагдав. Энэ төсөл
нь байгууллагад олон мянган долларыг хэмнэхэд тус болоод
зогсохгүй ажлын үйл явцыг боловсронгуй бөгөөд улам үр дүнтэй
болоход тус болсон. Би хийсэн ажлынхаа үр дүнд том хэмжээний
урамшуулал, тушаал ахилалттай хамт шагнагдсан юм.
Хариулт
Сайн: С. Энэ хариулт нь хайрцагнаас гадуур сэтгэж тухайн ажлыг улам үр
дүнтэй болгоход шаардлагатай бүхий л ажлыг санаачлагаараа
хэрхэн хийсний тод жишээ мөн. Энэ хүнд ихэнх ажил олгогчдын
хайж байдаг өөрчлөгдөж дамжигдаж болох чадвар байна. Үүн дээрэс
нь тухайн хүний ажлын тухай мэдлэг нэмэгдээд энэ хүнийг ямар ч
ажилд ихээхэн хүчтэй өрсөлдөгчийн байр сууринд тавьж байна.
Дунд: В. Энэ хариулт нь сайн хариултын ихэнх чанар агуулгатай болов ч
нарийвчилсан баримтыг дурдаагүй байна. Хэдийгээр энэ хүн юмыг
эртлэн төлөвлөж цагаа зохицуулдаг гэх болов ч үүнийгээ батлах
ямар нэг баримтат жишээгээх таныг хангахгүй байна. Ер нь ярьсан
бүхий л зүйл нь жишээ баримтаар дутаж байна.
Муу: А. Энэ хариулт нь ямар нэг тодорхой сэдэв дээр огт төвлөрөөгүй
байна. Олон төрлийн бодлоо илэрхийлсэн болов ч асуултандаа яг
хариулахгүй байна. Энэ хүн эхлээд цаг хугацааны үнэ цэнийг ярьж
байгаад дараад нь хамтран ажиллагч нартаа туслах тухай ярьсан нь
асуултанд огт хариулаагүй болно.
18.
Хамтран ажиллагчаа дэмжин урам өгч байсан /өгөхөд хувь нэмрээ
оруулсан/ тур туршлагаасаа жишээн дээр хуваалцаач
А. Ажлын ачаалалдаа хэтэрхий дарагдаад байсан хамт ажилладаг
хүндээ би туслаж байсан юм. хүлээн авсан захиалгын тал дээр
тусламж хэрэгтэй багаа эсэхийг асуухад тэр хүний талаар би шинэ
зүйлиг олж мэдсэн. Түүнтэй ярилцаж эхлэхэд тэрээр эхнэрээсээ
салж байсан бөгөөд үүнээсээ болоод шинэ ажилтнуудад зориулсан
сургалтанд сууж амжаагйү ажээ. Тэрээр өөрөө бүгдийг систем дээр
суралцахаар чармайж байлаа. Би түүнд өдрийн цайны цагаара
туслахыг санал болгож дараагийн хэдэн долоо хоногийн турш үүн
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дээр хамтран ажиллаж ажлыг нь улам хурдацтай явуулахад тус дэм
болж байлаа. Түүний ажлын үр дүн ч дээшилж бид 2 энэ явдлаас
хойш маш сайн найзууд болцгоосон.
В. Харилцагчинй үйлчилэгч нарийн багийн ахлагч гэдэг утгаараа би
өрсөлдөөн гэдэг бол хүмүүсийг хурцалдаг бас 1 зүйл вмаа гэдгийг
ойлгосон. Би үүнийг хэд хэдэн удаа хэрэглэхэд үргэлж үр дүнгээ
гайхалтай сайн өгдөг байлаа. Хүмүүст тодорхой таргет өгч түүнд
хүрсэн хүмүүст мөнгөн шагналыг өгдөг байлаа. Хэлтсийн ерөнхий
уур амьсгал ч дээшилж ажил үр бүтээлтэй болсон. Өрсөлдөөн бол
сайн хурцлагч хөшүүрэг мөн.
С. Миний заан сургах чадвар бол миний бавуу тал. Би хэд хэдэн
хүнийг дотооддоо болон хэлтсээсээ гадна зааж сургаж байсан. Надад
байдаг нэг дүрэм гэвэл ямар ч хүн эхлээд хүнээс тусламж
эрэхийнхээ өмнө өөрсдөө сурах мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй байх
шаардлагатай. Би хэн нэгний аманд нь будаа хийж өгөх майгаар заан
сургах барилд итгэдэггүй, харин хэн нэгэн хүн сурах мэдэх
тэмүүлэлтэй бол түүнд харин би мүх чадлаараа туслана. Манай
ажилтнууд над дээр ирж тусламж асуухаа мэддэг учир би байнга их
эрэлт хэрэгцээтэй байдаг.
Хариулт
Сайн: А. Энэ бол хамгийн хүчирхэг жишээ /энэ асуултын хүрээнд/. Энэ
хариулт нь нарийн тодорхой бөгөөд энэ хүний асуудалтай тулгараад
байгаа нэгэндээ хэрхэн тусласныг алхам алхтмаар дүрсэлжээ.
Үүнээс харахад энэ хүн нь цайныхаа цагаа хүртэл зориулан тусламж
хэрэгтэй байгаа нэгэндээ туслаж ажил үүргээ давуулан биелүүлэхэд
бэлэн хүн. Энэ байдал бол жинхэнэ багийн тоглогч хүнийх.
Дунд: В. Хэдийгээр энэ хариулт нь хүнийхээ талаар бага зэрэг зүйлийг
хэлэх болов ч асуултанд хариулахгүй байна. Энэ хүни өөрийн
туршлагаасаа юу хамгийн үр дүнтэйг олж мэдсэн байна. Өөрөөр
хэлбэл энэ хүн үүнийг өмнө нь хийсэн, тиймээс танай байгууллагад
ч гэсэн хийж чадна гэсэн үг. Дахин асуулт асуух замаар хариултыг
улам тодруулж болно.
Муу: С. Энэ хариулт мөн л асуултанд хариулаагүй байна. Өнгөн дээрэ
хариулт нь сайн мэт болов ч тэрээр хүмүүст туслахаас гадна өөрийн
үүрэгт ажлаа хйиж чаддаг хүн үү гэдэг дээр наад захын мэдээлэл
алга. Хэрвээ түүний ажил нь өөрөө хүмүүст зааж сургах бол энэ хүн
зүгээр л ажилдаа дуртай хүнээс үүрэгт ажлаа давуулан биелүүлж
байгаа хүн мөн үү
19.
Өөрчлөлт гэдэг бол бидний амьдралын нэг хэсэг болжээ. Хамгийн сүүлийн
үеийн өөрчлөлт шинэчлэлтүүдтэй хэрхэн хөл нийлүүлэн алхдаг жишээгээ
бидэнтэй хуваалцаач
А. Би их уншдаг хүн. Ялангуяа сэтгүүлийн нийтлэлүүдийг их
уншдаг. Стратеги төлөвлөгөөний нэг хэсэг бол зах зээлд гарч ирж
буй шинэ зүйлийг таамаглан мэдэх. Миний ажлын томоохон хэсэг
нь бүтээгдэхүүнийг боловсронгуй болгож бизнесийг өргөжүүлэх
байлаа. Би технологийн хөгжлийг судлах ажлыг багийн гишүүддээ
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үлдээсэн. Учир нь хүн бүх зүйлийг нэгэн зэрэг хийх боломжгүй, бүх
зүйлд эн тэнцүү сайн байх мөн боломжгүй. Миний ажил бол
бизнесийн ашиг орлого болоод өсөн дэвшилтэт нөлөөлдөг чухал ач
холбогдол бүхий ажил гэж би үздэг.
В. Би технологийг ажилдаа түлхүү ашиглаж түүний ач холбогдлыг
үргэлж хөхиүлэн дэмждэг хүн. Би хамгийн ашигтай
стандартчилагдсан бүхий л програмуудыг хэрэглэдэг ба энэ зах
зээлд хэрэгцээтэй үндсэн технологуудын талаар өөрийн гэсэн наад
захын мэдлэгтэй болж чадсан. Би уулзалт болон бага хурлуудад
байнга оролцож энэ зах зээлд ямар үйл явдал болж байна, юу
шинээр бий болж байгаа мэдээллийг авахыг эрмэлздэг. Мөн би
өөрийн чиглэлийн холбоо клубүүдэд нэгдэж сар тутмынх нь
уулзалтанд оролцож бусад мэргэжилтнүүдтэй холбоо харилцаа
тогтоодог. Түүнээс гадна би сони сэтгүүлүүдээр байнга мэдээллээ
сэлбэж, сайн блогуудад бүртгүүлэн уншигч нь болсноор олон сайхан
мэдээллүүдийг олж авдаг. Миний хамгийн сайн мэдээллийн эх
сурвалжуудын нэг бол Мэдээлэл Технологийн хэлтсийн ажилтнууд
маань. Би энэ хэлтсийн хамгийн сайн хүмүүстэй долоо хоног тутамд
уулздаг.
С. Технологийг би өөрийн мэргэжлийн цар хүрээнд хамрагддаггүй
гэж үздэг. Интернэтийг би мэдээж наад захын хайлт болон
шуудангаа шалгахад ашигладаг. Үүнээс өөрөөр бол өдөр тутмынхаа
ажилд төдий л хэрэглээд байх шаардлага гардаггүй. Миний ажил
үүрэг бол энэ байгууллагад ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх харин янз
бүрийн технологийн програмууд нь тэр чиглэлийн
мэргэжилтнүүдийн ажил. Би энэ тал дээр мэргэжлийн хүмүүст нь
даатгаж орхиод өөрөө болохоор илүү марктенгийнхаа үйл
ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хичээдэг. Би өөртөөө болон
бусад ажилтнууддаа өндөр шаардлагыг тавьж ажилладаг бөөөд
энэхүү этик нь цаашид тэдэнд хүнийх нь хувьд ч гэсэн хэрэг болно
гэж үздэг.
Хариулт
Сайн: В. Энэ хариулт нь тодорхой жишээг өгөөд зогсохгүй өөрчлөлт
шинэчлэлтэй хөл нийлүүлэн алхахын ач холбогдлыг энэ хүн
ойлгосон байна. Энэ хариултаас мөн техникийн хүмүүсийг
байгууллагад гүйцэтгэх ач холбогдолыг ойлгодог, тэднийг хэрхэн
хүндэтгэж байгаа нь харагдаж байна. Мөн энэ хүний ярианаас
салбарынхаа бусад мэргэжилтнүүдтэй хобоо харилцаа тогтоохын ач
холбогдлыг ойлгосон хүн байна гэдэг нь харагдаж байна. Энэ хүн нь
гарцаагүй өөрчлөлт шинэчлэлттэй хөл нийлүүлэн алхахыг
эрмэлздэг, үүнийгээ ч хийж чаддаг хүн байна.
Дунд: С. Хэдийгээр энэ хариултаас бизнест гүйцэтгэх технологийн ач
холбогдлыг ойлгодог мэт харагдавч ярианы ерөнхий өнгө нь сөрөг
талдаа, бизнес технологийн болон эдийн засгийн хүчин зүйлүүдэд
нөлөөлөх зах зээлд бий болж буй өдөр тутмын шинэчлэлт
өөрчлөлттийг бизнестээ тусган авч байгаа байдал ажиглагдахгүй
байна. Батлах асуултыг илүү асууж тодорхой болгох хэрэгтэй.
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Муу: А. Энэ хариулт нь асуултанд огт хариулаагүй байна. Хэдийгээр
хүмүүс өөр өөрийнхөө салбарт сайн нь байх хэрэгтэй ч ямар ч
салбарт ажиллаж байгаа ямар ч хүн мөнхийн өөрчлөгдөж байгаа
технолгийн салбарын талаар заавал мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Учир
нь энэ салбар бизнесийн бүхий л салбартаа нөлөөлдөг. Энэ
хариултаас холыг харсан тэр зорилгыг олж харсангүй. Энэ хүний
менежментийн хэв маягийг сайн лавлан асуух хэрэгтэй. Учир нь энэ
хүнээс идэвхгүй байдал ажиглагдаж байна.
20.
Чиний давуу талуудын нэг бол ажлынхаа хойноос шаргуу хөөцөлдөх /to
follow through/ гэж хэллээ. Чиний энэхүү чадвар чинь ажил дээр эерэг үр
дүн гаргаж байсан тэр туршлагаасаа жишээн дээр хуваалцана уу
А. Миний ажлын этик бол би нэг зүйлийг хийнэ л гэж хэлсэн бол
түүнийгээ заавал хийдэг. Би хэрхэн энэ байдлаар ажилладаг вэ
гэхээр хийх ажлынхаа жягсаалтыг гаргаад түүнийхээ дагуу
ажилладаг. Энэ жягсаалтгүй бол би ажлаа хийх боломжгүй байсан.
Хүмүүсийн ажлын явцыг шалгаж энэ талаар мэдээлэлтэй байх,
өөрийн ажлаа хийхийн хооронд энэ жягсаалт маань л надад хамгийн
их тус болж байв. Би ажил бүр дээр жижиг сануулга тавин
ажилладаг учир хийх ажлаа мартах ч юм уу хойш тавих хэрэг
гардаггүй. Энэ нь магадгүй орчин үеийн арга барил биш байх л даа.
Тэгэхдээ минйи хувьд энэ нь хамгийн шилдэг арга барил.
В. Хүний нөөцийн хэлтсийн ахлах ажилтны хувьд аливаа нэг ажлыг
хийхдээ төлөвлөгөөний дагуу ажиллах , тэр бүгдийн бүх нарийн
ширийн жижиг зүйлсийг шалгах хэрэгтэй байдаг. Заримдаа бүх
ажлыг нэгэн зэрэг хүртэл хийх шаардлатай мэт болдог. Ажлын үр
дүнгийн хурал, цалингийн өсөлт, амралтын хуваарь гэх зэрэг бүхий
л ажлууд. Сүүлийн жилийн цалингийн өсөлтийг бүртгэхдээ бид
төлөвлөгөөнөөс 2 долоо хоногийн өмнө дуусгасан. Зарим ажилтнуул
үр дүнгийн хурлаас зүрхшээдэг, дургүй байдаг учир энэ нь хааяа
“шүд авч байгаа мэт” хэн хэндээ хэцүү ажил байдаг. Төлөвлөгөөгөө
биелүүлэхгүй ажиллаад байгаа 2 ажилтандаа би цалдингаас нь
хасахыг анхааруулахаас эхлээд бүхий л зүйлийг хийж тэднийг
ажилд нь идэвхтэй болгохыг хичээсний үр дүнд тэл ажлаа цагт нь
дуусгаж чадсан.
С. Би эм эмийн бүтээгдэхүүний борлуулагчаар ажилладаг байхад
өнгөрсөнд манай байгууллагатай муу харилцаатай байсан нэгэн эмч
надтай уулзахаас татгалзаад байлаа. Би оффис менежертэй нь ямар
нэг харилцаа тогтоож уулзах стратегитай бодож оллоо. Би түүндэй
ойр зуурын юм ярьж сэмпилийг нь долоо хоног бүр сольж өгч
байлаа. Ингээд ярилцах явцад бид ижил спортын багийг дэмждэг
гэдгээ олж мэдсэн ба нэг өдөр бид 2-ийг ярилцан зогсож байтал
нөгөө эмч маань орж ирэхэд менежер залуу намайг түүнд
танилцуулж миний дэмждэг багийг бас дурдав. Ингээд бид 3
ярилцаж эхлэн яваандаа эмч ч миний бүтээгдэхүүнийг харахыг
зөвшөөрлөө. Ажлынхаа хойноос шаргуу хөөцөлдснийхөө үр дүнд 4
жил идэвхгүй харилцаатай байсан энэ эмнэлэгт би бүтээгдэхүүнээ
борлуулах боломжийг дахин нээсэн юм.
Хариулт
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Сайн: С. Чадварынхаа талаар сайн илтгэсэн сайн жишээ. Уйгагүй байх
гэдэг нь энэ хүний салшгүй чанар гэдэг нь харагдаж байгаа бөгөөд
маш тайван байдлаар энэ асуудалд хандан шийдвэрлэжээ. Мөн энэ
хүний хүмүүстэй харилцах чадвар нь ашигтай холбоо харилцааг
үүсгэх түвшний сайн гэдэг нь харагдаж байна. Энэ чадвар бол
үйлчлүүлэгч харилцагч нартай харилцдаг хүмүүст байх хамгийн
чухал чадвар мөн.
Дунд: В. Энэ хариулт нь асуултанд хариулахаасаа илүүтэйгээр ажлыг
хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх тал дээр төвлөрчээ. Батлан асуух
асуултыг хэрэглэн зарим нэг зүйлийг улам тодорхой болгох
хэрэгтэй. Яг ямар арга барил хэрэглэж /follow through skills/ тэдгээр
хүмүүсийн ажлыг цагт нь дуусгахад нөлөөлсөн бэ
Муу: А. Энэ хүн нь ажлын гүйцэтгэл сайтай мэт харагдах болов ч энэ
хариултаас тухайн хүний талаар болоод түүний чадварын талаар
тийм ч ихийг олж харах боломжгүй байна. Энэ хүн нь өөрийн
жягсаалтан дээр л тулгуурлан ажилладаг гэдэг ганц зүйл харагдаж
байна. Гэхдээ энэ хүн нь хэлснээ хийдэг гэж байна. Үүнийг нь
батлан асуух хэрэгтэй. Мөн тэрээр ажлын өндөр этиктэй хүн мэт
соносгдож байна. Үүнийг ч мөн байтлан асуух хэрэгтэй.
21.

Ажил дээрээ алдаа гаргаж байсан туршлагаасаа жишээн дээр хуваалцаач

А. Энэ миний хувьд хэцүү бас сургамжтай туршлага байсан. Би
нэгэн удаа үйлчлүүлэгчид бүтээгдэхүүнийхээ үнийг буруу хэлж
байсан юм. харамсалтай нь нэгэнт хэлсэн үнийг өөрчилж болохгүй
учир байгууллага маань миний хэлсэн үнийн дагуу бүтээгдэхүүнийг
зарах хэрэгтэй болж түүнээс болж тодорхой хэмжээний мөнгөн
алдагдлыг амссан. Би дахиад ийм төрлийн алдааг гаргахгүй, одоо
бол би үргэлж дахин шалгадаг зуршилтай болсон.
В. Би төгс төгөлдөр биш учир зарим нэг алдаануудыг ажил дээрээ
гаргаж байсан. Гэхдээ би нэгэнт гаргасан алдаан дээрээ санаашран
удаан суудаггүй. Би алдаанаасаа суралцаад унасан бол буцаад л
босоод гүйдэг хүн. Аз болоход миний хийсэн ямар ч алдаа тийм том
байгаагүй учир байгууллагад ямар нэг мөнгөн дүнгээр хор учруулж
байгаагүй.
С. Би рестораны менежер хүн байсан учир зарим нэг хүнс бараа
бүтээгдэхүүнээ байнга барагцаалан урьдчилан захиалдаг байлаа.
Нэгэн удаа би ойртон ирж буй жижиг баярын талаар таг мартчихсан
юм. Учир нь ямар ч баяр манай бизнест ихээхэн нөлөөлдөг байлаа л
даа. Үйлчилгээний дунд би хоолны бүтээгдэхүүнүүд дуусч байгааг
хараад хажууд байх хүнсний дэлгүүр рүү гүйн гарч хэрэгцээтэй
материалыг худалдан авсан юм. Манай ажилтнууд үргэлж сайн
ажилладаг учир энэ сандаргасан үеийг бид аятайхан даваад гарсан
юм. Ресторанаа хаасны дараа бид ядарсан байсан болов ч нэг ч
үйлчлүүлэгчээ алдаагүйдээ баяртай байсан бөгөөд өмнө нь сайтар
төлөвлөхийн чанга хичээлд суралцсан.
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Хариулт
Сайн: С. Энэ хариулт нь үүсээд байсан нөхцөл байдлыг, авсан арга хэмжээ
түүний өгсөн үр дүнтэй нь хамтад тодорхой жишээ өгч асуултанд
хариулсан байна. Хариултаас харахад энэ хүн хүндхэн нөхцөл
байдалд арга хэмжээ авах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай,
алдаандаа хариуцлага хүлээх чадвар зэрэг шинжүүд нь ажиглагдаж
байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хүн нь өөрийн хийсэн алдаанаасаа
суралцах чадвартай хүн байна.
Дунд: А. Хэдийгээр жишээ өгсөн байгаа болов ч ямар ч нарийн тайлбар
алга байна. Хэрвээ байгууллага нь түүний өгсөн үнийн дагуу
борлуулалтыг хийсэн бол энэ талаар яриа хэлэлцээр хийсэн л байгаа.
Тодруулж асуух хэрэгтэй.
Муу: В. Хэдийгээр энэ хүн алдааныхаа хойноос санаашран суудаггүй
гэсэн зөв мессежийг өгсөн ч асуултанд бол хариулаагүй байна. Чи
энэ хүн хир зэрэг алдааг гаргаж байсан болон тэрхүү алдаанууд нь
ямар түвшний алдаа гэдгийг мэдэхгүй хорцорч байна. Лавлан асуух
хэрэгтэй.
22.
Ажлаа төлөвлөгөөт хугацаандаа гүйцэтгэхэд хүнд байсан туршлагаасаа
жишээн дээр хуваалцана уу
А. Би оюутан байхдаа хагас цагаар ажилладаг байлаа. Хичээл амрах
дөхөөд ирсэн тэр үед томоохон бие даалтын ажлууд болон ажлаа
хамтад нь хийх амжуулах олон ажлууд давхцаад ирэв. Хамгийн
түрүүнд би ажлынхаа даргаас ажлын цагаа багасгаад амралт эхлэхэд
тэр цагаа нөхөж болох эсэхээ асууж ангийнхаа бусад хүүхдүүдтэй
хамтран шалгалт бие даалтанд бэлдэх баг байгуулав. Би шөнийг
цагаар хүртэл хичээлдээ бэлтгэж нойр бага зэрэг алдсан болов ч
шалгалт материалууд дээрээ А авч бүх юмаа цагт нь хийж чадсан.
В. Би төслийн удирдагчаар ажиллаж байхад төслийн багийн маань
нэг гишүүний гэр бүлд асуудал гарсан учир гэр лүүгээ нисэх
яаралтай шаардлага гарсан. Бидний ажиллаж байсан төсөл нь
гүйцэтгэх захиралд маш чухал төсөл байсан учир бид төслөө яаж
ийж байгаад амжилттай дуусгах хэрэгтэйг мэдэж байлаа. Бид нэг
хүнээ нөхөхийн тулд шаргуу ажиллаж байсан ба цаг хугацаанд ам
мөлтөс хийж амжуулсан. Гүйцэтгэх захирал маань бидний зүтгэлийг
ойлгож манай багийнханд талархалаа илэрхийлсэн.
С. Би өмнөх ажилдаа ийм төрлийн асуудалтай учирч байсангүй.
Учир нь бүхий л ажил манай байгууллагад хурдан гүйцэтгэх
шаардлагатай байдаг. Ийм нөхцөлд 2 жил ажилласны эцэст энэ
төрлийн асуудлыг асуудлаар харахаа боличихдог юм байна.
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Хариулт
Сайн: А. Энэ хариулт нь тухайн хүний стрессээ зохицуулан бусадтай үр
дүнтэйгээр хамтран ажиллаж ямар ч тохиолдолд ажлыг дуусгадаг
тэр чанарыг нь харуулжээ. Гэвч энэ хариулт нь энэ хүний оюутан
байх үеийн туршлага учир одоо цагт мэргэжлийн түвшинд ямар
хэмжээний түвшинд шийдвэр гаргах чадвартай гэдгийг лавлан асуух
хэрэгтэй.
Дунд: В. Асуултанд бараг л хариулсан болов ч ямар нэг тодорхой жишээн
дээр нарийн тайлбарлаагүй байна. Энэ хариултанд мөн багийн
гүйцэтгэсэн үүрэг ролийн талаар их дурдагдсан болов ч тэр хүний
ажил үүргийн талаар тодорхой зүйл алга. Тэрээр төслийн удирдагч
байсан гэдгээ дурдсан ч удирдан манлайлах ажлаа хэрхэн
гүйцэтгэсэн нь тодорхойгүй байна.
Муу: С. Энэ бол олон шалтгааны улмаас хамгийн сул хариулт мөн. Энэ хүн
нь хэтэрхий их ачаалалд ажилладаг гэж байна. Магадгүй хүнд чин хэмжээ
хязгаар байдаг гэж үзвэл тэр 2 жилийн дараа ажлаа
зүгээр л орхичихож байгаа мэт сонсогдож байна. Батлах асуултыг
илүү сайн асуух хэрэгтэй.
23.

Ажлын амжилттай тохиролцоо хийж байсан туршлагаасаа хуваалцаач

А. Хамгийн хүндрэлтэй тохиролцох шаардлагатай байсан ажил гэвэл
би худалдан авагчийн үүрэг гүйцэтгэж байсан тэр үе бөгөөд
хүргэлтийн байгууллагатай үнэ тохиролцох явдал байлаа. Бидний
хүргүүлэх гэж буй бүтээгдэхүүн болоод хүргэлтийн байгууллагад
төлсөн үнийн хооронд асуудал үүсээд байлаа. Би энэ байгууллагын
төлөөлөгчтэй хамтран хэн хэндээ ашигтай тэр замыг хайж эхлэв.
Хэдийгээр манай бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ хөнгөлөлт авах
хэмжээнд арай хүрэхгүй байсан ч бид хэн хэндээ ашигтай тэр замыг
олж чадсан.
В. Туслах админий хувьд өдөр тутмын ажилд маань тийм ч их
харилцаа болон тохиролцоо хийх шаардлага байдаггүй. Нэг удаа
бидний кофе машин ажилахаа больж би дуудлагын засварын хүнтэй
ярихыг оролдоод ер болж өгөхгүй байв. Хэд хоногийн дараа тэр хүн
дуудлагын дагуу ирэхэд би түүнд тэдний үзүүлж байгаа
үйлчилгээнд, кофеных нь чанарт хүртэл үнэхээр сэтгэл ханамжгүй
байгаагаа хэлэхэд тэрээр эхэндээ өөрсдийгөө өмөөрсөн өнгө аястай
ярьж байгаад яваандаа тэдэнд асуудал байгаа гэдэгтэй санаа нийлсэн
юм. би түүний хэлэхийг нэгд нэгэнгүй сонсож мэргэжлийн түвшинд
байхыг хичээж байсан. Тэгээд би түүнд нөхцөл байдлыг ойлгож
байгаагаа илэрхийлээд бидний асуудал шийдэгдэхгүй л бол бид өөр
байгууллагаар үйлчлүүлэхээс өөр аргагүй гэдгээ бас хэллээ. Бид ийм
байдлаар илүү дээр нөхцөлтэйгөөр илүү чанартай кофег захиалах
тохиролцоонд хүрч чадсан. Дарга маань энэ асуудлыг хэрхэн
шийдвэрлэснийг минь сонсоод сэтгэл хангалуун байгаагаа
илэрхийлсэн.
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С. Худалдан авагчийн үүрэг гүйцэтгэгчийн хувьд миний ажил үүрэг
бол байгууллагын ямар ч худалдан авалтын анализ хийж хамгийн
зөв нөхцөлтэй хамгийн боломжит үнэ бүхий тэр боломжийг хайдаг.
Тэр нэг жил би хямд зардлаар ижил чанар бүхий бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх боломжтой шинэ ханган нийлүүлэгч олсноор
байгууллагадаа $10,000-ийг хэмнэхэд гол үүрэг гүйцэтгэсэн.
Хариулт
Сайн: В. Энэ нь хамгийн сайн хариулт. Учир нь энэ жишээ нь
тухайнхүнийг хэрхэн тохиролцоонд хүрснийг харуулж байна. Мөн
энэ хүн санаачлагаараа ажиллахдаа сайн гэдгийг харуулж байна.
Дуудлагын засварын хүнтэй ярилцаж түүнийг мэргэжлийн түвшинд
сонсож чадсан нь энэ хүний талаар олон зүйлийг хэлж байна. Энэ
тохиолдолд төгсгөл нь сайн байна. Гэвч яг энэ асуултын түвшинд
санхүүгийн ая холбогдлоороо ч юм уу, төгсгөл нь үргэлж тийм сайн
байх албагүй. Учир нь эцсийн үр дүн нь тухайн хүний өөрийн байр
сууриндаа зогсож байна уу гэсэн тэр хүний зан төлөвтэй нь
холбоотой.
Дунд: А. Хэдийгээр энэ хүн нь жишээ өгч энэхүү жишээ нь хэрхэн
дууссаныг хэлсэн болов ч яаж энэ үр дүнд хүрсэн гэсэн нарийн
тайлбар бол байхгүй байна. Дахин асуулт асуух замаар илүү
тодруулж болно.
Муу: С. Энэ нь хамгийн сул хариулт болов ч зарим нэг сонирхолтой
батлах зүйлүүд байна. Энэ хүн тодорхой хэмжээний мөнгийг хэмнэх
замыг нээсэн гэж байна. Энэ үедээ хэрхэн тохиролцоонд хүрсэн,ер
нь энэ чадвараа ашигласан эсэхийг нь наад зах нь лавлан асуух
хэрэгтэй.
24.

Багаар харилцан хамтарч ажиллаж байсан туршлагаасаа хуваалцаач

А. Би харилцагчийн үйлчилгээний чанаыг дээшлүүлэх багийг
тэргүүлж ажиллаж байлаа. Хамгийн түрүүнд би багийнхныхаа дунд
харилцагчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлнэ гэж юу гэсэн үг вэ
гэсэн ерөнхий ойлгот авах уулзалт зохион байгууллаа. Ингээд
уулзалтаас гарсан санаагаа нэгтгэн дараагийн уулзалт дээрээсээ аль
нь хамгийн хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой, богино хугацаанд
хэрэгцжиж урт хугацааны ашиг тусыг өгөх боломжтойг хэлэлцлээ.
Би бүх зүйл хяналтан доор явагдаж байгаа эсэхийг байнга шалгаж
энэ ч хурдаар ажил урагшилж байлаа. Төлөвлөгөөгөө амьдралд
хэрэгжүүлэх тэр мөчид оролцсон бүх л хүмүүс ямар нэг том зүйлд
хувь нэмрээ оруулсан гэх мэдрэмжийг олж авсан байлаа. Би багаа
сайн удирдсан хэмээн олон магтааллын үгийг эцэст нь сонссон.
В. Ажлын гараагаа дөнгөж эхлэж байхад би ганц хүн ганцаараа
ажлыг амжилттай хийдэггүй гэдгийг ойлгосон. Би хэд хэдэн удаа
багийг ахлаж ажиллаж байсан болов ч багийн гишүүн хүмүүс л
хамтаа нэг бүрийнхээ хичээл зүтгэлээр ажлыг амжилттай болгоход
хувь нэмрээ оруулдаг гэж үздэг. Миний хүчирхэг харилцааны
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чадвар болоод зохион байгуулах чадварууд ямар ч ажлыг
гүйцэтгэхэд том нэмэр болдог. Би ажлыг урагшлуулж чадна, харин
ажлын амжилттай болох эсэх нь манай багаас шалтгаалдаг.
С. Багийн гишүүн бүр ажлын амжилтанд чухал нөлөөтэй. Ямар ч
ажил байсан хамаагүй, түүнийг гүйцэтгэж байгаа хүмүүсд байнга
урам хайрлаж байх хэрэгтэй гэж би боддог. Мөн тэр хүний багийн
ажилд гүйцэтгэж байгаа үүргийг тодорхойлох хэрэгтэй. Сайн
харилцааны чадвар нь багийг удирдах гол түлхүүр юм.
Хариулт
Сайн: А. Энэ жишээ нь тэр хүнийг багийн дунд хэрхэн хамтарч
ажилласныг харуулж байна. Энэ хүүний гүйцэтгэх үүрэг нь
тодорхой байх бөгөөд өөрийн ялалтаа хамт олныхоо бас амжилт гэж
үзэж байна. Хүмүүс багаар хамтран ажилласан туршлагаасаа
ярихдаа өөрийнхөө яг ямар үүрэг гүйцэтгэснийг тодорхойлохгүйгээр
“бид” гэдэг үгийг их хэрэглэдэг. Тиймээс ийм тохиолдолд утгыг
дэлгэрүүлж заавал асуух хэрэгтэй.
Дунд: В. хэдийгээр хамгийн сайн хариултын утга агуулгатай болов ч
нарийвчлан тайлбарласан зүйл юу ч байхгүй байна. Хэд хэдэн удаа
төслийг тэргүүлж байсан гэх болов ч яг ямр үүрэг гүйцэтгэж байсан
нь тодорхой биш байна. Түүний хэлсэн зүйлүүдийн талаар эргээд
батлан асуух асуултуудыг асуух хэрэгтэй.
Муу: С. Энэ хариулт нь зөвхөн хоосон онолоор бөмбөгдөж жинхэнэ
амьдрал дээрх хариултыг огт өгөөгүй байна. Үгийн сонголтууд нь
мөн буруу байна. Энэ хүн хэтэрхий их ярьдаг талдаа хүн байна.
Тэгэхээр яриагаа амьдрал дээр хэрэг болгож чадаж байна уу гэдгийг
дахин асуух хэрэгтэй. Ж нь: Чи тэр хүний багийн ажилд гүйцэтгэж
байгаа үүргийг тодорхойлох хэрэгтэй гэж хэллээ. Хэзээ хэрхэн энэ
үүргийг өөрөө гүйцэтгэж байснаа хэлээч гэх мэт
25.
Хэн нэгний шийдвэр гаргах үйл явцад нөлөөлж байсан туршлагаасаа
хуваалцаач
А. Би үргэлж ажилчидтай харилцан тохиролцоонд хүрэх болон
тэдний дундаас үүсэх үл ойлголцлыг шийдвэрлэхэд үүрэг
гүйцэтгэдэг хүн. Энэ тохиролцооны явцыг толгойлж байгаа хүний
хувьд эсрэг талынхаа үзэл бодлыг сонссон гэдгээ тэдэнд ал болох
илэрхийлэхийг хичээж бид хамтдаа нэгэн амлалтанд хүрэхийг энд
хичээж байгааг ойлгуулахыг хичээдэг. Хэрвээ 2 тал 2-уулаа намайг
нээлттэй байгааг мэдэрч чадвал харилцан тохиролцоо илүү үр дүнд
хүрч болно гэж үздэг. Амжилттай харилцааны чадварт гол түлхүүр
нь асуудлыг нөгөө хүнийхээ өнцгөөс харж ойлгох гэдгийг би мөн
ойлгосон.
В. Би олны өмнө ярихдаа сайн бөгөөд томоохон хөрөнгө
оруулагчдад пресентацуудыг хийдэг. Би энэ ажилдаа ч маш сайн
бөгөөд үүнийхээ үр дүнд хамрагдаж буй хүмүүсийнхээ шийдвэр
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гаргах явцад нөлөөлж чаддаг. Миний ажилдаа дуртай байдал нь
намайг үзэгчидтэй маань холбож өгдөг учир нь энэ нь миний
амжилтын томоохон хэсэг юм.
С. Нэгэн үйлчлүүлэгч манай бүтээгдэхүүнийг түүнд хэрэггүй гэж
үзёэн учир худалдан авахаас татгалзаад байлаа. Тэрээр хэлэхдээ би
түүнд таалагдаж байгаа учир манай бүтээгдэхүүний тухай сонсоё
гэсэн юм. Би түүний өнгөрсөнд юу хийж байсан, ирээдүйн
төлөвлөгөөнийх нь талаар асууж эхэлсэн ба анхааралтай сонсосны
үр дүнд манай бүтээгдэхүүн түүний төлөвлөгөөгөө амжилттай
хэрэгжүүлэхэд их тус болохыг олж мэдлээ. Би түүнтэй дахин хэд
хэдэн удаа уулзаж манай бүтээгдэхүүн түүнд хэрхэн тус болохыг
ойлгуулав. Эцэст нь би түүнээс захиалга хүлээн авснаар зогсохгүй
удаан хугацааны бизнесийн харилцааг тогтоож чадсан.
Хариулт
Сайн: С. Энэ хариулт нь асуултанд хариулж маш тодорхой жишээг өгчээ.
Хариултаас энэ хүн нь борлуулалтын хүнд байх ёстой сонсох
чадварих хөгжсөн гэдгийг харуулж байна. Мөн хүний хэрэгцээг
тодорхойлох болооод тэр хүнийхээ хойноос хөөцөлдөх зэрэг сайн
харилцааг үүсгэхэд шаардлагатай олон сайн чадваруудбг харж болох
байна. Худалдан авахыгхүсээгүй үйлчлүүлэгч хүртэл түүний яриаг
сонсохыг зөвшөөрсөн нь энэ хүн нь аятайхан, хүнд таалагдахаар хүн
гэдгийг бас харуулж байна.
Дунд: А. Энэ хариулт нь тухайн хүний чадварын талаар зөвхөн цухас
дурдсан бөгөөд үүнийгээ хэрэглэн амжилт гаргасан ямар нэг
мэдээлэл алга байна. Энэ хүн нь аман дээрээ сайн яриад амьдрал
дээр хэрэгжүүлдэггүй хүн үү үгүй юу гэдгийг илуу гарийн
асуултуудаар өөрийнх нь өгсөн хариулт дээр нь үндэслэн асуух
хэрэгтэй.
Муу: В. Энэ хариулт нь агуулгаасаа болоод бус асуултанд хариулсан
тодорхой жишээ өгч чадаагүй гэдгээрээ хамгийн сул хариулт болж
байна. Тэрээр хүмүүсийнхээ шийдвэр гаргах явцад нөлөөлж чаддаг
гэж хэлсэн үүнийгээ батлан хамгаалах ямар нэг жишээ хэлж
чадсангүй. Мөн л батлан асуух асуултыг асуух хэрэгтэй.
Дээрх дасгалаар Энэ дасгалыг хийснээр та хүмүүсийн хариултаас үнэлэлт дүгнэлт
хийх чадвараа дээшлүүлсэн гэдэгт итгэлтэй байна.
Ажил горилогчийг таньж мэдэх, зөв хүнээ ярилцлагын болон эссэ бичүүлэх аргаар
таньж мэдэхтэй холбоотой сургалт, зөвлөгөө хэрэгтэй бол Голомт банкны Бизнес
хөгжлийн газарт хандана уу.
Анхаарал тавьсан танд баярлалаа.
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