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НҮБХХ болон Канадын Засгии н газрын дэмжлэгтэи гээр хэрэгжиж буи  

“Монгол Улсад мэргэшсэн, иргэн төвтэи  төрии н албыг бэхжүүлэх нь” 

төслии н хүрээнд салбарын стратеги, баи гууллага, албан хаагчии н 

гүи цэтгэлии н төлөвлөгөөг чанартаи  боловсруулах, үр өгөөжтэи  

хэрэгжүүлэх, үр дүнг бодитои  хянах ажил үүрэг гүи цэтгэж буи  төрии н 

албан хаагчдад арга зүи н дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бэлтгэв. Энэхүү 

гарын авлагад олон арга хэрэгслүүд тодорхои  жишээнии  хамт орсон 

бөгөөд тэдгээрии г эзэмшсэнээр Төрии н албан хаагчид иргэд, хувии н 

хэвшлии н хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн, зөв ои лгож, уг шаардлагыг үүсгэж 

буи  үндсэн асуудлыг тодорхои лох, оновчтои  шии двэрлэх чадвар нь 

саи жирна гэж төлөвлөж баи на. 

ОРШИЛ 
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ТАНИЛЦУУЛГА 

Өдөр тутмын хэвлэл, сошиал медиагаар баи нга яригддаг дараах хэдэн асуудлыг бодоод үзээрэи . 

ОРОН ГЭРГҮЙ  ЙРГЭДЭД ЗОРЙУЛСАН БАЙ РНЫ ТООГ НЭМСЭН Ч ОРОН 

ГЭРГҮЙ ЧҮҮД НЭМЭГДСЭЭР БАЙ НА 

ЯДУУ ӨРХҮҮДЭД ХҮНСНЙЙ  ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН Ч 

ХҮҮХДЙЙ Н ХООЛ ТЭЖЭЭЛЙЙ Н ДУТАГДАЛ БУУРДАГГҮЙ  

ХАР ТАМХЙНЫ ЭСРЭГ ХЙЧНЭЭН ХАТУУ ТЭМЦСЭН Ч ХАР ТАМХЙТАЙ  

ХОЛБООТОЙ  ГЭМТ ХЭРЭГ УЛАМ ӨСДӨГ 

ЯЛЫН БОДЛОГОД “БҮХ НАСААР НЬ ХОРЙХ”, “ЦААЗЛАХ” МАШ ХАТУУ 

ЗОХЙЦУУЛАЛТ ОРДОГЧ ОНЦ ХЭРЦГЙЙ ГЭЭР ҮЙ ЛДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ 

БУУРДАГГҮЙ  

АВТОМАШЙНЫГ ДУГААРЫН СҮҮЛЙЙ Н ОРОНГООР НЬ ХЯЗГААРЛАН 

ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦУУЛДАГ Ч АВТОЗАМЫН ТҮГЖРЭЛ НЭМЭГДСЭЭР БАЙ ДАГ 

Яагаад ии м үр дүнгүүд гарсан юм бол? Яагаад ии м маш тодорхои , саи хан зорилгоор хэрэгжүүлсэн 

бодлогууд хүсээгүи  үр дүнд хүрдэг юм бол? Хэрэв та эдгээр бодлогуудыг жоохон тогтон ажиглаж, 

тунгааж үзвэл дараах хэдэн нии тлэг шинж харагдана. Үүнд: 

Асуудлын гол шалтгааныг бус өнгөц илэрсэн “шинж тэмдэг”-ии г шии двэрлэхээр зорьсон; 

Үргэлж богино хугацаанд үр дүн гаргахаар зорьсон; 

Маш ои лгомжтои  мэт харагдах хэдии  ч урт хугацаанд зорьсноос нь эсрэг үр дагавар гарсан; 

Урт хугацаанд гарсан сөрөг үр дагаврын хариуцлагыг хэн ч хариуцдаггүи  

Тухаи лбал, ялын бодлого боловсруулахдаа тухаи н гэмт хэрэг гарч буи  нии гэм-эдии н засгии н хүчин 

зүи лсии г анхаарч үздэггүи . Гэтэл нии гэм-эдии н засгии н хүндрэлтэи  асуудлууд нь хувь хүнии г хуулиар 

хориглосон зүи лсии г хии хэд хүргэдэг гол шалтгааны нэг болдог. Мөн түүнчлэн гэмт хэрэгтнүүдии г 

шоронд хорисноор богино хугацаанд гэмт хэрэг буурч болох ч, шоронгоос суллагдсан хүмүүсии н 95 

хувь нь эргэж нии гэмтэи гээ зөв харьцах дадалгүи  баи даг бөгөөд тэдгээрии н тал нь 3 жилии н дотор 

эргээд шоронд ордог гэсэн судалгаа баи даг. Йи нхүү эцэг, эсвэл эхии г нь шоронд хорихдоо үр хүүхдии г 

нь зөв хүмүүжүүлэх тогтолцоо одоогии н системд баи даггүи  тул тэдгээр хүүхдүүд ирээдүи д гэмт хэрэгт 

холбогдох магадлал нь нэмэгдэж, нии гмии н дархлаа суларч баи даг. 

Тэгвэл бид хэрхэн асуудлын шии длии г зөв боловсруулдаг болох вэ? “Анагаах ухаан” хэмээх нэр 

томъе ог анх гаргаж ирсэн Л.Томас эмчии н хэлснээр “Хэрэв бид ямар нэгэн зүи лии г засахыг хүсч баи гаа 

бол эхлээд тухаи н системии г бүхэлд нь ои лгох хэрэгтэи ” гэдгээр энэ асуултад хариулж болно. Өөрөөр 

хэлвэл, төрии н албан хаагч та, аливаа нарии н төвөгтэи  асуудлыг засах гэж яарч сандран, буруу үр дүнд 

хүрэхээсээ өмнө тухаи н асуудлыг саи тар таньж, үндсэн шалтгааныг нь олох хэрэгтэи  юм. 

Системии г бүхэлд нь таньж мэдэхэд таньд Мөсөн уулын загвар туслана (Зураг 1). Аливаа мөсөн уулын 

90 хувь нь усан дотор баи ж, 10 хувь нь л усны гадаргуу дээр харагддаг бөгөөд тухаи н мөсөн уулын 

өөрчлөлт нь усан доторх 90 хувиас хамаардаг гэдэг. Үүнтэи  ижлээр Хүмүүс ихэвчлэн  

М.Б.Дюроз нарын “Recidivism of Prisons released in 30 states in 2005: Patterns from 2005-2010”, АНУ-н Хууль зүйн яам, 
Хууль зүйн статистикийн товчоо, 2014 оны 4 сар 
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системии н асуудлын ил харагдах 10 хувиар төсөөлж, түүнии г шии дэх гэж оролддог. Гэтэл уг асуудал нь 

үнэндээ далд баи гаа 90 хувиас хамаардаг учир дахин давтагдсаар баи даг. Йи мээс асуудлыг шии дэхии г хүсвэл 

харагдахгүи  баи гаа 90 хувии г таньж мэдэж, тэнд баи гаа асуудлыг өөрчлөх нь Системии н сэтгэлгээг амьдралд 

хэрэгжүүлж баи на гэсэн үг юм. 

 

Зураг 1. Системии н сэтгэлгээнии  Мөсөн уул загвар 

 

Мөсөн уулын загвараар системии н гурван үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг далд баи даг гэдэг. Эхнии х нь чиг 

хандлага, загвар буюу өнгөрсөн хугацаанд уг асуудал хэрхэн хувьсч өөрчлөгдсөн бэ, ирээдүи д яаж 

өөрчлөгдөх хандлагатаи  баи на вэ? гэдэгтэи  холбоотои  мэдлэг юм. Дараагии нх нь системии н бүтэц буюу 

ямар элементүүд уг системд оршиж баи на вэ, ямар сонирхол зорилготои  баи на вэ? хоорондын харилцан 

үи лчлэл нь ямар баи на вэ гэдэгтэи  холбоотои  мэдлэг юм. Харин хамгии н сүүлии н, суурь хэсэг нь системии н 

элементүүдии н сэтгэлгээнии  хэв маяг буюу асуудалд хандах хандлага, бусадтаи  хамтран ажиллах чадвар гэх 

мэт итгэл үнэмшил, үнэт зүи лсии н талаарх мэдлэг юм. Эдгээр 3 хэсгии н талаарх мэдлэгии г олж авснаар та 

системии н асуудлыг үндсээр нь шии дэх боломжтои  болох юм.   

Асуудлыг таних нь хангалтгүи , яаж өөрчлөх нь мөн чухал гэж та бодож баи гаа баи х, Тэгвэл системии н 

өөрчлөлтии г хэрхэн хии х талаар энэхүү гарын авлагын Системд өөрчлөлт хии х алхмууд хэсгээс харах 

боломжтои . Үүнии  өмнө системии н сэтгэлгээнии  үндсэн ои лголтуудтаи  танилцъя. 

Системийн сэтгэлгээ гэж юу вэ?  

Системии н сэтгэлгээнии  арга зүи н гол төлөөлөгчдии н нэг болох Д.Медоу-н тодорхои лсноор “Систем гэдэг нь 

ямар нэгэн зорилгод хүрэхээр зохион баи гуулагдсан элементүүдии н харилцан үи лчлэл” бөгөөд Системии н 

сэтгэлгээ гэдэг нь “Тэрхүү харилцан үи лчлэлии г ои лгож, хүссэн  
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зорилгодоо хүрэх чадвар” гэсэн баи даг.   Тухаи лбал, таны ажиллаж буи  яам, агентлаг, газар нэгж нь 

тодорхои  нэг зорилгын төлөө ажиллаж буи  систем гэж үзэж болох бөгөөд танаи  систем дэх зарим 

элементүүдии н харилцан үи лчлэлии н улмаас та бүхэн зорилгодоо тогтмол хүрч чадахгүи  баи гаа 

тохиолдолд тэдгээр элементүүдии н харилцан үи лчлэлии г саи тар танин мэдсэнээр эерэг үр дүнг тогтмол 

гаргах боломжтои  гэсэн үг.  

Энэхүү тодорхои лолтод гарч буи  элемент гэдэг нь системии г бүрдүүлж буи  жижиг хэсгүүд гэсэн үг бөгөөд 

хэрэв эрүүл мэндии н яамыг нэг систем гэж үзвэл уг систем доторх саи д, дэд саи д, газар нэгжии н 

удирдлагууд, албан хаагчид, эмч, эмнэлэгии н ажилчид, үи лчлүүлэгч иргэд, өвчтөн бүгд уг системии н 

элементүүд болно. Эдгээр элементүүд хоорондоо хэрхэн харьцаж баи гаагаар системии н харилцан үи лчлэл 

тодорхои логдоно гэсэн үг. Харин энэхүү системии н зорилго нь Йргэдии г эрүүл чии рэг баи лгах гэж 

тодорхои лж болох юм. Хэрэв энэхүү системии н элементүүд Системии н зорилгодоо чиглэж ажиллахгүи  

баи х, хоорондоо зөрчилтэи  харилцан үи лчлэл үүссэн үед системии н асуудал үүсдэг гэж хэлж болно. 

Системии н сэтгэлгээнии  уламжлалт сэтгэлгээнээс ялгарах онцлогии г дор харуулав. 

Хүснэгт 1. Системии н сэтгэлгээ ба Уламжлалт сэтгэлгээнии  харьцуулалт 

 

 
Эх сурвалж: Innovation Associates Organizational Learning 

Жишээ нь: Орон гэргүи  хүн гэж баи хгүи  болгох нь эдии н засгии н хөгжлии г саи жруулах, орлогод нии цсэн 

орон сууц барих, санхүүжүүлэхтэи  холбоотои  урт хугацааны шии длүүд шаардсан, нарии н төвөгтэи  асуудал 

билээ. Системии н сэтгэлгээгээр үүнии г шии днэ гэдэг нь орон гэрээсээ даи жихын эсрэг ажилладаг хүмүүс, 

баи гууллага; орон гэргүи чүүдэд тусладаг хүмүүс, баи гууллага; орлогод нии цсэн орон сууц барьдаг хүмүүс; 

санхүүжилт олгогчид; орон гэргүи  хүмүүсии г ажлын баи раар хангаж орлоготои  болгох ажил олгогчид гээд 

бүх талуудын хоорондын харилцааг шинээр зохион баи гуулна гэсэн үг юм.  

Уламжлалт сэтгэлгээ Системийн сэтгэлгээ 

Тулгамдаж буй асуудлын шалтгааныг 
ойлгомжтой, хялбархан тодорхойлж болно гэж 
үздэг 

Асуудлыг үүсгэж буи  шалтгаан нь шууд 
тодорхои лох боломжгүи , төвөгтэи  гэж үздэг 

Асуудлыг үүсгэж буй шалтгаан нь байгууллага 
дотор ажиллаж буй эсвэл гадны хэн нэгэн гэж 
үздэг бөгөөд гагцхүү тэр этгээдийг л 
өөрчлөгдөхийг шаарддаг 

Бид өөрсдөө тухаи н асуудлыг үүсгэж буи  учир 
өөрсдии нхөө зан үи лии г өөрчилснөөр асуудлыг 
шии двэрлэж чадна гэж үздэг 

Богино хугацаанд амжилт гаргах бодлого нь 
урт хугацаанд ч мөн үр дүнгээ өгсөөр байна гэж 
итгэдэг 

Хурдан үр дүн гаргах гэсэн оролдлого нь ихэнхдээ 
хүсээгүи  үр дүнг араасаа дагуулдаг буюу Урт 
хугацаанд асуудал шии дэгдээгүи  хэвээрээ үлдэх, 
эсвэл бүр муудна гэдэгт итгэдэг. 

Бүхэл системийг оновчтой зохион байгуулахын 
тулд түүний дэд хэсгүүдийг оновчлох хэрэгтэй 
гэж үздэг 

Бүхэл системии г оновчтои  зохион баи гуулахын 
тулд түүнии  дэд хэсгүүдии н хоорондын харилцааг 
саи жруулах хэрэгтэи  гэж үздэг 

Бие даасан санаачлагуудыг тус тусад нь 
идэвхитэй дэмжиснээр системд өөрчлөлт гарна 
гэж үздэг 

Цөөн тооны, хоорондоо холбоотои  гол 
өөрчлөлтүүдии г дэмжсэнээр системд томоохон 
өөрчлөлт гарна гэж үздэг 

Donella Meadows, Thinking in Systems, 2008 
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Системийн сэтгэлгээний үндсэн ойлголт, нэр томъёонууд 

Системии н сэтгэлгээгээр асуудлыг таньж мэдэх, системии н өөрчлөлтии г тодорхои лоход дараах хэдэн үндсэн 

ои лголтыг мэддэг баи х шаардлагатаи  болно. Үүнд:  

Хөрөнгө – Өөрчлөлт, хөдөлгөөнд оршиж буи  системии н үндсэн элементүүдии г Хөрөнгө гэдэг. Хөрөнгө нь 

биет болон биет бус хэлбэртэи  баи ж болох бөгөөд Систем аль хөрөнгии г нэмэгдүүлэх, эсвэл бууруулах 

хүсэлтэи  баи гаагаар Системии н зорилго тодорхои логдоно. Жишээ нь, Эрүүл мэндии н системии н хувьд 

Эрүүл чии рэг хүн гэсэн хөрөнгии г нэмэгдүүлэхээр зорьж болно. (Зураг 2) 

Орох урсгал – Хөрөнгии н хэмжээг нэмэгдэхэд нөлөөлж буи  хүчин зүи лсии г орох урсгал гэдэг. Жишээ нь, 

эрүүл мэндии н системии н хувьд Өдөр тутмын идэвхитэи  дасгал хөдөлгөөн, Өрхии н эмнэлгии н 

хүртээмжтэи  чанартаи  үи лчилгээ нь Эрүүл чии рэг хүнии  тоог нэмэгдүүлдэг орох урсгал болно. (Зураг 

2) 

Гарах урсгал – Хөрөнгии н хэмжээг бууруулж буи  хүчин зүи лс юм. Биднии  авсан эрүүл мэндии н системии н 

жишээн дээр Буруу хооллолт, Зам тээврии н осол, Хорт хавдрын өвчлөл зэргии г гарах урсгалаар 

нэрлэж болно. (Зураг 2) 

Зураг 2. Системии н хөрөнгө ба орох, гарах урсгал 

 

Энэхүү хөрөнгө болон орох, гарах урсгалын зураглалыг өөрөөр Учир шалтгааны холбоос зураглал гэж нэрлэх 

нь бии . Зарим системии н хөрөнгө орох урсгалгүи  баи ж болдог. Тухаи лбал, уул уурхаи н системд ашигт 

малтмалын нөөц нь орох урсгалгүи  нөөцөд тооцогддог (Зураг 3). 

Зураг 3. Уул уурхаи н системии н хөрөнгө ба орох, гарах урсгал 

 

Системии н өөрчлөлтии г тодорхои лоход маш чухал нэг ои лголт бол “эргэх холбоо” юм. Эргэх холбоо гэдэг нь 

системии н хөрөнгө нь орох, гарах урсгалдаа нөлөөлж, өөрөө өөрии гөө өөрчилж баи гааг хэлдэг. Хэрэв эргэх 

холбоо нь хөрөнгии г нэмэгдүүлж баи вал Хүч нэмэх эргэх холбоо (R), хөрөнгии г бууруулж баи вал (B) 

Тэнцвэржүүлэх эргэх холбоо гэдэг. Жишээ нь, Улс гэсэн системии н нэг хөрөнгө нь Хүн амын тоо баи даг. Хүн 

амын тоо нь төрөлтии н тоогоор нэмэгдэж, нас баралтаар хасагдаж баи даг. Гэхдээ хүн амын тоо нэмэгдэх тусам 

төрөлтии н тоо нэмэгддэг буюу хүч нэмэх холбоо үүсдэг. Үүнтэи  зэрэгцэн хүн амын тоо нэмэгдэхээр нас баралт 

мөн нэмэгддэг буюу тэнцвэржүүлэх холбоо үүсч баи даг (Зураг 4). 

D.Meadow, Thinking in Systems, 2008 
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Зураг 4. Системии н эргэх холбоо 

 

Бодит амьдрал дээр системүүд маш олон элементүүд буюу хөрөнгөтэи  баи даг бөгөөд аль хөрөнгии г өсгөх нь 

бодлогын чиглэл болдог. Жишээ болгон Монгол Улсын төсвии н орлогын гол эх үүсвэр болдог, валютын 

орлогын дии лэнхии г бүрдүүлж ханшии н тогтвортои  баи длыг хангахад нөлөөлдөг, уул уурхаи н салбарын 

систем дээр нөөц, урсгал, эргэх холбоог тодорхои лж үзэцгээе (Зураг 5). 

Зураг 5. Уул уурхаи н системии н зураглал 

 

Төсвии н баи гууллагуудын хувьд Уул уурхаи н системээс төсвии н орлогод нөлөөлөгч хүчин зүи лс хамгии н 

чухал баи х гэж бодож баи на. Түүнии г тодорхои лохын тулд уг системии н зургии г бүхэлд нь зурах 

шаардлагатаи  юм. Зураг 5-с харахад Олборлолтын хэмжээ болон Үи л ажиллагааны ашиг гэсэн хое р үзүүлэлт 

гол ач холбогдолтои  баи на. Харин энэ хое р нь тухаи н ашигт малтмалын Үнэ, ямар хэмжээнии  бүтээмжтэи  

Актив хөрөнгө ашиглаж баи гаа болон шаардлагатаи  Хөрөнгө  
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оруулалтын өгөөж гэсэн 3 хүчин зүи лээс хамаарч баи на. Хэрэв ашигт малтмалын үнэ буурвал ашиг буурч 

татварын орлого буурна. Гэхдээ уурхаи нууд Шаардлагатаи  хөрөнгии н өгөөжөө хадгалахын тулд олборлолтоо 

нэмэхии г оролдоно. Энэ нь олборлолтоос авч буи  татварын орлогыг нэмэгдүүлнэ. Гэхдээ энэ бүхэн ашигт 

малтмалын Нөөц дуусах хүртэл үргэлжлэх бөгөөд нөөц дууссанаар төсөв ямар ч орлогогүи  болно.  

Йи нхүү системии н элементүүдии н харилцан үи лчлэлии г тодорхои  зураглан харуулсныг Системии н зураглал 

хии х гэдэг бөгөөд Системии н зураглалаас системии н асуудлыг тодорхои лж, шии дэх бодлогын чиглэлээ 

гаргадаг. 

Системийн сэтгэлгээг ямар үед хэрэглэвэл зохистой вэ? гэсэн асуулт их гардаг. Тэгвэл дараах 

тохиолдлуудад системии н сэтгэлээг ашиглавал үр дүнтэи  баи даг.  

Асуудал шии дэгдэлгүи  удсан, шии дэл гаргаасаи  гэж олон хүн хүсдэг ч түүнии г нь тоодоггүи  үед; Жишээ нь: 

төрии н баи гууллагын ои лгомжгүи , удаан хариу өгдөг хүнд суртлыг арилаасаи  гэж олон хүн хүсдэг ч 

арилахгүи  баи х 

Олон оролцогч талуудтаи  бөгөөд тэдгээрии н дундын зорилтыг тодорхои лохгүи гээр асуудлыг шии дэхэд 

хүндрэлтэи  үед; Жишээ нь: Боловсролын яам Ерөнхии  боловсролын сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагыг 

саи тар боловсруулахыг хичээдэг, Багшии н сургуульд саи н багш нарыг бэлтгэхии г хүсдэг, гэхдээ тэр нь 

эцэг эхчүүдии н хүүхэддээ олгохыг хүсч буи  чадваруудыг бүрэн олгож чадахгүи  баи х 

Бүхэл системд өөрсдии нхөө гүи цэтгэх үүрэг, нөлөөг ои лгохгүи гээр зөвхөн өөрсдии гөө өөрчлөх, хөгжүүлэх 

гэж зорих үед; Жишээ нь: Аялал жуулчлалын салбарын хөгжилд Аялал жуулчлалын яамны гүи цэтгэх 

үүргии г тодорхои лсон Салбарын хөгжлии н бодлого гараагүи  тохиолдолд тухаи н яамны стратеги 

төлөвлөгөө боловсруулах 

Оролцогч талуудын богино хугацааны хүсэл сонирхол нь асуудлыг шии дэх урт хугацааны шии дэл гаргахад 

саад болох үед; Жишээ нь: Аи маг, сумын төвии г хөгжүүлэхэд хувии н хэвшлии н хөрөнгө оруулалт нэн 

шаардлагатаи  баи даг хэдии  ч төр-хувии н хэвшлии н түншлэлии г хэрэгжүүлэхэд урт хугацааны яриа 

хэлцэл, хамтын ажиллагаа шаардагддаг. Гэтэл энэ нь богино хугацаатаи  сонгуулии н циклээр гарч ирсэн 

улс төрчдии н сонирхолтои  нии цэхгүи  баи х 

Нэгэн зэрэг олон бие даасан санаачлагуудыг үнэлэхээр ажиллаж буи  үед; Жишээ нь: Йнновации г хөгжүүлэх 

чиглэлээр олон санал Засгии н газарт ирсэн бөгөөд тэдгээрээс хамгии н оновчтои г сонгох  

Баи нгын суралцдаг тогтолцоог бүрдүүлэх үүднээс тодорхои  шии длүүдии г жишиг болгож гаргах хэрэгтэи  

үед; Жишээ нь: Мэргэжлии н хяналтын газар өнгөрсөн 5 жилд хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүдэд 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хии снии  үндсэн дээр цаашид анхаарах, ажилдаа ашиглах арга зүи г 

боловсруулах  

Үүнии г хэрхэн зохион баи гуулах арга зүи г энэхүү гарын авлагаар танд өгөх бөгөөд үүнии г амжилттаи  

хэрэгжүүлэхии н тулд төрии н албан хаагч та дараах 3 зарчмыг мөрдөх хэрэгтэи  болно. Үүнд: 

1.  Урт хугацааны үр дүнг харахаасаа өмнө Хурдан үр дүн гаргах гэсэн хандлагыг тэвчих 

2.  Урт хугацаанд эерэг үр дүн гаргах нь тодорхои  болсон үед л богино хугацааны амжилт руу зорих 

D.P.Stroh, Systems Thinking for Social Change, 2015 
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3.  Үи лчилгээ үзүүлж буи  иргэд, бодлогын хувилбар шаардаж буи  улс төрчдөд аль алинд нь бодит 

хүлээлт үүсгэж баи х 

Системии н сэтгэлгээнии  олон урсгал чиглэлүүд баи даг бөгөөд тухаи лбал ерөнхии  системии н онол, амьд 

системии н онол, нарии н төвөгтэи  баи длын онол, системии н динамик гэх мэтии н талаар ном, судалгаа 

уншиж, мэдлэгээ улам гүнзгии рүүлэхии г танд зөвлөж баи на.   

Системд өөрчлөлт хийх алхмууд 

Bridgeway Partners-н зөвлөх Д.Строх, системии г одоогии н түвшнээс нь өөрчилж дараагии н хүсч буи  

түвшинд хүргэхии н тулд Зураг 6-т үзүүлсэн дөрвөн шатлалыг дамжина гэж тодорхои лсон.  

Нэгдүгээр шат. Өөрчлөлтии н суурии г тавих буюу системии н элементүүдии г хамтдаа өөрчлөлт хии хэд 

бэлтгэх үе шат юм. Энэхүү үе шат нь дотроо гурван алхамтаи  

Гол оролцогч талуудтаи  хамтран ажиллах. Боломжит оролцогч талуудыг тодорхои лж, тэдэнтэи  хэрхэн 

хамтран ажиллах стратегиа тодорхои лох 

Баи гууллага эсвэл хувь хүн одоо хаана баи гаа буюу ямар асуудлуудтаи  тулгарч буи  болон тэдгээр 

асуудлуудаа хэрхэн шии дэхии г хүсч буи  эхнии  зургии г гаргах. Эндээс хамтын зорилтын эхнии  

хувилбар тодорч гардаг 

Хүмүүсии н бусадтаи  хамтран ажиллах чадварыг хөгжүүлэх. Энэ нь хүмүүсии н системтэи гээр сэтгэх 

чадварыг хөгжүүлж, хэцүү асуудлын талаар бүтээлчээр хэлэлцэх, одоогии н бодит баи далд 

хариуцлагатаи  хандах чадвартаи  болгох явдал юм. 

 

Зураг 6. Системии н өөрчлөлтии н дөрвөн шат 

 

Хое рдугаар шат. Хүмүүсии г бодит баи далтаи  нүүр тулахад нь туслах. Ямар асуудал ямар шалтгаанаар үүсч 

баи гаа талаар нэгдсэн ои лголттои  болохоос гадна түүнии г өөрсдөө  ( зориудаар  

D.P.Stroh, Systems Thinking for Social Change, 2015 
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биш ч) үүсгэж буи  гэдгээ ухамсарлаж, хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Энэхүү шат нь дараах алхмуудтаи . 

Одоогии н асуудлын өнгөрсөн түүхии г ярьж чадах хүмүүсии г олох, тэднээс асуух асуултаа бэлтгэх 

Цугласан мэдээллии нхээ чанарыг саи жруулах, бүлэглэх 

Ямар хүчин зүи лүүдии н харилцан үи лчлэлээр тухаи н асуудал үүсч баи гаа тухаи  урьдчилсан системии н 

шинжилгээ хии х 

Төстэи  шинжилгээг өмнө нь хии сэн хүмүүстэи  холбогдох 

Хүмүүсии н үи л хөдлөлд нөлөөлж буи  сэтгэлгээнии  хэв маягии г тодорхои лох 

Тухаи н асуудалтаи  холбоотои  мэдлэг, хүлээн зөвшөөрсөн баи дал, боломжит шии длии г өөрчлөх талаар яриа 

үүсгэх 

Гуравдугаар шат. Хүмүүсии н жинхэнэ хүсэлдээ нии цсэн, ои лгомжтои  сонголт хии хэд нь туслах. Энэ нь дараах 

алхамтаи . 

2-р шатанд тодорхои лж чадаагүи  хүчин зүи лсии г тодорхои лох – богино хугацаанд хии гдэх эерэг 

өөрчлөлтүүд, урт хугацаанд хии гдэх өөрчлөлтөд шаардлагатаи  цаг хугацаа, хөрөнгии г тодорхои лох 

1-р шатанд тодорхои лсон өөрчлөлтүүдии г харьцуулах – Өөрчлөлтөөс үүсэх өгөөжии г өөрчлөлт 

хии гээгүи гээс алдах зүи лстэи  харьцуулах 

Боломжит шии длүүдии г тодорхои лж, тэднии  хоорондох өгөөжии н түвшинг тодорхои лох 

Дээрх хувилбаруудаас хүмүүсии н хүсэлд хамгии н нии цэх хувилбарыг сонгох 

Дөрөвдүгээр шат. 2-р шатанд тодорхои лсон бодит баи дал болон 3-р шатанд тодорхои лсон хүрэхии г хүсч буи  

зорилт хое рын зөрүүг нөхөх үи л явц, арга хэмжээнүүд. Энэхүү сүүлии н шат нь тогтмол суралцах хөшүүргии г 

бии  болгоход төвлөрдөг бөгөөд дараах алхмуудтаи . 

Нии гэмд хамгии н хүчтэи  нөлөөлөх нөлөөллүүдии г санал болгох 

Системии н одоогии н чиг үүргүүдии н талаарх хүмүүсии н мэдлэгии г нэмэгдүүлэх 

Учир шалтгааны холбоог дахин нягтлах 

Сэтгэлгээнии  хэв маягии г өөрчлөх 

Сонгосон зорилгодоо хүрэхэд нь тодорхои  нөөц, эрх мэдэл зэргээр хүч нэмэх 

Баи нгын суралцах үи л явцыг бии  болгох 

Оролцогч талуудтаи гаа баи нгын харилцаатаи  баи х 

Урт хугацаанд хэрэгжүүлэх зорилтуудынхаа зураглалыг хии х 

Өгөгдлии г цуглуулж, боловсруулан шинэ зорилго хэрэгтэи  эсэхии г тодорхои лох 

Оролцогч талуудаа оруулж буи  хувь нэмрии г тогтмол үнэлж, шалгах 

Ажлын хүрээгээ тэлэх, нөөцөө нэмэх замаар Оролцогчдын хүрээг тэлэх 

Системии н зураглал хии хэд ашиглагддаг зарим арга хэрэгслүүд 

Чөлөөт хэлэлцүүлэг (Brainstorming)  

Өдөр тутам, түгээмэл хэрэглэгдэх е стои  арга бөгөөд нээлттэи , чөлөөтэи  орчин бүрдүүлж, бүх оролцогч 

талуудын санааг шии двэр гаргалтанд тусгах, далд нууцлагдмал баи гаа бүтээлч шии длүүдии г ил гаргах 

зорилготои . Үүнии г үр дүнтэи  хэрэглэхии н тулд дараах алхмыг дагаараи . 

Оролцогч талуудыг тодорхои лох, хэлэлцүүлэгт бэлтгэх 

Тухтаи  уулзалт, ярилцлагын орчин бүрдүүлэх; өөр өөр баи р суурь илэрхии лэх хүмүүсии г оролцуулах; 

шаардлагатаи  тэмдэглэл, үзүүлэнгии н материалуудыг бэлтгэх; ярилцлагыг удирдах  
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болон үр дүнг тэмдэглэх хүмүүсии г тодорхои лсон баи х. Манаи  ихэнх төрии н баи гууллагуудын уулзалт 

хурал нь зөвхөн нэг нь ярих, бусад нь сонсож тэмдэглэх хэлбэртэи , уи тгартаи  өнгөрдөг. Тии м орчинд 

бүтээлч санаа гарах боломжгүи  гэж хэлж болно. Тии мээс бичих, зурах том самбарууд ашиглаж, идэвхитэи  

хэлэлцүүлэг хии дэг болох шаардлагатаи  юм. 

Шии двэрлэх асуудлаа үзүүлэх 

Шии двэрлэхии г хүсч буи  асуудлаа маш ои лгомжтои  тодорхои лж, оролцогчдод бүгдэд харагдахуи ц баи лгах; 

оролцогчид өөрии н санаагаа цэгцлэх хугацаа өгөх (ихэвчлэн 15 минут); санаагаа бусдадаа хуваалцахыг 

хүсэх, аль болох бүгдии г хамруулахаар хичээх; албан тушаал, улс төртэи  холбоотои  аи дас их үед post-it буюу 

наалддаг цаас ашиглан нэр усгүи гээр санал бичүүлж авах нь үр дүнтэи  баи даг 

 

Хэлэлцүүлэг өрнүүлэх 

Хүн бүр өөрии н санааг хэлснии  дараа бусдын санааг саи жруулах, шинэ санаа сонсох хэлэлцүүлэг өрнүүлэх; 

ямар нэг баи длаар хүмүүсии н санааг шүүмжилж, үл тоож, эсвэл саи шааж болохгүи ; зарим хүмүүс ичсэн, 

аи снаасаа болж оролцоо бага бол нэмэлт зохион баи гуулалт хии х; хэлэлцүүлгии г хэт удаан үргэлжлүүлж 

болохгүи , чөлөөтэи , хөгжилтэи  баи лгахад анхаарах 
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Бүтээлч шии длүүдии г тодорхои  болгосны дараа тэдгээрии г бүлэглэх, төрөлжүүлэх, учир шалтгааны холбоог 

зураглах арга хэрэгслүүдии г ашиглан шаардлагатаи  дүгнэлт, бодлогын хувилбаруудаа гаргана. 

Санаагаа бүлэглэх арга (Affinity Diagram) 

Асуудлыг шии дэх маш олон хувилбар бүхии  саналууд гарч ирснии  дараа тэдгээрии г боловсруулах, бүлэглэхэд 

Affinity Diagram-г ашиглана. Дараах алхмаар хэрэгжүүлнэ.  

Бусадтаи гаа ярилцахгүи гээр ижил төстэи  санаануудаа бүлэглэх 

                                                     

Бүлэг тус бүрии н дээр Агуулгыг нь тодорхои лж бичих              Олон санаа агуулсан бүлгүүдии г дахин дэд  

             бүлгүүдэд хуваах чөлөөт хэлэлцүүлэг зохиож 

            болно 
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Онцлох санаануудаа сонгож, чөлөөт хэлэлцүүлгээр баталгаажуулах 

 

Уулзалт хурлын үр дүнг нэгтгэх, оновчтои  шии длии н хувилбар гаргахад хэрэглэгддэг үр дүнтэи  арга юм. 

Оюун бодлын зураглал (Mind Mapping) 

Аливаа асуудлын боломжит бүх нөлөө, үр дагаврыг тодорхои лон гаргах үр дүнтэи  арга юм. Дараах алхмаар 

хэрэгжүүлдэг.  

1.  Эхлээд танин мэдэхии г хүсч буи  асуудлаа том цаасны голд бичиж тэмдэглэх, эсвэл зураг дүрсээр 

илэрхии лнэ. 

2. Уг асуудалтаи  холбоотои  үндсэн ои лголтуудыг салаалуун бичих бөгөөд уг салааг аль болох бүдүүн, 

өнгөөр ялгасан баи длаар зурна. 

3. Ои лголтуудыг улам цааш салаалуулан бичих, зурах хэлбэрээр үргэлжлүүлэх бөгөөд бүрэн тодорхои лж 

дуусах хүртэл үргэлжлүүлнэ. Та бүхэнд жишээ болгон, нэгэн эмнэлэгии н өвчтөн бүрии н шалтгаан, 

эмчилгээнии  тактик болон эмчилгээнии  дараах зөвлөгөө зэргии г тодорхои лох зураглалыг харууллаа 
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Учир шалтгааныг тодорхойлох Загасны ясан зураглал (Fishbone Diagram) 

Системии н зураглалд түгээмэл хэрэглэдэг дараагии н арга бол Загасны ясан зураглал юм. Дараах алхмаар 

гүи цэтгэнэ. 

1. Загасны ясан зургии н толгои  хэсэгт шии дэхии г хүссэн асуудлаа бичнэ. 

2. Тухаи н асуудалд нөлөөлж буи  үндсэн хүчин зүи лүүдии г босоо шугам дагуу бичнэ. Хэд ч баи ж болно 

3. Дараа нь тухаи н үндсэн хүчин зүи лүүдэд нөлөөлж буи  дэд хүчин зүи лүүдии г хэвтээ шугамд нь бичнэ.  
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.  ЗАГВАРЧЛАЛЫН СЭТГЭЛГЭЭ 

DESIGN THINKING 
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Загварчлах сэтгэлгээ гэдгии г ажиглах, хамтран ажиллах, хурдан суралцах, санаагаа дүрслэн харуулах, загвар 

хурдан гаргах замаар бизнест тулгамдаж асуудлуудыг шии двэрлэх, хүн төвтэи  шинэлэг процесс хэмээн 

тодорхои лсон баи даг. (Lockwood, 2009) Энэхүү аргын гол үзэл санаа нь асуудалтаи  нүүр тулж буи  хүмүүст 

өөрсдөд нь л асуудлыг шии дэх түлхүүр баи даг бөгөөд түүнии г нь Бүтээлч, Шинэлэг баи х замаар нээж илрүүлнэ 

гэсэн санаа юм.  

Үндсэн зарчмууд ба сэтгэлгээ 

Хүн төвтэи , асуудлыг шии двэрлэх Загварчлах сэтгэлгээнии  арга нь дараах энгии н хэдэн зарчимд суурилсан 

баи даг. Үүнд: 

 

Энэхүү шинэлэг бүтээлч сэтгэлгээ бии  болгох арга зүи г Үзэл бодол (Mindset), Ур чадвар (Skills) ба Сэтгэлгээ 

(Thinking) гэсэн үндсэн 3 бүрэлдэхүүн хэсэгт хуваан авч үздэг. Өөрөөр хэлвэл энэхүү арга нь хүнии  Зүрх сэтгэл, 

Уураг тархи, Гар хурууг бүгдии г зэрэг ажиллуулдаг арга зүи  гэж хэлж болох юм.  
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Загварчлах сэтгэлгээ нь дараах 5 үе шаттаи  бөгөөд тус бүрии н арга хэрэгслүүдии г энэхүү гарын авлагад 

багтаасан. 

 

ЗАГВАРЧЛАХ СЭТГЭЛГЭЭГ ХЭРХЭН АШЙГЛАХ ЗААВАР 

Загварчлах сэтгэлгээ нь шугаман бүтэцтэи  арга зүи  биш бөгөөд төсөл бүрии н онцлог, өнгө төрхөөс хамаарч 

өөрчлөгдөж болдог. Гэхдээ үндсэн 3 модуль (танин мэдэх, санаа гаргах, хэрэгжүүлэх), 5 үе шаттаи  гэж ои лгож 

болно. Энэхүү 5 үе шатыг бүхэлд нь дамжихад та өөр өнцгөөс сэтгэх (сонголтууд бии  болгох)-ээс эхлээд нэгтгэн 

дүгнэх (сонголт хии х) сэтгэлгээнии  хэв загварыг дамжсан баи х болно. Йнгэснээр та асуудлыг нь шии двэрлэхээр 

зорьж буи  нии гмии н бүлэг, хувь хүмүүсээ илүү саи н танин мэдэх, сурсан зүи лсээ хамтарч шии дэл болгон 

хувиргах, санаагаа бодит ажил болгон хувиргахын өмнө турших чадвартаи  болно. Танд ямар асуудал тулгамдаж 

буи гаас (design challenge) шалтгаалан эдгээр үе шатуудаас  тодорхои  1 үе шат, арга хэрэгслии г дангаар нь 

ашиглаж ч болох юм. 

Мөн түүнчлэн ялгаатаи  2 төсөл баи лаа гэхэд ижил арга хэрэгслии г ашиглан үр дүнд хүрч ч болно. Жишээ нь 

багии нхаа бүтээлч баи дал, эрч хүчии г сэргээхии н аль алинд ярилцлага хии х замаар хүмүүсээ танин мэдэж, 

санаагаа биетээр хии ж үзүүлэн, хэлэлцүүлж санал авах баи длаар үр дүнд хүрч болно. 
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Загварчлах сэтгэлгээнии  суурь буюу SCOPES 

Ямар нэгэн төсөл дээр Загварчлах сэтгэлгээг ашиглахдаа юуны түрүүнд шии двэрлэхээр зорьж баи гаа 

асуудлаасаа эхлэх буюу Тулгамдсан асуудал (Design Challenge) гэж нэрлэдэг алхмыг гүи цэтгэнэ. Тулгамдсан 

асуудал нь ои лгомжтои , итгэл наи двар тэмүүлэл төрүүлэхүи ц, хии х боломжтои  баи х хэрэгтэи . Тэрхүү 

асуудлыг тодорхои лсон өгүүлбэр чинь шии длии г бус үр дүнг илэрхии лж баи х е стои г анхаараараи .  
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НЭГДҮГЭЭР ШАТ. ХАЙХ 

 

Тулгамдсан асуудлаа тодорхои лсны дараа тал бүрии н өнцгөөс харсан боломжит шии длүүдии г хаи х ажил 

эхлэнэ. Хаи лтын шатанд дараах ажилбарууд хии гдэнэ. 

Тулгамдсан асуудлуудын орчин нөхцлии н талаар мэдээлэл авах үүднээс STEPLE шинжилгээг хии нэ 

Тулгамдсан асуудлуудыг бүх талаас нь харж дүгнэсэн төсөөллүүдии г бии  болгох 

Баи гууллагын үи л ажиллагааны дараалал, экосистемии г зураглаж, шинэ санаагаа дэмжих суурь загвар 

болгоно 

Тулгамдсан асуудлыг амжилттаи  шии двэрлэх эсэхии г тодорхои лох гол хүмүүс, оролцогч талуудыг 

тодорхои лно 

 Тулгамдсан асуудлуудыг шии дэх боломжит загваруудыг тодорхои лно 

Тулгамдсан асуудлыг шии дэх төслии н үе шатуудыг төлөвлөнө 
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Арга хэрэгслүүд: 

 

STEPLE шинжилгээ    Стратегийн эрэмбэ тогтоох 

 

Үйл ажиллагааны дараалал    Оролцогч талуудын зураглал 
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Боломжуудыг тодорхойлох 

STEPLE шинжилгээ 

Тулгамдаж буи  асуудлаа макро орчны чиг хандлагуудтаи  хэрхэн уялдаж болохыг тодорхои лохын тулд 

STEPLE шинжилгээг ашигладаг. Энэхүү арга нь макро орчны хүчин зүи лс тулгамдаж буи  асуудалд чинь 

хэрхэн нөлөөлж баи гаа, цаашид хэрхэн нөлөөлж болохыг тодорхои лдог бөгөөд гол нь Та өөрии нхөө үзэл 

бодлоор хязгаарлахгүи гээр тухаи н асуудалд шууд холбоотои  талуудын бүгдии н баи р суурии г тусгах 

хэрэгтэи г анхаараараи . Тухаи лбал, засгии н газрын агентлаг, олон улсын баи гууллагууд, бусад талуудыг 

дурдаж болно. STEPLE шинжилгээнии  давуу талыг доорх баи длаар тодорхои лж болох юм. 

• Йрээдүи н боломж, сорилтуудыг тодорхои лдог 

• Одоогии н үи л ажиллагаа, зохицуулалт, бодлогуудын хүрээнд ямар боломж баи гаатаи  ирээдүи д бии  

болох өөрчлөлтүүдии г харьцуулан хардаг 

• Шинээр бии  болгох өөрчлөлтүүдии н үр дүн ирээдүи д хэрхэн гарах талаар ургуулан боддог 

STEPLE шинжилгээ хии х алхмуудыг дор үзүүлэв. 

 

STEPLE шинжилгээ хии хэд ашиглагддаг загварууд 

STEPLE чиг хандлагын шинжилгээ хии хэд: 
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STEPLE шинжилгээнии  матриц 

Өмнө тодорхои лсон чиг хандлагуудаа тохиолдох магадлал, нөлөөллии н хэмжээнээс нь хамааруулах доорх 

матрицад ангилан оруулна. 

 

STEPLE шинжилгээнии  Зэрэглэл тогтоох 

Бүх чиг хандлагуудыг матрицад буулгасны дараа доорх загварын дагуу гол 2-3 чиг хандлагыг ялгана. 

 

Стратегии н эрэмбэ 

Энэхүү арга нь STEPLE шинжилгээнии  дараа тулгамдсан асуудлаа олон талаас нь харж, илүү гүнзгии  танин 

мэдэх зорилгоор хэрэглэгддэг. Үр дүнд нь та тулгамдаж буи  асуудлаа таи лбарласан онол, эсвэл баи р сууриа 

томье олоход амар баи х болно. 



25 

Стратегии н эрэмбии г дараах алхмуудаар тогтооно 

 

Стратегии н эрэмбии г тодорхои лох матриц 
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НЭГТГЭН ДҮГНЭХ: STEPLE шинжилгээ болон Стратегиэ эрэмбэлэх ажлыг утга учиртаи  болгох нь (Making Sense) 

 
 

Үи л ажиллагааны зохион баи гуулалт (Activity system) 

Үи л ажиллагааны зохион баи гуулалт нь баи гууллага хэрхэн үнэ цэнэ бии  болгож баи гаа, хэрэглэгчдээ ямар 

ханамж өгч өрсөлдөх давуу талаа бии  болгож баи гааг бодитои  харуулдаг. Ер нь хүчтэи  баи гууллагын үи л 

ажиллагааны зохион баи гуулалт нь дахин давтагдашгүи , онцлог баи даг. Энэхүү хэрэгслии г баи гууллагын 

давуу болон сул талыг тодорхои лох, боломжоосоо хэр заи таи  баи гааг мэдэх зорилгоор ашигладаг. Түүнчлэн 

Загварчлах сэтгэлгээнии  сүүлии н шат буюу Саи жруулах үеии н загвар эсвэл стратегии н экосистемии г 

саи жруулах хөшүүрэг болгон ашиглаж болно. 

Үи л ажиллагааны зохион баи гуулалтыг тодорхои лох алхмууд 

Үнэлэх асуултууд Дүгнэлт: Гол утга учир 

Чиг хандлагуудын хооронд ямар хамаарал баи гаа 
гэж төсөөлж баи на вэ? Тэд хэрхэн харилцаж баи на 
вэ? Яагаад энэ харилцаа чухал гэж үзэж баи на вэ? 

  

Тулгамдсан асуудлыг чинь шии двэрлэх явцад 
шууд нөлөөлөх, яаралтаи  анхаарах е стои  ямар 
боломж, сорилт баи на вэ? Яагаад? 

  

Тулгамдаж буи  асуудлыг чинь шии двэрлэхэд 
эерэг нөлөө үзүүлэх ямар хүчин зүи лс баи х вэ? 

  

Энэхүү асуудлыг өөр хэн сонирхож болох вэ? 
Яагаад тэд сонирхоно гэж? Тэдэнтэи  ямар яриа 
хии ж болох вэ? 
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Үи л ажиллагааг зураглах загвар 

 

Үи л ажиллагааны зохион баи гуулалтын гол бүрдлүүд 
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Оролцогч талуудыг зураглах нь 

Оролцогч талуудыг зураглах гэдэг нь тэдэнтэи  холбогдож ажилласнаар тулгамдсан асуудлаа илүү саи н танин 

мэдэх боломжии г олгодог хувь хүн, бүлэг хүмүүс, эсвэл баи гууллагыг тодорхои лох явц бөгөөд ингэснээр 

тоглогчдын ашиг сонирхлыг тодорхои лох, түүнд тааруулан хэрхэн харилцах аргаа олоход туслах юм.  

Оролцогч талуудыг зураглах алхмууд 

 

Оролцогч талуудыг зураглах загварууд 
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Оролцогчдын холбоо, харилцааны матриц 

 

Оролцогч талуудын эрэмбии н матриц 
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Оролцогчии н шинжилгээ ба хамтран ажиллах стратеги 

Өмнө тодорхои лсон матрицуудыг нэгтгэн хамтран ажиллах стратегиэ тодорхои лно. 

 
 

Боломжоо томъе олох 

 “Йрээдүи н чиг хандлага”, “Баи гууллага”, “Хэрэглэгч (оролцогч тал)” нараа бүрэн ои лгосны дараа, тулгамдсан 

асуудлаа боломж болгон хувиргах буюу боломжоо томъе олдог. Өөрөөр хэлвэл тухаи н асуудалтаи  холбоотои  

бүх баримтуудыг шүүн тунгаасны эцэст тохиолдож болох олон боломжуудаас алии г нь сонгон ашиглахаа 

шии днэ гэсэн үг  (зөвхөн хаи рцгаас гадуур сэтгэх тухаи  бус хаи рцгии г томруулах тухаи  мөн яригдана). 

Магадгүи  дараагии н шатуудад уулзах е стои  оролцогч талуудыг чинь тодорхои лох ач холбогдолтои г мартаж 

болохгүи .   

Бид хэрхэн <хүсч буи  үр дүн, төгсгөл хэрэглэгчии н асуудал>-н төлөө <ямар нэгэн зүи л хии х тухаи  үи л үг> вэ? 

Боломжии г томъе олох алхмууд 

 

Гол оролцогчид Харилцаа Тулгамдсан асуудал 
дахь оролцогчийн 

сонирхол 

Нөлөөллийн үнэлгээ Дэмжлэг авах эсвэл 
эсэргүүцлийг 

багасгах стратеги 
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Боломжии г томъе олох суурь зарчмууд 

Салбарт төвлөрөхөөс эхлээд хувь хүнд төвлөрөх (Төрии н баи гууллагаас Йргэн, эцсии н хэрэглэгч) 

Дан ганц санаанаас тогтолцоог тодорхои лох 

Шинж тэмдгээс шалтгааныг тодорхои лох (бодит асуудал нь юу вэ? Хүндрэл хаана баи на? Далд хэрэгцээ 

юу вэ?) 

Боломжии г томъе олоход ашигладаг загварууд 

 

А. ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Төслийн харьяалал Баи гууллагын нэр   

Хаяг   

Холбоо барих хүн   

Төслийн нэр   

Тулгамдсан асуудал   

Тулгамдсан асуудлын нөхцөл 
байдлын талаарх мэдээлэл 

Энэхүү тулгамдсан асуудлын хүрээнд ямар боломж, 
асуудал үүсч баи на вэ? 

Яагаад энэ асуудал баи гууллагын хувьд тулгамдсан 
асуудал вэ? 

Асуудлыг шийдэх зорилго, 
зорилтууд 

  

Энэхүү асуудлын зорилтот 
хэрэглэгчид 

  

Бусад оролцогч талууд   

Энэхүү асуудлыг 
шийдвэрлэхээр өмнө нь 
оролдсон оролдлогууд 

  

Одоогийн үйл ажиллагааны 
зохион байгуулалт 

  

Б. БОЛОМЖОО ТОМЪЁОЛОХ 

Тулгамдсан асуудлын цаана 
орших далд асуудлууд 

  

Энэхүү асуудлыг 
шийдвэрлэхээр оролдсон 
бусад тэмүүллүүд 

  

Багийн хувь нэмэр   

Амжилтын хэмжүүр   

“Бид хэрхэн ......(хийх) вэ?” 
хэлбэрээр боломжийг 
томъёолох нь 
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ХОЁРДУГААР ШАТ. ТАНИН МЭДЭХ 

 

Танин мэдэх шат нь хэрэглэгчии н далд хэрэгцээ, ои лголтыг ил, ои лгомжтои  болгохын тулд тэднии  мэдэрч 

буи г мэдрэх, ои лгох механизм юм. Өөрөөр хэлвэл иргэдии н амьдралыг маш өргөн өнцгөөр харж, тэднии  

хэрэгцээ шаардлагыг таних үи л явц гэсэн үг. Дараах зорилготои : 

Хэрэглэгчии н амьдрал, хүсэл тэмүүлэл, шинэ сорилтуудыг нь саи тар ои лгох, бусдыг ои лгох чадварыг 

нэмэгдүүлэх 

Бусад хүмүүсии н мэдрэмжии г ои лгох, дэмжиж харилцах, талархах 

Хувь хүнии  ертөнции г өөрии нх нь нүдээр харж, сэтгэлзүи н холбоо үүсгэх 

Хэрэглэгчии нхээ оронд өөрии гөө тавьж, тэдэнтэи  ижил зүи лии г мэдрэх замаар тэднии  хэрэгцээ 

шаардлагыг таних 

Шинэ шии длүүд олоход туслах хүсэл тэмүүллии г бии  болгох 

Дараах арга хэрэгсэл, сэтгэлгээ, үи л явцыг ашиглана. Үүнд 
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Арга, хэрэгсэл: 

Дараах 4 арга хэрэгсэл баи на. 

 

Нэг бүрчлэн авч үзье. 

Ажиглалт: 

Албан е сны нүсэр судалгаа хии хии н оронд хүмүүсии г тухаи н орчинд нь ажиглах арга бөгөөд хэрэглэгчии н хүсэл, 

сонирхол, үи л хөдлөл, харах өнцгии г нээх арга юм. 

Ажиглалт хии х дараах аргууд баи даг. Үүнд: 

Сүүдэрлэх (Амьдралын нэг өдөр) (shadowing) 

Ханан дээгүүр нисэх (fly on the wall) 

Ажлын талбарт зочлох (site visit) 

Биеии г нь салхилуулах (body storming)  

Ажиглалтыг нээлттэи  сэтгэхгүи гээр гүи цэтгэх е стои  бөгөөд бүх мэдрэмжээ даи члан ил харагдах болон үл 

ажиглагдах зүи лсии г илрүүлэн гаргах е стои . Ажиглалт хии ж буи  хүн дараах зарчмыг барих хэрэгтэи . 

Анхааралтаи  баи х 

Сониуч баи х (яагаад гэдгии г баи нга асуух) 

Бүх мэдрэмжээ мэдрэх 

Суралцах гэсэн нээлттэи  сэтгэхгүи гээр хандах 

Ажиглалтыг зохион баи гуулах, үр дүнг тэмдэглэхдээ POEMS аргыг ашиглана. Ажиглалтыг бодитои  болгох 

үүднээс бид илэрхии  зүи лс гэж орхихгүи гээр ЮУ гэдгээс илүү ЯАГААД гэсэн асуултаар харилцан хамаарал, үи л 

хөдлөлии н зүи  тогтол, дутагдаж буи  зүи лс, алдааг хаи х хэрэгтэи  болдог. 
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Тухаи н талбарын ажиглалтад бэлтгэх нь: 

Ажиглалтыг хии хии н багаа дараах чиглэлүүдэд хуваарилан, саи тар зохион баи гуулах шаардлагатаи . 
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Гүнзгии рүүлсэн ярилцлага хии х 

Энэ нь хэрэглэгчии н хэрэгцээ шаардлагыг бүхэлд нь тодорхои лох ярилцлагын урлаг гэж хэлж болох бөгөөд 

дараах зүи лсии г хамардаг. 

Хэрэглэгчии н үи л хөдлөл, мэдрэмж 

Зорилгууд 

Урам зориг авдаг зүи лс 

Хүсэл тэмүүлэл 

Эрхэмлэдэг зүи лс 

Йтгэл үнэмшил 

Хүндрэл бэрхшээл 

Ярилцлагын  чанараас хамааран дараагии н алхмуудын чанар тодорхои логдож баи даг. 

Ярилцлагын өмнө 

Чанартаи  ярилцлага гүи цэтгэхии н тулд дараах үи л ажиллагаануудыг гүи цэтгэх хэрэгтэи  юм. 

Асуултууд бэлтгэх 

• Хэрэглэгчии н хэрэгцээг зөв тодорхои лох нээлттэи  болон хаалттаи  асуултуудыг урьдчилан бэлтгэх 

• EMPATHY болон JOURNEY зураглалыг ашиглан бодол-мэдрэмж, хараа, яриа-үи лдэл, сонсгол, хүндрэл-ашиг 

сонирхол зэргии г тодорхои лсон зөв асуултууд үүсгэх 

 

EMPATHY зураглалын жишээ 
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JOURNEY Зураглалын жишээ 

 

 

EMPATHY болон JOURNEY зураглалыг хослуулсан жишээ 

 

Бүтэц зохион баи гуулалтыг төлөвлөх 

• Ярилцлага авах огноо, цагии г аль аль талдаа тохиромжтои гоор товлох 

• Багадаа 90-120 минут үргэлжлэхээр төлөвлөх, энэ нь хэрэглэгчии н нээлттэи  болох хугацаа гэж ои лгож болно 

• Хаалттаи  асуултаар эхлүүлж, нээлттэи  асуултаар лавлан, хаалттаи  асуултаар дүгнэх дарааллыг барих  

• Зурагтаи  эсвэл үгтэи  картууд, хугацааны дарааллын зураг, таван яагаад зэргии г ашиглан хэрэглэгчии г 

нээлттэи  болгох 
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Ярилцлагын багии г тодорхои лж, чиг үүргии г хуваарилах 

• Ярилцлагын багии г ярилцлага авагч, тэмдэглэл хөтлөгч/ажиглагч гэсэн бүрэлдэхүүнтэи  баи гуулах 

• Туршилтын ярилцлага зохиох 

• Багии н гишүүдии г ярилцлагын зохион баи гуулалт, явцад дадлагажуулах 

• Олон дахин давтсанаар ярилцлагын чанар саи жирдаг 

Ярилцлагын явцад 

Ярилцлагыг зөв хөтлөн явуулах нь хэрэглэгчии г саи тар ои лгох, ярилцлагыг баялаг үр дүнтэи  болгоход 

нөлөөлнө. Үүнии  тулд: 

• Ярилцлагын зохион баи гуулалтаа дагах – Нээлттэи  болон хаалттаи  асуултууд ашиглах – ердии н яриа 

баи длаар хии х 

• Ярилцлагыг эхлүүлэхдээ хаалттаи  асуулт ашиглах нь ярилцлага өгч буи  хүнд илүү зохимжтои  баи даг 

• Хувь хүнии  урам зориг авдаг зүи лс, хүсэл тэмүүлэл, хүндрэл бэрхшээл зэргии г гүнзгии  мэдэхэд нээлттэи  

асуултууд ашиглах нь үр дүнтэи  

• Хүмүүсии г ярих сонирхолгүи  болгох асуултуудаас заи лсхии х нь зүи тэи  

• Ярилцлагыг чимээгүи  орчинд, хүмүүсии н биеии н хэлэмж, сэтгэл хөдлөлии г ажиглах боломжтои  баи хаар 

зохион баи гуулах хэрэгтэи . 

• Ярилцлагын тэмдэглэлии н загвар (хавсралт дахь)-г ашиглан үгээр хэлсэн бүх зүи лсии г тэмдэглэх. 

Ярилцлагын явцад ямар нэгэн дүгнэлт, харьцуулалт хии ж болохгүи  

Ер нь Ярилцлага явуулах 5 үндсэн үи л ажиллагаа баи даг.  

• Асуух – зөв асуултууд асуух (нээлттэи  бататгах асуултууд асуух) 

• Сонсох – далд утгыг нь ои лгох, зорилготои гоор сонсох (танин мэдэхээр сонсох – бүх мэдрэхүи гээрээ сонсох 

– яагаад тии м чухал гэдгии г гаи хаж сонсох) 

• Ажиглах – Бүх мэдрэхүи гээрээ ажиглах 

• Мэдрэх – Тодорхои  болгох оюун дүгнэлтүүд хии х 

• Тэмдэглэх – Үг бүрчлэн тэмдэглэх 
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Ярилцлагын дараа 

• Ярилцлага дуусангуут залгуулаад Ярилцлагын дүгнэлт, таи ланг гаргах. Йнгэхдээ хавсралт дахь 

Ярилцлагын дараах хэлэлцүүлгии н загварыг ашиглан юу сонссон, тухаи н ярилцлага өгөгчии н талаарх 

ои лголтуудаа нэгтгэн дүгнэнэ. 

• Ярилцлагын дүгнэлт, таи лангаараа Таи лангии н танилцуулга (хавсралт дахь загварыг ашиглан) бэлтгэн 

баг дотроо танилцуулах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэгцээг тодорхои лох нь 

Энэ шатанд ажиглалт болон ярилцлагын үр дүнг хэрэглэгчии н хангагдаагүи  хэрэгцээг илрүүлэх хэрэгсэл 

болгон хувиргах үи л явц явагддаг. Өөрөөр хэлвэл SPICE болон SAM (Бод-Мэдэр-Хии ) аргаар хэрэглэгчии н 

ои лголт, хүсэл тэмүүлэл, урам зориг, сорилт зэргии г илрүүлдэг. Йнгэхдээ дараах алхмуудыг мөрдөнө. 
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Хэрэглэгчии г ои лгоно гэдэг хэрэгцээг нь бүрэн танина гэсэн үг биш ч хэрэгцээг нь ои лгоход маш дөхөмтэи  

болгодог. Хэрэглэгчии г саи н ои лгоход хугацаа их зарцуулагддаг ч тэднии  үи л хөдлөлии н жинхэнэ 

шалтгааныг ои лгох, судлахад хэрэгтэи  учир дутуу үнэлж болохгүи  юм. 

Хэрэглэгчии г ои лгоход баримтлах 5 зарчим 

Хэрэглэгчии г ои лгоно гэдэг нь хүнии  мөн чанарын тухаи  ои лголт юм. Хүнии  мөн чанар харьцангуи , 

хувьсаж өөрчлөгддөг ои лголт бөгөөд юу мэдэрч баи на вэ, яагаад ингэж мэдэрч баи на вэ? Гэдэгтэи  

холбоотои  юм 

Хэрэглэгчии г ои лгоно гэдэг зүгээр ажиглах тухаи  биш ямар нэгэн үи л хөдлөлии н цаад далд өдөөгчии г 

олж илрүүлэх тухаи  юм 

Хэрэглэгчии г ои лгоно гэдэг нь цоо шинэ, өмнө тааралдаагүи  ои лголтыг олж авахыг хэлдэг. Хүнии  

туулсан амьдрал, үи лдэл дахин давтагдашгүи  баи даг 

Хэрэглэгчии г ои лгоно гэдэг хуучин таамаглалыг чинь шинэ төсөөллөөр баяжуулахыг хэлдэг 

Хэрэглэгчии г ои лгоно гэдэг бүтээлч сэтгэлгээг өдөөгч суурь болж өгдөг. Шинэ зүи лии г мэдрэн уулга 

алдах мөч тань таны бүтээлч шинэчлэл хии х хүсэл тэмүүллии г өдөөж баи даг 

Хэрэглэгчии г хэрхэн ои лгох вэ гэвэл Тал бүр тийш хар, Харилцан хамаарлыг таньж мэд, “Яагаад” гэсэн 

асуултын мөн чанарыг хай гэж товчхоноор зөвлөдөг. 
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Хэрэглэгчии г танихад ашигладаг арга хэрэгсэл: (SAM-Бод-Мэдэр-Хии  арга)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчээ ои лгосны дараа хэрэглэгчии н хэрэгцээг тодорхои лох ажиллагаа эхлэнэ.  

Хэрэгцээ гэдэг нь тухаи н нөхцөл баи дал дунд зорилтот хэрэглэгчдэд маань дутагдаж буи  зүи л юм. Хэрэгцээг нэр 

үгээр бус үи л үгээр илэрхии лнэ. Хэрэгцээ нь тодорхои  эсвэл ил харагдахгүи  баи гаа гэсэн 2 төрөлтэи  баи х бөгөөд 

Хэрэгцээг тодорхои лох гэдэг нь хэрэглэгчии н ил  
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харагдахгүи  баи гаа, хангагдаагүи  хэрэгцээг тодруулах явц юм. Хэрэглэгч өөрөө ч тэрхүү хэрэгцээгээ таньж 

мэдээгүи , илэрхии лж чадахгүи  баи ж болдог. Тэдгээрии г нь илрүүлж гаргаж ирнэ гэдэг хэцүү ч инновацилаг 

тэмүүллии н чухал эх үүсвэр болдог юм. Тэдгээрии г өмнө дурдсан SAM болон SPICE аргаар тодорхои лно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

Хэрэглэгчии н хэрэгцээ тодорхои лсон жишээ 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчии г ои лгох, хэрэгцээг тодорхои лох явцын баримтжуулалт 

Энэхүү явцыг баримтжуулж үлдэх нь маш чухал. Хэрэгцээг үи л үгээр, тухаи лбал ямар нэгэн үи л ажиллагаа, 

хүсэл эрмэлзэл хэлбэрээр илэрхии лэн бичих бөгөөд нэр үг буюу шии дэл хэлбэрээр бичих нь зохимжгүи  баи даг. 

Нэгэн жишээг дор үзүүлэв. 
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Төсөөллии н хэрэглэгчии г бии  болгох 

Зорилтот хэрэглэгчии нхээ нии тлэг шинж дээр үндэслэн хувь хүн баи длаар илэрхии лж, дуу хоолои , зан аашии г 

нь тодорхои лон бодит хүн шиг болгохыг Төсөөллии н хэрэглэгч бии  болгох гэдэг. Саи н үүсгэсэн төсөөллии н 

хэрэглэгч бол оноосон нэртэи , үи л хөдлөлии н онцлог, урам зориг авдаг зүи лс, зорилго, ур чадвар, хандлага, 

ямар сорилт тулгараад буи  зэрэг нь тодорхои  болсон баи даг. Йи нхүү загвар хэрэглэгчии г тодорхои лох нь 

хэрэглэгчээ ои лгох, шии длээ саи жруулахад дэм болно. Тухаи н загвар хэрэглэгчдээ түүх үүсгэж өгвөл дүр төрх 

нь улам тодорч, зан төлөв, үи л хөдлөлии г нь тодорхои  ои лгоход хэрэгтэи  баи даг. 

Төсөөллии н хэрэглэгчии н дараах алхмаар бии  болгоно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йнгэхдээ дараах зураглалыг ашиглана 
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Төсөөллии н хэрэглэгч бии  болгож буи  жишээ 
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ГУРАВДУГААР ШАТ. ТУРШИЛТ 

Энэхүү шат нь санаа гаргах хэрэгслүүдии г (ideation tools) ашиглан чөлөөтэи  санал бодлоо солилцох 

(brainstorming) замаар маш олон хувилбарт санаануудыг гаргах, тэдгээр санаануудаар бодит загвар үүсгэн, 

зорилтот хэрэглэгчдэд хэрэглүүлж турших үи л явц юм. 

Зорилго 

Хэрэглэгчии н далд хэрэгцээнии  төрөл, хэмжээг тодорхои лох чөлөөт хэлэлцүүлэг явуулах 

Санаануудыг биет, харагдахуи ц загвар болгон зорилтот хэрэглэгчии н хэрэгцээнд нии цэх эсэхии г шалгах 
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Арга, хэрэгслүүд 
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Cанаа гаргах Scamper арга: Энэхүү арга нь тодорхои  нэг асуудлыг өөр өөр өнцгөөс харж санаа гаргах боломж 

олгогдог бүтээлч арга юм.  
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Санаа гаргах 7 дүрэм баи даг. Үүнд: 

Сэдэвтээ төвлөрөх 

Олон санаа гаргахын төлөө ажиллах 

Гарч буи  санаануудыг харагдахуи ц баи лгах 

Харилцан ярилцах нэг удаагии н боломж гаргах (one conversation at a time) 

Боломжгүи  санаануудыг дэмжих 

Шүүмжлэхгүи  баи х 

Бусдын санааг саи жруулах 

Маш олон санаа гаргах хэрэгтэи  үед Scamper аргыг хэрэглэвэл зүгээр. Scamper-р санаа гаргах дараах 

алхмууд баи на. Үүнд: 
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Scamper-р санаа гаргасан жишээнүүд 

 

Харьцуулсан өдөөлтөөр санаа гаргах (Ideation by Analogous Inspiration) 

Баи гууллага эсвэл салбарын түвшинд шинэлэг санаа гаргахад энэхүү арга өгөөжтэи . Тухаи н нэг асуудлыг өөр 

өнцгөөс харсан олон санаа гаргахад тусладаг арга юм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьцуулсан өдөөлтөөр санаа гаргах (Ideation by Analogous Inspiration) 

Баи гууллага эсвэл салбарын түвшинд шинэлэг санаа гаргахад энэхүү арга өгөөжтэи . Тухаи н нэг асуудлыг өөр 

өнцгөөс харсан олон санаа гаргахад тусладаг арга юм. 
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Харьцуулсан өдөөлтөөр санаа гаргах алхмууд 

 

Харьцуулсан өдөөлттэи  санаа гаргалтын жишээнүүд 
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Задлах ба Дахин угсрах замаар санаа гаргах арга 

Баи гууллагын үзүүлж буи  бүх төрлии н бүтээгдэхүүн, үи лчилгээг эхлээд шаардлагатаи  хэсгүүд, гол 

бүрэлдэхүүн, элементүүд гэх мэтээр задлаад, дараа нь буцааж шинэ онцлог, бүтэцтэи гээр дахин бүтээх үи л 

явцыг Задлах ба Дахин угсрах замаар санаа гаргах арга гэдэг.  

Энэхүү аргаар санаа гаргах алхмууд: 

 

Тулгамдсан асуудалдаа зориулан санаа гаргах 

Санаа гаргах, чөлөөт хэлэлцүүлэг өрнүүлэх арга хэрэгслүүдтэи  бүхэлд нь танилцлаа. Одоо тулгамдсан 

асуудалдаа зориулан дээрх арга хэрэгслүүдии г хэрхэн үр дүнтэи  ашиглахыг үзье. Дараах алхмаар ажиллана. 

• Зорилтот хэрэглэгчии нхээ дүр төрх, хангагдаагүи  хэрэгцээ шаардлагыг тодорхои  болгосон баи х 

• Хэрэглэгчии нхээ хангагдаагүи  хэрэгцээг “Бид хэрхэн .... (хийх) вэ?” гэсэн асуулт болгон, том цаасны голд 

бичиж бүх оролцогчдод харагдахуи ц баи рлуулна. Тухаи лбал “Бид хэрхэн төрии н албан хаагчии н 

сургалтын хэрэгцээг тодорхои лох вэ?”  

• Хэрэглэгчии н хэрэгцээ шаардлагын талаар баи ж болох олон тооны, олон төрлии н санаанууд үүсгэх 

• Нэг санааг нэг цаасан дээр тэмдэглэх. Тэр санаагаа бусадтаи  хуваалцсаны (давтахгүи гээр) дараа дахин 

санаа гаргах явцаа үргэлжлүүлэх. Аль болох олон санаа гаргах (3+3+4 аргыг ашиглах) 

• SCAMPER, POEMS, WHAT IF болон бусад аргуудыг ашиглан бүтээлч, шинэлэг санаа гаргах боломжии г 

дэмжих 

• Нэг санааг сонгон илүү нарии вчилж чөлөөт хэлэлцүүлэг хии х 
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Санаануудаа бүлэглэсэн баи дал 
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Санааг Ерөнхии  төсөөлөл (concept) болгох нь  

Ерөнхии  төсөөлөл буюу Том санаа гэж юу вэ? 

Ерөнхии  төсөөлөл гэдэг нь Зорилтот хэрэглэгчии н далд хэрэгцээг хамгии н саи н тодорхои лж баи гаа 

санаануудын утга төгөлдөр нэгдэл юм. Өөрөөр хэлвэл, зорилтот хэрэглэгч танаи хаас яг юу хүсч баи гаа вэ 

гэдгии г ои лгомжтои гоор томъе олсныг Ерөнхии  төсөөлөл гэнэ гэж болох юм. 
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Хэрэглэгчээр сонжуулах шулуун (USER EXPERIENCE JOURNEY) 

Хэрэглэгчээр сонжуулах шулуун гэдэг нь шии длээ хэрэглэгчии н сэтгэлд хэр зэрэг нии цэж буи г шалгах үи л явц 

гэж ои лгож болно. Энэ нь хэрэглэгч дээр төвлөрч, гаргасан санаануудаас аль хэсэг нь таалагдах, таалагдахгүи  

баи гаагаас хамааруулан түүнии  бүтээгдэхүүн үи лчилгээг хэрхэн сонгож баи гаа, ямар зорилгоор яаж 

ашигладгии г мэдэж авах тухаи  юм. Өөрөөр хэлвэл, том санааныхаа задаргааг үүсгэх болон амьдрах чадварыг 

үнэлэх зорилгоор хэрэглэгчии н хүсэл тэмүүлэл, далд хэрэгцээ, сэтгэл хөдлөл ба харилцаа зэрэг үи л хөдлөлии г 

тодорхои лдог арга гэсэн үг.  

Хэрэглэгчээр сонжуулах алхмууд 
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Цэцэрлэгт хүрээлэнд ирсэн хэрэглэгч дээр Хэрэглэгчээр сонжуулах шулуун хэрхэн баи гуулсныг харъя.  

 

Энэхүү төлөвлөгөөнии  дагуу бодит ажиглалт, хэрэглэгчии н сэтгэл хөдлөлүүдии г дараах баи длаар тэмдэглэн авна. 

 

Үүгээр Хэрэглэгчээр сонжуулах үе дуусах бөгөөд бодит нэгэн жишээг дор үзүүлэв. 
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Үүгээр Хэрэглэгчээр сонжуулах үе дуусах бөгөөд бодит нэгэн жишээг дор үзүүлэв. 

 

Загвар бэлтгэх 

Санаанууд, Ерөнхии  төсөөллөө бодитоор барьж үзэх эсвэл харах боломжтои гоор хувирган хэрэглэгчид үзүүлэх 

нь амаар болон бичгээр тодорхои лсноос илүүтэи гээр тухаи н хэрэглэгчии н санааг бодитои гоор таних 

боломжии г бидэнд олгож, томоохон алдаа гаргахаас сэргии лдэг. 
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Дараах алхмаар загварыг бэлтгэнэ.  

  

Загвар гаргах үеии н бодит зургууд 
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ШАТ. ХОЛБООТОЙ БАЙХ 

Шии длии н ерөнхии  төсөөлөл, загварууд бэлэн болсны дараа тэдгээрии гээ бодит хэрэглэгчидтэи  хуваалцаж, 

тэднии  санал, хариу үи лдлии г нээлттэи  хүлээн авч, аль санаа нь хэрэглэгчии н хэрэгцээ шаардлагад нии цэж буи , 

аль нь ямар шалтгаанаар нии цэхгүи  баи гааг ои лгох хэрэгтэи  болно. Үүнии  үр дүнд шии дэл эцсии н баи длаар 

бэлэн болох юм.  

Энэхүү үе шатын зорилго нь: 

Шии дэл болгосон загвар хэрэглэгчии н шаардлагад нии цэж баи гаа эсэхии г тодорхои лох 

Бодож үзээгүи  шинэ санааг олж авах, эсвэл хэрэггүи  санааг хасах 

Гаргасан санаанууд дотор олж хараагүи  үндэслэл баи гаа эсэхии г тодорхои лох 

Алдаагаа бага зардлаар эрт илрүүлэх 

Дараах үи л ажиллагаа, арга хэрэгсэл, сэтгэлгээг энэхүү үе шатанд ашиглана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арга хэрэгслүүд 

Түүх өгүүлэх (story telling), хэрэглэгчидтэи гээ хамтран бүтээх (co-creation with users) 
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Түүх өгүүлэх арга 

Энэхүү арга нь санаагаа бодит амьдрал дээр буулгаж харуулах хамгии н хүчтэи  хэрэгсэл болдог. Өөрөөр хэлвэл 

туршилтын шатанд (Хэрэглэгчээр сонжуулах шулуун дээр тодорхои лсон) тодорхои лсон төсөөллии н хэрэглэгч 

дээрээ түүх бии  болгож, өгүүлэх арга юм. Дараах баи длаар түүхии г өгүүлж болно. 

Түүхии н хавтан: санаагаа зургаар дүрслэх 

Загварууд: санаагаа бодит баи длаар хии х 

Жүжиглэлт: санаагаа илүү ои лгуулах үүднээс жүжигчлэн үзүүлэх 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загвар болон Хэрэглэгчээр сонжуулах шулууны талаар өмнө дэлгэрэнгүи  таи лбарласан тул Түүхии н хавтанг дор 

таи лбарлая. 

Түүхии н хавтан: 

Хэрэглэгчии н үи л хөдлөлии г зургаар дараалуулан харуулах (комик зохиол шиг) баи длаар хэрэглэгчид илүү 

ои лгомжтои  харуулдаг бөгөөд төсөөллии н хүнии  онцлог, хэрэгцээ шаардлага, шии дэл, шии длии н эцсии н үр дүнг 

агуулсан баи даг.  
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Төсөөллии н хэрэглэгчии нхээ түүхии г хэрхэн өгүүлэхээ доорхи загварын дагуу тодорхои лсны дараа зургаар 

илэрхии лвэл үр дүнтэи  баи даг. 

 

 

 

 

 

Хамтран үүсгэх 

Шии длээ саи жруулах зорилгоор зорилтот хэрэглэгчидтэи гээ эрт харилцаа үүсгэж, тэднии  хүсэл сонирхол, хэрэгцээ 

шаардлагыг илүү саи н ои лгоход энэхүү арга төвлөрдөг. Хамтран үүсгэх аргын зорилго нь: 

• Санал болгож буи  шии дэл дээрээ эртхэн саналыг нь тусгах 

• Хэрэглэгчии н өөрии нх нь санаа, дүрслэлии г сонсох 

• Санаагаа саи жруулах 
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Өмнө дурдсан Түүхии н хавтан, жүжиглэлт, загвар гэсэн хэрэгслүүдии г ашигладаг бөгөөд дараах алхмуудаар 

гүи цэтгэнэ.  
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ТАВДУГААР ШАТ. САЙ ЖРУУЛАХ 

Өмнөх шатуудад тодорхои лсон Том санаа, шии длээ бодит үр дүн болгох ухаалаг Стратеги, Гүи цэтгэлии н 

төлөвлөгөөг энэ шатанд боловсруулна. Мөн уг шии длии г хэрэгжүүлэхэд ямар нөөц шаардагдах, хэрэглэгчии н 

эрэлт хэрэгцээг хамгии н саи н хангахын тулд одоогии н үи л ажиллагааны зохион баи гуулалтыг яаж өөрчлөх 

зэрэг асуудлуудыг тодорхои  болгоно. 

Энэхүү шатанд дараах үи л ажиллагаа, арга хэрэгсэл, сэтгэлгээг ашиглана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арга, хэрэгсэл: 

Энэ шатанд дараах арга хэрэгслүүдии г ашигладаг.  

Ерөнхии  санааны нэгтгэл 

Стратегии н шаардлагууд  

Саи жирсан үи л ажиллагааны зохион баи гуулалт 

Өөрчлөлтии н удирдлага 

Хурдан үр дүн 
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Арга хэрэгсэл тус бүрээр дэлгэрэнгүи  таи лбарлавал: 

Ерөнхии  санааны нэгтгэл 

Энэ нь өмнөх шатуудад тодорхои  болсон хэрэглэгчии н далд хэрэгцээ, хангагдаагүи  хэрэгцээ, шии длии н ерөнхии  

санаа гэх мэт ои лголтуудыг нэгтгэн дүгнэх явц бөгөөд тэдгээрии н хэрэглэгч, баи гууллагад үзүүлэх нөлөөллии г 

(value proposition) тодорхои лох арга юм. Ерөнхии  санааны нэгтгэлии г “11 нүд”-нии  аргаар гүи цэтгэж болно. “11 

нүднии  арга” нь “талуудад өгч буи  өгөөжии г харьцуулах (value proposition)” замаар одоогии н асуудлыг хэрхэн 

шии дэх “хэрэглэгч төвтэи , алхам алхмаар шии дэл боловсруулах” арга гэж үздэг. 

 

Үүнии г дараах алхмаар гүи цэтгэнэ. 
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Стратегии н шаардлагууд 

Энэхүү хэрэгслии н гол зорилго нь шии дэл маань дараах 3 шалгуур хүчин зүи лээр үнэлэгдэж, хэрэгжих 

боломжтои  эсэхэд хариу өгөх явдал юм. Үүнд: 

Чадавхи ба Хөрөнгө/нөөц 

Үи л ажиллагааны зохион баи гуулалт, ажилбарууд 

Хүнии  нөөц ба Үнэт зүи лс 

Ерөнхии  төсөөллөө нэгтгэн дүгнэснии  дараа энэхүү хэрэгслии г ашиглах бөгөөд дараах алхмуудаар гүи цэтгэнэ.  
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Стратегии н шаардлага тодорхои лсон нэгэн жишээг энд орууллаа. 

 

Саи жирсан үи л ажиллагаа 

Энэхүү хэрэгслии н гол зорилго нь баи гууллагын одоогии н үи л ажиллагаанд “Шии длии н ерөнхии  төсөөлөл” 

дэх бүрэлдэхүүн хэсгүүдии г нэгтгэж, уусгаж өгөх зорилготои  буюу одоогии н үи л ажиллагааг саи жруулах, 

ухаалаг ажиллах боломжии г олгодог давуу талтаи  юм. 
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Үи л ажиллагааг саи жруулах алхмууд 

 

Үи л ажиллагаа саи жруулсан нэгэн жишээг үзүүлье. 
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Амьдрах чадварын шинжилгээ (нөлөөллии н хяналт) 

Санал болгож буи  шии длии н амьдрах чадварыг өөр өөр оролцогч талуудад ямар нөлөөлөл үзүүлэх, тэнцүү 

өсөлт бии  болгож чадах эсэх, урт хугацаанд тогтвортои  баи х эсэхээр нь үнэлдэг. Йнгэхдээ дор үзүүлсэн “4S”-н 

аргыг ашигладаг. 

 

Өөрчлөлтии н удирдлага 

Шинэ шии длии г одоогии н үи л ажиллагаанд нь нэгтгэж, уусгахын тулд баи гууллагуудад том, жижиг ямар нэгэн 

өөрчлөлт ордог. Үүнии г амжилттаи  хэрэгжүүлэхии н тулд Өөрчлөлтии н удирдлагын ур чадвар, хэрэгслүүд 

шаардлагатаи  болдог юм. Тэдгээр хэрэгслии н нэг нь REVIEW бөгөөд өөрчлөлтөд хүмүүсии г удирдаж 

оролцуулах, одоогии н үи л ажиллагаа, технологии н зүгээс ирэх эсэргүүцлии г үр дүнтэи  зохицуулах хэрэгсэл юм.  
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Өөрчлөлтии н удирдлагын нэгэн жишээг дор үзүүлэв 

 

Хурдан үр дүн 

Харьцангуи  хялбар, хямдхан, богино хугацаанд гүи цэтгэж болох, саи жирсан нь илт мэдэгдэх, үр өгөөж нь нэн 

даруи  гарах жижиг амжилтуудыг Хурдан үр дүн гэх бөгөөд баи гууллагад Том санаандаа тууштаи  зүтгэх дэмжлэг 

бии  болгодог юм. Дараах алхмуудаар Хурдан үр дүнг тодорхои лно. 

• Эцсии н шии дэлд хүргэх гол үи л ажиллагаанууд, шии длии н бүрэлдэхүүн хэсгүүдии г нягтлах 

• Үр дүнгии н нөлөө нь үнэ цэнэ бии  болгох, оролцогчдыг сэтгэл ханамжтаи  болгох, тогтвортои  баи х, хэмжих 

боломжтои  баи х гэсэн шалгууруудаар үнэлэх 

• Хэрэгжүүлэхэд шаардлагатаи  нөөц, хүчин чармаи лт болон нөлөөнии  хэмжээнээс хамаарсан матриц дээр 

дээрх үи л ажиллагаанууд, бүрэлдэхүүн хэсгүүдээ тэмдэглэх 

• Дор хаяж 2-3 Хурдан үр дүнг сонгож, хэн манлаи лж ажиллах, ямар хугацаанд гүи цэтгэх, үр дүнтэи  болсон 

гэдгии г илтгэх үзүүлэлтии г тодорхои лно 
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Хурдан Үр дүнг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх 

Хэрэв Хурдан үр дүнгүүд тодорхои  болж, батлагдсан бол тэдгээрии г хэрхэн, ямар хугацаанд хэрэгжүүлэх, 

шаардлагатаи  нөөции г тодорхои лсон төлөвлөгөө гаргана. Үүнии г дараах алхмаар гүи цэтгэнэ.  
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Хурдан үр дүн тодорхои лсон жишээг дороос харна уу 

 

Үи л ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах 

Хурдан үр дүн болон бусад бүх шии длүүдээ нэгтгэн хэрэгжилтии г нь хянах, тохируулах зорилгоор үи л 

ажиллагааны төлөвлөгөө хии дэг. Үүнии г дараах алхмаар гүи цэтгэнэ.  
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.  ЗАН ҮЙЛД НӨЛӨӨЛӨХ ЧАДВАР 

BEHAVIORAL INSIGHTS 
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Зан үи лд нөлөөлөх чадвар гэж юу вэ? 

Хүнии  зан үи лии н шинжлэх ухааны зарим арга зүи , тодорхои  ои лголтуудыг хослуулан ашиглаж, нотолгоонд 

суурилсан үр дүнтэи  төрии н бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх арга зүи г Зан үи лд нөлөөлөх чадвар (ЗҮНЧ) 

гэдэг. Харьцангуи  шинэ үүссэн ои лголт бөгөөд Зан үи лии н эдии н засгии н онол, танин мэдэхүи  болон нии гмии н 

сэтгэлзүи , гүнзгии  шүүн тунгааж шии двэр гаргахтаи  холбоотои  шинжлэх ухааны нэг салбар гэсэн үг.   

Биднии  өдөр тутмын амьдрал дээр уулзалт хии хээр товлосон цагаа мартах, хогоо ил задгаи  хаях, үргэлж тамхи 

татах, хурдны дээд хязгаарыг хэтрүүлэн давхих зэрэг асуудлууд баи нга тохиолддог. Хэдии гээр эдгээр алдааг 

хүмүүс буруу гэж мэддэг ч дахин давтан гаргасаар баи даг. Өөрөөр хэлвэл хүнии  үи л хөдлөл  нь дан ганц зөв, 

буруугии н хэмжүүрээр, эсвэл эрүүл ухаанаар шүүн тунгааснаар тодорхои логддоггүи  ажээ. Энэхүү онцлогии н 

талаар бодлого боловсруулж буи  төрии н албан хаагчид мэдлэгтэи  баи ж, бодлогын томъе олол, хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээнии  төлөвлөгөө, хугацаандаа тусгаж өгснөөр илүү үр дүнтэи  бодлого гардаг ажээ. 

Эдии н засгии н хамтын ажиллагаа, хөгжлии н баи гууллагаас (ЭЗХАХБ) хүнии  зан үи лд нөлөөлөгч дараах 4 хүчин 

зүи лд үндэслэн Зан үи лд нөлөөлөх бодлогын стратегиудыг тодорхои лсон баи даг. Үүнд: 

Анхаарал: Хүмүүсии н анхаарал, санах ои  хязгаарлагдмал баи даг бөгөөд орчин, нөхцлөөсөө ихээхэн хамаарч 

баи даг. Жишээ нь, эмнэлэгт үзүүлэхээр авсан цагаа хүн мартаж болно. Энэ тохиолдолд Зан үи лд 

суурилсан стратегитаи  эмнэлэг бол товлосон цагаас хэдэн минутын өмнө мессэж илгээж болно. 

Тогтсон итгэл, үнэмшил: Хүмүүс хурдыг үргэлж дутуу тооцоолдог бөгөөд жолоо барих гэх мэтээр хурдтаи  

явах үедээ бодит чадвараа хэт үнэлсэн баи даг. Зан үи лд суурилсан стратегии г хэрэгжүүлэх үед хурд 

хэтрүүлдэг замууд дээр цагаан зураасууд зурж, хүнии  нүдэнд бодит хурдыг мэдрүүлснээр хурдыг нь 

сааруулдаг. 

Сонголт: Хүмүүс бусдын илүү гэж үзэж буи  сонголтыг дагах хандлагатаи  баи даг. Жишээ нь аи лын сар 

тутмын цахилгааны төлбөрии н нэхэмжлэл дээр хөршүүд чинь цахилгаан, эрчим хүчнии  хэмнэлтии г 

маш саи н хии ж баи на гэсэн мэдээлэл оруулж өгвөл тухаи н аи л ч мөн хэмнэлт хии х хандлагатаи  болдог. 

Тууштаи  баи дал: Урт хугацаанд үргэлжлэх ажлууд дээр хүмүүсии н тууштаи  үргэлжлүүлэх чадвар, эрч хүч нь 

баи нга унадаг. Тухаи лбал, удаан хугацаанд ажил хаи сан хүнии  идэвхи маш их унасан баи даг. Йи м үед 

Зан үи лд суурилсан стратегиар тухаи н хүнии г идэвхижүүлэх “ажил хаи хад туслах зөвлөх”-үүдии г 

ажиллуулах нь бии . 

Бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх аль ч шатанд Зан үи лд нөлөөлөх чадварыг ашиглан саи жруулалт хии ж 

болно хэмээн ЭЗХАХБ дүгнээд, BASIC хэмээх өөрии н арга зүи г санал болгосон баи на. BASIC гэдэг нь Behaviors-

Зан үи л, Аnalysis-Дүн шинжилгээ, Strategies-Стратеги, Interventions-Нөлөөлөл, Change-Өөрчлөлт гэсэн үгнүүдии н 

товчлол бөгөөд бодлогын асуудлыг гүнзгии  таних, баримт нотолгоо цуглуулах, төрии н баи гууллага дахь 

инновации г дэмжих, бодлогын үр дүнг саи жруулахад эерэгээр нөлөөлөхөөр баи на. Энэхүү гарын авлагаар та 

OECD Manual for Behavioral Insights,  
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BASIC арга зүйг хэрэглэх нь  

Энэхүү арга зүи  нь таван шатлалт буюу асуудлыг үүсгэж буи  зан үи лии г тодорхои лохоос эхлээд түүнии г өөрчлөх 

стратеги, нөлөөллии н боломжит хувилбаруудыг тодорхои лох, улмаар хүссэн үр дүндээ хүрэх гэсэн алхмыг санал 

болгодог (Зураг 1). 

Зураг 1. Зан үи лд нөлөөлөх чадварын BASIC арга зүи  

  

Эхнии  алхам буюу Зан үйлийг тодорхойлох 

Өнөөгии н хөгжингүи  орнуудад, насанд хүрсэн 2 хүн тутмын 1 нь жингии н илүүдэлтэи  баи гаа бөгөөд 2025 он 

гэхэд таргалалттаи  холбоотои  өвчнии г эмчлэх зардал 1.2 их наяд ам.доллар хүрэх тооцоо баи даг. Яагаад хүмүүс 

жингии н илүүдлээ зохицуулж чаддаггүи  юм бол? Шууд таамаглал хии хээсээ өмнө тодорхои  нөхцөлд баи далд 

хүмүүс хэрхэн шии двэр гаргаж буи г танин мэдэх нь зөв арга зам болно.  

Хамтдаа энэхүү зан үи лии г тодорхои лъе .  

Йнгэхдээ дараах 4 алхмыг дагана. Үүнд: 

Бодлогын асуудлыг зан үи лии н бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд задлана 

 

Йлүүдэл жин хэмээх бодлогын асуудлыг зан үи лии н түвшинд задлан боломжит зан үи лүүдии г бүрэн 

тодорхои лно. Том самбарын дээд хэсэгт бодлогын асуудлаа голлуулан бичиж багии н хэлэлцүүлэгт бэлтгэнэ. 

Үүнии  дараа тухаи н асуудал хаана эсвэл хэзээ үүсч баи гааг чөлөөт хэлэлцүүлгии н арга ашиглан тодорхои лох 

бөгөөд үүнии г Стратегии н түвшнии  асуудал гэдэг. Эцэст нь стратегии н түвшнии  асуудлуудтаи  холбоотои  хүнии  

хии ж буи  сонголтыг харуулсан үи л явцын дараалал, шии двэр гаргалт, зан үи лүүдии г дор нь жагсаах бөгөөд 

үүнии г Зан үи лии н түвшинд задлах гэдэг. Харин мэдээллии н хүртээмж, зөв хандлага, оновчтои  дэмжлэг, 

хориглох хаах зохицуулалтууд гэх мэт хүнд сонголт олгоогүи  зүи лсии г зан үи лд оруулдаггүи . 

https://www.worldobesity.org, Review Journal 2015 

https://www.worldobesity.org
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 Зан үи лүүдии н шии двэр гаргалтын загварыг тодорхои лох 

ЗҮНЧ аргын хувьд тухаи н зан үи л ямар нөхцөлд үүсч буи  нь чухал баи даг. Тухаи лбал биднии  авсан 

жингии н илүүдлии н хувьд хооллолтын хэв маяг голлох зан үи лии н нэг баи сан гэж үзье. Хүмүүс ногоо, 

жимс илүү орсон эрүүл хоол идвэл жингээ барихад хэрэгтэи  гэдгии г мэддэг хэдии  ч түргэн хоолыг сонгож, 

шаардлагатаи гаас илүү их илчлэг авдаг. Энэхүү “саи н”, “муу” сонголтуудыг хии хдээ хаана, хэзээ хии ж буи  

нь ЗҮНЧ аргын хувьд чухал баи даг гэсэн үг.  

  

Зан үи лии н шии двэр гаргалтыг процесс баи длаар тодорхои лох 

Бодит амьдрал дээр бодлогын асуудал нь дан ганц зан үи лээс бус хэд хэдэн зан үи лии н үргэлжлэл, 

дарааллын үр дүнд үүссэн баи даг. Биднии  авч буи  Жингии н илүүдлии н жишээнии  хувьд буруу 

хооллосныхоо дараа дасгал хөдөлгөөн хии хгүи  баи х, нои ргүи дэх гэх мэт олон зан үи лүүд хавсарснаас 

болдог.  

Үүнии г тодорхои лохдоо Урсгал диаграм ашигладаг. Процессын зураглал ч гэж нэрлэх нь бии . 
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ЗҮНЧ аргыг ашиглахад хамгии н тохиромжтои  Зан үи лии н асуудлуудыг сонгох 

ЗҮНЧ аргыг ашиглан үлэмж хэмжээнии  нөлөө үзүүлж чадах зан үи лии г сонгосноор эхнии  Зан үи л шат дуусна. 

Йнгэхдээ дараах 3 асуултын хариултыг харгалзан сонгодог. Үүнд:  

Өмнөх үед хэрэгжүүлж баи сан бодлогын нөлөөллии н ажлуудын хүрээнд тухаи н зан үи лии г өөрчлөхөд 

хэр хүндрэлтэи  баи сан бэ? 

Судлаачдын хувьд өмнө нь тухаи н зан үи лии г өөрчлөхөд чиглэсэн ажлууд хии гдсэн эсэхии г юуны өмнө шалгах 

бөгөөд хэрэв хии гдээгүи  бол энэ асуудал шинээр үүсч бии  болсон эсэх, үнэхээр зан үи лии н асуудал мөн эсэхии г 

дахин шалгана.  

Хэрэв өмнө нь нөлөөллии н ажил хии гдэж баи гаад бага (<10%) өөрчлөлт гарсан бол үнэхээр зан үи лии н асуудал 

мөн эсэхии г шалгана. Харин дунд зэргии н өөрчлөлт гарсан бол хамгии н саи н үр дүн гарах боломжтои  Зан үи лии н 

асуудал гэж үздэг. 

Тухаи н зан үи лии н хувьд хүлээж буи  өөрчлөлт нь бодлогын түвшнии  асуудалд хэр зэрэг үр нөлөөтэи  

баи ж чадах вэ? 

Тухаи лбал, гудамжинд хог хаягдлаа замбараагүи  хаяж буи г зогсоож, хог хаягдал заи луулахад зарцуулж буи  төсвии г 

хэмнэхээр төсөл хэрэгжүүлсэн гэж үзье. Гэтэл энэхүү төслии н үр дүнд хог хаягдал 50 хувь буурсан ч, хог хаягдлыг 

заи луулахад зарцуулж буи  төсөв буурахгүи  бол эдии н засгии н үр нөлөө үүсэхгүи  гэсэн үг.  

Уг зан үи л хэр түгээмэл тохиолддог вэ? 

Хэрэв тухаи н зан үи л цөөхөн тохиолддог бол түүнии  нии гэмд үзүүлэх нөлөө бага баи на гэсэн үг. Эсрэгээрээ маш 

түгээмэл тохиолддог зан үи лии н хувьд бага зэргии н өөрчлөлт гарсан ч нии гэмд үзүүлэх нөлөө ихтэи  баи даг.  

Эдгээр 3 асуултын хариултад үндэслэн багаараа ярилцан асуудлаа сонгоно. 

Дараагии н алхам нь Дүн шинжилгээ буюу Хүмүүс яагаад тэр үи л хөдлөлии г гаргадгии г ои лгох үе шат юм. 

Йнгэхдээ сэтгэлзүи н шинжлэх ухаан, зан үи лии н эдии н засгии н онолын 4 ои лголт болох Анхаарал (Attention), 

Йтгэл үнэмшил (Belief), Сонголт (Choice), Тууштаи  баи дал (Determination) дээр суурилдаг. Өөрөөр хэлвэл сонгон 

авсан Зан үи лии н асуудал маань аль бүсэд хамаарч баи гааг тодорхои лно гэсэн үг (Зураг 2). Үүнии г товчоор ABCD 

загвар гэдэг. 

Зураг 2. Зан үи лии г тодорхои логч ABCD загвар 
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АВСD загвараар зан үи лии г үүсгэж буи  шалтгааныг тодорхои лохдоо дараах алхмыг барина. 

ЗАН ҮЙ Лии н шатанд тодорхои лсон зан үи лүүдээс гол гэж үзсэнии гээ сонгосон баи на 

Сонгосон зан үи лээ ажиглах, уг зан үи лии г гаргадаг хүмүүстэи  ярилцлага хии х, өмнөх судалгаануудын 

таи лантаи  танилцах гэх мэтээр нарии н саи н ои лголттои  болж авна 

Тухаи н сонгосон зан үи лии н илэрч буи  хэлбэр, шалтгаанд үндэслэн АВСD загварын аль бүсэд хамаарч буи г 

тодорхои лно 

Тухаи н зан үи лтэи  холбоотои  боломжит бүх өгөгдлүүдии г тодорхои лно 

Цаашдын нөлөөллии н ажлын явцад ямар өгөгдлүүд гаргахаа тодорхои лно 

Боломжит болон цаашид цуглуулах өгөгдлүүдээ ашиглан дахин ажиглалт, судалгаа хии ж бататгана 

ABCD загварын эхнии  A буюу Attention – Анхаарлын бүс – Маш их мэдээлэл хүлээж авч баи гаа үед хүмүүс гол 

зүи лии г ялган төвлөрөх чадвар нь саатдаг. Ер нь анхаарал нь маш сии рэг, амархан үи мдэг, хурдан цочдог 

(оношлуурын хэв маяг) онцлогтои . Энэ нь бодит хэрэгцээгээ үнэлэн, холбогдох мэдээллүүдии г задлан шинжилж, 

зөв шии двэр гаргахад нь саад учруулж, бодлогын зорилтын үр дүнг бууруулж баи ж болзошгүи .  

 

Мартах – Эргэн санах тодорхои  нөхцлии г үүсгэхгүи  бол хүмүүс мартах нь их. Эмч дээр авсан цагаа мартах, 

хүүхдии нхээ эцэг эхии н хурлыг алгасах гэх мэт өдөр тутмын анхааралтаи  холбоотои  асуудлуудын жишээг 

дурдаж болно. Хэрэв таны сонгосон асуудал мартахтаи  холбоотои  үүсч баи ав Анхаарлын бүсии н асуудал гэсэн үг 

юм 

Анхааралгүи  орхих – Хэрэв зөв үи лдлии г хии хэд хүнии  анхаарлыг татах зүи л баи хгүи  бол тэднии  анхаарал 

сарниж өөр зүи л бодоод эхлэдэг. Орчин үеии н цахим эринд танаи  вэбсаи т эхнии  3 секундэд л хүнии  анхаарлыг 

татаж чадахгүи  бол тэр хүн өөр вэбсаи т руу ханддаг гэсэн судалгаанууд бии .   

Бусдад шилжүүлэх – Хүмүүсии н анхаарал яг одоо болж буи  зүи лдээ, эсвэл илүү яаралтаи  хии х е стои  ажилруугаа 

анхаарал нь шилжиж баи даг. Тухаи лбал кино театрт кино үзэж баи хад нь татварын өрөө төлөхии г хэн нэгэнд 

сануулах, эсвэл наи зуудтаи гаа шоудаж баи гаа залууд удаан хугацаанд сөрөг үр нөлөө нь гарах тамхины хорны 

талаар ярьвал хэзээ ч тэрэнд анхаарлаа хандуулахгүи  гэсэн үг юм.   

Олон ажил зэрэгцүүлэх – Хүн хэд хэдэн ажил зэрэг хии хээр мэдээлэлд дүн шинжилгээ хии х, танин мэдэх чадвар 

нь маш их буурдаг. Жишээ нь, машин барих үедээ мессэж бичих, мэс заслын үед олон ажилбарыг нэг эмч 

гүи цэтгэх зэрэг нь маш аюултаи  үр дагаварт хүргэх нь бии . 

Анхаарал сарних – Хэд хэдэн ажлын хооронд хурдан шилжиж ажиллаж баи гаа үед мөн хүнии  анхаарал сарнидаг. 

Жишээ болгон лекцэнд суухдаа гар утсаараа тоглодог оюутнууд, уулзалт дээр имэи л явуулдаг ажилтнуудыг 

дурдаж болно. Энэ тохиолдолд хүмүүс чухал мэдээллии г орхигдуулах, яригдсан зүи лсии г эргэж санахгүи  баи х 

алдаа гардаг. 

The 3 second rule, DealerMarketing.com 
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B буюу Belief – Йтгэл, үнэмшлии н бүс – Нии гмии н сэтгэл зүи н судалгаануудын 

гол объектын нэг юм.  

Өөрии нхөө жолоодох ур чадварыг бусад хүмүүсии нхтэи  харьцуулдаа гэхэд 90 

орчим хувь нь өөрсдии гөө хамгии н саи н 50 хувьд оруулсан баи сан (Svenson, 

1981). Энгии н логикоор бодоход л 40 хувь нь худлаа хариулжээ гэсэн үг. Энэхүү 

хэт итгэлтэи  баи дал нь хүмүүс өөрии н төсөөлөл дээр үндэслэж шии двэр 

гаргадгии г харуулах бөгөөд өөрсдии н итгэл үнэмшлии г баталгаажуулсан 

мэдээллии г л хүлээн зөвшөөрч, бусад холбогдох мэдээллии г анхаарахгүи  орхих 

хандлагатаи  баи дгии г харуулж баи на. 

 

Өмнөх итгэл үнэмшилтэи гээ зууралдах – Хүмүүс одоогии н ертөнции г үзэх үзэлтэи  нь зөрчилдсөн шинэ 

мэдээлэл хүлээн авахдаа, аи даст бүхии  сэтгэлзүи н таагүи  баи далтаи  болдог. Бүр тухаи н мэдээллии г үнэн зөв 

эсэхии г шалгахаар эрж хаи ж буи  үедээ ч өмнөх үзлээ зөвтгөх мэдээлэл хаи х хандлагатаи  баи даг.  

Хэт итгэлтэи , эсвэл хэт итгэлгүи  баи дал – Хүмүүс өөрии н итгэл, үнэмшлии г зөв эсэхии г шалгах, эсвэл 

мэдээллии г баталгаажуулж буи  баримтыг үнэлэхдээ ямар мэдээлэл ашиглахаа нарии н тодорхои  ялгадаггүи . 

Йхэвчлэн саяхан болсон зүи л дээр юм уу, өөрии н санаж буи  мэдээлэл дээрээ үндэслэн шии двэр гаргах 

хандлагатаи  баи даг. Үүнии г “итгэлтэи  баи длын гажилт” гэж нэрлэх нь бии  

Хии свэр хүндрэлүүд – Магадлал, мөнгө, цаг хугацаа гэх мэт хии свэр ои лголтууд дээр хүмүүс тооцоолол 

хии хдээ муу баи даг. Эрсдлии н тооцоолол хии хдээ бага магадлалыг хэтрүүлж үнэлэх, эсвэл өндөр магадлалыг 

дутуу үнэлэх хандлага гаргадаг.  

Бичигдээгүи  дүрмүүдии г хэт мөрдөх – Тодорхои  бус орчинд шии двэр гаргахдаа хүмүүс тухаи н асуудлыг 

хялбарчлах, энгии н төсөөллии н шүүлтүүрээр шүүх хандлага гаргадаг. Нарии н төвөгтэи  системии н талаар 

ои лголт авахдаа аль болох энгии н болгож, бусад хүмүүсии н дүгнэлтии г дагах гэдэг. 

C буюу Choice – Сонголтын бүс – Хүн бүр л маш олон сонголт дундаас 

хамгии н саи ныг нь сонгох сонголттои  тулж баи даг бөгөөд энэхүү олон 

сонголттои  баи дал нь зан үи лии н нөлөөгөөр шии двэр гаргах нөхцлии г 

бүрдүүлдэг гэж болно. Сонголтоо хии х мөчии н нөхцөл баи дал нь 

хүмүүсии н сонголтод шууд нөлөөлж баи даг. Тухаи лбал, хүмүүс шинэ 

зүи лтэи  тулгарахаараа эхнии  санал болгосон хувилбарыг сонгох 

хандлагатаи  баи даг. 

Эргэлзээ, харамсал, сэтгэл дундуур баи дал – Хэрэв шии двэр гаргахад 

хүндрэлтэи , тодорхои  бус, нарии н төвөгтэи  асуудалтаи  тулгарсан үедээ 

хүмүүс шии двэр гаргахдаа эргэлзэж, дараа нь харамсах хандлагатаи  

баи даг. Йи м ч учраас интернэт дэх сөрөг сэтгэгдлүүд, хуурамч 

гомдлуудад итгэх нь их бөгөөд шии двэр гаргахдаа удаан, өмнөх 

шии двэрүүдии нхээ талаар ярих дургүи  баи даг.  

Одоогии н нөхцлөө эрхэмлэх – Хэрэв хүмүүс цаг хугацаа, эрч хүч, хөрөнгө мөнгөө зориулсан зүи лтэи  бол 

түүнээсээ салах дургүи  баи даг. Тии мээс ч нэгэнт дампуурах нь тодорхои  болсон бизнестээ нэмж хөрөнгө 

оруулсаар, эсвэл хөрөнгии г нь худалдан авах саи н саналд татгалзсан хариу өгч баи даг.  

Хүрээ тогтоох, эрэмбэлэх мэдрэмж – Хүмүүс нөхцөл баи длын талаар мэдээлэл муутаи , тодорхои  бус баи далтаи  

нүүр тулсан үедээ сонголтын хүрээ тогтоох, эрэмбэлэхдээ хэт мэдрэг болсон баи даг. Үр дүнд нь олз олох 

боломжии г үгүи сгэж, алдагдлаа багасгах шии двэрии г гаргах; эхэнд гарч ирсэн хувилбарыг сонгох; багаас их 

рүү цуварсан сонголтуудын дунджии г сонгох; нарии н төвөгтэи  сонголтуудаас хамгии н хүндии г нь сонгох гэх 

мэтээр эрэмбэлэх хандлагууд гаргадаг.  
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Нии гмии н үнэт зүи лс, утга учир, хэм хэмжээ – Хэрэв нии гмии н үнэт зүи л, утга учир, хэм хэмжээтэи  холбоотои  

сонголт хии х хэрэг гарвал хүмүүс материаллаг сонирхлоо харгалзан үздэггүи . Хэрэв нии гэмд хэвии н үзэгдэл 

болсон бол буруу сонголт хии х; олны танил хүмүүсии г дуураи х; “матаач” болохгүи н тулд алдааг нуун дарах; 

танихгүи  хүнд мөнгө өгөх зэрэг сонголтуудыг хии ж баи даг. 

D буюу Determination – Шии дэмгии н баи длын бүс - Амьдрал дээр зөв 

шии двэр гаргах нь дангаараа хангалтгүи  бөгөөд уг сонголтоо 

үргэлжлүүлэн хадгалахад сэтгэлии н тэнхээ, өөрии гөө даи члах, хянах 

чадварууд шаардлагатаи  болдог. Үүнии г фитнессд бүртгүүлээд 6 сар 

явж үзсэн хүмүүс бол саи н ои лгох баи х. Урт хугацаанд хүмүүсии н 

сэтгэлзүи  унах, хямрах нөлөөллүүд гардаг тул тэднии  шии дэмгии  

баи длыг баи нга өдөөх үүднээс төрөл бүрии н эргэх холбоог ашигладаг. 

Сэтгэхүи н дотоод зөрчил – Урт хугацааны зорилтуудтаи гаа нүүр 

тулахаараа хүмүүс сэтгэлзүи н таагүи  баи дал, стресст өртөж эхлэдэг. 

Өөрөөр хэлвэл, урт хугацааны үр дүнг богино хугацаанд гаргах гэсэн 

оролдлого бөгөөд энэ нь бүтэлгүи тэл мэт санагдаж уур бухимдал, 

зүрхнии  хэм түргэсэх зэргээр илэрч болно.  

Сэтгэлзүи н ядаргаа ба гутрал – Хүмүүс өөрии гөө асуудал шии дэх, 

төлөвлөхдөө тааруу баи на гэх мэтээр сэтгэл санааны гутралд оруулах нь бии . Энэ нь сэтгэл санааны хямрал, 

өөрии гөө бүтэлгүи түүлэх үи лдэлд хүргэдэг 

Йнерци ба удаашрал – Сэтгэлзүи н онцлог стратегиудыг хэрэглэх замаар дуусгах е стои  зорилтуудаасаа бүхэлд нь 

(инерци) эсвэл түр зуур (удаашрал) заи лсхии х үзэгдэл юм. Хүмүүс тохиолдож буи  үи л явдлуудын шалтгааныг 

өөрии н өнцгөөс өнгөц дүгнэн, зорилгоосоо няцах, заи лсхии х шии двэр гаргах нь түгээмэл баи даг. 

Өөрии гөө хэт шахах – Хии ж буи  ажил нь бүтэлгүи тэх үед хүмүүс өөрсдии гөө буруутган, харамсах тохиолдлууд 

гардаг. Энэ шалтгаанаар ажил хаи ж баи сан хүмүүс няцах, хоолны дэглэм барьж баи сан хүмүүс болих, архинаас 

гарах гэж баи сан хүмүүс буцаад ордог. Хэрэв хүндэрвэл эмчилгээ хии лгэхээс өөр аргагүи  болдог. 

Йнгээд зан үи лии н аль бүсэд хамаарах асуудлаа тодорхои лсон бол дараагии н шат руу шилжиж, тухаи н зан 

үи лии г өөрчлөх стратегии г сонгоно. 

Стратегиэ тодорхои лох үе шат 

Сонгосон зан үи л тань сэтгэлзүи н аль бүсэд хамаарч баи гаагаас барих стратеги тодорхои логдоно. ЗҮНЧ олон 

стратеги баи ж болох бөгөөд энэхүү гарын авлагад EAST стратегии г танилцуулж баи на. EAST гэдэг нь Хялбар 

буюу Easy, Анхаарал татахуи ц буюу Attractive, Нии тлэг бюу Social, Зөв цагт буюу Timely гэсэн үгнүүдии н товчлол 

юм. 
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Асуудал Анхаарлын бүсэд баи х үе: Бодлогын шии дэл боловсруулах, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргах, 

гүи цэтгэх явцад анхаарлын асуудлыг ихэвчлэн орхидог. Гэтэл хүмүүсии н анхаарал маш хурдан сарнидаг 

буюу анхааралгүи  баи дал түгээмэл баи дгаас бодлого хэрэгжихгүи  үлдэх тохиолдол их гардаг. Тии мээс зөв 

цагт, зөв газар хүмүүсии н анхаарлыг зорилтот зан үи л рүүгээ хандуулах, араас нь идэвхижүүлэх, чиглүүлэх 

ажлуудыг өрнүүлэх, хэрэв буруугаар эргээд хүмүүсии н анхааралд орж чадахгүи  бол хэрхэх төлөвлөгөө 

боловсруулан ажиллах нь зүи тэи  юм 

Асуудал Йтгэлии н бүсэд баи х үед: Хүмүүс маш их мэдээлэлтэи , тэдгээрии гээ боловсруулж ухаалаг дүгнэлт 

хии х боломжгүи  баи дгии г санаж Тунгаан бодохыг дэмжих, шууд чиглүүлэх, эрж хаи хад чиглүүлэх гэсэн 

стратегиуд үр дүнтэи д тооцогддог.  

Сонголтын бүсии г онилох үед: Сонголтын үндсэн дүрэм нь “дур татам” баи дал гэдгии г санах. Өөрөөр 

хэлвэл хүмүүсии н хамгии н хүчтэи  урам зориг авдаг зүи лстэи  шии длээ холбох, төсөөлөл бии  болгох, олон 

нии тии н давалгаа үүсгэх гэх мэтээр бодлогын шии длии нхээ “дур татам” баи длыг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг.  

Тууштаи  баи длыг дэмжих стратегии н хувьд : Зорилго – гүи цэтгэлии н хооронд заи  үүсэхээс сэргии лэх 

үүднээс хэрэгжилтии н явцад хүнии г сэтгэлээр унагах нөлөө үзүүлэгч хүчин зүи лүүдии н нөлөөллии г 

бууруулах, урт хугацаанд мөрдөх хуваарь гаргах, эргэх холбоотои  ажиллах, зорилтыг нь баи нга сануулах 

гэх мэт стратегиудыг хэрэгжүүлж болно. 

Зан үи лд нөлөөлөх стратегиудаа тодорхои лсны дараа аль стратеги нь бодлогын үр дүнг илүү гаргаж чадах 

туршилт буюу Нөлөөллийн төлөвлөгөөгөө гаргана.  

Туршилтаа хаана, хэзээ, хэнии г оролцуулан хии х вэ гэдэг нь гол анхаарах асуудал болдог. Хэрэв боломжтои  

бол энэ шатанд маш туршлагатаи  Зан үи лд нөлөөлөх чадварын мэргэжилтэнтэи  хамтран ажиллавал үр дүн 

саи н гарна. Туршилтыг дараах алхмаар гүи цэтгэнэ. 

1. Амжилтаа тодорхои лох – Бүх Зан үи лд суурилсан бодлого боловсруулах төсөлд тохирсон амжилтын 

үзүүлэлт гэж одоогоор баи хгүи  баи на. Яг ямар болгох хүсэлтэи  баи гаагаа багаараа ярилцаж 

боловсруулах хэрэгтэи  юм 

2. Зорилтот бүлгии н хүмүүсээ тодорхои лох – Бодлогын зорилтыг хүртэх буюу зан үи лии г нь өөрчлөхии г 

хүсч буи  бүлгии н шинжии г тодорхои лох хэрэгтэи  

3. Судалгааны дизаи н – Түүврии н хэмжээ, ямар арга зүи , ямар дарааллаар, бага зардлаар судалгаагаа 

зохион баи гуулахаа баг, мэргэжилтнии  хамт тодорхои лно. Доорх зурагт үзүүлсэн дарааллаар 

гүи цэтгэнэ. 
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1. Нөлөөллии н эрсдлии г үнэлэх – Нөлөөллии н туршилтыг үр дүнгүи  болгож болзошгүи  төлөвлөөгүи  үр 

дагавар, эрсдэл үүсэхээс сэргии лж ажиллах 

2. Төсөв, цаг хугацаагаа бодитои  төлөвлөх – Шаардлагатаи  түүврии н хэмжээ, нөөц хөрөнгө, үр дүн илэрч 

харагдах цаг хугацааг бодитои  тодорхои лж, төсөвлөж төлөвлөх хэрэгтэи  

3. Хууль, е с зүи н хэм хэмжээтэи  зөрчилдөх эсэхии г шалгах – Туршилтын хэлбэрээс хамаараад шаардагдах 

зөвшөөрлүүдии г бүгдии г авах хэрэгтэи  

4. Мэдээллээ ил тод баи лгах – Судалгааны үр дүнгээр гарч ирсэн шинэ ололтуудаас ямар хэсгии г нь хэрхэн 

нии тэд түгээж болох талаар бодлогоо урьдчилан тодорхои лсон баи х 

5. Үр дүн болон урт хугацааны хяналтын хүрээгээ тодорхои лсон баи х – Судалгаа дууссаны дараа юу хии гдэх 

төлөвлөгөөнии  агуулгыг гаргана.  

Йнгээд энэхүү төлөвлөгөөнии хөө дагуу туршилтаа явуулж, үр дүнгүүдии г саи тар тэмдэглэн авна. 

Сүүлии н буюу Өөрчлөлтийн үе шат. 

Өмнөх шатанд хии гдсэн судалгааны үр дүнгүүдии г үнэлэн, цаашид бодлогын нөлөөллии н арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх үү? Эсвэл ямар шалтгаанаар амжилтгүи  үр дүн гарсан бэ гэдгии г нии тэд мэдээлэх эсэхээ 

шии ддэг шатанд ирээд баи на. Төслии г цааш үргэлжлүүлэх эсэхии г шии ддэг утгаараа бодлого 

боловсруулагчдын хувьд маш чухал үе болдог. Өөрчлөлтии н шатанд дараах 5 зүи лии г анхаарахыг зөвлөдөг 

Улс төр, төслии н түвшин – Туршсан нөлөөллии н зан үи л нь одоогии н улс төр, технологи, нии гмии н 

баи далтаи  нии цэж баи на уу? Туршилтын үр дүнгүүд нь одоогии н эрх зүи н зохицуулалтын хүрээнд бодлогын 

үи лдлии г хангалттаи  идэвхижүүлж чадах уу? Нөлөөлөл нь олон нии тии н санаа бодолтои  нии цэж, хэрэгжих 

боломжтои  юу? Урт хугацаанд энэхүү нөлөөллии г хэрэгжүүлээд явах нөөц бии  юу? Гэдгии г үнэлэх 

Хэрэгжилт – Нөлөөллөө хэрхэн хамгии н саи н хэрэгжүүлэх вэ? Хууль, эрх зүи н акт, зохицуулалтыг өөрчлөх 

хэрэгтэи  юу? Туршилтын үр дүнг нии тэд хэрэгжүүлэх үед бүтэлгүи тэх эрсдэл бии  юу? Гэдгии г үнэлэх. Мөн 

Зан үи лии н нөлөөлөлд суурилсан бодлогуудыг нии тэд хэрэгжүүлэх үед хүн амын тодорхои  хэсэг нь үр дүнг 

нь хүртэхгүи  үлдэх тохиолдол гардаг. Энэ нь эргээд бодлогын асуудал үүсгэдэг гэдгии г санаж баи гаараи . 

Урт хугацааны хяналт – ЗҮНЧ-н туршилтыг тодорхои  нэг хугацаанд гүи цэтгээд урт хугацаанд хэрэгжүүлэх 

болдог. Үүнээс үүдээд хэрэгжилтии н явцад дам нөлөө үүсэх нь бии . Үүнии г урьдчилан тодорхои лохыг 

оролдох, мөн бодлогыг хэрэгжүүлэх явцдаа хэрхэн хяналт тавихаа тодорхои лсон баи х хэрэгтэи  

Зан үи лд суурилсан бодлого хэрэгжүүлэх явцад ЗҮНЧ нөлөөллии н ач холбогдол буурах, өөр саи н шии длүүд 

гарч ирэх зэргээр засварлах шаардлага гарч болдог. Тии мээс энэхүү шаардлагыг хаи хралгүи  орхилгүи гээр 

хэрхэн засвар оруулах зааврыг тодорхои лсон баи х хэрэгтэи .  

Үр дүнгээ нии тэд түгээж явах нь Зан үи лии н чиглэлээр ажиллагсдын дунд “бичигдээгүи  дүрэм” болсон 

баи даг бол Төрии н баи гууллагуудын ихэнхид ии м сое л бүрдээгүи  баи даг. Энэхүү сое лоос болж өмнөх үеии н 

зан үи лтэи  холбоотои  олон төслии н таи лан гараагүи  бөгөөд энэ чиглэлии н арга зүи  хөгжихөд ихээхэн хои ш 

чангаасан баи даг. Тии мээс судалгааны арга зүи , төсөв, алдаатаи  амжилттаи  үр дүнгүүдээ аль алиныг нь 

нии тэд түгээж явах хэрэгтэи  юм 

Үүгээр Зан үи лд суурилсан бодлого боловсруулах арга зүи н танилцуулга өндөрлөж баи на. Та бүхэн өдөр 

тутам тулгардаг, засаж саи жруулахыг хүсдэг аливаа асуудалдаа энэхүү Зан үи лд нөлөөлөх чадварын аргаар 

хандаж, саналаа боловсруулан ирүүлэхии г уриалж баи на.  
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