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DISC - ЗАН ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ 

ТАНИЛЦУУЛГА 

Бэрхшээл ба Боломж 

!
DISC - УДИРДАХ УР ЧАДВАР 

!
DISC - хувь хүний зан чанар, үг хэрэглээ, сэтгэлгээний аргачлалаар нь 
дамжуулан харилцан ойлголцох арга зам, боломжуудыг нээж өгдөгөөрөө 
гайхалтай. Хүн өөрийг нь ойлгож чаддаг хүмүүстэй л нээлттэй харилцаатай 
байж чаддаг.  !

Хүн	  бүр	  өөр,	  гэхдээ	  ихэнх	  хүмүүсийн	  сэтгэлгээ	  төстэй,	  харин	  тэдний	  түлхүүрийг	  тааруулж	  
сурна	  гэдэг	  бол	  урлаг.	  Энэ	  урлагийг	  DISC	  танд	  эзэмшүүлнэ.	  	  

!
“Хэрэв	  та	  ихийг	  мэддэг	  бол,	  ихийг	  хийж	  чадна”	  -‐	  Мая	  Анжелоу	  

!
!



“Олон жилийн өмнө бизнес хийж 
эхлэх үеэс л хүмүүсийн төрөлх 

зан чанар, түүнийг ойлгохын 
чухлыг ажиглаж суралцаж 

эхэлсэн. Энгийнээр хэлэхэд, 
хүмүүс өөртөө таалагдсан 

хүмүүстэй л бизнес хийхийг 
хүсдэг, тийм хүмүүстэйгээ 

бизнесийн хамтын ажиллагаа 
харилцаа үүсгэж, түүнийгээ 

цаашид нь эерэгээр 
үргэлжлүүлнэ гэдэг бизнесийн 

амжилтын нэг томоохон тулгуур, 
цаашдын өсөлтийн гол хүчин 

зүйл. 


Хүнтэй харилцах ур чадварыг 
хэзээ ч дутуу үнэлж болохгүй. 

Таны бизнесийн хамгийн тэргүүн 
эгнээнд яваа баг хамт олон, таны 
харилцааны ур чадвараас бүрэн 

шалтгаална. Тэдний үйлдэл 
бизнесийг тань хөгжүүлэх эсвэл 
өнөөдрийн бизнесийг юу ч үгүй 

болтол нь сарниулах ч аюул бий. 

Зан чанарын төлөвийг тодорхойлох DISC аргачлал нь таныг ямар төрлийн хүмүүс юунд хөдөлж 
өдөөгддөг болохыг тодорхой ойлгуулж өгөх болно. Ингэснээрээ та хүмүүсийг удирдах, 
зохицуулах болоод хүмүүстэй харилцан ойлголцоход гайхалтай давуу ур чадварыг өгөөд 

зогсохгүй, яаж хүмүүстэй харилцаж, өдөөж, өөдрөг харилцаа үүсгэх талаар зааж өгөх болно. 


!
Жэймс Каан  


BBC TВ-ын Dragon’s Den, Тэрбумтан
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“DISC зан чанарын төлөвийн тестийн дагуу бол би өндөр I/D шинж төлөвтэй хүн, 
өөрөөр хэлбэл нилээн их гадагшаа төвтэй хүн гэсэн үг. Надад маш бага 
хэмжээний  S (халамжлагч) and C (нарийвчилсан анализ) нь 0. Энэ зан чанарын 
тодорхойлолтын дагуу бол би ихэнх юманд анализ дүгнэлт хийгээд байдаггүй, 
тухайлбал спорт дээр, ялангуяа голф тоглох үед.!

Голф тоглох үед миний ямар ч анализ хийх чадваргүй нь мэдэгдэж би түүнээс 
бараг залхдаг. Бодох тусам өөрийгөө ямар их замбараагүй гэдгээ анзаардаг. 
Хамгийн сүүлд мэдэх жишээ л гэхэд өнгөрсөн долоо хоногт Мичиганд болсон 3 
өдрийн медалийн төлөөх өрсөлдөөн дээрээс харчихаж болно. Би 16 удаа нүхэнд 
хийх гэж оролдоод л тэвчээр алдаж өөр хаа нэг газар руу очих нь дээр юм байна 
гэж шийдсэн. Харамсалтай гэдгийг нь ч мэдээд л байна л даа. Би үнэхээр муу 
тоглосон төдийгүй, түүнээсээ ямар ч сэтгэлийн тааламж авч чадахгүй байсан 
болоод л тэр. !

Намайг гэртээ харихад бэлэн болоод байх үед аав маань надад нэг үнэт 
сургааль айлдаж, машин дотор чангаар уншуулж байсан нь санагдаж байна. Энэ 
үг надад бүх юмсыг чиглүүлэхэд нөлөөлж байсан, ялангуяа ийм бодлыг голф 
тоглоход голч зарчимаа болгох нь чухал юм шиг.  “Сэтгэл ханамж, гол нь 
сэтгэлийн тааламж авч байвал л надад болох нь тэр.” !



“Удахгүй үхнэ гэдгээ санаад ирэхээр надад тийм олон том сонголтууд хийгээд 
байхгүй гээд бодохоор энэ үг их чухал санагдаж байгаа юм. Учир нь бүх л юмс - 
бараг бидний гаднах орчин нөхцөлд байдаг бүх л горьдлого найдвар, тухайлбал 
бидний бүх бахархал, айдас, эвгүй байдалд орсон үеүд, уналт - бүгд л үхлийн 
өмнө үгүйрч алга болоод зөвхөн юу чухал вэ гэдгийг л сануулна. Удахгүй үхнэ 
гэдгээ хааяа нэг санах үед “надад алдах юм байгаа” гэж боддог хавчигдмал 
бодлооосоо бага ч гэсэн ангижрах хамгийн шилдэг арга л гэсэн үг. Ингээд 
бодохоор та аль хэдийнэ нүцгэрсэн. Зүрх сэтгэлээ дагахаас өөр ямар ч арга 
байхгүй. !

Таны цаг хугацаа хязгаартай, тиймээс хэн нэгэн хүний амьдралаар бүү амьдар. 
Хүмүүсийн бодолд автаж хуучин хэвшмэл сургаалийг бүү дага. Дотоод зүрх 
сэтгэлд чинь байгаа дуу хоолойг бусдын санаа бодлоор бүү живүүл. Хамгийн 
чухал нь, өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг дагах зүрхтэй зоригтой бай. Тэд таныг хэн 
болох гэж тэмүүлээд байгааг ямар нэгэн байдлаар гадарлаж л байгаа. Бусад нь 
бол бүгд дагалдана.” !

Өлсгөлөн байж, Тэнэгээрээ үлд. !

!
Стиев Жобс!
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Супер Борлуулагчид хаанаас төрдөг вэ? Миний яриад байгаа хамгийн шилдэг 
борлуулалтын менежер байх чадал чансаатай хүмүүс маш ховорхон. Тийм хүмүүс 
нэг таарвал ямар ч муу орчин нөхцөлд, ямар ч дадлага сургалт гээд шаардаад 
байхгүйгээр л хэний ч санаанд орж амжаагүй зүйлсийг сэдэж бүтээж чаддаг. 
Тийм хүн олж ажилд авна гэдэг бол аз лав л биш. Энэ бол тухайн ажлын 
шаардлага, тодорхойлолтонд тохирсон ажлыг хийж чадах хэмжээний зан чанар 
төлөв хандлагатай хүнийг олж авах нь хамгийн чухал. DISC зан чанарын төлөвийг 
яг ийм шаардлагаар ашиглаж чадах нь үүний түлхүүр зангилаа нь болдог. Зан 
чанарын төлөвийн тодорхойлолт гэхээсээ илүү хүний ааш авирын шалгуур гэж 
нэрлэвэл зохистой ч юм шиг санагддаг. DISC зан төлөвийн хамгийн өргөн 
тархсан, 1928 оноос хойш улам төгөлдөр болж хэрэгжиж буй хэрэгсэлийн нэг.  
Жинхэнэ супер борлуулагч зөвхөн нэг төрлийн шинж чанараас нь бий болдоггүй, 
эдгээрийн хольмог зөв хольцыг тааруулсан хүнээс л урган гардаг. Тийм хүнийг 
олж чадсан үеэс л танай компани борлуулалтын өндөр ашигтай, амжилттай 
ажиллахын нэг эх үүсвэр бий болно гэсэн үг. 


Чет Холмс (Корпорацийн Дасгалжуулагч, Стратеги төлөвлөгч) 



Өнгөрсөн 15 жилийн туршид DISC 
хүмүүсийг ойлгож, тэдний 
мэдээлэл хүлээн авах, шингээх 
арга барилыг надад ойлгуулж, яаж 
тэдэнтэй харилцвал хамгийн 
тохиромжтой болохыг зааж 
сургасан. 


!
DISC дээр үзүүлдэг график 
аргачлалууд надад гайхалтай их 
мэдээллийг ойлгуулж, намайг 
цаашдаа үүнгүйгээр амьдрах 
боломжгүй болгосон. Энэ 
гайхалтай мэдээлэл, таныг ч 
бизнесийнхээ талбарт ч төдийгүй 
хувийн амьдралынхаа харилцаа 
арга барилыг бас хүчирхэгжүүлнэ 
гэдэгт итгэж байна. 


!
Bev James


Entrepreneur
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ТАНИЛЦУУЛГА 

Өнгөрсөн жилүүдэд надад хамгийн их бэрхшээл авчирдаг байсан, намайг 
хамгийн их будилуулж сэтгэлээр унагадаг, миний амьдралыг бас хамгийн их учир 
утгатай болгож баяжуулж чадсан нэгэн чухал сэдвийн талаар өнөөдөр тантай 
ярилцаж байгаадаа би туйлын их баяртай байна. !

Энэ чухал сэдэв бол хүмүүс. Би багаасаа өөрийгөө яагаад ийм ааш араншинтай, 
зан чанартай гэдгийг ойлгодоггүй байсан, бас хүмүүсийг яагаад ингээд байдаг 
гэдгийг ч ойлгодоггүй байж. Олон жил үүнийг ойлгодоггүйгээсээ болоод өчнөөн 
олон янзын зовлон шаналгаа, гомдол, гэмшилийг өвөртөлдөг байснаа ч тодхон 
санаж байна. Би ганцаараа ийм юмыг туулж өнгөрөөгүй гэдгийг та ч бас мэдэх 
байх. Миний мэдэх олон хүмүүс харилцааны асуудал дээрээ алдаа гаргадаг. 
Өөрийгөө яагаад ингэж аашлаад байдгийг мэддэггүй төөрөлдсөн хүмүүс 
бидний хаа сайгүй, бас өөрийгөө бүрэн ойлгоогүй атлаа өрөөл бусдын яагаад 
ингэж аашилдагийг тайлбарлах гэсэн шантарсан бухимдсан хүмүүс ч хаа сайгүй 
бий. !

 Бидний эргэн тойронд хүмүүс байна, бизнесийн харилцаа, нийгмийн харилцаа, 
найз нөхдийн харилцаа, гэр бүлийн харилцаа гээд бид хүмүүсээс хүмүүсийн 
хооронд л үнэндээ амьдардаг. Бидний аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун явсан 
агшин бүхнийг бид ямар нэгэн байдлаар хүмүүстэй өнгөрүүлдэг, бас болоогүй 
бид гунихдаа, шаналахдаа хүмүүсээс болж, ямар нэгэн сэтгэлийн зовиурыг 
мэдэрч явдаг. Гэтэл энэ хүмүүсийн тухай бид хэр зэрэг мэддэг билээ? Энэ чухал 
сэдвийг бид өнөөдөр суралцах болно. !

Миний хувьд DISC зан чанарын төлөвийг суралцаж эхэлсэн тэр мөчөөс хойш, 
миний бизнес, ажил амьдралын харилцаа харьцангуй сайжирч, амьдралын 
хамгийн том санаа зовоодог байсан асуудал маань өөрчлөгдөж эхэлсэн. Миний 
хүмүүсийг хардаг өнцөг, хүмүүсийн тухай ойлгодог ойлголтууд харьцангуй 
өөрчлөгдсөн. Зөвхөн түүгээр ч зогсохгүй би өөрийгөө юуны төлөө өдий хүртэл 
хөдөлмөрлөж, юугаар жолоодогдож, юунаас айдаг эсэхээ ч ойлгож авсан. Үүний 
ачаар одоо би яаж өөрийгөө амжилтанд хүргэхэд жигүүрлэж, өдөөж, баясгаж, 
бас өөрийнхөө сул талыг ашиглаж ажил бүтээлийнхээ аргачлалыг дахин 
шинэжилж, хурдасгаж чадсан. !

Энэ юу ч биш, цаашаагаа би ямар хүнтэй бизнестээ хамтран ажиллах вэ? Ямар 
хүнтэй гар нийлж чадах, ямар хүнд нь юу өгч, ямар хүнээс юу олж авахаа олж 
харж сурсан. !



Тэгэхээр би таныг бас яг над шиг, миний энд хэлж байгаа шиг DISC зан төлөвийн 
аргачлалыг зүгээр л уншаад ойлгоод зогсохгүй, амьдралдаа бүрэн ашиглахыг 
сануулж байна. !

Та энэ аргачлалыг !

• Өөрийгөө танин мэдэж, өөрийнхөө давуу талыг олж харж, сул талаа хөгжүүлэх!

• Өөртөө, өөрийнхөө зан чанарт тохирсон, өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэлдээ 
нийцсэн зорилгоо тодорхойлох!

• Төрөлхийн зан чанар, суралцсан ур чадвар, авъяасандаа тохирсон мэргэжлээ 
сонгох !

• Өөрийн зан чанартайгаа зохьцож, ойлголцож чадах зөв ханиа сонгох!

• Гэр бүлийнхнийгээ ойлгох, гэр бүлийнхээ харилцааг сайжруулах!

• Баг хамт олноороо ажиллах, ойлголцож багийн бүтээлч чадвараа сайжруулах!

• Бизнесийнхээ алсын зорилго, чиглэлийг тодорхойлох!

• Багтаа шинэ хүн элсүүлэн авах, шинээр ажилтан авах!

• Маркетинг, зар сурталчилгааныхаа аргачлалыг хүмүүст хүргэх!

• Үйлчилгээнийхээ чанар, үйлчлүүлэгчид хүргэх аргачлалыг хөгжүүлэх!

• Нийгэмдээ өөрчлөлт, удирдах өнгө аясаа шинэчлэх !

гэх мэт мянга мянган чиглэлд энэ аргыг ашиглаж болно. !

Бид хаа сайгүй хүмүүстэй харилцдаг. Өөрөөр хэлбэл, таны бизнес, хувийн 
амьдрал, нийгмийн амьдрал бүгд хүмүүсийн харилцаан дээр л тогтдог. Энэ 
харилцааг хөгжүүлэх нэгэн гайхалтай бөгөөд ойлгоход хамгийн хялбар гарц бол 
DISC зан төлөвийн аргачлал.!

Энэ аргаар та өөрийнхөө болоод өрөөл бусдын зан чанар, зорилго, хүсэл 
тэмүүлэл, зовлон шаналал, айдсыг ойлгосноор хөгжүүлж болно.  !

Өнөөдрийн энэ сургалт маань маш чухал, чухал байгаад зогсохгүй, таны 
амьдралыг цоо шинээр харах, амьдралаа хүмүүстэй ойлголцож, харилцаа, 
зорилго хүсэл тэмүүлэлээ нийлүүлж чадах бас нэгэн гайхалтай арга барилыг 
танд олгоно гэдэгт би найдаж байна. !



Хэрэв та D төлөвийн хүн бол энэ сургалтын маань гарчигуудыг нь уншаад л, 
онцлон хэлсэн хүснэгт тайлбаруудыг нь гүйлгээд гүйлгээд харах байсан байх. !

Харин та I төлөвийн хүн бол гарчигнуудыг нь гүйлгэж хараад л зурагтай 
хэсгүүдийг нь түйгээд харчихна. !

!
Гэтэл S төлөвийн хүмүүс намайг D, I төлвийн хүмүүсийг эвгүй байдалд 
оруулчихвуу яачихав гэсэн шиг соёлтой нь аргагүй санаа зовж сууна. Хажууханд 
нь гэтэл C төлвийн хүмүүс намайг гол нарийн ширийн юмаа ярихгүй, янз янзын 
юм яриад байх юм гэсэн маягаар шүүмжлэлтэй хандаас зогсохгүй, миний бичсэн 
ярьсан дотор үг үсгийн алдааг өөрийн эрхгүй ажиглан суугаа. !

Би та нарыг энэ сургалтыг амьдралтай ойрхон ойлгуулж, хөгжилтэй болгох 
талаас нь ингэж харж байна, хажуугаар нь бараг л үнэнийг хэлж байгаагаа ч 
мэдэж байна. !

Өнгөрсөн хэдэн жилүүдийг би хувь хүний хөгжилд суралцахын хажуугаар 
Дасгалжуулагч байсныхаа ачаар хүмүүс хэрхэн сэтгэдэг, тэдний зовнил хаанаа 
нуугдаад байдгийг би гадарладаг болсон. Дээр нь DISC надад, хүмүүс шинэ 
мэдээлэл орчиныг хэрхэн хүлээж авдаг, шингээдэг, хэрхэн бусадтай харилцдаг, 
бусад хүмүүс өөртэй нь хэрхэн харилцахыг хүсдэг болохыг ойлгуулж өгсөн. !

!
Би энэ аргачлалыг суралцаж эхэлсэн өдрөөсөө л амьдралдаа ашиглаж эхэлсэн, 
DISC аргачлал гайхалтай хөгжсөн аргачлал юм гэдэгт итгэдэг. Би цаашдаа 
үүнгүйгээр амьдрахад бэрх гэж хэлж ч болно. Цаашдаа олон зуун хүмүүст энэ 
аргачлалаа зааж танилцуулж, хүмүүсийг харилцаандаа шинэ өөрчлөлт 
оруулахад нь тусалж явах болно. !

!
Хэрэв хүмүүс таны амьдралд бодитоор нөлөөлдөг гэж итгэдэг бол энэ сургалт 
үнэхээр үнэ цэнэтэй гэдгийг та олж авна гэдэгт би итгэж байна. !

Таны Амжилтын Түнш, !

Мonica Batsukh!

!
!



!



!
Танилцуулга)
“Хүмүүст өөрийн санааг ойлгуулахын тулд эхлээд бид тэднийг ойлгох 
шаардлагатай” - Стивен Ковэй!

!
Хэрэв хүн таньтай таны зан чанарыг ойлгож, танд тааруулж харилцаж чадаж 
байвал та өөрийн эрхгүй эерэгээр хандаж эхэлдэг. Хэрэв бид, хүмүүсийн 
хооронд ялгаатай болон төстэй чанаруудыг ойлгож чадах юм бол бидний тэр зөв, 
энэ буруу гэсэн ойлголт байхгүй болж эхэлдэг. !

!
DISC танд өөрийн хэллэг, зан хандлага, аргачлалаа өөрчилснөөр бусадтай эерэг 
бөгөөд үр ашигтай үр дүн гаргахуйц харилцааны үүд хаалгыг нээж өгнө. 
Хүмүүс өөрийг нь арга барилыг нь ойлгодог, тийм сэтгэхүйд таарсан үг хэллэг 
ашиглаж чаддаг хүнтэйгээ илүү эвтэйхэн харилцдаг. Хүмүүс хэдий өөр өөр 
байдаг боловч, таамаглахад бүрэн боломжтой өөр өөр зан чанаруудыг гаргадаг. !

DISC гэж юу вэ?!

DISC нь:!

• Орчин нөхцлөөс хамаарч үүссэн сэтгэл зүйн тест !

• Ийм төрлийн тест дотроо маш үр дүнтэй хэрэгслийн нэг!

• D, I, S, C хэмээх 4 хүчин зүйлийн харилцан хамааралаар тодорхойлох 
хэрэгсэл!

• Харилцааны үүд хаалгыг нээж өгөх систем!

!
DISC бидний зан байдал, сэтгэл зүйн хэрэгцээн дээр тулгуурласан өдөөлт 
сэдлээр нь хэмждэг. !

!
DISC нь дараах төрлөөр тодорхойлолт хийнэ!

• Биднийг өдөөж өгдөг зүйлс!



• Бидний хүсдэг орчин нөхцөл!

• Бидний зорилгоо тодорхойлох аргачлал!

• Бие хүн яаж зорилгодоо хүрэх арга замыг тодорхойлох!

• Шийдвэр гаргах стратеги!

• Бусад хүмүүс өөртэй нь яаж харилцахыг хүсдэг байдал !

• Өөрөө бусад хүмүүстэй яаж харилцвал зохистой гэж үздэг үзэл !

• Хамгийн их айдаг зүйлс!

• Байнга тулгардаг төрлийн бэрхшээлүүд!

DISC нь хэвийн бус зан чанар байдлыг тодорхойлохгүй.!

!



DISC ҮҮССЭН ТҮҮХ !

Байгалийн зохицолдолгоо, эртний философийн аргачлалаар хүмүүс 4 өөр янзын 
гарал үүсэл, шинж чанарын бүрдэлтэй гэж ярьдаг. !

Манай эриний өмнөх 444 онд 
Эмпедоклэс бүх юмс 4 үндсэн 
элемэнтийн гарал үүсэлтэй гэж 
тайлбарласан байдаг. !

•Газар!

•Агаар!

•Гал!

•Ус!

!
!
!

!
!



Манай эриний өмнөх 400 онд 
Хиппократс, хүний зан төлөвт гаднах 
зүйлс нөлөөлдөггүй, харин 4 төрлийн 
зүйлс хүн бүрийн дотор урсаж бадаг гэж 
тайлбарласан байдаг. !

• Хүйтэн - Хурдан урсгалтай!

• Халуун - Хурдан урстгалтай!

• Хүйтэн - Удаан урсгалтай!

• Халуун - Удаан урсгалтай!

Энэ тайлбарын дагуу бол !

Хүйтэн бөгөөд хурдан урсгалтай хүн бол 
маш шулуухан, түрэмгий, шийдвэртэй 
зан чанартай хандлагатай. Энэ зан 
чанарын төлөвийг Холерик гэж нэрлэдэг. !

Халуун бөгөөд хурдан урсгалтай хүн бол 
бусдад нөлөөлдөг, хөгжилтэй, соньхон зан 

чанар гаргадаг. Тэдгээр хүмүүсийг Сангвиник зан чанартай гэж нэрлэдэг. !

Халуун бөгөөд удаан урстгалтай хүн бол тогтвортой, ноён нуруутай, таахад 
амархан зан чанартай. Ийм төрлийн хүмүүсийг Флегматик зан төлөвтэй гэж 
нэрлэдэг. !

Хүйтэн бөгөөд удаан урсгалтай хүн илүү чамбай, юманд болгоомжтой, төгс 
төгөлдөрийн төлөө тэмүүлдэг тийм хандлагатай. Тийм хүмүүсийг Меланхоли 
зан төвөлтэй гэж тайлбарладаг. !

!



!
ОРЧИН ҮЕИЙН ЗАН ТӨЛӨВИЙН 
ШИНЖЛЭХ УХААН )

Карл Густав Жунг манай орчин үеийн 
хүний зан чанарын төлөвийн онолыг 
хамгийн ихээр нөлөөлөхүйц түвшинд 
хөгжүүлж чадсан хүний нэг юм. Түүний 
1921 онд хэвлэсэн “Хүний зан төлөвийн 4 
хэлбэр” хэмээх сэтгэл зүйн нийтлэлд, !

•Бодох!

•Мэдрэх!

•Ойлгох!

•Зөгнөх!

Эдгээрийг дотор нь дахин хувааж 
дотогшоо, гадагшаа чиглэлтэй хэмээн 
Жунг тайлбарласан байдаг. !

!
“ОРЧИН ҮЕИЙН” DISC !

Доктор Уиллиам М.Марстон, хүний зан чанарын төлөв судлаач, анхны DISC зан 
чанарыг төлөвийг өнөө үеийн хэлбэр систем рүү оруулж ирсэн байна. Тэрээр 



анхны полиграф буюу худал ярьж буйг 
илрүүлдэг машиныг зохион бүтээсэн. 
1926 онд тэрээр, “Энгийн хүмүүсийн 
сэтгэлийн хөдөлгөөн” гэдгийг гаргаж 
ирэхдээ орчин үеийн DISC 
тодорхойлолтийн үндсэн хэллэг, орчиныг 
гаргаж танилцуулжээ. !

Марстон хүмүүсийг орчин нөхцөлтэйгөө 
дайсагнасан эсвэл орчин нөхцөлдөө 
эерэг өнгө хандлагаар нь идэвхтэй болон 
идэвхгүй хэмээх 2 өөр хандлагын 
ангилалд таллан хуваасан байна. !

Үүнээс үзвэл 4 хэлбэрийг ийнхүү 
товчоор тайлбарласан байна. !

D (Drive буюу Жолоодогч)!

I (Influence буюу Нөлөөлөгч)!

S (Steadiness буюу Тогтвортой)!

C (Compliance буюу Дуулгавартай)!

!



!
The JOHARI Window буюу Жохари Цонх!
Жохари цонх нь маш энгийн аргаар хүний хувийн ухамсар ойлголтыг бүлэг 
хүмүүсийн ойлголттой нь харьцуулан тайлбарласан байдаг. Энэ аргаар тодорхой 
хүрээний хүмүүсийн хоорондох харилцан ойлголцол ба өөрийн ухамсрыг 
илэрхийлэх ба сайжруулах энгийн бөгөөд ашигтай хэрэгсэл юм. Жохари цонх нь 
мөн нэг бүлгийн харилцааг нөгөө бүлэгтэй харилцах харилцааг бий болгох буюу 
сайжруулахад ашиглагдаж болно. !

!
Жохари нүдны загварыг Америкийн сэтгэл судлаач Жосеф Луфт ба Харри 
Инграм нар гаргаж ирсэн ба тэдний нэрсээр нэрлэгдсэн байна. !

!

!!
ӨРНӨЛТТЭЙ ТАЛБАР !!!!
Нээлттэй харилцаа !!
“Чи мэднэ .....би мэднэ” !!!!

!!
ХААЛТТАЙ ТАЛБАР !!!!
Өөрийгөө нээж илрүүлэх шаардлагатай !!
“Чи мэднэ... Би мэдэхгүй”

!!
МАСКТАЙ ТАЛБАР !!!!
Нуугдмал !!
“Би мэднэ ... Чи мэдэхгүй” !!

!!
Боломж нээх талбар !!!!
Үл мэдэгдэх орчин бөгөөд Боломж нээх 
шаардлагатай !
“Би мэдэхгүй... Чи мэдэхгүй” 



ЖОХАРИ хамаарлын тайлбарлавал!

1. Өрнөлттэй талбар                                3. Масктай талбар!

2. Хаалттай талбар                                   4. Боломж нээх талбар!

!
1. Өрнөлттэй талбар!

Энэ нь нээлттэй харилцааны хэсэг. Үүнд хүмүүсийн талаарх мэдээллүүд болох- тэдний 
зан байдал, хандлага, мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл, мэдлэг, дадал туршлага, чадвар, санаа 
бодол зэрэг багтана. Энэ хэсэгт хувь хүний мэддэг мэдлэг мэдээлэл мөн бусдын мэддэг 
мэдээлэл бүгд ил тод, мэддэг хүрээндээ багтана. Ямар бүлэг хүрээний хүмүүс энэ 
хэсгийг хүн бүр дээр хөгжүүлснээр илүү их амжилтанд хүрнэ. Өөрөөр хэлбэл, баг болж 
хэсэг хүн нэгдэж ажиллалаа гэж бодъё. Тэгвэл нэг хүнийг таних, тэр хүний мэддэг 
мэдлэг, чадварыг нь таньж багын үйл ажиллагаанд тэр мэдлэг чадварыг зөвөөр тусгаж 
чадсан үед “Би мэднэ, Чи мэднэ” гэдэг талбарыг бүрдүүлж чаддаг бөгөөд, энэ талбарыг 
бүтээсэн үед баг хамгийн их бүтээлч, үр дүнтэй ажиллагааг бий болгож чаддаг. 
Тиймээс аливаа  баг нэгдэх үедээ эхлээд мэддэг зүйлсийг, чаддаг чадваруудыг, 
мэдээллийн ил талбарыг бий болгох талаар анхаарал хандуулж хөгжүүлж чадсан үед 
хамгийн их амжилттай. Энэ талбарт байхыг эрмэлзэх нь зүйтэй. !

2. Хаалттай талбар!

Энэ хэсэгт хувь хүн мэдэхгүй зүйл бий. Тэр нь тухайн хүнийг идэвхтэй үйл ажиллагаа 
хийхэд хязгаарладаг. Мэдэхгүйгээ мэдэж байгаа хүнээс мэдэхийг эрмэлзэж, бусдаас 
мэдээлэл авсанаар Өрнөлттэй талбар руу шилжих шаардлагатай. Мэдэхгүйгээ үл 
тоомсорлосноос хаалттай талбар хэвээр орших, цаашилбал хувь хүний болон багийн 
үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлал бий. !

3. Масктай талбар!

Энэхүү нуугдмал шинж чанартай хэсэг нь тухайн хүний мэдэх боловч бусдад нуугдмал 
буюу мэдэгдэхгүй талбар юм. Эдгээр нуугдмал гэгдэх зүйлс нь тухайн хүний хувийн 
туршлага, мэдлэг, мэдээлэл, мэдрэмж, чадвар байхаас гадна, давхар тухайн хүний 
хувийн нууц, түрэмгий ажилбар, айдас, эргэлзээ, сэтгэл зүйн эмзэг нөхцөл гэх мэт 
тухайн хүнээс өөр хүн мэдэхээргүй агуулгыг агуулах нь бий. !

Хувь хүний болон хувийн мэдээллүүд нь нуугдмал чигээрээ үлддэг ба ажилд 
хамааралгүй олон зүлс нуугдмал чигээрээ үлддэг нь жам ёсны асуудал. Хэдий тийм 
боловч олон тооны хувийн бус ажил үүрэгт нөлөөлөх нуугдмал мэдээллүүдийг 
Өрнөлттэй талбарт гаргаж тавих нь илүү дээр байдаг. !

4. Боломж нээх талбар!



Энэ хэсэгт мэдээлэл, мэдрэмж, далд чадварууд, авъяас чадвар, дадал туршлага гэх мэт 
багтах ба эдгээр нь бүлэгт байгаа хувь хүмүүст ҮЛ МЭДЭГДЭХ буюу бусдад ҮЛ 
МЭДЭГДЭХ байдлаар байдаг. Эдгээр үл мэдэгдэх хүчин зүйлсүүд нь мэдрэмж, зан 
байдал, авъяас чадвар, чадамж, хандлага олон төрлийн хэлбэрээр байж болох ба 
эдгээрийн гаргаж нээж чадсан үед эерэг нөлөө үзүүлж чадахуйц ашигтай зүйлс байж 
болно. Зарим нэгэн зүйлс нь тухайн хүний асар том хэмжээгээр хөгжүүлэх ч потенциал 
бий. !

Эдгээрийг өөрийгөө анзаарах, бусдын ажиглалт, хувь хүний хөгжилийн чиглэлтэй 
сургалт болон бусад төрлийн эрчимтэй групп ажиллагаан дотроос сэдэл болон урган 
гарах нь бий.   !

Үл мэдэгдэх хүчин зүйлсийн жишээнээс: !

• Боломж бололцоо нь таарч байгаагүй, дэмжлэг тусламж бага байсан, дадал 
дутагдалаас үүдэлтэй, өөрийгөө дутуу үнэлсэн буюу урьд нь өмнө нь туршиж 
үзээгүй чадварууд байж болно!

• Өөрт нь байгааг мэдэхгүй төрөлхийн чадвар буюу авъяас чадвар!

Санамж анхааруулга:  Боломж нээх талбарт илрүүлээгүй зүйлс дотор тухайн хүний 
өнгөрсөн амьдарлын туршлагаас үүдсэн гомдол, бэрхшээл, дарамтлуулсан дурсамж гэх 
мэт тухайн хүний далд ухамсрын мэдрэмжүүд энэ хэсэгт багтаж болох ба энэ нь 
амьдарлын туршид үл мэдэгдэх байдлаар ч үлдэж болдог. Ажил хэргийн болон албан 
байгууллагын хувьд Жохари цонхыг ямар нэг эрүүл мэндийн үүдэлтэй асуудлууд дээр 
ашиглаж болохгүй.  !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Марстоны DISC Зан чанарын төлөвийн загвар!

� !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Марстоны DISC Зан байдлын загвар- 1-р Хэсэг!

E  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Марстоны DISC Зан байдлын загвар- 2-р Хэсэг 

E  

!
АЖИЛ ХЭРЭГТ ТӨВТЭЙ 

Үйл явц 

Төлөвлөгөө 

Төсөл 

Ажил өрнөлтийг чухалчилдаг 

!
ХҮМҮҮС ТӨВТЭЙ 

Бусдаас хамааралтай 

Халамжтай 

Хуваалцах дуртай 



Сэтгэл санааг чухалчилдаг 

МАРСТОНЫ DISC ЗАН ТӨЛӨВИЙН ЗАГВАРЫН БҮРЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

E  

!
D = Гадагшаа + ажил хэрэг 

I = Гадагшаа + хүмүүс 

C = Дотогшоо + ажил хэрэг 

S = Дотогшоо + хүмүүс 

!



!
Төрөл зүйлээр ангилсан дүн шинжилгээ: D загвар – гадагшаа + ажил хэрэг 

Ерөнхий шинж чанар 

• Хүчтэй тэмүүлэлтэй 

• Бүтээлч 

• Шийдэмгий 

• Амьдралд ойрхон 

• Төсөөлөх чадвартай 

• Бодитоор хардаг 

• Төсөөлөх чадвартай 

• Өөдрөг үзэлтэй 

• Зоримог 

• Удирдах дуртай 

• Өөрчлөлтийн хийхийн төлөө эрчтэй зүтгэдэг 

• Буруу юм харагдвал заавал засах хүсэлтэй 

• Амархан зориг мохдоггүй 

• Алдаад бууж өгдөггүй 

• Бие даасан, өөрөөрөө хангалттай гэж үздэг 

• Няцашгүй 

• Түргэн зантай 

• Удирдаж буй мэт хүчин зүтгэдэг 

• Зорилго тодорхойлдог 

• Гэр бүлдээ хэтэрхий завгүй хүн шиг байж болно 

• Муу гүйцэтгэлийг тэсвэрлэдэггүй 

• Зөв хариултыг мэддэг 

• Найзтай байх гэх хэрэгцээ нь бага 

• Бүрэн тусгаар байх гэж зүтгэдэг 



• “Уучлаарай” гэж хэлэхдээ хойрго 

• Яаравчлахыг чухавчилдаг 

• Зөв байж магадгүй ч, олонд нэр хүндгүй 

Хүмүүст дараах байдлаар ойлгогдож болзошгүй:  

• Хэт түрэмгий 

• Тоомжиргүй болоод хүйтэндүү 

• Мэдрэмжгүй ба анхааралгүй 

• Шулуухан, битүүхэн егөөдсөн 

• Уучлах дургүй 

• Маргах дуртай ба тэвчээргүй 

• Өөртөө хангалттай, түрэмгий 

• Санаа бодлоо шулуухан хэлдэг 

• Зальтай овжин 

• Саашаал хэлдэггүй, сэтгэлийн хөдлөлгүй 

• Түргэн уурладаг 

!
Мэргэжлийн шинж чанар 

• Сайн зохион байгуулалттай 

• Бодит шийдлийг эрэлхийлэгч 

• Хариу үйлдэл хурдан хийдэг 

• Ажлыг оноож төлөөлүүлэн томилдог 

• Бүтээмж гаргахын тулд зүтгэх 

• Үйл ажиллагааг өдөөж өгдөг 

• Эрс тэсийн туйл руу зүтгэдэг 

• Зорилгодоо төвлөрсөн 

• Юмыг бүхлээр нь олж хардаг 

• Алдаа гаргахыг тэвчдэггүй 



• Нарийвчлан шинжихдээ хийх дургүй 

• Аар саар зүйлсээс залхсан 

• Шийдэл гаргах гэж яардаг 

• Бүдүүлэг, болхидуу 

• Арга саамыг олох гэж оролддог, шаарддаг 

• Утгыг нь зөвтгөх гэж зүтгэдэг 

• Шударга үнэнч байхыг шаарддаг 

• Ажил хэрэг хамаг юмных нь төв байдаг 

!
Эрчимжилт 

• D хүчин зүйл хэдий их байх тусам асуудал ба саад тотгортооо тулгарах үедээ илүү 
идэвхитэй ба түрэмгий байдал их байна.  

• D хүчин зүйл хэдий бага байх тусам хяналтын хэрэгцээ бага буюу удирдах байр 
суурь нь сул байна.  

Зөрчилтэй орчин нөхцөлд 

• D загвар хэдий их байх тусам ууртай түрэмгий болон шууд зоримогоор хариу 
үйлдэл үзүүлнэ. 

Сэтгэл хөдлөл 

• D хүчин зүйл нь өндөр байх үед уур уцаартай сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр нь хэмжигдэх 
боломжтой 

• D хэдий их байх тусам түргэн ууртай. 

• D хэдий бага байх тусам удаан уурлана. 

  

D загварын хураангуй  

!

Өдөөгддөг зүйл: Хүч чадал ба эрх мэдэл
Менежмэнтийн арга барил: Чиглүүлэх 
Харилцааны хэлбэр: Хэлэх
Хяналт тавих арга зам: Зан чанараараа хүчилдэг
Байгууллага дотор ашигтай тал: Үр дүн гаргадаг



Төрөл зүйлээр ангилсан Дүн шинжилгээ: I загвар – Гадагшаа + Хүмүүс 

Ерөнхий шинж чанар 

• Гадагшаа 

• Сэтгэл булаасан 

• Халуун дулаан 

• Нөхөрсөг 

• Яриасаг 

• Зугаа цэнгэлийн амьдрал 

• Энэрэнгүй сэтгэлтэй 

• Үзүүлдэг 

• Өглөгч 

• Чин сэтгэлтэй 

• Онигоо ярих чадвартай 

• Хүнлэг энэрэнгүй 

• Эерэг 

• Толгой дүүрэн ярих үлгэртэй 

• Өөдрөг 

• Утга төгөлдөр илэрхийлдэг 

• Тайзан дээр чадвартай 

• Нүд нь орой дээрээ гарсан 

• Одоогоороо амьдардаг 

• Гэмгүй 

• Одоогоороо амьдардаг 

• Барьцгүй шийд гаргадаг 

• Тэсхийн аргагүй яриатай 

• Дэгсдүүлэгч 

• Өөдрөг үзэлтэн 



Хүмүүст дараах байдлаар ойлгогдож болно:  

• Сахилга батгүй 

• Сул дорой 

• Тайван бус 

• Гэнэн 

• Замбараагүй 

• Үр дүнгүй 

• Найдваргүй 

• Хэт өөдрөг үзэлтэн 

• Омголон 

• Аар саар зүйл сонирхдог 

• Нөхцөл байдалдаа баригдсан 

• Амархан уурладаг 

Мэргэжлийн шинж чанар  

• Ажилд сайн дураар ажиллах 

• Шинэ үйл ажиллагааг санаачлах 

• Анх харахад гаргууд мэт харагддаг 

• Бүтээлч, олон янзын өнгө аястай 

• Эрч хүчтэй, өөдрөг 

• Агшин зуур эхлүүлдэг 

• Бусдыг нэгтгэн уриалагч 

• Бусдыг онгироож ажлуулж чаддаг 

• Ярьж цаг үрдэг 

• Ажиллахаасаа ярихыг илүүд үздэг 

• Үүрэг хариуцлага умартдаг 

• Чиг үүргээ дагахгүй 

• Амархан анхаарал нь сарнидаг 



• Өөртөө итгэх итгэл амархан алга болдог 

• Сахилга батгүй 

• Эрэмбэгүй ажилладаг 

• Мэдрэмжээрээ шийдвэр гаргах 

Эрчимжилт 

• I хүчин зүйл хэдий их байх тусам асуудал саад тотгорыг төдий их хэмжээгээр 
идэвхитэй яриагаараа, ятгах чадвараараа даван туулна.   

• I хүчин зүйл хэдий бага байх тусам төдий бага хэмжээгээр ярих бөгөөд нөхцөл 
байдалд мэдээлэл, анализ ашиглах хандлагатай байна.  

Зөрчилтэй орчин нөхцөлд 

• I хүчин зүйл нь хэдий их байх тусам хэцүү зөрчилдөөнтэй орчин нөхцөлд ярьж 
тохиролцож, хэлцлийн аргаар хариу үйлдэл хийж аливаа ажлыг зохицуулах гэж 
хичээнэ.  

Сэтгэл хөдлөл 

• I хүчин зүйл нь мөн өөдрөг үзлийн сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр нь хэмжих боломжтой. 
Хэт их I байх тусам өөдрөг жаргалтай байх ба бага байх тусам гутрангидуу 
хандлагатай байна. 

I загварын хураангуй  

!

Өдөөгддөг зүйл: Магтаал, бусдад танигдах
Менежмэнтийн арга барил: Урамшуулалт, сэдэл өгөх
Харилцааны хэлбэр: Борлуулах
Хяналт тавих арга зам: Аман ятгалга
Байгууллага дотор ашигтай тал: Хүмүүстэй сайн ажиллаж чаддаг, баг дотор 

өөдрөг үзэл бодлууд зонхилуулах чадвартай



!
Төрөл зүйлээр ангилсан Дүн шинжилгээ: S загвар – Дотогшоо + Хүмүүс 

Ерөнхий шинж чанар 

• Бусдад таалагдахуйц 

• Үр ашигтай 

• Найдвартай 

• Амьдралд ойрхон 

• Зан чанар нь даруу 

• Тайван 

• Тэнцвэртэй 

• Өрөвч 

• Сэтгэл хөдөлгөөнөө нуудаг 

• Найрсаг 

• Зохион байгуулалттай 

• Хуучинсаг 

• Удирдах дургүй 

• Харилцахад хялбар 

• Тэвчээртэй 

• Дуугай гэвч ухаалаг 

• Сайхан сэтгэлтэй 

• Амьдралд аз жаргалтайгаар эвлэрсэн 

Хүмүүст дараах байдлаар ойлгогдож болно:  

• Өдөөлтгүй 

• Үзэгчийн байр суурьтай 

• Шийдэмгий бус 

• Өөдрөг бус 

• Хэт эвлэрсэн 



• Хэт төвийг сахисан 

• Өөрийгөө өмөөрсөн 

• Аймхай 

• Төлөв даруу 

• Өнгөрсөн хойно нь татгалзах шинжтэй 

• Ажиглагч 

Мэргэжлийн шинж чанар: 

• Чадалтай 

• Тайван амгалан 

• Зохьцуулах чадвартай 

• Зөрчилөөс зайлсхийдэг 

• Түлхүүлэхээс зайлсхийдэг 

• Зорилгын бус чиглэлтэй 

• Тогтвортой 

• Зөвшөөрсөн хандлагатай 

• Асуудлыг голд нь дамжуулдаг 

• Хялбар арга замыг хайдаг 

• Өөрийгөө өдөөж өгөхдөө дутмаг 

• Даалгавараа дуусгах эрмэлзэлтэй 

Эрчимжилт 

• S хүчин зүйл хэдий их байх тусам төдий хэмжээгээр хойрго үйл ажиллагаанд 
оролцоно.  Нэг төсөл эхлүүлсэн л бол дуусгаж, нэг зүйлд нэг удаа л анхаарлаа 
төвлөрүүлэх сонирхолтой. 

• S хүчин зүйл хэдий их байх тусам төдий хэмжээгээр өөрчлөлтийг эсэргүүцдэг.  

• S хүчин зүйл хэдий бага байх тусам үе шат хурдацтай өөрчлөлтөд илүү 
сонирхолтой байна.  

Зөрчилтэй орчин нөхцөлд 

• S хүчин зүйл нь хэдий их байх тусам өнгөрсөн зүйлд бухимдах байдлаар хариу 
үйлдэл үзүүлэх бөгөөд аль болох зохьцон нийлэх гэсэн сонирхолтой.  



Сэтгэл хөдлөл 

• S хүчин зүйл нь сэтгэлийн хөдөлгөөнийг хэмжинэ. 

• S хэдий их байх тусам төдий хэмжээгээр тухайн хүнийг танихад бэрхшээлтэй.  

• S хэдий бага байх тусам илүү нээлттэй дөхөм байдаг. 

  

S загварын хураангуй  

!

Өдөөгддөг зүйл: Аюулгүй байдал
Менежмэнтийн арга барил: Зохион байгуулалт
Харилцааны хэлбэр: Сонсох
Хяналт тавих арга зам: Харзнах
Байгууллага дотор ашигтай тал: Үйлчлэх, дэмжлэг туслалцаа



!
Төрөл зүйлээр ангилсан Дүн шинжилгээ: С загвар – Дотогшоо + Даалгавар 

Ерөнхий шинж чанар 

• Анализ шинжилгээ хийх 

• Төгс төгөлдөрт тэмүүлдэг 

• Үнэнч найдвартай 

• Өөрийгөө золиослогч 

• Нухацтай 

• Бүтээлч 

• Гоц авъяастан 

• Хөгжмийн мэдрэмжтэй 

• Идиалист 

• Ухамсартай 

• Мэдрэмтгий 

• Хувийн сахилга баттай 

• Зорилготой 

• Авъяастай 

• Урлах чадвартай 

• Гүн ухаанч 

Хүмүүст дараах байдлаар ойлгож болно:  

• Дүнсгэр 

• Шүүмжлэмтгий 

• Хууль чандлан сахигч 

• Өс санасан 

• Онол дүгнэлт гаргадаг 

• Төгс бус байдлаасаа улбаалан сэтгэлээр унадаг 

• Уучилж чаддаггүй 



• Сөрөг үзэлтэй 

• Эрс шулуун 

• Шүүмжлэлд эмзэг 

• Нийгмээс тасархай 

• Амьдралаас хол 

• Хүмүүс рүү чиглээгүй 

Мэргэжлийн шинж чанар:  

• Хуваарьлалт чухавчилсан 

• Өндөр стандарттай 

• Шургуу 

• Эмх цэгцтэй 

• Хэмнэлттэй 

• Бүтээлч шийдлүүдийг олдог 

• Жагсаалт, график ба диаграммд дуртай 

• Төлөвлөгөөнд хэт их цаг зарцуулах магадлалтай 

• Төгс төгөлдөр рүү тэмүүлэгч 

• Нарийвчилсан зүйлд сонирхолой 

• Нямбай 

• Зохион байгуулалттай 

• Асуудлыг олж хардаг 

• Эхэлсэн зүйлсээ дуусгаж байж санаа нь амардаг 

• Ажилд дүн шинжилгээ хийхийг илүүд үздэг 

• Хийснээ баталгаажуулах гэж чин сэтгэлээсээ эрэлхийлдэг 

Эрчимжилт 

• C хүчин зүйл их байх тусам хүн бусдын боловсруулсан дүрэм журмыг дагаж 
мөрдөнө.  

• С хүчин зүйл бага байх тусам хувь хүн дүрэм журманд шаардлага тавьж бие даасан 
тусгаар байдлыг эрхэмлэнэ.  



Сөрөг орчин нөхцөлд: 

• Их С төрөл нь үйлдэлийг шүүмжтэй хандан өнгөрсөн хойно бухимдах арга замаар 
нь хариу үйлдэл хийж зөвтгөх оролдлоготой.  

Сэтгэл хөдлөл  

• С хүчин зүйл нь анхаарал болгоомжоор хэмжигддэг. С хүчин зүйл их тусам хувь хүн 
анхаарал болгоомжтойгоор дүн шинжилгээ хийж урагшилдаг. С хүчин зүйл бага 
байх тусам тухайн хүн айдасгүй зоригтой тал руугаа байдаг.  

С загварын хураангуй  

!

Өдөөгддөг зүйл: Систем, үйл явц
Менежмэнтийн арга барил: Дүрэм журам сахих хэрэгжүүлэлт
Харилцааны хэлбэр: Бичих
Хяналт тавих арга зам: Мэдээлэл
Байгууллага дотор ашигтай тал: Чанар, стандарт



!
DISC-ийн онцлог шинжүүд 

Хамгийн их айдаг зүйлс 

Менежментийн хэлбэр 

!
Зан байдлын зорилго 

!

Загвар Айдас 1 Айдас 2
D Давуу талыг ашигласан Бүтэлгүйтэл
I Хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байх Хэн	  ч	  тоохгүй	  болох
S Аюулгүй байдлын алдагдал Өөрчлөлт 
С Шүүмжлэл Зөрчилдөөн

Загвар
D Хүчилсэн “Үүнийг хий!”
I Аман ятгалга “Чи үүнийг хийж чадна”
S Удаашрах “Бид үүнийг хийж чадна”
C Мэдээлэл “Үүнийг зөв хийцгээе”

Загвар
D Хяналттай байх
I Хөгжилтэй байх
S Аюулгүй байх
C Төгс төгөлдөр байх



!
Хувь хүний өсөлт хийх талбар 

Өөрийн тав тухтай байгаа бүсээсээ өөрийн өсөлтийн бүсрүү шилж. Үр ашигтай багийн 
ажилд тэдний өөрсдийн зан байдлын загварыг тодорхой хэмжээгээр тусгах багийн 
гишүүдтэй байх шаардлагатай. Нээлттэй байдал ба зохицох чадвар нь зөрчил ба сресийг 
бууруулах ба харилцааг үүсгэдэг.  

Хэрэв та D бол:  

• “Идэвхитэй” сонсогч байхыг хичээ 

• Бусад багийн гишүүддээ бүх гишүүд хүлээж автал нь өөрийн санаагаа илэрхийл 

• Эзэрхийлсэн болон түрэмгий байдлаа багасга 

• Бусдын үзэл бодол, санаа сэтгэл, хүсэл сонирхолд талархаж ханд 

• Хувийн харилцаандаа илүү их эрч хүч, эелдэг байдал үзүүл 

• Багийн бусад гишүүддээ дэмжиж тусал 

• Өөрийн тодорхойлолт, санаа оноогоо тайлбарлахад илүү цагийг олго 

• Илүү найрсаг байвал хүнд хүртээмж сайтай болно 

!
Хэрэв та I бол:  

• Шийдвэр гаргахынхаа өмнө давуу болон сул талуудыг нь бодолцож хооронд нь 
жишиж бай, мөн түргэн зангаа жаахан дар 

• Илүү зорилго, үр дүнд чиглэсэн бай 

• Өөрийхөө үйлдэл, үг ба сэтгэл хөдлөлөө хянах тал дээр ажилла, 

• Нарийвчилсан тодорхой зүйлс болоод дүн шинжилгээ, анализ хийх тал дээр илүү 
анхаарлаа хандуул 

• Өөрийхөө хэмнэлийг бусад багийн гишүүдтэй тааруулан удаашруулахаа бүү март 

• Бага ярьж, их сонс 

• Бусад багийн гишүүдийн санаануудыг үнэлэн үзэж анхаарал тавь 

• Хийх гэж төлөвлөсөн ажилдаа анхаарлаа төвлөрүүл 

!
Хэрэв та S бол:  



• Өөрчлөлтөд илүү нээлттэй ханд 

• Харилцаандаа шулуун чиг баримталж, илүү шийдэмгий бай 

• Ойр зуурын жижиг үйл явцад санаа тавихаасаа илүүтэйгээр багийн том зорилго, 
гаргаж буй үр дүнд анхаарлаа хандуул 

• Зөрчилдөөн маргаан үүсэхэд нүүр тулж системтэй зохицуулалт хийхэд бэлэн 
бай 

• Илүү уян хатан байдлыг бий болго 

• Зорилгоо биелүүлэхэд өөртөө илүү зөвшөөрөл олго 

•  Илүү их санаачлага гаргаж бай 

• Өөрийн үзэл бодол, санаа сэтгэлээ илүү илэрхийлж сурах тал дээр ажилла 

!
Хэрэв та С бол:  

• Зүгээр ажлыг зөв хийхийг оролдохын оронд “Зөв” зүйл хийх дээр анхаарлаа 
хандуул 

• Бусад үзэл баримтлал, арга барилд шүүмжлэлээ багасгаж хандана уу 

• Багийн зорилгод илүү хурдан хариу үйлдэл хийнэ үү 

• Багийн гишүүдтэй харилцаа тогтоохыг хичээ 

• Илүү шийдэмгий бай 

• Нөхцөл байдалд анхаарал хандуулахаасаа илүүтэйгээр хүмүүс рүү анхаарлаа 
хандуул 

• Бусад гишүүдийн адилаар эрсдлийг хүлээж ав. 

!



!
DISC – ийн зохицол, уусалт 

Зарим хүмүүс нэг төрлийн илүү давамгайлсан зан төлөвтэй байдаг бол зарим хүмүүс хэд 
хэдэн төрлийн төлөвийг хослуулж явах бөгөөд тэдгээрийг бид зохицол харилцан уусал гэж 
ойлговол их тохиромжтой.  

Таны өмнө аяга хар кофе байна гэж төсөөл – та сүү нэм- энэ нь хэдий кофе хэвээрээ 
байгаа боловч 2 найрлагын хослолоос үүдэн амт нь өөр болно – одоо жаахан элсэн чихэр 
нэм- энэ нь бас л өөр амтагдах болно.  

Үүний нэгэн адилаар таны D загвар дээр өөр нэг I –ийг нэмчихвэл гол найрлагыг өөрчилөх 
ба дахиад жаахан S –ийг нэмчихвэл шинж чанар нь ахин өөр болно. 

Энэхүү жишээгээр хэрэв D зан чанар зохилвол, тухайн хүн их шулуухан даалгавар дээр 
суурилсан – магадгүй гөжүүд гэмээр хүн байна.. Хэрэв үүн дээр I –ийг нэмчихвэл тухайн 
хүмүүсээс илүү харилцан, бусад хүмүүстэй харилцах харилцааны хувьд илүү 
хамааралтай, харилцаа холбоотой, ам хэлээрээ тохиролцож, нөлөөлөх, ятгах шатны 
ажиллагаанууд эхэлнэ. Үүнээс шулуухан байдлаа хүндэтгэлтэйгээр үргэжлүүлэхийн сацуу 
харилцааны талын нэмэлт шинж чанарууд үүснэ гэсэн үг.  

DISC –ийн 1-4 загварын хооронд үйлчилдэг 42 өөр өөр нийлэмжүүд байдаг. Энэ нь анхны 
зан ааш зан байдал дээр нэмэлт болдог.  

!



!
Графикыг хэрхэн унших вэ?  

Дундуур байгаа шугамаас хэр зэрэг дээшээгээ цэг гарч зурагдаж байгаа байдлаар нь зан 
байдал төдий хэмжээгээр эрчимтэй зан чанар агуулж байгааг нь илтгэнэ.  

График 

E   

!
График нь голоор нь тасалсан шугамтай байна.  

Нэг буюу түүнээс дээш DISC-ийн цэгүүд энэ шугамаас дээш буюу доош заана.  

Зааж байгаа цэг голын зураас шугамнаас доогуур байх тусмаа төдий хэмжээгээр тийм зан 
байдал нь идэвхигүй хүчгүйг илтгэнэ.  

!
!



!
DISC график 

DISC-ийн мэдээлэл нь хувь хүний талаарх гайхалтай хэмжээний оновчтой мэдээллийг 
багтаасан баримтыг бий болгодог.  

!
3 график нь: 

E  

!
  

Олон нийтэд ойлгогдох байдал /график 1/   

Нэг үйлдэл нөхцөл байдалд хэрхэн хариу үйлдэл хийх вэ 

Бусад хүмүүсийн хүлээн зөвшөөрдөг зан байдал 

Энэхүү графикийг өөрчлөлт хийхэд хамгийн боломжтой. 



!
!

E  

Стресстэй үед ойлгогдох байдал /график 2/ 

Дарамт шахалттай нөхцөлд хариу үйлдэл хийдэг зан хандлага  

Хаалттай талбар 

Төрөлхийн хариу үйлдлүүд өөрчлөгдөхдөө муу байдаг 

!
!
!
!
!
!



!

E  

!
!
Өөрийгөө тодорхойлох байдал /график 3/ 

Өөрсдийн оюун санаандаа байгаа үзүүлэлтийг харуулна 

Өөрийн дүр төрх буюу өөрийгөө тодорхойлох 

Нэг байдал дээр өөрчлөлт үүсэх боломжтой боловч тухайн орчин нөхцөл дээр суурилж 
аажим өөрчлөлтийг бий болгодог.  

!



Графикийн эрчимжилт 

!

E  

!
DISC-ийн графикаас үүдэн гарсан эрчимжилтийг компьютерийн дууны үелзэлтэй 
зүйрлүүлбэл хамгийн амархан тайлбарлагдана.  

Хэрэв та холигчийн удирдлагыг дээшлүүлбэл дууны гаралт ихсэнэ гэх жишээний.  

!
!



E  

Энэ жишээнээс харахад D хамгийн хүчтэй тэгээд I бөгөөд S болон C шугамаас доогуур 
байгаа нь хүчгүй сулхан байгааг харуулж байна. 

!
!
Эрчимжилт 

!
!

Загвар Их Бага
D Бүх юманд шийдвэр гаргана Юу ч шийдэхгүй байхаар амар
I Үг хэлээд хүлээж авахгүй. Үг гаргаж авч чадахгүй.
S Өөрчлөгдөхийг хүсэхгүй байна Агшин зуурт өөрчлөгднө
С Маш их мэдээлэл байхад зөрчилдөөн 

байхгүй
Намайг тоо баримтаар битгий 
уйдаагаад бай



График 3-ийг хараад өндөр цэгийг тодорхойл. Графикт зонхилох буюу үндсэн загварыг 
илтгэж байна. Загварыг тодорхойлсны дараа таарах зан байдлыг жагсаана уу. 

!
График 1ийг хараад график 3тай нь харьцууулж жиш. Энэхүү графикт хувь хүн хэрхэн 
ажлын орчинд дасан зохицохыг харуулж байна. 

!
График 2-ийг хараад График 1 ба 3 тай жиш. Энэхүү графикт хувь хүн хүчтэй дарамтны 
дор хэрхэн хариу үйлдэл хийхийг харуулна.  

E  

!
!
!
!
!



!
!

E  

!



E  

!
!
Графикийг сайн ойлгож авахын тулд танд LUCK хэмээх товчилсон зааварчилгаа хэрэг 
болно.  

L- Look for patterns - Хэлбэр загварыг нь ажиглаж хар 

U- Understand the greatest fears - Хамгийн их айдаг хүчин зүйлсийг нь илрүүл 

C- Check highs and lows - Өндөр болон нам цэгийг шалга 

K- Know strengths and weaknesses - Давуу тал болон сул талаа мэдэж бай 

!



Онцгой Хэлбэрүүд 

DISC загвар нь хааяа онцгой сонин гэмээр загваруудтай ч таарна. 

Эдгээр хэв загварууд нь “ердийн” гэж тооцогдож байгаагаас өөр байх ба хувь хүний 
графикийг хянах үед авч үзэх ёстой.  

!
Дээшээ өргөгдсөн хэлбэр 

Дээшээ өргөгдсөн хэв загвар нь бүх заасан цэгүүд дундуур шугамаас дээгүүр байх 
тохиолдолд үүснэ. 

Энэхүү хэв загвартай хүмүүс нь ихэвчлэн бүх хүмүүст бүх зүйл нь байхыг эрмэлздэг 
хүмүүс байдаг. Тэд бүх 4 идэвхижүүлэлтийн хандлагад хариу үйлдэл хийхээс гадна өргөн 
хүрээний эрэлтийг зохицуулах тал дээр асар их хүчин зүтгэл гаргаж байна. Эдгээр 
хүмүүсийг хэт хөдөлгөөнтэй, хурдан амжилтанд хүрэгсэд мөн хурдтай зүтгэж байна гэж 
тодорхойлогддог. Хэрэв тэдэнд ямар нэгэн асуудал бэрхшээл тулгарвал тэд нэмэлт хүчин 
чармайлт тэднийг зорилгыг биелүүлж чадна гэсэн итгэлтэйгээр илүү ихийг хийж эхэлдэг. 

Энэ нь оролцогчид тухайн даалгавар зорилгоо биелүүлэх хүчин чармайлт гаргаж буй маш 
сайн богино хугацааны гүйцэтгэлд чиглэсэн загвар байж ч чадна. 



E  

!
Доошоо тунасан хэлбэр 

Доошоо тунасан хэв загвар нь бүх заасан цэгүүд дундуур шугамаас дээгүүр байх 
тохиолдолд үүснэ. 

Энэхүү загвар нь хувийн асуудал, өөртөө итгэх итгэл дутмаг, амжилтанд хүрэх боломжгүй 
санаа сэтгэлээс үүдэлтэй. Зан байдал дээр тулгуурлан гаргасан энэхүү загвараас гадна 
шаардлага хангахгүй гүйцэтгэл, хүчин чармайлтгүй байдлыг илтгэнэ. 

Энэ загвар нь муу гүйцэтгэлийг илтгэх ба болзошгүй анхааруулах тэмдэг байж болно.  

(Хоорондоо ойрхон байршилтай график нь хувь хүмүүс тухайн орчин нөхцөлд дарамт 
эсвэл таагүй орчин нөхцөл байдалд байгааг илтгэнэ.) 

!



E  

!
!



Шилжилтийн хэлбэр 

Шилжилтийн гэмээр энэ хэлбэр нь 4 зан төлөвийн байдал нь хоорондоо дээш, доошоогоо 
- 2, +2 харьцаанаас хэтрэхгүйгээр, голын шулуун шугамын гол хавьд ойрхон байрласан 
байрлалыг хэлнэ.  

Энэ хэлбэрийг заримдаа Хамелеон хэлбэр гэж ч тайлбарлах нь бий. Энэ хэлбэр ялангуяа 
ямар нэгэн орчин нөхцөлд орохоороо өөрийн хэв маяг, зан байдлаа өөрчлөн дасан 
шингэхийг хичээснээс үүдэлтэй. Шахуу байрлах тусмаа тухайн орчинд шаардагдаад 
байгаа шинж чанарын шаардлага хэрэгцээг хангах гэж 4 зан чанарын төлөвийн хооронд нь 
сольж шилжилтийн байдалд байдаг. Энэ хэлбэр байнгын байршил биш, ихэвчлэн нэг 
орчин байдлаас гарч, нөгөө байдал руу дасан зохьцож шилжих үеийн, тав тухыг 
эрэлхийлсэн нөлөөллөөс үүдэлтэй.  

Энэ хэлбэр, сайн муугаараа ялгарч харагдахдаа чухал биш, харин онцгой сонин, содон 
байршил гэдгээр нь тайлбарлавал зохистой.  

(Хоорондоо ойрхон байршилтай график нь хувь хүмүүс тухайн орчин нөхцөлд дарамт 
эсвэл таагүй орчин нөхцөл байдалд байгааг илтгэнэ.)

E  

!
!



ISC хэлбэр 

Энэ 3 төлөвийн нийлмэлийг онцгой хэлбэр гэж хэлэхгүй боловч бас л сонин хэлбэрийн нэг 
юм. Энэ үед ISC хэлбэрүүд бүгд шулуун шугамынхаа дээгүүр байрлахыг хэлж байгаа юм. 
(ISC, SIC, CSI, ICS, SCI, CSI бүгд адилхан хамаарна.) 

Ийм хэлбэрийн шинж чанартай хүмүүс ихэвчлэн дэмжих, туслах ажилдаа гаргууд боловч 
бүрэн чиг зорилго зааварчилгаа, дадлага туршлагыг нь эзэмшүүлэх нь зүйтэй. Ингэж 
чадсан үедээ тэд D хэлбэрийн зан төлөвөөс ч илүү хүчтэй, бат суурьтай үр дүнг бий 
болгож, шаардлагатай нөхцөл нь үүссэн үед нь зохицуулж чаддаг.  

D төлөвийн шинж чанарууд ороогүй хэдий ч ISC хэлбэрийн хүмүүс нийгэмд үйлчлэх гүн 
эрмэлзэл сонирхолтой, тэдний үйл ажиллагаа олон талбар, салбаруудад тархах бүрэн 
боломжтой. Харин бүрэн дадлага, ур чадвар суулган таниулах нь хамгийн чухал. Тэдэнд 
ажил үүргийн бүрэн тодорхой зорилго, хийх аргачлал бүгд гарт нь бэлэн ойлгомжтой 
болсон үед л үүнийг хийж чадна.  

 

!



!
 DISC хэв загварын хэт өндөр оноонууд 

Хэт өндөр +6 буюу түүнээс дээш эсвэл -6 буюу түүнээс доош тохиолдолд Оролцогчдын 
графикыг харах хэрэгтэй. Энэ нь эерэг эсвэл сөрөг хүчин зүйлийг харуулах ба энэ нь 
ажлын байран дээрх зан байдал дээр хүчтэй нөлөөлөхүйц байх тул үүнийг анхааралдаа 
аван графикийн нарийвчлал дээр ажиллаж үндсэн дүгнэлтээ гаргах ёстой.   

D I

Хэт өндөр D Хэт өндөр I
Маш эрч хүчтэй түрэмгий байдал Маш олон нийтэч, яриасаг загвар
Ажил үүрэг, даалгаварт чиглэсэн Эерэг аз жаргалтай ажлын уур амьсгал 

хүсэмжлэгч ба ажил хэрэг үүрэг даалгаваас 
илүү харилцааг илүүд тавинаӨрсөлдөх чадвар маш сайн

Зорилгыг харилцаанаас дээгүүр тавьдаг
Хурдан шаламгай хөдөлгөөнтэй байдлыг 
илтгэх ба сорилтонд хариу үйлдэл хийхдээ 
хурдан

Хэт өндөр хэлбэлзэл нь цагийг зөв ашиглах 
болон зорилгын биелэлт дээр хэцүү 
байдалд орж болзошгүй

Хэт их хэлбэлзэл нь хэт түрэмгий байдаг 
зарим тохиолдолд уур бухимдалаар илэрнэ

Хэт бага D Хэт бага I
Идэвхигүй, өрсөлдөх чадвар бага Олон нийтэч бус харилцан хамаарал бүхий 

загвар
Үйлдэл хийхдээ удаан ба шууд эсэргүүцэл 
зэргээс зайлсхийдэг

Ярих дургүй, ярианы бус арга хэлбэртэй

Хэт бага хэлбэлзэл нь хэт идэвхигүй байж 
болно

Хэт бага хэлбэлзэл нь хоорондын харилцаа 
үүсэхэд асуудалтай
Багийн харилцан үйлдэл

S C

Хэт өндөр S Хэт өндөр С
Хэт харилцан хамаарал бий болгох, баг 
төвтэй удаан байр суурь хандлагатай

Нарийвчлал дээр чиглэсэн, тоо баримт 
цуглуулах хичээсээр аливаа ажил зорилгыг 
хойшлуулах, үйл явцыг удаашруулах 
талтай. 

Өндөр S нь хэт өндөр аюулгүй байдал 
болон уламжлалт арга барилыг баримтлана

Дүрэм журамд баригдсан, стандарт арга 
барилыг эвдэх тал дээр асуудалтай

Хэт бага S Хэт бага С
Хэт бага S нь өөрчлөлтийг илтгэнэ Бага нарийвчлал бүхий загвар, чухал 

шийдвэр гаргахал шаардагдах нарийн хүчин 
зүйлүүдийг судлах тал дээр дутагдалтайХэт бага S Нэгэн жигд үйл ажиллагаанд хэт 

тэвчээргүй, туйлбаргүй үйлдэлүүд хийж 
болзошгүй дутагдалтай 



!
Үр нөлөөтэй харилцаа бий болгох дасгал 

Энэхүү хуудсыг ажлын байран дээрх багт, гэр бүлийн түвшинд болон ямарваа харилцан 
үйлдэл шаардлагатай бусад бүлэг хүмүүс ашиглаж болно.  

Үйл явцын төлөвлөгөө - 1 дэх хүн        Үйл явцын төлөвлөгөө - 2 дахь хүн 

Миний хийж үзэх зүйлсүүд:     Миний хийж үзэх зүйлсүүд: 

....................................................................              .................................................................. 

....................................................................              .................................................................. 

....................................................................              ..................................................................  

Нэр Зан төлөвийн байдал, таны 
ойлголтоор

Энэ хүнийг ямар асуудал, орчин 
нөхцөл, зөрчилдөөнийг нь ширүүсгэж 
болох магадлалтай вэ?

1

2.

3.

4



Үр нөлөөтэй харилцаа бий болгох дасгал 

Энэхүү хуудсыг ажлын байран дээрх багт, гэр бүлийн түвшинд болон ямарваа харилцан 
үйлдэл шаардлагатай бусад бүлэг хүмүүс ашиглаж болно.  

Үйл явцын төлөвлөгөө - 3 дахь хүн         Үйл явцын төлөвлөгөө - 4 дэх хүн 

Миний хийж үзэх зүйлсүүд:     Миний хийж үзэх зүйлсүүд: 

....................................................................              .................................................................. 

....................................................................              .................................................................. 

....................................................................              .................................................................. 

Бид юу хийвэл харилцаагаа сайжруулж чадах 
вэ?

Хэн хэндээ эерэг нөлөөтэй харилцаа 
үүсгэхийн тулд ямар аргаар харилцвал 
тохиромжтой вэ?

1.

2.

3.

4



Хүмүүс өөр өөр нөхцөлд өөр өөр зан төлөвийг харуулдаг 

Энэ нь нэг хүн ба нэг зан төлвөөрөө гэдэг шиг ойлголт биш 

Хүний зан чанар өөр өөр нөхцөл орчинд өөрчлөгддөг бөгөөд он цаг улиран өнгөрөх явцад 
өөрчлөгддөг. Ийм учраас тэднийг нэг загвар нэг зан төлөв байдалд түгжиж хэзээ ч 
болохгүй.  

Зан чанарын эрчимжилт  

!
Үүрэг даалгавар, тодорхойлолт  

D – боломжит хурдан арга зам “надад итгэ” 

I -  хөгжилтэй арга  “намайг тоо” 

S - амархан арга зам “Надад итгэ” 

C - хамгийн сайн, хамгийн үр ашигтай арга “надад анхааруул” 

!

D Өндөр ... Хүн бүрийн өмнөөс шийдвэр 
гаргана !
Бага ... Шийдвэр гаргахгүй байхаар шийднэ

D  
Шийдэх ... Хойшлуулах

I Өндөр ... Үг хүлээж авахгүй !
Бага ... Үг гаргаж авч чадахгүй

I  
Ярь... Сонс

S Өндөр ... Өөрчлөхийг хүсэхгүй байна !
Бага ...  Огцом өөрчлөгдөнө

S 
Нэг хэвийн байдал ... 
Өөрчлөлт

С Өндөр ...  тоо баримт, мэдээлэл байхад 
асуудалгүй 
Бага ...     тоо баримт, нарийвчлалаас залхаж 
байна

C  
Тоо баримт ... нэг дороо 
гацах



Хяналт тавих арга зам 

D - Хүчлэх “Үүнийг хий” 

I - Үгээр итгүүлэх “Чи үүнийг хийж чадна” 

S - Азнах “Бид үүнийг хийж чадна” 

С - Мэдээлэл “Үүнийг зөв хийцгээе” 

!
Харилцааны урхи 

D - хэт хүчилсэн буюу түрэмгий 

I - Хэт ярихыг эрмэлзэх 

S - хэт хүлцэнгүй муу гүйцэтгэл 

С - Маш бага ярьж хэт ухаантай байх 

!
!



Өндөр D зан төлөвтэй хүн 

!
Ийм зан төлөвтэй хүн, тайван байж чаддаггүй, зүгээр сууж чаддаггүй. Хэрэв энэ зан 
төлөвийн хүн I зан чанартай хавсарч байгаа тохиолдолд ийм хүмүүс маш ажил хэрэгч 
хувцасладаг. Хэрэв D арай доогуур бол тухайн хүн орчин нөхцөлдөө тааруулж 
хувцасладаг.  

!
Зан чанарын байдал 

• Гар барихдаа хүчтэй 

• Ямар нэг юмнаас цаг хоцорч буй хандлагатай 

• Тэвчээргүй, адгуу 

• Түрүүлж явах гээд байдаг, шулуун шулуухан зан хандлагатай 

• Хийчихнэ, болгочихно гэсэн хандлагатай 

• Өөр хүн ярих үеэр яриаг нь тасалж орж ирдэг 

• Ярих зуур чинь өөр юм амжуулаад авахыг хичээнэ 

• Асуухдаа сорилт тавьсан маягийн асуулт тавина 

• Ширээ нь жаахан замбараагүй 

• Оффис нь хэрэглээндээ тохирсон, олон янзын функцтай боловч гоё тансаг дизайн 
байхгүй 

• Бичиг цаасыг овоолж тавих нь элбэг, файл үүсгэж ялгаж салгаад байхгүй 

• Нүүр рүү чинь эгцэлж, цавчилгүй хардаг 

• Сонирхож байгаа үедээ цээжээ урагшаа, сонирхолгүй үедээ цээж нь хойшоогоо  

• Яриагаа тодруулах үедээ хуруугаараа зааж ярих нь элбэг 

• Хурдхан асуудлыг шийдчих хүсэлтэй 

!
!
!



Өндөр I зан төлөвтэй хүн 

Ийм зан төлөвтэй хүмүүс ихэвчлэн гоё ганган, ажил хэрэгч хувцас өмсдөг. Өдрийг гоё 
хувцаслалтаар эхлэх нь чухал гэж үздэг.  

Нээлттэй, дулаан уур амьсгал бий болгох гэж хичээдэг, гар хүрч, барих маягийн 
хандлагатай.  

!
Зан чанарын байдал, илрэл 

• Их нөхөрсөг гар барилттай - бага зэргийн өргөж, барих 

• Маш өөдрөг, нөхөрсөг 

• Хэзээ л бол хэзээ элдэв янзын түүх ярихад бэлэн байдаг, нилээн яриа 

• Итгэл төрүүлэм 

• Юу мэдрээд байгаагаа хуваалцахаас татгалзахгүй 

• Нөхөрсөг, нийтэч 

• Маш эерэг, хөнгөн шингэн 

• Оффис нь жаахан замбараагүй, зохион байгуулалтгүй байж болзошгүй 

• Өөрийнхөө зургийг ханандаа хадаж, диплом шагналуудаа ил гаргаж тавьсан харагдана 

• Хамгийн сүүлийн, орчин үеийн эд зүйлсээр гангарч, гайхуулах маягийн хандлагатай 

• Нөхөрсөг харцаар ширтэж, нүдээрээ инээмсэглэнэ 

• Нүүр дүүрэн сэтгэлийн хөдөлгөөнөө илэрхийлж гаргадаг 

• Гараа хөдөлгөж ярьдаг (утсаар ярих үедээ ч хамаагүй) 

• Шаардахаасаа илүү, ятгах гэж хичээнэ 

• Хүмүүс өөрийг нь тоохгүй болчих байх гэж бодвол шийдвэр гаргахаасаа зайлсхийдэг 

!
!
!



Өндөр S зан төлөвийн хүн 

!
Ийм төлөвтэй хүмүүс орчин нөхцөлдөө тааруулж хувцасладаг. Тэд биед тухтай, дулаан 
хүйтэнд таарсан хувцаслахыг гоё ганган хувцаслахаас илүү чухалчилж үзнэ. Эрчүүд 
ялангуяа хөлдөө эвтэйхэн, юунд ч өмсөж болохоор нэг гуталтай түүнийгээ он удаан жил 
өмсөх нь бий.  

!
Зан чанарын байдал, илрэл 

• Аюулгүй байх нь чухал - ажлын байр, байгаа байдлаа солих өөрчлөх дургүй. Хангалттай 
удаан цаг оноож тайван өөрчлөлтийг зөвшөөрсөн тохиолдолд л өөрчлөлт хийхийг 
зөвшөөрдөг 

• Шийдвэр гаргахдаа хялбархан, зөөлөн арга барилыг чухалчлана 

• Юманд хариу үйлдэл хийхдээ удаан 

• Маш сайн сонсдог 

• Нөхөрсөг, барьцтай, хүндэтгэлтэйгээр гар барьдаг  

• Оффис нь эрэмбэ дэс дараатай, замбараатай өрсөн бичиг цаастай байх нь бий 

• Гэр бүлийнхээ зургийг ширээн дээрээ тавьдаг 

• Үүдэн дээрээ нэр хаягаа тодорхой байрлуулахыг эрхэмлэдэг 

• Тавилга нь бага зэргийн элэгдсэн байх боловч их тухтай  

• Ямар нэгэн асуудал байвал хүсэлт гаргахаасаа илүү, асуух маягийн хандлагатай 

• Нүдний харцандаа хүндэтгэсэн мэдрэмж төрүүлж харилцдаг 

• Сонсохдоо гаргууд, маш болгоомжтой, анхааралтай сонсдог 

!
!
!
!
!
!
!



Өндөр С зан төлөвийн хүн  

С төрлийн хүмүүс нилээн тогтонги, консерватив маягийн хувцасладаг, гэхдээ маш ажил 
хэрэгч, нөхцөл байдалдаа тохируулж хувцасладаг.  

!
Зан чанарын байдал, илрэл 

• Бага зэргийн сулавтардуу гар барилт 

• Ихэвчлэн маш соёлтой, дипломат харилцаа үүсгэдэг 

• Урьдчилан бэлтгэсэн, яараагүй, зохион байгуулсан, олон талаас нь бодолцсон байдаг 

• Цаг баримталдаг, дипломат 

• Нарийн бодсон, логик, маш тодорхой асуулттай. Тоо баримт, мэдээлэл түшиглэсэн 
хандлагатай - хэрэв энэ тоо баримт нь хангалттай биш бол шийдвэр гаргахаасаа 
хойшлуулдаг 

• Маш зохион байгуулалттай эмх цэгцтэй оффистой байхыг эрхэмлэнэ. Бараг хүн 
байдаггүй гэмээр харагдуулж чаддаг. Ширээн дээр нь зөвхөн ойрын үед ажиллаж байгаа 
файл л байрлана 

• Файлын систем нь бүрэн ажиллагаатай байдаг 

• Олон удаа нүд эгцэлж харахаас зайлсхийсэн маягийн, ялангуяа орчин байдал нь 
аюултай, эрсдэлтэй санагдах үед. Эсвэл дээшээ тааз ширтсэн маягийн нүдний харцаа 
шилжүүлдэг.  

• Хувийн сэтгэл санааны байдлаа хуваалцахаас зайлсхийдэг 

• Нүүрэндээ юу бодож байгаагаа илэрхийлэхгүй байхыг хичээнэ 

• Хэрэв байдал аюултай мэт санагдвал өөрийгөө хамгаалах гэсэн хандлагатай 

• Маргаан зөрчилдөөн гарах үед тоо баримт, хууль дүрэм, мэдээлэл гаргаж ирж, жишээ 
дурьдах магадлалтай.  

!
!
!
!
!
!
!



ШИЙДВЭР ГАРГАХ ӨДӨӨЛТ 

!
Бидний амьдралын чухал чухал үр дүн гаргадаг үеүд ихэвчлэн бидний ямар зорилготой юу 
хүсч байгаад биш, харин ямар үйлдэлийг хийснээрээ ялгардаг. Учир нь өнгөрсөн 
хугацаанд надтай дасгалжуулалт хийсэн олон зуун хүмүүс ихэвлчэн юу хүсээд, ямар 
зорилготой гэдгээ бараг санадаггүй атлаа, зөвхөн юу болоод өнгөрсөн ямар үйл явдал 
болоод өнгөрсөн гэдгийг л санадаг. Хийсэн үйлдэлээрээ бид өөрсдийгөө хэн бэ, ямар зан 
чанартай хүн бэ, ямаршуухан юмыг хийчихдэг хүн бэ гэдгээ тодорхойлдог.  

Амьдрал хэтэрхий богино,  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