НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУСГАЙ ТӨВ

АЛБАН ХААГЧДЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН
НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ

2018 оны 7 дугаар сарын 6

Улаанбаатар хот

ЗОРИЛГО: Тусгай төвийн ажилтан, албан хаагчдаас далд стресс, оюуны хөгжлийн түвшин,
албан харилцаа хандлага, бие хүний хэв шинж бүхий судалгааг авч сэтгэл зүйн онцлогийг
тодорхойлоход чиглэнэ.
ХАМАРСАН ХҮРЭЭ: Судалгаанд нийт 14 ажилтан албан хаагчид хамрагдсан. Үүнээс эрэгтэй
4, эмэгтэй 10 хүн оролцсон байна.
СУДАЛГААНЫ АРГА: Бие хүний хэв шинжийг судлах Г. Айзенк арга зүй, М. Мейлийн оюун
ухааны аналитик сорил, А.А Карелина, М., Владос нарын сэтгэц, геометрийн тест, Л.
Ханины далд стрессийг судлах арга зүйг тус тус хэрэглэсэн болно.
СОРИЛ №1
1. Далд стрессийн түвшин тодорхойлох сорилд оролцсон 14 хүний 11 стрессийн түвшин
31-ээс доош оноо буюу 78.5% стресс бага байна. Энэ нь харилцаа болон сэтгэцийн
эрүүл мэндэд эрсдэлгүй юм. Харин үлдсэн 21% далд стрессийн түвшин дунд буюу
сэтгэцийн эрүүл мэнд, харилцаа эрсдэлтэй бөгөөд мэдрэл сэтгэц нь амархан хямарч
улмаар стресст орох магадлалтай. Тоон үзүүлэлтыг график 1-т харуулав.
График 1
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Тус байгууллагын ажилтан албан хаагчдын далд стрессийн түвшин бага гарсан нь
ажиллах сэтгэл зүйн орчин болон ажлын бүтээмжинд эерэг нөлөөтэй.
СОРИЛ №2

2. Оюун ухааны хөгжлийн
графикт 2-т харуулбал:

түвшинг тогтоох сорилд нийт 11 хүн хамрагдсан. Үр дүнг
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Нийт ажилчдын 63,5%- ийн IQ хөгжлийн түвшин онц, сайн гарсан байна. Энэ нь
сэтгэхүйн бие даасан, уян хатан, бүтээлч, авхаалжтай чанарууд төдийгүй, харьцуулах,
хийсвэрлэх, тодруулах үйлдлүүд өндөр хөгжсөн чадварлаг хүмүүс болох харагдаж байна.
Харин IQ хөгжлийн түвшин дундаас доош сул үзүүлэлтийн хувьд сэтгэл хөдлөл давамгайлсан
харилцаа үйл ажиллагаа тод илэрч байна.
СОРИЛ №3
Ажил хэргийн харилцааны нийтлэг чадварыг тодорхойлох сорилд: Нийт 14 хүн
хамрагдсан. Судалгааны үр дүнг харьцуулан үзвэл, Үүнд:
1. 21,4% бусдыг шүүмжлэлгүй байгаагаар нь хүлээн авдаг нийцтэй, хүмүүсийн сэтгэл
хөдлөлд чиглэсэн харилцааны хяналт дунд зэргийн хүмүүс.
2. 35,7% бусдыг өөрөөрөө хэмжин үнэлдэг энэ нь заримдаа
харилцаанд саад
учруулдаг. Гэсэнч уурлаж, бухимдал бага, эвгүй зүйлтэй тулгарвал зайлсхийх арга
хэрэглэдэг харилцааны хяналт сайтай хүмүүс.
3. 21,4% Ажлыг удирдан зохицуулах бусдын өмнөөс шийдвэр гаргахад бэлэн байдаг нэр
төрөө эрхэмлэдэг, харилцаа нь хүмүүсрүү бус ажилруу чиглэсэн албаны харилцаатай.
4. 21,4% Бусдаас хамааралгүй байх дуртай хэдий ч бусдыг сайн сонсож чаддаг,
харилцаа нь тухайн нөхцөл тохиолдол, сэтгэл хөдлөл, зөн совинд хөтлөгддөг
харилцааны хяналт сул хүмүүс. Тус үзүүлэлтийг график 3- т харуулбал:
График 3
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Ажил хэргийн харилцааны чадварын түвшин 57,1 % сайн гарсан нь байгууллагын албан
хаагчид өдөр тутмын харилцаанд зөрчил бага байна. Харин үлдсэн хувь нь ажил үүрэг,
ажлын хүнд нөхцлөөс хамаарч харилцаанд зөрчил гардаг талтай. Энэ нь тэдний сэтгэцийн
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй учраас сэтгэл зүйн аргуудыг хэрэглэх хэрэгтэй.
СОРИЛ №4
Бие хүний хэв шинийг тодорхойлох сорил: Үүнд нийт 14 хүн оролцсон байна. Үүнээс
Холерик 6, Флегматик 3, Меланхолик 2, Сангвиник 2 Амбоверт 1 гарсан. Хүснэгт 1
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Тоон үзүүлэлтийг график 4,5-д харууллаа. График 4
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График 4- өөс үзэхэд тус байгууллагын хамт олны 42,8% холерик, 21,4 % флегматик
үлдсэн хувийг меланхолик, сангвиник эзэлж байна.
График
5

Судалгаанд оролцогсодын 57,4% гадагшаа чиглэсэн хэв шинж харин 35,7% дотогшоо
чиглэсэн хэв шинжийн хүмүүс харагдаж байна. Эдгээр хэв шинжүүд нь харилцаанд
харьцангуй нийцтэй байдаг.
Дүгнэлт
Судалгааны үр дүнгээс үндэслэн дараах дүгнэлтэнд хүрч байна. Үүнд:
1. Оюун ухааны хөгжлийн түвшинг тодорхойлох сорилын үр дүнд, нийт ажилтан албан
хаагчдын 63,5% онц, сайн гэсэн үнэлгээ авсан нь мэргэжлийн өндөр ур чадвартай,
бүтээлч, бие даасан, авхаалж самбаатай, гүн сэтгэдэг, оюунлаг болох нь харагдаж
байна.
2. Тус байгууллагын ажилтан албан хаачид хүнд нөхцөлд ажилладаг боловч стрессийн
түвшин 78,5%-иар бага гарсан
шалтгаан нь албан хаагчдын ажлын дадлага
туршлагатайг харуулахаас гадна, холерик буюу ачаалал даах чадвартай, хүнд
нөхцөлд мэдрэлийн ядралт бага авдаг хэв шинжийн хүн 42,8%- ийг эзэлдэгтэй
холбоотой юм. Нөгөө талаас ажлын ачааллыг тэнцүүлэн удирдан чиглүүлж зохион
байгуулдагтай холбоотой байж болох юм. Гэсэн ч энэхүү сэтгэл зүйн үндсэн биш
судалгаа нь 6 сарын хүчинтэй ба цаг хугацаанд дахин оношлох шаардлага гарч
байдаг.Харин үлдсэн 21% стрессийн дунд түвшинд хамрагдсан бөгөөд ихэвчлэн
нийгмийн ажилтнуудад илэрч байна.
3. Бие хүний хэв шинжийн хувьд 57,4% гадагшаа чиглэсэн: Өрөөр хэлбэл зориг
шаардсан хэцүү ажлаас айж шантардаггүй, шулуун шудрага, авхаалж самбаатай,
шийдэмгий хүчтэй, хурдан уурлаж, хурдан мартдаг, орчинд амархан дасдаг, сэтгэл
хөдлөл нь ил тод. Өөртөө итгэлтэй, тэргүүлэх хандлагатай, нээлттэй, биеэ хянахдаа
сул, хөгжилтэй, илэн далангүй, яриасаг, сэргэлэн, заримдаа хариуцлага алдах талтай
хөдөлгөөнтэй хүмүүс юм.
Дотогшоо чиглэсэн хэв шинж 35,7% бөгөөд ихэвчлэн тайван дуу цөөтэй, зөөлөн
сэтгэлтэй үйлдэл нь урьдаас бодсон. Ёс зүйг дагадаг, асуудлыг урьдаас төлөвлөх
сонирхолтой, бодлогоширсон, бэрхшээлийг хурц тусгадаг, мэдрэмжээ хянадаг,
хатуужил, тэвчээртэй, сэтгэл хөдлөл багатай, уурлаж уцаарлах нь бага, сэтгэлийн
тэвдэх, сандрах байдалд орох нь элбэг, хариуцлагатай хүмүүс байна.
4. Ажил хэргийн харилцааны нийтлэг чадварын судалгааны үр дүнд, харилцааны хяналт
57,1% сайн гарсан. Энэ нь мэргэжлийн баг хамт олон болон бие хүний хэв шинжийн
зохицол харагдаж байна. Харилцааны хяналт 21,4% сул үнэлэгдсэн нь хувь хүний
сэтгэл зүйн байдал, ажлын хүнд нөхцөлтэй шууд холбоотой.
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