
НИЙГМИЙН СТРЕСС, БУХИМДЛЫГ СЭТГЭЛ ЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ТАЙЛБАРЛАХ 

Зорилго:  Хүн өөрийн амьдралын утга учир, зорилгоо тодорхойлсноор өөрт таагүй, хоосон орон 

зайгаа нөхөж чаддаг. Тиймээс амьдралын анхдагч сэдэл бол утга учраа олох явдал бөгөөд 

хүмүүсийн хувьд тулгамдсан асуудал болдог. Иймээс сэтгэл судлаачид хүн амьдралаас өөрийн 

утга учраа хайх асуудлыг судалж үр дүнг нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, үйл ажиллагаандаа тусган 

ажиллах шаардлагатай юм.  

Түлхүүр үг: фрустраци(frustration), утга учир(purpose)  

Оршил: Зорилго гэж юу вэ? Зорилго бол тодорхой хэрэгцээг хангах үйл ажиллагааны онцлох 

хэв шинжийг илэрхийлсэн, тодорхой нөөц зарцуулахаар төлөвлөж, албажуулсан томьёолол 

бөгөөд хүн өөрийн амьдралын утга учраа бүтээх үедээ зорилгоо тодорхойлдог гэж бид үзсэн. 

Монгол хэлний их тайлбар толинд, “Зорилго гэж алс ирээдүйд хүрнэ гэж төлөвлөсөн эрмэлзэл 

юм” гэх мэт олон санааа байдаг . Харин амьдралын утга учир, зорилго хоёр юугаараа өөр вэ? 

гэдгийг бидний зүгээс тайлбарлах гэж хичээе.  Хүмүүс амьдралын утга учраа олхын тулд зорилго 

гэж зүйлийг өөрийн өмнөө би болгодог. Зорилгоо бүтээхийн тулд зорилт тавьж түүндээ хүрэхийг 

хүсдэг, хичээдэг. Өөрөөр хэлбэл, зорилгоо биелүүлэхийн тулд зорилтыг хэрэгжүүлж зорилгоо 

биелүүлэх нь өөрөө амьдралын утга учир юм.  Амьдралын зорилготой, утга учиртай байх нь 

хүмүүст тулгардаг саад бэрхшээлийг мөн сорилтыг даван туулахад чухал ач холбогдолтой бөгөөд 

утга учиргүй амьдрал гэх зүйл ч хүмүүсийн дунд   байна. Ийм үзэл давамгайлсан хүмүүсийн 

ихэнх нь өмнө нь урган гарсан асуудлуудад хат муутай байх ба энэ үзэл нь даамжирвал сэтгэл 

гутрал, амиа  хорлолтоор төгсөх үе байна. Амьдралын утга учир, баримжаалал бага байх тусам 

ажиллаж, амьдарч, сурах сэдэл бага болдог. Амьдралын утга учир нь хэн хүн бүхэнд адилхан 

байдаг бол өөр өөрийнхөө амьдралын талаар санаа тавих,амьдралын зорилгоо тодорхойлох 

амьдралд итгэх итгэл нь харилцан адилгүй байдаг. Иймээс амьдралын утга учир гэж юу болох 

асуудлыг философичид, сэтгэл зүйчид эдүгээ хүртэл судалсаар байна. Утга бүхий амьдрал нь 

хүнийг бүтээлч үйлийн үнэ цэнэ, ёс суртахуун гэгчийг ойлгох боломжийг олгодог. Бүтээлч 

байдал болон таашаалд барагтаа нөлөөлдөггүй зорилго бол хүний ёс суртахууны дээд зан авир 

юм. Энэ нь хүний оршихуйдаа хандах хандлага буюу гадаад хүчин зүйлээс хамаарч өөрчлөгдөж 

буй оршихуй юм. Хүн ямар ч зүйлд бусдыг хуурч мэхлэх хандлага гаргана гэдэг нь эцсийн дүндээ 

өөрөө өөрийгөө хуурч байна гэсэн үг. (Д.С.Лихачёв) Өөрөөр хэлбэл, өөрийн оршихуйг олоогүй, 



олсон ч фрустрацид1(frustration) өртөж өөрийн болон бусдын төлөө, өөрийн амьдралын утга учир 

гэгч  зүйлийн төлөөх үйлдэл хийхгүй байгаа нь өөрийгөө хуурах юм. Амьдралын утга учрыг үл 

ойлгох нь хүнийг ёс суртахуун, оюун санааны талаар эвдэж, амьдрал утгагүй мэт санагдаж 

сэтгэлийн хямралд хүргэдэг .Энэ нь амьдралыг үгүйсгэх амьдралд итгэл алдрах эргэлзэх 

байдлаар илэрдэг. Хүн амьдралаас өөрийн утга учраа хайх нь амьдралын анхдагч сэдэл ба энэ нь 

логик үндэслэлтэй зүйл биш ба дээр дурьдсанчлан хүн бүрийн амьдралын утга учир харилцан 

адилгүй онцгой өөр хоорондоо адил биш шинжтэй байдаг. Мөн энэхүү утга учир гэгчийг олох 

гэж хүсэх үед фрустрацид (frustration)  өртөж болдог. Сөрөг сэтгэл хөдлөл фрустраци (frustration)  

нь үүгээр ч зогсохгүй невроз 2 -ыг үүсгэх ба энэ нь невротик 3  нөхцөлд хүргэнэ. Франклийн 

үзсэнээр бол экзистенцийн хоосрол үүсэх гурван шалтгаан байдаг.  

1. Нэгдүгээрт, хүн бол адгуусан амьтан шиг төрөлхийн зөн билэг ба хүсэлдээ хөтлөгдөн ямар 

нэгэн зүйлийг хийдэггүй.  

2. Хоёрдугаарт, уламжлал заншил, үнэт зүйлс, зөвшилцөл зэрэг нь чухам юу хийх ёстойг хэлж 

өгдөггүй. Чухам юу хийхийг хүсч байгаагаа хүмүүс заримдаа мэдэхгүй байгаа атлаа зүгээр 

л бусдын хийж байгааг болон тэдний хүслийг аялдан дагалддаг.  

3. Гуравдугаарт, суралцагчид редукционизмд-хялбарчлалд өртөх болсон.  

Үүний улмаас хүмүүсийг шийдвэр гаргаж бүтээлч, идэвхтэй ажиллах чадвартай гэж үзэхээсээ илүү 

зөн билэг хүсэл тачаал бүхий, хамгааллын ухамсаргүй механизмуудтай, болзолт нөхцөлөөр 

ажилладаг зүйл мэтээр ойлгох болсон. Экзистенционалист сэтгэл судлал нь хүн бүр өөрөө 

өөрийнхөө төлөө хариуцлага хүлээдэг гэж үздэг. Иймээс хүмүүнлэгийн сэтгэл зүйчид нь өгөгдсөн 

боломжоос чөлөөт сонголт хийж, өөрөө өөрийнхөө төлөө хариуцлага хүлээх чадвартай хүнийг 

үндсэн загвараа болгосон байдаг. (О.Мягмар) Энэ нь хүн ямар ч хэцүү амьдралыг туулан, сэтгэхүй 

нь хаа нэгтээ явсан ч бай түүнд өөрийн гэх амьдрал зайлшгүй байх ёстой. (Виктор Франкл)  Өөрөөр 

хэлбэл хүн бол өөрөө өөрийнхөө амьдрал, туршлагыг зохион бүтээгч, хариуцлага хүлээгч юм. 

Хүмүүнлэгийн сэтгэл зүйчдийн экзистенционалистуудаас авсан нэг гол санаа бол байнгын өсөлт 

хөгжлийн тухай үзэл баримтлал юм. Хүн хэзээ ч хөдөлгөөнгүй хадмал байдалд байдаггүй, тэрээр 

байнгын өсөлт өөрчлөлтөд оршдог. Өөрөөр хэлбэл амьдралын утга учир гэгч зүйл уулийн оргил 

дээр гараад дуусчихдаг шат бус төгсгөлгүй үргэлжилж шинээр урган гарч ирдэг зүйл юм. Үүнээс 

 
1 фрустраци- бухимдал 
2 невроз- мэдрэлийн ядаргаа 
3 невротик- мэдрэлийн ядаргаанд өртсөн хүн 



үзвэл экзистенциональ хүмүүнлэгийн онолын үүднээс жинхэнэ ёсоор амьдарна гэдэг нь ердийн 

биологийн хэрэгцээг хангахаас хавьгүй илүү зүйл юм. Өөрийнхөө өсөлт дэвшлээс татгалзаж 

байгаа хүмүүс бол хүний ёсоор амьдрахад, хүн шиг бүрэн дүүрэн амьдрахад, хүрэлцэхүйц хүч 

чадал нь өөрт байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзаж буй хэрэг юм. Өөрийн чадвар 

боломжоо үгүйсгэх нь нэг ёсны эмгэнэл юм. Учир нь өөрийгөө үгүйсгэсэн, утга учиргүй энэ 

хандлагаас болж хүний боломж ихээхэн хязгаарлагддаг байна. Хүн амьдралынхаа мөч бүрийг утга 

төгөлдөр, бүрэн дүүрэн байлган өөрийн чадвараа дээд зэргээр илэрхийлэн харуулахыг эрмэлзэж 

байх ёстой. Утга төгөлдөр сайн сайхан амьдралыг бүтээн байгуулах урианаас татгалзах нь дээр 

бичсэнтэй адил өөрөө өөрөөсөө урваж байгаатай адилхан зүйл гэж экзистеционалистүүд үздэг. 

Хүний мөн чанараасаа урвасан ийм хүмүүс нь өөрийн оршин тогтнохуйн үндсэн асуудлаа шийдэж 

чаддаггүй. Хүн харин өөрийн амьдралынхаа туршид мөн чанараа эрэлхийлдэг, бүтээдэг өөрийн 

хийсэн үйлдэл болгондоо хариуцлага хүлээх үүрэгтэй, өөрийн гаргасан алдааг нөхцөл байдал ийм 

байсан учраас гэж тайлбарлах учиргүй юм. Тийм учраас хүнийг өөрийгөө бий болгож бүтээх гэсэн 

санаа юм. Хүн нь сэтгэх, өөрийн оршихуйг олж мэдэх чадвартай ба үүнээс үүдээд 

экзистенциализмд өөрийн оршихуйд хариуцлага хүлээдэг, түүнийгээ зорилго, зорилтоор бүтээдэг. 

Өөрийнхөөрөө байхыг хэрэв хүсч байгаа бол өөрийгөө олж мөн өөртөө хариуцлагатай байх ёстой. 

Экзистенциализмын зарчимууд: 

1. Хүний оршихуй мөн чанарынхаа өмнө байна. Орших явцдаа хүн мөн чанараа олдог. Хүн 

өөрийгөө бий болгодог. Бүх л амьдралынхаа туршид өөрийн мөн чанараа олдог. 

2. Хүний оршихуй бол - эрх чөлөөт оршихуй. Эрх чөлөө гэдэгт нь "сэтгэлийн эрх чөлөө" биш 

харин "сонгох эрх" гэдгийг илүүтэй тодотгосон. Уг эрхийг нь хэн ч булааж авч чадахгүй. Хүмүүс 

чөлөөтэй гэдгээ мэдрэхээс илүүтэй "бусдын амьдардагтай адил амьдрахыг" илүүд үздэг.  

3. Хүний оршихуй нь хариуцлагыг агуулдаг: зөвхөн өөрийн төлөө биш эргэн тойрон, дэлхий 

ертөнцийн төлөө ямар нэг үйлдэл хийхдээ хариуцлага үүрнэ гэдгээ байнга санаж явах ёстой. 

4. Түр зуурын төгсгөлөг оршихуй. Хүний оршихуй - энэ бол үхэлрүү харсан оршихуй юм. 

Гүн ухаанч Сартрегийн баталж байгаагаар бид амьдралынхаа утга учрыг бүтээдэггүй харин эрж 

хайж олдог. Амьдралд амжуулах зүйлтэй, утга учиртай хүмүүс амьд байхын төлөө бүхнийг 

хийхэд бэлэн байдаг. Хүмүүст гүйцэлдүүлэх ёстой зорилго, утга учир байвал тэрхүү хүнд 

тохиолдох фрустраци, стрессээс гарах арга замыг даван туулахад бэлэн байдаг. 



 Олон орны хүмүүсийн дунд явуулсан судалгаанд хүрэхийг хүсдэг зүйл, зориолго, утга 

учрыг нь ерөнхий тав хуваан авч бас үзсэн байна(Моррис). Үүнд. 

1. Хариуцлагатай, ёс зүйтэй, өөрт буй зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж түүнийгээ хайрлан 

хамгаалж амьдрах; 

2. Саад бэрхшээлийг давхийн тулд зоримог эрс шийдэмгий, зоримог үйл хийхийг чухал гэж 

үздэг. (Бусдын, өөрийнхөө төлөө) 

3. Өөрийгөө илүү танин мэдэх, өндөр түвшний танин мэдэхүй , бие даасан амьдралыг 

чухалчилдаг. 

4. Бусадтайгаа, байгальтай холбоотой байхыг хүсдэг бусад эх сурвалжтай холбоо тогтооход 

чиглэж өөрийгөө зориулж, хөгжиж амьдардаг. 

5. Мэдэрхүйн таашаалд илүү ач холбогдол өгөх, одоогоороо амгалан тайван амьдрахыг 

хүсдэг.  Эдгээр хэмжээс нь Моррисын хэлсэнчлэн Олон өөр соёлд хамаарах хүмүүс өөр 

өөрсдийн амьдралын утга  учир, аялгууг зохиох 5 өнгө гэж хэлж болохоор байна. Энэ 

тодорхойлт нь хүний сонголтоо хийх үндэс болдог суурь хэмжээсүүдийг тодорхойлход 

бас нэмэр болж байгаа юм.   

  

 

 

Судалгааны явц, үр дүн:  

Амьдралын утга учрыг илрүүлэх судалгаанд Отгонтэнгэр их сургуулийн нэгдүгээр курсийн 16 

оюутан хамрагдсанаас 12.5% (n=2) нь эрэгтэй, 87.5% (n=14) нь эмэгтэй оюутан; Үүнээс 6.25% 

(n=1) нь 25-26 нас; 93.75% (n=15) нь 17-19 насны оюутнууд байна. 

1. Оюутнуудын амьдралын утга учрыг илрүүлэх судалгааны боловсруулалт, үр дүн 

   Диаграмм 1. Оюутнуудын амьдралын утга учрыг илрүүлэх судалгааг 

хүйсээр харьцуулсан нь 



 

Дээрх диаграммаас дүгнэхэд судалгаанд оролцсон эрэгтэй судлуулагчдын 50%(n-1), эмэгтэй 

судлуулагчдын 64.6%(n-9) нь оршихуйн хоосон орон зай буюу утга учир, зорилго дутмаг байгааг 

илтгэж байна. Эсэргээрээ эрэгтэй судлуулагчдын 50%(n-1), эмэгтэй судлуулагчдын 35.7%(n-5) 

амьдралын утга учир, зорилготойг харж болно.   

   Диаграмм 2. Нийт оюутнуудын амьдралын утга учрыг илрүүлэх 

судалгааны үр дүн 

  



Дээрх диаграммаас дүгнэхэд судалгаанд оролцогчдын 62.5%(n-10) оршихуйн хоосон орон зай 

буюу утга учир, зорилго дутмаг, 37.5%(n-6) нь амьдралын утга учир, зорилготой гэж судалгааны 

үр дүн гарсан. 

 

   Диаграмм 3. Та өөрийн амьдралын зорилгоо мэддэг үү?, мэдэхийг хүсэж 

байна уу?  

 

Дээрх диаграммаас дүгнэхэд бидний судалгаанд оролцогчдын 81.25%(n=13) амьдралын зорилго 

утга учраа мэдэхийг хүсэж байгаа бөгөөд 18.75%(n=3) оролцогчид утга учир, зорилгоо мэддэг 

гэж үзсэн байна.  

Судалгааны үр дүнгээс харахад:  

•   Судалгааны үр дүнгээс үзвэл (диаграмм 2.) амьдралын утга учиртай, зорилготой 

судлуулагчид 37.5% байсан ба оршихуйн хоосон орон зай буюу утга учир, зорилго дутмаг 

судлуулагчид 62.5%(n-10)-г эзлэж байна.    

•  Судалгааны үр дүнгээс үзвэл (диаграмм 3.) амьдралын утга учиртай, зорилготой 

судлуулагчид 37.5% байсан бөгөөд амьдралын утга учраа мэдэхийг хүсэж буй 

судлуулагчид 81.25%-г эзэлж байна. Өөрөөр хэлбэл, амьдрал нь хэдий утга учиртай мэт 

мэдрэгддэг ч өөрөө түүнийгээ ухамсарлаж чадаагүй судлуулагчид байна гэж харж болно. 



 Амьдрал бол зовлон, харгислал үүний гол цөмийг үгүйсгэх аргагүй чамайг зовоож 

ганцаардуулж сөхрүүлэх болно. Хэдий ийм зүйл тохиолдсон ч алдаж болохгүй ганц зүйл бол 

амьдралын утга учир, бусдын төлөөх зүтгэх явдал юм. Үүнтэй хүмүүс сонголтгүй нүүр тулдаг. 

Мөн амьдралын утга учрыг хайх биш өөрөө өөрийнхөө, бусдын төлөө бүтээх ёстой зүйл юм. 

• Хүнээс  бүх зүйлийг булааж болох ч гганц л зүйлийг булааж чадахгүй. Тэр нь хүн тухайн 

нөхцөл байдалд хандах хандлага, өөрийн утга учраа бүтээх ёс  суртахуунлаг эрх чөлөө юм. 

• Ницшегийн хэлсэн " Юуны төлөө амьдарч байгаагаа мэддэг хүн бүхий л “яаж”-ыг даван 

туулж чаддаг" гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бидэнд хэрэгтэй зүйл нь өдөр хоног өнгөрөөсөн 

амар тайван амьдрал бус өөртөө байгаа бүхнээ дайчлан фрустрациа даван туулж зорилтыг 

ашиглаж зорилгоо биелүүлж амьдралын утга учраа бүтээх явдал юм.  

Бидэнд амьдралын утга учир, түүнийг даван туулах байгалиас өгсөн зөн билэг, далд ухамсрын 

шинжтэй нөгөөтэйгүүр өвлүүлж өгөх боломж байхгүй. Их сургуульд суралцах нь оюутнуудын 

амьдралын хэв маягийг өөрчилж, аливаа бэрхшээлийг даван туулж, мэргэжил эзэмших, 

мэргэжилдээ эзэн болох жинхэнэ сэтгэл ханамжийг өгөх маш хэцүү туршлага байх ёстой гэж 

судлаачид үздэг. Гэсэн хэдий ч сэдвийн хүрээнд авч судалсан олон судалгаанд фрустрациа давах, 

дасан зохицох чадвар сул, их сургуулиа төгсөж чадахгүй, завсардаж байгаа олон тооны оюутнууд 

байгааг харуулж байна. Винсент Тинтогийн (Tinto, V. 1996) бүтээлд “...их дээд сургуулиудаас 

оюутнуудын завсардсан гол шалтгаан нь тэд суралцахуйн болон дасан зохицлын бэрхшээл, шинэ, 

хүнд зорилтуудтай тулгардаг, үүрэг хариуцлагын мэдрэмж султай, суралцахуйн гадаад сэдэлтэй, 

санхүүгийн дутагдалтай байх зэрэг байна”  гэжээ. Элиас Хабибах (Elias, H. 2009) нарын 

хамтарсан судалгааны бүтээлд “Сургууль завсардсан буюу төгсөхөөсөө өмнө сургуулиа орхисон 

хүмүүсийн 57% нь их сургуульд орсноос хойш амьдралдаа сэтгэл хангалуун бус байдаг. Сэтгэл 

ханамжгүй байгаатай холбоотой хүчин зүйлүүдэд зорилго, утга учиргүй амьдрал, санхүүгийн 

асуудал, хичээлийн бэрхшээл, бие махбодын асуудал, ажлын байрны хомсдол, гэр бүлийн 

асуудал орно. Эдгээр хүчин зүйлсээс олонх нь амьдралын утга учиргүй байх асуудалтай шууд 

болон шууд бусаар холбоотой байж болно” гэж үзсэн байдаг. 

Ерөнхий боловсролын болоод их дээд сургуулийн амьдрал бол олон сурагч, оюутны хувьд 

боловсрол, нийгмийн шинэ орчин, хэм хэмжээнд дасан зохицох үйл явцыг даван туулах үе 

байдаг. Иймээс ЕБС, их, дээд сургуулийн сэтгэл зүйч, профессор багш нарын нэн тэргүүнд хийх 

ажил бол оюутнуудын амьдралдаа хандах хандлага өөрөөр хэлбэл,  утга учир, зорилго болон 



сурах сэдлийн асуудлыг судалж, мэргэжлийн чадамжийн хөгжил, хувийн амжилтыг дээшлүүлэх, 

тэднийг шинэ орчинд бүх талаар хөгжүүлэх, сургах, сэтгэл зүйн хамтын ажиллагааг оновчтой 

болгох нөхцөлөөр хэрхэн хангах тухайд шинжлэх ухааны үндэстэй судалгаа, шинжилгээний 

ажил явуулж, үр дүнд нухацтай хандах нь зүйтэй юм. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 

сурагчаас оюутны амьдралд ороход Э.Эриксоны (Erikson, E) эпигенетик зарчим ёсоор амьдралын 

бүхий л үед явагддаг шилжилт, хямралын үеийг мөн адил даван туулах шаардлага үүсдэг учраас 

энэ шилжилтийн үеийг хурдан бөгөөд эерэгээр даван туулахад нь хувь хүний онцлог шинжүүдээс 

гадна, хүрээлэн буй орчны болон хүмүүсийн нөлөөлөл, дэмжлэг чухал үүрэгтэй юм. Үүнээс 

харвал сурагчдад амьдралын талаарх ойлголт, зорилго, зорилт дутмаг тэдэнд үүнийг ойлгуулах 

сургалт, хамт олон, хүрээлэн буй орчин дутуу дулимаг байгаатай холбоотой юм. 

 Иймд бид цаашид хичээлийн хөтөлбөр стандартаа сайжруулж, сургалтаар сурагч, 

оюутанд ямар чадвар, дадлыг түлхүү эзэмшүүлэх, сургуулийн бусад үйл ажиллагаагаар сурагч, 

оюутныг хэрхэн хөгжүүлэх боломжийг эрэлхийлэх нь зүйтэй. Амьдралын зорилгоо олох нь  

зөвхөн өөрийн төлөө биш эргэн тойрон, дэлхий ертөнцийн төлөө ямар нэг үйлдэл хийхдээ 

хариуцлага үүрэх явдал учир амьдралын утга учраа олохыг хүссэн суралцагчид амьдралын утга 

учраа олох шаардлагатай ба үүн дээр тулгуурлан ЕБС, их дээд сургуулийн ангийн зөвлөх багш, 

мэргэжилтнүүд сурагч, оюутнуудад зөвлөгөө өгөх цаашлаад боловсролын системд мэдлэг чадвар 

эзэмшүүлэх асуудлаас гадна хандлага эзэмшүүлэхийг чухалчилж, ерөнхий боловсролын 

сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт тусгаж өгөх хэрэгцээ байгааг харуулж байна. Мөн энэ талаарх 

судалгаа шинжилгээг илүү өргөн хүрээг хамруулж хийж үзэх хэрэгтэй. 
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