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 ئارتۇقچىلىق، ئاجىزلىق، پۇرسهت ۋە تهھدىت
 )قىسىم-1(

 ئهركىن سىدىق
 كۈنى-22ئاينىڭ -7يىلى -2010

ــدا كــوۋېي  ــدىنقى قېتىمقــى ماقالهمنىــڭ ئهڭ ئاخىرى مهن ئال
ئهپهنــدىنىڭ كىتابىــدىن ئېلىنغــان مۇنــداق بىــر مهزمــۇننى بايــان 

ھهر بىـر ئـادهم تۇغۇلغانـدىال بىـر قىـسىم سـوۋغات : قىلغان ئىدىم
بـۇ سـوغاتالر تاالنـت، . بىلهن بىلله تۇغۇلىدۇ) »gift«ئىنگلىزچه (

ئىقتىدار، ئىمتىياز، ئهقىل ۋه پۇرسـهت قاتـارلىقالرنى ئـۆز ئىچىـگه 
ئالغان بولـۇپ، ئهگهر سـىز ئـۆزىڭىز ئـۇالرنى بايقـاش، تهرهققىـي 
قىلدۇرۇش ۋه ئىشلىتىش يولىـدا تىرىـشچانلىق كۆرسهتمىـسىڭىز، 

ــۇ ي ــزده مهڭگ ــۇالر ئىچىڭى ــدۇئ ــۇرۇنۇپ تۈرىۋېرى ــا . ۇش ــۇ تۇغم ب
 : خىلى بار3سوۋغاتالرنىڭ ئهڭ مۇھىمىدىن مۇنداق 

ئىنسانالرنىڭ ئـۆز يـولىنى ئـۆزى تـالالش ئهركىنلىكـى ۋه ) 1(
 .ھوقۇقى

ــۇالر ) 2( ــۇپ، ئ ــسىپالر بول ــاكى پرىن ــانۇنىيهتلهر ي ــى ق تهبىئ
 .دۇنياۋى ياكى ئۇنىۋېرسال بولىدۇ، ھهمده مهڭگۈ ئۆزگهرمهيدۇ

-مـاددىي: ئىقتىـدارلىرى- تۈرلۈك ئهقىل4انالرنىڭ ئىنس) 3(
-ئىجتىمائىي، مهنىۋىي، ۋه روھىي ئهقىل-ئىقتىسادىي، ھېسسىي

 .ئىقتىدارلىرى
مهن ھازىرغىچه تور بهتلهرده ئېالن قىلغان ماقالىلىرىمنىڭ بىر 

 خىــل تۇغمـــا 3قىــسمىدا، ئۇيغــۇر ياشـــلىرىنىڭ يۇقىرىــدىكى 
ۈك پايدىلىنااليــدىغانلىقى ســوۋغاتلىرىدىن قانــداق قىلــسا ئۈنۈملــ

ــدىم ــده توختال ــشىمىغان دهرىجى ــسىدا ئوخ ــۇ مهن . توغرى بولۇپم
ــايىگه  ــڭ غ ــلهش ۋه ئۇنى ــشان تىك ــان نى ــتىم يازغ ــدىنقى قې ئال
ــشان تىكــلهش  ــده، نى ــسىدىكى ماقالهم ــى توغرى ــشتىكى رول يېتى
ئادهملهر ئۆزىنىڭ يۇشۇرۇن ئېڭىنى گولالپ، ئـۆز كـۆڭلىنى ئـۆزى 

ىلىپ پروگراممىالپ، شۇ ئارقىلىق ئۆزىنىـڭ ئۈچۈن ئىشلهيدىغان ق
ئــارتۇقچىلىقى، يۇشــۇرۇن كــۈچى ۋه ئهتراپىــدىكى پۇرســهتلهردىن 
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ئۈنۈملۈك پايـدىلىنىپ، ئـۆزى كـۆزلىگهن مهقـسهتلهرگه يېـتىش 
ــدىم ــۆتكهن ئى ــهندۈرۈپ ئ ــى چۈش ــانى ئىكهنلىكىن ــۇ . جهري ئاش

مهزمۇنالرغا ناھايىتى يـېقىن كېلىـدىغان، غهرىـپ ئهللىرىـده بىـر 
هقىقهتهنمــۇ نهپ بېرىــدىغان ئۈنۈملــۈك ئۇســۇل بولــۇپ ئېتىــراپ ھ

كۆلهمده ئومۇمالشقان، ئىستراتېگىيىلىك پىـالن -قىلىنىپ، كهڭ
 سـۆز 4تۈزۈشنىڭ بىر ئۇسۇلى بـار بولـۇپ، ئـۇ ئۇسـۇل تۆۋهنـدىكى 

 :بىلهن ئىپادىلىنىدۇ
 Strength -ئارتۇقچىلىق 

Weakness -ئاجىزلىق 
Opportunity - پۇرسهت 

Thread -  تهھدىت 
يۇقىرىدىكى سۆزلهرنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكىسى ئاشۇ سۆزلهرنىڭ 
ئىنگلىزچه ئاتىلىشى بولۇپ، ئهگهر ئاشۇ ئىنگلىزچه ئاتالغۇالرنىڭ 

» SWOT«بــاش ھهرىپىنــى بىرلهشــتۈرۈپ بىــر ســۆز تۈزســهك، ئــۇ 
 Swot «شۇڭالشقا غهرىـپلىكلهر بـۇ ئۇسـۇلنى . دېگهن سۆز بولىدۇ

 Swot.  دهپ ئاتايـدۇ)»Swot Analysis« ئىنگلىـزچ ( »ئانـالىزى
يىلـى شـىركهتنى -1949ئانالىزىنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشى ) س ۋ و ت(
يىلىغـا -1960. باشـالنغان ىالنالشتىكى يېڭى يـۈزلىنىش بىـلهنپ

 »Fortune500Company« كهلگهنده، ئامېرىكىدىكى ئىنگلىزچه
ــق   ــدىغان ئهڭ داڭلى ــسىده 500دهپ ئاتىلى ــىركهتلهرنىڭ ھهممى  ش

دېــگهن خىــزمهت ئــورنى » شــىركهت پىالنــالش باشــلىقى«ىن بىــرد
ــان ــىس قىلىنغ ــدىن. تهس ــۈزلىنىش كۈن ــۇ خىــل ي كــۈنگه -ب

كېڭىيىپ، ستانفورد تهتقىقـات ئىنـستىتۇتى ۋه ھـاۋارد ئىگىلىـك 
ئىنـستىتۇتى قاتـارلىق ئـورۇنالردىكى نۇرغـۇن مۇتهخهسسىـسلهر ۋه 

 SWOTيىلى -1969تهتقىقاتچىالرنىڭ ئهمگىكىنىڭ نهتىجىسىده 
 .ئانالىز ئۇسۇلى رهسمىي مهيدانغا كهلگهن

دهپ كىرگـۈزۈپ » Swot Analysis«مهن بۈگـۈن گۇگۇلغـا 
يـۈز ئوتتـۇز  يهنى بىـر مىليـون سـهككىز (1830000باقسام، جهمى 

ــڭ ــى) مى ــجه چىقت ــارتۇق نهتى ــن ئ ــاپ . دى ــۆزنى كىت ــۇقىرىقى س ي
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 دىكى كىتـاپ www.Amazon.comساتىدىغان دۇنياۋى تور بېتى 
 نهتىــجه 2372دىغان ئورۇنغــا كىرگــۈزۈپ ئىــزدهپ باقــسام، ئىزدهيــ
 ئانــالىز ئۇســۇلى دۇنيــادىكى تهرهققىــي SWOTدېــمهك، . چىقتــى

ــشىپ  ــايىتى كهڭ ئومۇملى ــۇ ناھ ــلهرده ھهقىقهتهنم ــان دۆلهت تاپق
مهن ئۇشبۇ يازمامدا ئاشۇ ئۇسۇلنى قىسقىچه تونۇشـتۇرۇپ . كهتكهن
 .ئۆتىمهن

 ئانـالىز SWOTساسالنغاندا، مهن توردىن تاپقان ئۇچۇرالرغا ئا
ئۇسۇلىنى ئىشلىتىدىغان ئادهم ياكى تهشـكىالتالردىن مۇنـداقلىرى 

 :بار
 ئايرىم شهخسلهر-ئايرىم 
 كارخانىالر-شىركهت 
 ئىدارىلهر-مهكتهپ 
 مهبلهغ سېلىش ئىنستىتۇتلىرى 
 ھۆكۈمهت ئورگانلىرى 
 پايدا تاپمايدىغان ئاممىۋى تهشكىالتالر 
 تىيه ۋه سىياسىي تهشكىالتالرسىياسىي پار 
 ۋه باشقىالر 

. تولۇق يازىمهن دېسهم بۇ تىزىملىك ئۇزىراپ كېتىۋېرىـدىكهن
ــاي ــۇ يهرده توختىت ــۇنى مۇش ــۇڭا ئ ــۇلى SWOT. ش ــالىز ئۇس  ئان

ئىستراتېگىيىلىك پىالن تۈزۈشكه دۇچ كهلگهن ھهر قانداق شهخس 
ـــدىلىق -ۋه تهشـــكىالت ئىنـــستىتۇتالر ئۈچـــۈن ناھـــايىتىمۇ پاي

ــايىتى كهڭ  ــسىنىڭمۇ ناھ ــوللىنىش دائىرى ــڭ ق ــا، ئۇنى بولغاچق
مهن ئۇشبۇ يازمامدا بـۇ . بۇلىشىنى ئاسانال تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن

ئۇســۇلنىڭ ئــۆزۈم ئۇيغــۇر ياشــلىرى ئۈچــۈن ئهڭ پايــدىلىق، دهپ 
يهنى، بۇ ماقاله . قارىغان قىسمىنىال قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن

كىـشىلىك «قىـسمىدا -1ئۇنىـڭ جهمئىي ئىككى قىسىم بولۇپ، 
SWOTشــىركهت «قىــسمىدا بولــسا -2نــى، »  ئانــالىزىSWOT 
 تۈرلۈك تۇغمـا سـوغۇتىنى 3ئۆزىنىڭ . نى تونۇشتۇرىمهن» ئانالىزى

ئهڭ يۇقىرى دهرىجىده قېـزىش ۋه جـارى قىلدۇرۇشـنى ئىـستهۋاتقان 
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ئۇيغۇر ياشلىرى، بولۇپمـۇ ھـازىر ئوتتـۇرا يـاكى ئـالىي مهكتهپـته 
ــا ــان ئوقۇۋاتق ــزمهت ئىزدهۋاتق ــته خى ــۇچىالر ۋه جهمئىيهت ن ئوقۇغ

ياشالر، ھهمده ھازىرقى ۋه كهلگۈسىدىكى ئۇيغـۇر كارخـانىچىالر ۋه 
ــتىم  ــر قې ــازمىنى بى ــۇ ي ــڭ ب ــك ئىگىلىرىنى ــىي ئىگىلى خۇسۇس

 .ئهستايىدىل ئوقۇپ چىقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن
  ئانالىزىSWOTكىشىلىك . 1

نچه تولـــــۇق ئهگهر ســـــىز ئـــــۆز تـــــاالنتلىرىڭىزنى قـــــا
ــاتىڭىزدا مۇۋهپپهقىيهتلىــك  ــۆز ھاي ئىشلىتهلىــسىڭىز، ســىزنىڭ ئ

شۇنداقال، ئهگهر . بولۇش ئېھتىماللىقىڭىزمۇ شۇنچه يۇقىرى بولىدۇ
ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ ئــاجىزلىقلىرىنى قــانچه تولــۇق چۈشهنــسىڭىز، 
ھهمده ئـۇ ئاجىزلىقلىرىڭىزنىـڭ سـىز شـۇغۇللىنىۋاتقان ئىـشالرغا 

ــان ــىرىنى ق ــان تهس ــىز بولغ ــسىڭىز، س ــده ئازلىتالى چه زور دهرىجى
ـــاز بولىـــدۇ ـــالىزى SWOT. تارتىـــدىغان زىيـــانمۇ شـــۇنچه ئ  ئان

ــۇق  ــاجىزلىقلىرىنى تول ــلهن ئ ــارتۇقچىلىقلىرى بى ــڭ ئ ئۆزىڭىزنى
بايقاش، ھهمـده ئۇنىڭـدىن كېلىـپ چىقىـدىغان پۇرسـهت بىـلهن 
ــاردهم  ــده ي ــشىڭىزغا زور دهرىجى ــالىز قىلى ــوغرا ئان ــدىتلهرنى ت تهھ

 ئانالىزىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك يېرى شۇكى، ئـازراق SWOT. هيدۇبېرهل
ــۇن  ــدىغان نۇرغ ــهل قاراي ــادهتته س ــىز ئ ــارقىلىق، س ــويلىنىش ئ ئ

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، سىز ئۆزىڭىزنىڭ . پۇرسهتلهرنى بايقىيااليسىز
ــا  ــىزنىڭ ئالغ ــارقىلىق، س ــۋېلىش ئ ــق بىلى ــاجىزلىقلىرىنى ئېنى ئ

ن تهھـدىتلهرگه يولىـدا ئىلگىرىلىشىڭىزگه توسالغۇلۇق قىلىدىغا
ئهگهر سـىز ئـۆزىڭىزنى . تاقابىل تۇرااليسىز ۋه ئۇالرنى يوقىتااليسىز

SWOT ئانــالىزى ئــارقىلىق باھــاالپ باقــسىڭىز، ئۆزىڭىزنىــڭ 
ئهتراپىڭىزدىكىلهر بىـلهن بولغـان پهرقىنـى تېپىـپ چىقااليـسىز، 
ھهمده بۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىڭىز تىكلىگهن نىشانغا قـاراپ ئالغـا 

ىـــرىلهش ئۈچـــۈن زۆرۈر بولغـــان ئاالھىـــده تاالنـــت بىـــلهن ئىلگ
 .ئىقتىدارالرنى تېخىمۇ ياخشى يېتىلدۈرهلهيسىز

ــدا،  ــۈن ئېيتقان ــكىالت ئۈچ ــر تهش ــادهم ۋه ھهر بى ــر ئ ھهر بى
ئارتۇقچىلىق بىـلهن ئـاجىزلىقالر ئىچكـى ئامىـل بولـۇپ، پۇرسـهت 
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 .بىلهن تهھدىتلهر بولسا تاشقى ئامىلالرغا مهنسۇپ بولىدۇ
 ئانـالىزى ئېلىـپ SWOT ئۆزىڭىز توغرىسىدا بىر قېـتىم سىز

بېـــرىش ئۈچـــۈن، تۆۋهنـــدىكى ســـوئالالرنىڭ جـــاۋابىنى يېزىـــپ 
 .چىقسىڭىز بولىدۇ
 :ئارتۇقچىلىقالر

  باشــقىالردا يــوق، ئهممــا ســىزده بــار ئــارتۇقچىلىقالر يــاكى
قايسىالر؟ بۇنىڭغا ماھـارهت، ) »Advantages«(پايدىلىق ئامىلالر 
ۈرۈش گۇۋاھنامىــسى، مهدهنىــيهت سهۋىيىــسى ۋه ئوقــۇش پۈتتــ

 .كىشىلىك مۇناسىۋهتلىرى قاتارلىقالر كىرىدۇ
 سىز قايسى ئىشالرنى باشقىالردىن ياخشىراق قىالاليسىز؟ 
  ـــىته ـــايلىق ۋه ۋاس ـــدىغان ب ـــسىڭىز بولى ـــىز پايدىالن س

 مهنبهلىرىدىن قايسىلىرى بار؟
  بولۇپمـــۇ ســـىزنىڭ باشـــلىقىڭىز(ســـىزنىڭ باشـــقىالر( 

 نهزىرىدىكى ئارتۇقچىلىقلىرىڭىز قايسىالر؟
  سىز ئۆزىڭىزنىڭ قايـسى نهتىجىلىرىـدىن ھهممىـدىن بهك

 پهخىرلىنىسىز؟
  باشقىالر نامايـان قىاللمىغـان، ئهممـا سـىز ئىـشىنىدىغان

 قىممهت قاراشلىرى قايسىالر؟
  سىزده باشقىالردا يوق كىـشىلىك مۇناسـىۋهت تورلىرىـدىن

نىڭ تهســىر دائىرىــسى چــوڭ كىــشىلهردىن قانــداقلىرى بــار؟ ســىز
 قايسىلىرى بىلهن كىشىلىك ئاالقىڭىز بار؟

) »Perspective«(بۇ سوئالالر ئۈستىده ئۆزىڭىزنىـڭ نهزىـرى 
) »Point of view«(نهزىـرى -بويىچه، ھهمده باشـقىالرنىڭ نۇقتـا

شــۇنداقال بهك ئېھتىياتچــان يــاكى تارتىنچــاق . بــويىچه ئويلىنىــڭ
ئهگهر بـۇ سـوئالالرنىڭ . هدهر ئوبيېكتىـپ بولـۇڭئىمكـانق. بولماڭ

جـــاۋابلىرىنى تېپىـــشتا قىينىلىـــپ قالـــسىڭىز، ئالـــدى بىـــلهن 
ئۇالرنىـڭ بىـر . ئۆزىڭىزنىڭ شهخسىي خاراكتېرىنى يېزىپ چىقىـڭ

ئـۆزىڭىزنى . قىسمى سىزنىڭ ئـارتۇقچىلىقىڭىز بۆلىـشى مـۇمكىن
ئهتراپىڭىزدىكــى كىــشىلهر بىــلهن سېلىــشتۇرۇش ئــارقىلىقمۇ 
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مهسـىلهن، ئهگهر . ۆزىڭىزدىكى ئـارتۇقچىلىقالرنى بايقىيااليـسىزئ
ــــۇپ،  ــــاتىكچى بول ــــۈك ماتىم ــــايىتى كۈچل ــــر ناھ ــــىز بى س
ئهتراپىڭىزدىكىلهرمۇ ماتېماتىكىدا ناھايىتى كۈچلۈك بولىدىكهن، 
بــۇ ســىزنىڭ ھــازىرقى خىــزمهت ئــورنىڭىزدىكى ئــارتۇقچىلىقىڭىز 

ن زۆرۈر بولغان بىر ئهمهس، بهلكى ھازىرقى خىزمهت ئورنىڭىز ئۈچۈ
 .قابىلىيهت بولىدۇ
 :ئاجىزلىقالر

  ئۆزىڭىزنىــڭ ئىــشهنچى ئــاجىز بولغىنىــدىن ســىز ئــادهتته
 ئۆزىڭىزنى ئېلىپ قاچىدىغان ئىشالر قايسى؟

  ســـىزنىڭ ئهتراپىڭىزدىكـــى كىـــشىلهرنىڭ نهزىرىـــدىكى
 ئاجىزلىقلىرىڭىز قايسى؟

 رىغا سىزنىڭ ئوقۇشىڭىز ۋه ماھارهت يېتىلـدۈرۈش كۇرسـلى
نىسبهتهن تولۇق ئىشهنچىڭىز بارمۇ؟ ئهگهر بولمىسا، سـىز قايـسى 

 جهھهتته ئهڭ ئاجىز؟
  ،سىزنىڭ سهلبىي خىزمهت ئادهتلىرىڭىز قايسى؟ مهسـىلهن

سىز ئىشقا داۋاملىق كېچىكىپ كېلهمسىز؟ سىز رهتسىزمۇ؟ سىزنىڭ 
ئاسان ئاچچىقىڭىز كېلهمدۇ ياكى سـىز بېـسىمغا يولىـدا تاقابىـل 

 مسىز؟تۇرالما
  سىزنىڭ ئۆزىڭىزنىـڭ خىـزمهت دائىرىـسى ئىچىـده سـىزنى

ئارقىغا تارتىپ تۈرىدىغان بهزى كىشىلىك خاراكتېرلىرىڭىز بارمۇ؟ 
ــسىڭىز  ــن ئورۇنالشتۇرمى ــق يىغى ــىز داۋاملى ــىلهن، ئهگهر س مهس
بولمايــدىغان بىرســى بولــسىڭىز، ســىزنىڭ باشــقىالرنىڭ ئالــدىغا 

ىڭىــز ســىز ئۈچــۈن بىــر چىقىــپ سۆزلهشــتىن قورقىــدىغان مىجهز
 .ئاجىزلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

بــۇ جهھهتنىمــۇ خۇسۇســىي ۋه ئىچكــى نۇقتــا بىــلهن تاشــقى 
سـىزده . نۇقتىنىڭ ھهر ئىككىسىده تۇرۇپ تهھلىـل قىلىـپ بېقىـڭ

باشقىالر ھـېس قىلغـان، ئهممـا ئـۆزىڭىز سـهزمىگهن ئـاجىزلىقالر 
اۋاملىـق بارمۇ؟ سىزنىڭ خىزمهتداشلىرىڭىز مـۇھىم خىزمهتلهرنـى د

ســىزدىن ياخــشىراق قىالمــدۇ؟ ســىزنىڭ جــاۋابلىرىڭىز رېئاللىققــا 
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سىز ئـۆزىڭىزنى راھهتـسىز ھـېس قىلدۇرىـدىغان . ئۇيغۇن بولسۇن
 .ئاجىزلىقالرغا قانچه بۇرۇن تاقابىل تۇرسىڭىز شۇنچه ياخشى

 :پۇرسهتلهر
  ــاردىمى ــىزگه ي ــڭ س ــى تېخنولوگىيهلهرنى ــسى يېڭ قاي

ــ ــقىالردىن ي ــىز باش ــدۇ؟ س ــاردهملهرگه تېگى ــوردىن بهزى ي اكى ت
 ئېرىشهلهمسىز؟
  سىز شۇغۇللىنىۋاتقان ئىگىلىـك تـۈرى ھـازىر تهرهققىـي

قىلىۋاتامــدۇ؟ ئهگهر تهرهققىــي قىلىۋاتقــان بولــسا، ھــازىرقى بــازار 
 ئهھۋالىدىن پايدىلىناالمسىز؟

  سىزنىڭ ئۆزىڭىزگه ياردهم قىالاليـدىغان يـاكى سـىزگه
ــلىھهتلهرنى بېرهله ــشى مهس ــستراتېگىيىلىك ياخ ــر ئى ــدىغان بى ي

 كىشىلىك مۇناسىۋهت تورىڭىز بارمۇ؟
  سىز ئۆز شىركىتىڭىزدىكى قانداق يېڭى يۈزلىنىـشلهرنى

 كۆرۈۋاتىسىز؟ ئۇالردىن قانداق پايدىلىنااليسىز؟
  ســىز بىــلهن رىقابهتلهشــكۈچىلهر ئىچىــده بهزى مــۇھىم

سـىز ئۇالرنىـڭ ئىشالرنى قىاللمايۋاتقانالر بارمۇ؟ ئهگهر بـار بولـسا، 
بــۇ مهزمــۇن مېنىــڭ : ئىزاھــات(خاتالىقلىرىــدىن پايدىلىناالمــسىز؟ 

سۆزۈم بولماستىن، ئۇنى مهن ئـۆزۈم كـۆرگهن بىـر ماتېرىيالـدىن 
 .)ئهركىن سىدىق-ئهينهن ئالدىم
  ــۇغۇللىنىۋاتقان ــىز ش ــاكى س ــىركىتىڭىز ي ــىزنىڭ ش س

 ر بارمۇ؟سانائهت دائىرىسىده باشقىالر تېخىچه تولدۇرمىغان بوشلۇقال
  ــدارلىرىڭىز يــاكى ســىزنىڭ خــام ئهشــيا ســىزنىڭ خېرى

ــارازى  ــشالرغا ن تهمىنلىگــۈچىلىرىڭىز شــىركىتىڭىزدىكى بهزى ئى
بولۇۋاتامدۇ؟ ئهگهر شۇنداق بولسا، سىز بىر ئامـال تېپىـپ چىقىـش 

 ئارقىلىق بىر يېڭى پۇرسهت يارىتاالمسىز؟
ڭ بۇنىڭدىن باشـقا يهنه بىـر مـۇھىم ئىـش، سـىز ئۆزىڭىزنىـ

ئارتۇقچىلىقلىرىنى ئوبدان تهھلىـل قىلىـپ، ئاشـۇ ئـارتۇقچىلىقالر 
ــدۇ ــهتلهر يارىتاالم ــى پۇرس ــۈن يېڭ ــىز ئۈچ ــۆز-س ــوق، دهپ ئ -ي

ـــڭ ـــۆزىڭىزدىن ســـوراپ بېقى ـــڭ . ئ شـــۇنداقال، ســـىز ئۆزىڭىزنى
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ــــۇ  ــــپ، ئهگهر ئاش ــــپ چىقى ــــۇق تېپى ــــاجىزلىقلىرىنى تول ئ
ئــاجىزلىقلىرىڭىزنى تۈگهتــسىڭىز ســىزگه يېڭــى پۇرســهتلهر 

 .يوق، دهپ ئوبدان ئويلىنىپ بېقىڭ-ارىتىالمدۇي
 :تهھدىتلهر

  ھازىرقى خىزمهتته سـىزگه توسـالغۇ بولۇۋاتقـان نهرسـىلهر
 قايسى؟
 اليىـھه -سىزنىڭ خىزمهتداشلىرىڭىزنىڭ ئىچىده پىالن ) »
Project« ( يــــاكى خىــــزمهت ئــــورنى ئۈچــــۈن ســــىز بىــــلهن

 رىقابهتلىشىۋاتقانالر بارمۇ؟
 ــاكى ــز ي ــان خىزمىتىڭى ــا بولغ ــدىغان رولغ ــىز ئويناي  س

 ئېھتىياج ئۆزگىرىۋاتامدۇ؟
  تېخنولـــوگىيهدىكى يـــېڭىلىقالر ســـىزنىڭ خىـــزمهت

 ئورنىڭىزغا تهھدىت سېلىۋاتامدۇ؟
  ســىزنىڭ ئاجىزلىقلىرىڭىزنىــڭ ئىچىــده ســىزگه تهھــدىت

 پهيدا قىلىدىغانلىرىمۇ بارمۇ؟
هتلىك مۇشۇنداق ئانالىزنى ئېلىپ بېرىش سىزنى ناھايىتى قىمم

ئـۇ سـىزگه قايـسى ئىـشالرنى قىلىـش . ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلهيـدۇ
ـــاقلىنىۋاتقان  ـــده س ـــدۇ، ھهم ـــىتىپ بېرى ـــۈكىنى كۆرس زۆرۈرل

 .مهسىلىلهرنى توغرا چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ
  ئانالىزىSWOTنىشان ۋه . 2

ھهققىــدىكى » نىــشان تىكــلهش«مهن ئۆزۈمنىــڭ ئالــدىنقى 
 5لىشقا تېگىـشلىك مۇنـداق ماقالهمده، نىشان تىكلهشته ئهمهل قى

ئېنىـق يـاكى كونكرېـت بولـۇش، : ئۆلچهمنى تونۇشتۇرغان ئىـدىم
ئۆلچىگىلى بولىدىغان بولـۇش، ئهمهلـگه ئاشـۇرغىلى بولىـدىغان 
بولۇش، غايه يـاكى تهشـكىالتنىڭ تـۈپ مهقـسىتىگه توغرىالنغـان 

 SWOT. بولۇش، ھهمده ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش ۋاقتـى ئېنىـق بولـۇش
ان تىكلهش ئۈچۈنمۇ پايدىالنغىلى، شۇنداقال ئۇنى ئانالىزىدىن نىش

بىــر نىــشاننى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ئۈچۈنمــۇ خىــزمهت قىلــدۇرغىلى 
 .بولىدۇ
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 ئانـالىزى ئـارقىلىق بىـر نىـشاننى SWOTنىشان تىكلهشته، 
ــدىغان ــۇرغىلى بولى ــگه ئاش ــدىغانلىقى -ئهمهل ــى (بولماي -3يهن

 ئهگهر سـىز يهنـى،. ھهققىده ھۆكـۈم چىقـارغىلى بولىـدۇ) ئۆلچهم
ئالدى بىلهن ئۆزىڭىزنىڭ بىر نىشانىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشـى بىـلهن 
ــاجىزلىقىڭىز،  ــارتۇقچىلىقىڭىز، ئ زىــچ مۇناســىۋهتلىك بولغــان ئ
پۇرسهتلىرىڭىز ۋه تهھـدىتلىرىڭىزنى تولـۇق تېپىـپ چىقـسىڭىز، 

بولمايــدىغانلىقىنى خېلــى -ئاشــۇ نىــشانغا يهتكىلــى بولىــدىغان
ــسىز ــوغرا مۆلچهرلىيهلهي ــۆزىڭىز . ت ــدا ئ ــۇ جهريان ــىز مۇش ئهگهر س

ــــــدىغانلىقىنى  ــــــى بولى ــــــشانغا يهتكىل ــــــگهن نى تىكلى
 4ئېنىقلىيالىسىڭىز، كېيىنكى باسقۇچ سۈپىتىده سىز يـۇقىرىقى 

SWOT ــــگه ــــشانىڭىزنى ئهمهل ــــىدا نى ــــرى ئاساس  ئېلېمېنتلى
ئهگهر . ئاشۇرۇشنىڭ ئىستراتېگىيىلىك پىالنىنـى تـۈزۈپ چىقىـسىز

زى باسقۇچىدا ئهسـلىدىكى نىـشانىڭىزنى  ئانالىSWOTسىز مۇشۇ 
ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولمايدىغانلىقىنى بايقىسىڭىز، ئهسـلىدىكى 
ــر  ــاكى ئۇنىــڭ ئورنىغــا باشــقا بى نىــشانىڭىزدىن ۋاز كېچىــسىز ي

 .نىشاننى تىكلهيسىز
بهزى نىــشانالردىن ۋاز كهچكىلــى يــاكى ئــۇنى ئــۆزگهرتكىلى 

ن كېيىنكى بىر قانچه مهسىلهن، ئهگهر سىزنىڭ بۇنىڭدى. بولمايدۇ
يىللىــق غــايىڭىز بىــر ئــالىي مهكــتهپكه قوبــۇل قىلىــنىش يــاكى 
ســىزنىڭ بۇنىڭــدىن كېيىنكــى يېــرىم يىللىــق نىــشانىڭىز بىــر 
ــانلىقچه ۋاز  ــۇالردىن ئاس ــىز ئ ــدىكهن، س ــپىش بولى ــزمهت تې خى

بۇنـداق . كېچهلمهيسىز ياكى ئۇالرنى ئاسانلىقچه ئۆزگهرتهلمهيسىز
 ئانالىزىـدىن بىـر ئىـستراتېگىيىلىك SWOTئهھۋالدا، ئهگهر سىز 

ــايىتى ياخــشى  ــسىڭىز، ناھ ــۈپىتىده پايدىالن ــورالى س ــالش ق پىالن
يهنـى، بۇنـداق ئهھۋالـدا سـىز ئالـدى بىـلهن . ئۈنۈمگه ئېرىشىسىز

SWOT ئانالىزى ئاساسىدا ئـۆز نىـشانىڭىزغا يېتىـشكه پايـدىلىق 
ن بولغـــان ئـــارتۇقچىلىقلىرىڭىزنى، ئۇنىڭغـــا زىيـــانلىق بولغـــا
-ئاجىزلىقلىرىڭىزنى، ئۇنىڭغا پايـدىلىق بولغـان تاشـقى شـهرت
-شارائىتالرنى، ھهمده ئۇنىڭغا دهخلـى قىلىـدىغان تاشـقى شـهرت
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ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆز نىـشانىڭىزغا . شارائىتالرنى تېپىپ چىقىسىز
بولۇپمۇ سىز . يېتىشنىڭ ئىستراگېيىلىك پىالنىنى تۈزۈپ چىقىسىز

- بولغان ئىچكى ۋه تاشـقى شـهرتمۇشۇ باسقۇچتا ئۆزىڭىزده كهم
 .شارائىتالرغا قانداق ئېرىشىش پىالنىڭىزنى تۈزۈپ چىقىسىز

ــايهم ئوقۇشــنى ئهڭ  ــر غ ــده تۇرغۇزغــان بى مېنىــڭ كىچىكىم
يۇقىرى پهللىگىچه ئوقۇش، مـۇمكىن بولـسا چهت ئهلـگه چىقىـپ 

يىلى يانۋاردا شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتىغا -1978ئوقۇش بولغاچقا، 
-1دېيىلىـدىغان » تهييـارلىق باسـقۇچى«ن، كىرگهندىن كېـيى

كېيىنكـى ئىككـى يىـل . يىلى خهنزۇ تىلىنـى قـاتتىق ئۆگهنـدىم
پهن خهنـزۇ -ئىچىده ئۆزلۈكۈمدىن ئۆگىنىپ، مهكتهپنىڭ تهبىئى

 يىللىق دهرس قىلىپ ئۆتىلىدىغان ئىنگلىز تىلى 3ئوقۇغۇچىلىرىغا 
لــسا  يىلــدا بو2ئهڭ ئــاخىرقى . دهرســلىكىنى ئۆگىنىــپ تــۈگهتتىم

ــسىنىمۇ  ــۈن گرامماتىكى ــڭ پۈت ــپ، ئۇنى ــى ئۆگىنى ــاپون تىلىن ي
ـــۈگهتتىم ـــاپونىيىگه ھۆكۈمهتنىـــڭ ئىمتىھـــان . ت گهرچه مهن ي

 ياش ئوقۇتقۇچىالر بىـلهن بىلـله 16ئارقىلىق تاللىشى بىلهن باشقا 
بارغان بولساممۇ، ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئامېرىكىغـا كېلهلىـشىمده 

ىكىم ناھـايىتى زور رول ئۆزلۈكۈمدىن ئىنگلىـز تىلـى ئـۆگهنگهنل
 ئانالىزىنى بىر غايىنى ئهمهلـگه SWOTمانا بۇ يۇقىرىقى . ئوينىدى

 .ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىشلىتىشنىڭ بىر مىسالىدۇر
 :توغرىالش ۋه ئايالندۇرۇش

SWOT ــر ــشنىڭ يهنه بى ــۈك پايدىلىنى ــدىن ئۈنۈمل  ئانالىزى
ـــــــوغرىالش  ـــــــدۇرۇش ) »Matching«(ئۇســـــــۇلى ت ۋه ئايالن

)»Converting«( ـــــڭ ـــــز، ئۆزىڭىزنى ـــــوغرىالش دېگىنىمى  ت
ـــهتلهرگه  ـــدىغان پۇرس ـــشقا بولى ـــارتۇقچىلىقلىرىنى پايدىلىنى ئ
ماسالشــتۇرۇپ، شــۇ ئــارقىلىق رىقــابهت جهھهتتىكــى ئهۋزهللىكنــى 

ئايالنـدۇرۇش دېگىنىمىـز بولـسا، . قولغا كهلتۈرۈشنى كۆرسـىتىدۇ
ئۆزگهرتىش ئىستراتېگىيىسىدىن پايـدىلىنىپ، ئـاجىزلىق بىـلهن 

ـــد ـــنى تهھ ـــهتكه ئايالندۇرۇش ـــلهن پۇرس ـــارتۇقچىلىق بى ىتنى ئ
ئهگهر سىز ئـاجىزلىق بىـلهن تهھـدىتنى ئـارتۇقچىلىق . كۆرسىتىدۇ
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بىلهن پۇرسهتكه ئايالندۇرالمىسىڭىز، سىز ئۇالرنى ئىمكانىيهتنىـڭ 
 .بارىچه ئازايتىش ئۈچۈن تىرىشىشىڭىز كېرهك

  ئانالىزىSWOTخىزمهت تېپىشتىكى . 3
ر ئۇيغۇر دىيارىدىكى ياشلىرىمىز ئۈچـۈن خىزمهت تېپىش ھازى

ئىنتايىن قىيىن بىر ئىشقا ئايالنغان بولۇپ، مهن ھهر قېتىم يۇرتقا 
ــگه  ــرهر نهتىجى ــزدهپ بى ــش ئى ــۈرگهن ۋه ئى ــسىز ي ــدا ئىش بارغان
ئېرىشهلمىگهن ياشـالرنى ئۇچراتقىنىمـدا، ئـۇالر ئۈچـۈن ناھـايىتى 

ىـشلىرىنىڭ بىل-بولۇپمۇ ئۆزۈمنىـڭ تونـۇش. ئازابلىنىپ كېتىمهن
بــالىلىرى ئىچىــدىكى ئۇيغــۇر دىيارىــدىكى يــاكى ئىچكىــرى 
ئــۆلكىلهردىكى ئــالىي مهكتهپلهرنــى پۈتتــۈرۈپ قايتىــپ كېلىــپ، 

- تىن ئاشـسىمۇ ئىشـسىز ھالـدا ئاتـا25خىزمهت تاپالماي، يېشى 
ئانىلىرى بىلهن بىرگه ياشاشـقا مهجبـۇرى بولغـان ياشـالرنىڭ مهن 

هتلىرى كۆز ئالدىمـدىن خېلـى بىلهن كۆرۈشكهن ۋاقىتتىكى قىياپ
ــدۇ ــر مهزگىلگىــچه كهتمهي ــۇزۇن بى ھــازىر خىــزمهت تېپىــشتا، . ئ

ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئۇيغۇر دىيارىـدا باشـقىالر بىـلهن بـاراۋهر ئورۇنـدا 
ــوق ــشىش ئىمكــانىيىتى ئاساســهن ي ــۇرۇپ رىقابهتلى ــۇنداق . ت مۇش

ئهھۋالدا، يهنى خىزمهتكه ئېلىش ئادىللىق ۋه باراۋهرلىـك ئۈسـتىگه 
قۇرۇلغان رىقابهت ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلمايدىغان بىر جهمئىيهتته، 
سىزنىڭ مهلـۇم بىـر خىـزمهت ئۈچـۈن قانـداق ئاالھىـدىلىكىڭىز ۋه 
. ئارتۇقچىلىقىڭىزنىــڭ بۆلىــشىنىڭ ئاساســهن پايدىــسى بولمايــدۇ

شۇنداق بولسىمۇ، مهن ماقالىنىڭ مۇشۇ قىسمىدا، خىزمهت تېپىشقا 
الىزىنى قىــسقىچه تونۇشــتۇرۇپ  ئانــSWOTپايــدىلىق بولغــان 

ــۆتىمهن ــڭ . ئ ــزمهت ئىزدىگۈچىلهرنى ــشىنىمهنكى، خى  SWOTئى
ئانــالىزىنى بىلىــشى ئــۇنى بىلمىگهنــگه قارىغانــدا كــۆپ ياخــشى 

تۆۋهنـده مهن . بولۇپ، ئۇنى بىلىـش خېلـى چـوڭ پايـدا يهتكۈزىـدۇ
SWOT ئانالىزىنىڭ خىزمهت ئىزدهش بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغـان 

 .قىسقىچه خۇالسىلهپ ئۆتىمهنتهرهپلىرىنى 
 :ئارتۇقچىلىقالر

بۇ سىزنىڭ ئىچكى ئىجابىي ئاالھىدىلىكىڭىز بولۇپ، ئـۇالرنى 
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ئۆزىڭىز كونترول قىالاليسىز، ھهمده ئۇالردىن پىالن تۈزۈشته تولۇق 
 :بۇنىڭغا تۆۋهندىكىدهك ئامىلالر كىرىدۇ. پايدىلىنااليسىز

 خىزمهت تهجرىبىلىرى 
 ــازىرغىچه تاماملى ــۋانھ ــان ئۇن ــالر ۋه ئالغ ــان ئوقۇش -غ

 گۇۋاھنامىالر
  ــــۈك ــــىدىكى كۈچل ــــپىي ساھهس ــــڭ كهس ئۆزىڭىزنى

مهسـىلهن، قـاتتىق دېتـال، يۇمـشاق (تېخنىكىلىق بىلىملىرىڭىـز 
 )دېتال ۋه كومپيۇتېر تىللىرى

  بىر سـاھهدىن باشـقا بىـر سـاھهگه يـۆتكهپ ئىـشلهتكىلى
ۈچلۈك سـۆزلهش ۋه مهسىلهن، ناھايىتى ك(بولىدىغان قابىلىيهتلهر 

 )يېزىش قابىلىيىتى
  مهسـىلهن، كۈچلـۈك خىـزمهت (كىشىلىك خـاراكتېرىڭىز

ئۆزىڭىزنى ياخشى تىزگىنلهش ئىقتىـدارىڭىز، -ئهخالقىڭىز، ئۆز
ــابىلىيىتىڭىز،  بېــسىم ئاســتىدىمۇ خىزمهتنــى ياخــشى قىلىــش ق
ئىجادچـــانلىقىڭىز، ئۈمىـــدۋارلىقىڭىز، ۋه يـــۇقىرى دهرىجىلىـــك 

 )جۈرئىتىڭىز
 بىلىــشلىرىڭىز، ۋه مۇناســىۋهت تــورىنى -ياخــشى تونــۇش

 پۇختا قۇرغانلىقىڭىز
 كهسپىي ئورۇنالر بىلهن بولغان ئاالقىڭىز 

 :ئاجىزلىقالر
بۇ ئىچكى سهلبىي ئامىلالرنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، ئـۇالرنى 
ــۆزىڭىز  ــۇالرنى ئ ــده ئ ــسىز، ھهم ــونترول قىالالي ــۆزىڭىز ك ــىز ئ س

ئـۇالر تۆۋهنـدىكىلهرنى ئـۆز . اليـسىزتىرىشىش ئارقىلىق ياخشىلىيا
 :ئىچىگه ئالىدۇ
خىزمهت تهجرىبىڭىزنىڭ كهم بۆلىشى 
 ــتا ــشى، ۋه ئوقۇش ــۆۋهن بۆلى ــڭ ت ــۇش نهتىجىڭىزنى ئوق

 تاللىغان كهسپىڭىزنىڭ خاتا بۆلىشى
  نىـــــشانلىرىڭىزنىڭ كهم بۆلىـــــشى، كىـــــشىلىك

بىلىمىڭىزنىــــڭ كهمچىــــل بۆلىــــشى، كونكرېــــت خىــــزمهت 
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  بۆلىشىبىلىمىڭىزنىڭ كهم
 تېخنىكىلىق بىلىمىڭىزنىڭ ئاجىز بۆلىشى 
  ــشىش، ۋه ــىۋهت، خهۋهرلى ــشىلىك مۇناس ــدېرلىق، كى لى

 باشقىالر بىلهن بىرگه ئىشلهش ماھارىتىڭىزنىڭ ئاجىز بۆلىشى
  خىزمهت ئىـزدهش ۋه تېـپىش قابىلىيىتىڭىزنىـڭ تـۆۋهن
 بۆلىشى
  مهســىلهن، خىــزمهت (ســهلبىي كىــشىلىك خــاراكتېرلهر

ىڭىزنىــڭ ناچــار بۆلىــشى، تــۈزۈمگه بــوي سۇنۇشــىڭىزنىڭ ئهخالق
ئــاجىز بۆلىــشى، ئۆزلــۈكىڭىزدىن ئالغــا ئىنــتىلىش روھىڭىزنىــڭ 
كهمچىل بۆلىشى، بىر ئىشنى ئاسانلىقچه قـارار قىاللماسـلىقىڭىز، 

 )تارتىنچاقلىقىڭىز ۋه بهك ھېسسىياتچان بۆلىشىڭىز
 :پۇرسهتلهر

ىدىغان بولـۇپ، شارائىتنى كۆرسـىت-بۇ ئىجابىي تاشقى شهرت
ــۇالردىن  ــا ئ ــسىز، ئهمم ــۆزىڭىز كــونترول قىاللماي ــۇالرنى ســىز ئ ئ

ـــدۇ ـــسىڭىز بولى ـــشىپ باق ـــۈن تىرى ـــدىلىنىش ئۈچ ـــۇالر . پاي ئ
 :تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  ســـىزنىڭ كهســـپى ســـاھهڭىزدىكى كـــۆپلىگهن يېڭـــى
مهسىلهن، (خىزمهتنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدىغان ئىجابىي يۈزلىنىشلهر 

ــوگىيه ئىق ــتۇرۇش، ۋه تېخنول ــسىلىش، دۇنياۋىالش ــسادىي يۈك تى
 )جهھهتتىكى يېڭى ئىلگىرىلهشلهر

  ســىز ئــۆرلهپ ئوقــۇش ئــارقىلىق قولغــا كهلتۈرهلهيــدىغان
 پۇرسهتلهر
  سىزنىڭ كهسپىي ماھارىتىڭىزگه ئاالھىده ئېھتىيـاجى بـار

 كهسپىي ساھهلهر
 زمهت سىز كۆپرهك كىشىلىك بىلىملهر ۋه تېخىمۇ ئېنىق خى

 نىشانلىرى ئارقىلىق قولغا كهلتۈرهلهيدىغان پۇرسهتلهر
  سىزنىڭ ئـۆز كهسـپىي سـاھهڭىزده ئۆسـكىلى بولىـدىغان

 پۇرسهتلهر
  ســـىزنىڭ ئـــۆز كهســـپىي ســـاھهڭىزده ئېلىـــپ بـــارغىلى
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 بولىدىغان كهسپىي تهرهققىيات پۇرسهتلىرى
  سىزنىڭ خىزمهت جهھهتتىكى تاللىشىڭىز ئارقىلىق قولغـا
 ىلى بولىدىغان ئاالھىده پۇرسهتلهركهلتۈرگ
 جۇغراپىيىلىك ئورۇن 
 كۈچلۈك كىشىلىك مۇناسىۋهت تورى 

 :تهھدىتلهر
شارائىتالرنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، -بۇ سهلبىي تاشقى شهرت

ئۇالرنى سـىز ئـۆزىڭىز كـونترول قىاللمايـسىز، ئهممـا سـىز ئۇنىـڭ 
 :چىگه ئالىدۇبۇ تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئى. تهسىرىنى كېمهيتهلهيسىز

  ـــورنىنى ســـىزنىڭ كهســـپى ســـاھهڭىزدىكى خىـــزمهت ئ
مهسـىلهن، شـىركهتنىڭ ئـادهم (ئازلىتىدىغان سهلبىي يۈزلىنىشلهر 

 )قىسقارتىشى ۋه مهھسۇالتنىڭ شاللىنىشى قاتارلىقالر
  ســـىز بىـــلهن ئوخـــشاش ۋاقىتتـــا ئوقـــۇش پۈتتـــۈرگهن

 ئوقۇغۇچىالر ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهن رىقابهتلهر
 دىن ئۈستۈن تۇرىدىغان ماھارىتى، تهجرىبىـسى سىزنىڭكى

 ۋه بىلىمى بار كىشىلهردىن كېلىدىغان رىقابهتلهر
  ــۇقىرى ــىزنىڭكىدىن ي ــابىلىيىتى س ــپىش ق ــزمهت تې خى

 بولغان كىشىلهردىن كېلىدىغان رىقابهتلهر
  ــان ــته ئوقۇغ ــالىي مهكتهپ ــشىراق ئ ــىزنىڭكىدىن ياخ س

 كىشىلهردىن كېلىدىغان رىقابهتلهر
 مهســىلهن، ســىز (ڭ يــولىڭىزدىكى توســالغۇالر ســىزنى

ــالىي  ــان ئ ــۈن زۆرۈر بولغ ــشىش ئۈچ ــهتكه ئېرى ــستىگهن پۇرس ئى
 )دهرىجىلىك بىلىم ياكى ئۇنۋان قاتارلىقالرنىڭ يوقلۇقى

  سىزنىڭ كهسپى ساھهڭىزدىكى ئۆسـۈش پۇرسـىتىنىڭ ئـاز
 بۆلىشى، ۋه رىقابهتنىڭ ۋهھشىي بۆلىشى

 پى تهرهققىياتنىـڭ سىزنىڭ كهسـپى سـاھهڭىزدىكى كهسـ
چهكلىك بۆلىشى، شۇ سهۋهبتىن سىزنىڭ كهسـپى ماھـارىتىڭىزگه 

 بولغان ئېھتىياجنىڭ تۆۋهن بۆلىشى
  ـــاكى ـــىپتىكى ي ـــىزنىڭكىدهك كهس ـــىركهتلهرنىڭ س ش
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 سىزنىڭكىدهك ئۇنۋانى بار كىشىلهرنى خىزمهتكه ئالماسلىقى
كىـشىلىك «بۇالردىن باشقا، سـىز ئـۆزىڭىزدىن يۇقىرىـدىكى 

SWOTدېگهن قىسىمدا تىزىـپ چىققـان سـوئالالرنىمۇ » انالىزى ئ
شۇ ئاساستا ئۆزىڭىزنىـڭ ئارتۇقچىلىقىغـا . بىر قېتىم سوراپ بېقىڭ

شـۇنداقال خىـزمهتكه . بولغان چۈشهنچىڭىزنى مۇكهممهللهشتۈرۈڭ
ــپ  ــورۇننى بېكىتى ــاكى ئ ــىركهت ي ــر ش ــان بى ــى بولغ كىرمهكچ

ڭ باشــلىقى بولغانــدىن كېــيىن، ســىز ئــۆزىڭىزنى ئاشــۇ ئورۇننىــ
مهن ئىـشقا ئالمـاقچى بولغـان ئادهمنىـڭ «ئورنىدا قويـۇپ تـۇرۇپ، 

سـاختا . ، دهپ سوراپ بېقىڭ»قانداق ئاالھىدىلىكى بۆلىشى كېرهك؟
ـــتچىل ۋه  ـــۇم راس ـــۇنداقال چوق ـــاقلىنىڭ، ش ـــتىن س كهمتهرلىك

ـــۇڭ ـــستىك بول ـــۋىرلهپ . رېئالى ـــشى تهس ـــۆزىڭىزنى ئهڭ ياخ ئ
شـۇنداق . ق قهغهزگه تىزىۋېلىڭبېرهلهيدىغان سۆزلۈكلهرنى بىر ۋارا

ــــىزنىڭ  ــــسى س ــــۆزلهرنىڭ كۆپىنچى ــــۇ س ــــسىڭىز، ئاش قىل
ــشى  ــۇپ چىقى ــۆزلهر بول ــدىغان س ــارتۇقچىلىقىڭىزنى ئىپادىلهي ئ

 .مۇمكىن
ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ ئــاجىزلىقلىرىنى باھالىغانــدا، ســىزنى 
خىزمهتكه ئالمـاقچى بولغـان ئـورۇن سـىزدىن بۇنىڭـدىن كېـيىن 

غان نهرســـىلهر ئۈســـتىده چوڭقـــۇر ياخـــشىالشنى تهلهپ قىلىـــدى
ئۆزىڭىزنىڭ ئاجىزلىقلىرىنى تۈگىتىش يولىدا ھازىردىن . ئويلىنىڭ

باشــــالپال ئىــــش كۆرســــىڭىز، كهلگۈســــىده ســــىزنىڭ ئــــۆز 
كـۆڭلىڭىزدىكى خىـزمهتكه ئېرىشىـشىڭىز ئۈچـۈن زور پايدىـسى 

ھهر بىــر ئىنــسان ئۈچــۈن ئۆزىنىــڭ ئــاجىز نــۇقتىلىرىنى . تېگىــدۇ
ــا ــانچه ئاس ــاش ئ ــش ئهمهسبايق ــڭ . ن ئى ــىز ئۆزىڭىزنى ــا س ئهمم

ئــاجىزلىقلىرىنى باھــاالپ كــۆرۈش ئــارقىلىق، بۇنىڭــدىن كېــيىن 
قايـــسى جهھهتـــته بهكـــرهك تىرىشىـــشىڭىز كېرهكلىكىنـــى 

ئهگهر سىز مهلۇم بىر ماھارهتنىڭ سـىزنىڭ كهسـپىي . بايقىيااليسىز
ــارهتته  ــۇ ماھ ــا ئ ــى، ئهمم ــۈن زۆرۈر ئىكهنلىكىن ــاھهيىڭىز ئۈچ س

ڭ ئاجىز ئىكهنلىكىنى بايقىسىڭىز، سىز ئاشۇ ماھارهتنى ئۆزىڭىزنى
. كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن ھازىردىن باشالپ ئىش كۆرۈشىڭىز كېـرهك
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سىزنىڭ ئۈستىڭىزدىن ئېلىپ بېرىلغان باھاالشـالر، مهكتهپتىكـى 
ئوقــۇش نهتىجىڭىــز، ۋه ئوقۇتقۇچىلىرىڭىزنىــڭ ســىز توغرىــسىدا 

ــاجىز ــۆز ئ ــىزنىڭ ئ ــسى س ــڭ ھهممى لىقلىرىڭىزنى ئېيتقانلىرىنى
 .بايقىۋېلىشىڭىز ئۈچۈن زور ياردهم قىالاليدۇ

ئهگهر سىز تېخـى ئوقـۇپ باقمىغـان بولـسىڭىز، مهن يازغـان 
ئۆمۈرلـۈك كهسـىپنى «ۋه » مۇۋهپپهقىيهتنىڭ يېڭى تهڭلىمىـسى«

دېگهن ئىككى پارچه ماقالىنى بىـر قېـتىم » قانداق تالالش كېرهك؟
رېــسى مۇشــۇ يازمىنىــڭ بــۇ ماقالىلهرنىــڭ تــور ئاد. ئوقــۇپ بېقىــڭ

 .ئاخىرىدا بار
مهن ئامېرىكىدىكى ھازىرغىچه بولغان ھاياتىم جهريانىدا بىـر 
قانچه شىركهتلهرده شىركهتكه يېڭى خادىم ئالغۇچى باشلىق بولۇپ 

شۇنداقال كۆپ قېتىم خىزمهت ئىزدىگۈچىمۇ بولۇپ . ئىشلهپ باقتىم
ىرى بىلهن نۇرغۇن قېتىم ھهر خىل شىركهتلهرنىڭ باشلىقل. باقتىم

خىزمهت تېپىش ئۈسـتىده ئېلىـپ بېرىلغـان خىـزمهت كۆرۈشۈشـى 
شۇ چـاغالردا . غا قاتنىشىپ باقتىم) »Jop Interview«ئىنگلىزچه (

ــار بىرســى : مهنــدىن چوقــۇم ســورالغان مۇنــداق ئىككــى ســوئال ب
ــېمه؟« ــارتۇقچىلىقىڭىز ن دېــگهن ســوئال » ســىزنىڭ ئهڭ چــوڭ ئ

 ئهڭ چــوڭ ئــاجىزلىقىڭىز ســىزنىڭ«بولــۇپ، يهنه بىرســى بولــسا 
مهن ناھايىتى ئىجادچان «مهن ئالدىنقىسىغا . دېگهن سوئال» نېمه؟

بولــۇپ، مېنىــڭ بىــر ئىــشنى مۇســتهقىل ھهل قىلىــش ئىقتىــدارىم 
ناھــايىتى يــۇقىرى، شــۇنداقال مهن قىــيىن ئــۆتكهلگه جهڭ ئــېالن 

، دېگهن جاۋابنى تهييـارالپ، »قىلىشنى ناھايىتى ياخشى كۆرىمهن
كېيىنكىسىگه بولسا . غا ھهر قېتىم ئاشۇ جاۋابنى بهردىمسورىغۇچى

مهن چهت ئهللىــك، ھهمــده ئىنگلىزچىنــى ئــۆزۈم ئۆگىنىۋالغــان «
ــــك  ــــى ســــهۋىيهم يهرلى ــــز تىل ــــڭ ئىنگلى ــــا، مېنى بولغاچق

مهن ئۇ . دېگهن جاۋابنى بهردىم» ئامېرىكىلىقالردهك ياخشى ئهمهس
ــۇ ســوئالالردا ــنغىچه ب ــاكى يېقى  ســورىغىنى چــاغالردىال ئهمهس، ت

SWOT ئانالىزىنىــــڭ ئىككــــى مــــۇھىم تهركىبــــى قىــــسمى 
 .ئىكهنلىكىنى بىلمىگهن ئىدىم
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  ئانالىزىنىڭ بىر مىسالىSWOTكىشىلىك -4
ــشىلىك  ــبۇ SWOTكى ــدۇ؟ مهن ئۇش ــداق بولى ــالىزى قان  ئان

ماقالىنى يېزىش ئۈچۈن ماتېرىيال ئىـزدهش جهريانىـدا، كىـشىلىك 
SWOTماقالهمنىـڭ ئۇشـبۇ . راتتىم ئانالىزىنىڭ بىر مىسالىنى ئـۇچ

بـۇ مىـسالدا . قىسمىدا مهن ئاشـۇ مىـسالنى بايـان قىلىـپ ئـۆتىمهن
ئىشلىتىلگىنى ئامېرىكىدىكى مهلۇم بىر چوڭ شـىركهتنىڭ ئـېالن 
قىلىش بۆلۈمىگه مهسئۇل بىر كىشى بولـۇپ، مهن ئـۇنى ئاساسـهن 

بۇ مىسال سىزنىڭ ئهھۋالىغا تولۇق ئۇيغۇن . ئهينهن بايان قىلىمهن
لمهسلىكى مۇمكىن، لېكىن ئۇنىـڭ سـىزنى خېلـى كـوپ يىـپ كه

 .ئۇچى بىلهن تهمىنلهيدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن
 :ئارتۇقچىلىقالر

 مهن داۋاملىـق ئـۆز . مهن ناھايىتى يېڭىلىق يارىتىشقا مايىل
خېرىدارلىرىمنى ئۇالرنىڭ مهھـسۇالتىنىڭ ئـۆزۈم بايقىغـان يېڭـى 

 .ىمهنسېتىلىش پۇرسهتلىرى بىلهن تهسىرلهندۈر
  ـــدىكى ـــۆز گۇرۇپپام ـــدارلىرى ۋه ئ ـــڭ خېرى مهن ئۆزۈمنى

خىزمهتداشـــــلىرىم بىــــــلهن ياخــــــشى ئاالقىلىــــــشهلهيمهن 
)»Communicate«( 

  مهن ھالقىلىق سوئالالرنى سوراش ئارقىلىق، بىر مهھسۇالتنى
 .بازارغا سېلىشنىڭ توغرا يولىنى تېپىش قابىلىيىتىگه ئىگه

 ىڭ بازارغا مۇۋهپپهقىيهتلىك مهن بىر خېرىدارنىڭ مهھسۇالتىن
 .سېلىنىشى ئۈچۈن تولۇق ئهقىدهم بار

 :ئاجىزلىقالر
  مهن بىر ئىشنى ناھايىتى تېـز قىلىـپ، ئـۇنى ئۆزۈمنىـڭ

ــپه تىزىملىكــى« ــشكه » ۋهزى ــز چىقىرىۋېتى ــن ئىمكــانقهدهر تې دى
ئادهتلهنگهن بولۇپ، شۇنىڭ نهتىجىسىده بهزىده قىلغان ئىشىمنىڭ 

 .پ قالىدۇسۈپىتى تۆۋهنرهك بولۇ
  مهن قىلمىـــسام بولمايـــدىغان ئىـــشالر بهك كۆپىيىـــپ

ــده روھىــي  ــده، يۇقىرىقىــدهك مىجهزىــم تۈپهيلىــدىن مهن كهتكهن
 .بېسىم پهيدا بولىدۇ
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  مهن ئۆزۈمنىــــــڭ ئويلىغــــــانلىرىنى خېرىــــــدارالرغا
چۈشهندۈرگهنده بىرئاز جىددىيلىشىپ كېتىمهن، ھهمده مۇشـۇنداق 

هشـــتىن قورقـــۇش مىجهزىـــم كـــۆپ كىـــشىلهرنىڭ ئالدىـــدا سۆزل
تۈپهيلىـدىن بهزىـده مهن ئېلىـپ بارغـان چۈشهندۈرۈشـلهر جـانلىق 

 .بولماي قالىدۇ
 :پۇرسهتلهر

  بىزنىڭ بىر چوڭ رىقابهتچىلىرىمىزنىڭ بىرسى كىچىكـرهك
خېرىــدارلىرىغا ياخــشى مۇئــامىله قىلماســلىق بىــلهن ئــۆز نــامىنى 

 .بۇلغىۋالدى
 ئىنگلىـــزچه (ش كـــېلهر ھهپـــته مهن بىـــر چـــوڭ بـــازارال

»Marketing « ــسۇالتى ــىركهتنىڭ مهھ ــر ش ــۆز بى ــۇ س ــۇپ، ب بول
ــۇنى  ــېتىش، ۋه ئ ــسۇالتىنى س ــرىش، مهھ ــېالن چىقى ــسىدا ئ توغرى

بـۇ . خېرىدارالرغا يهتكـۈزۈپ بېـرىش پائـالىيهتلىرىنى كۆرسـىتىدۇ
دېـگهن سـۆزنى مهن ئـۆزۈم ئـويالپ چىقىـپ » بـازارالش«يهردىكى 

ئاشـــــۇ يىغىنـــــدا . نيىغىنىغـــــا قاتنىـــــشىمه) ئىـــــشلهتتىم
ئىستراتېگىيىلىك مۇناسىۋهت تورى بهرپـا قىالاليـمهن، ھهمـده بىـر 

 .گه قاتنىشااليمهن)Course(قىسىم تهربىيىلهش لېكسىيىلىرى 
  بىزنىڭ شىركهتنىڭ سهنئهت دىرېكتورى پات ئارىدا تۇغۇت

ئۇنىـڭ . مۇناسىۋىتى بىـلهن نهچـچه ئـايلىق دهم ئېلىـشقا چىقىـدۇ
ۇرۇش مهن ئۈچۈن بىر ياخشى خىزمهتته ئۆسۈش خىزمىتىنى قىلىپ ت

 .پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرىدۇ
 :تهھدىتلهر

  مېنىڭ بىر خىزمهتدىشىمنىڭ سۆزلهش قابىلىيىتى مهنـدىن
جىق كۈچلۈك بولۇپ، ئۇ مهن بىلهن سـهنئهت دىرېكتـورى بولـۇش 

 .پۇرسىتىنى تالىشىۋاتىدۇ
 يېقىنــدىن بۇيــان يــۈز بېرىۋاتقــان ئــادهم يېتىــشمهسلىك 

تۈپهيلىـــدىن، مهن ۋاقىتنـــى ئاشـــۇرۇپ ئىـــشلهشكه مهجبـــۇر 
شۇنىڭ بىلهن بۇ ئىش مېنىڭ يېڭىلىـق يارىتىـشىمغا . بولۇۋاتىمهن

 .سهلبىي تهسىر كۆرسىتىۋاتىدۇ
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  ھازىرقى ئىقتىسادىي مۇھىتنىـڭ تهسـىرى بىـلهن بـازارالش
ــى ــتىالپ كهتت ــايىتى ئاس ــى ناھ ــڭ ئۆسۈش ــۇن . ئىگىلىكىنى نۇرغ

ــ ــادهم قى ــىركهتلهر ئ ــك . سقارتتىش ــىركهتمۇ ئىگىلى ــڭ ش بىزنى
 .دائىرىسىنى كىچىكلىتىشنى ئويلىشىۋاتىدۇ

سىز ئۆزىڭىزنىـڭ ئـارتۇقچىلىقى بىـلهن ئـاجىزلىقى، ھهمـده 
 SWOTسىزنىڭ ئالدىڭىزدىكى پۇرسهتلهر بىلهن خىرىسالرنى بىـر 

شـۇ ئـارقىلىق . ماترىسساسى ئارقىلىق ئانالىز قىلـسىڭىزمۇ بولىـدۇ
نى ئۆزىڭىزنىـــڭ ئارتۇقچىلىقىغـــا ســـىز زېھنىـــي كـــۈچىڭىز

ــده  ــۇقىرى دهرىجى ــاجىزلىقلىرىڭىزنى ئهڭ ي ــتۈرۈپ، ئ مهركهزلهش
ئازايتىپ، سىزنىڭ پايدىلىنىشىڭىزغا تهييار بولغان پۇرسهتلهردىن 
بـــار ئىمكانىيهتنىـــڭ دائىرىـــسى ئىچىـــده ئهڭ زور دهرىجىـــده 

 .پايدىلىنااليسىز
  ئاخىرقى سۆز-5

ــڭ  ــى ت«مېنى ــڭ يېڭ ــسىمۇۋهپپهقىيهتنى ــگهن » هڭلىمى دې
ماقالهمنى ئوقۇپ باققـان قېرىنداشـالرنىڭ خهۋىرىـده بولغىنىـدهك، 

 يىللىرى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇۋاتقان 19-82-1981مهن 
، مـۇۋهپپهقىيهت ) ياشالردىكى ۋاقتىمـدا24-23يهنى مهن (ۋاقتىمدا 

 :قازىنىشنىڭ مۇنداق بىر تهڭلىمىسىنى خۇالسىلهپ چىققان ئىدىم
 پۇرسهت+ تىرىشچانلىق + تاالنت = هقىيهت مۇۋهپپ

ئاشۇ ۋاقىتقىچه ماڭا نىشان، غايه، مۇۋهپپهقىيهت، كىشىلىك 
ئىستهكنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش دېگهنگه ئوخشاش پهلسهپىلىك 
ۋه پسىخولوگىيىلىك ئۇقۇم ياكى پهنلهر ھهققىده بىرهر ماتېرىيالنى 

 تهڭلىمىنــى تېپىــپ ئوقــۇش ئىمكــانىيىتى بولمىغــان بولــۇپ، بــۇ
يېزىـــشتا مهن پۈتـــۈنلهي ئۆزۈمنىـــڭ شـــۇ ۋاقىـــتقىچه بولغـــان 
ھاياتىمـدىكى بولــۇپ ئــۆتكهن ئىـشالرنى خۇالسىلهشــكه تايانغــان 

 ئانالىزىـدىن ئۈنۈملـۈك SWOTمهن يۇقىرىـدا كىـشىلىك . ئىدىم
ئىكهنلىكىنـى، » توغرىالش ئۇسـۇلى«پايدىلىنىشنىڭ بىر ئۇسۇلى 

رىنى پايدىلىنىـشقا بولىـدىغان يهنى، ئۆزىڭىزنىڭ ئـارتۇقچىلىقلى
ــى  ــابهت جهھهتتىك ــارقىلىق رىق ــۇ ئ ــوغرىالپ، ش ــهتلهرگه ت پۇرس
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. ئهۋزهللىكنى قولغا كهلتۈرۈش ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويـدۇم
بىر ئادهمنىڭ تاالنتلىرى ئاشـۇ ئادهمنىـڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنىـڭ بىـر 

ــسابلىنىدۇ ــۇپ ھې ــسمى بول ــهت . قى ــلهن پۇرس ــت بى ــده تاالن ھهم
نغان تهقـدىردىمۇ، ئهگهر بىـر ئـادهم ئـۇالردىن پايـدىلىنىپ ھازىرال

ئهمهلىي ئىش ئېلىپ بارمايدىكهن، كۆزلىگهن غايه ياكى نىـشانغا 
ــدۇ ــۇ يېتهلمهي ــدىكى . ھهرگىزم ــسام، يۇقىرى ــويالپ باق ــازىر ئ ھ

تــوغرىالش « ئانالىزىنىــڭ SWOTمۇۋهپپهقىيهتنىــڭ تهڭلىمىــسى 
ولـۇپ، ئهمهلىيهتـته بىلهن ئاساسىي جهھهتتىن بىـردهك ب» ئۇسۇلى

 .خېلى زور ئىلمىي ئاساسقا ئىگه ئىكهن
ــڭ  ــسى«مېنى ــى تهڭلىمى ــڭ يېڭ ــگهن » مۇۋهپپهقىيهتنى دې

دېـگهن » جهسـۇر«ماقالهم بىلىك تورىغا چىقىرىلغاندىن كېيىن، 
ــۇ  ــۈن ب ــېمه ئۈچ ــدىن ن ــشىمىز مهن ــر قېرىندى ــسىملىك بى ــور ئى ت

ۇنىڭغـا تهڭلىمىنى تۈزۈپ چىققانلىقىمنى سورىغان بولۇپ، مهن ئ
نويابىر كۈنى بىلىك تورىدا تۆۋهنـدىكى جـاۋابنى -10يىلى -2007

 :بهرگهن ئىدىم
يىلىغىچه يېزىـدا قايتـا تهربىـيه ېئلىۋاتقانـدا، -78يىلىدىن -1976مهن : نهقىل

 سـاەئتتىن ائرتـۇق ىئـشلىگهن 10كـۈنىگه . ھېچ قانداق قىممىتى يوق بىر ائدهم ىئدىم
ــۇل بهر ــيىن پ ــر تى ــا بى ــساممۇ، ماڭ ــىبول ــۈنى . مهيتت ــشىم پهقهت ھهر ك ــڭ ىئشلى مېنى

ــاتىمنى ســاقالپ قــېلىش ۈئچــۈن، شــۇنداقال  قورســىقىمنى تويغــۇزۇپ، شــۇ ائرقىلىــق ھاي
ىئككى يىلدىن كېيىن بىر ىئشچى ياكى خىزمهتچىلىـك خىـزمىتىگه ېئرىـشىش ۈئچـۈن 

ـــوق ىئـــدى. ىئـــدى ـــى ي ـــچه قىممىت ـــڭ ائن ـــرهر جاننى ـــدا بى ەئگهر مهن ۆئزۈم . ۇئ چاغ
ناھىيىـــسى بىـــلهن ائقـــسۇ شـــهھىرى ) ھـــازىرقى وئنـــسۇ(تقـــان كوناشـــهھهر چېنىقىۋا

ــسىدىكى  ــرهر 10وئتتۇرى ــدا بى ــسىش جهريانى ــاده بې ــولنى پىي ــۇق ي ــومېتىردىن ائرت  كىل
ـــا ـــسام، ۆئز ائت ـــان بول ـــۈپ قالغ ـــراپ ۆئل ـــى -ۋهقهگه ۇئچ ـــانلىرىم مېن ـــام ۋه تۇغق ائن

رگهن كىـشىلهر مېنىـڭ ىئزدىگهندىن باشقا، يول بويىدا ياتقـان مېنىـڭ ۆئلۈكـۈمنى كـۆ
مېنىــڭ كىــم ىئكهنلىكىــم، نــېمه . كىــم ىئكهنلىكىمــگه پهرۋامــۇ قىلىــپ قويمــايتتى

 .سهۋهبتىن ۆئلۈپ كهتكهنلىكىم بىرهر گېزىت خهۋىرىگىمۇ يارىمايتتى
ائيدا شـىنجاڭ ۇئنىۋېرسـىتېتىغا وئقۇشـقا كىرگهنـدىن كېـيىن، -1يىلى -1978

بىرىنچـى، ۆئتـۈلگهن دهرسـلهرنى . دۈممهن ۆئزۈم ۈئچۈن مۇنداق ىئككى پرىنـسىپ تـۈز
ىئككىنچـــى، ماڭـــا . تهلهپـــتىن ائشـــۇرۇپ ەئڭ يـــۇقىرى دهرىجىـــده ياخـــشى ۆئگىـــنىش

مۇشـۇنداق . بېرىلگهن قوشۇمچه ۋهزىپىلهرنى ەئڭ يـۇقىرى دهرىجىـده ياخـشى ىئـشلهش
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ــچه ۆئزگىرىــپ  ــيىن، مهن ۆئزۈم بۇرۇنقىــدىن ائن قىلىــپ ىئككــى يىــل ۆئتكهنــدىن كې
ائرقىــدىن -مهن ائرقــا. مۇ، مېنىــڭ قىممىــتىم پۈتــۈنلهي ۆئزگهردىكهتمىــگهن بولــسام

شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتى وئقۇغـۇچىالر ۇئيۇشمىـسىنىڭ رهىئـسى، شـىنجاڭ ۇئنىۋېرسـىتېتى 
ىئتتىپــاق كومىتېتىنىــڭ داىئمىــي ھهيئىتــى، ائپتونــوم رايونلــۇق ياشــالر بىرلهشمىــسىنىڭ 

ـــۇچىالر ب ـــۇق وئقۇغ ـــوم رايونل ـــۇائۋىن رهىئـــسى، ائپتون ـــسىنىڭ رهىئـــسى ۋه م ىرلهشمى
مهملىكهتلىــك وئقۇغــۇچىالر بىرلهشمىــسىنىڭ مــۇائۋىن رهىئــسى قاتــارلىق ۋهزىــپىلهرگه 

شـــىنجاڭ . بېيجىڭغـــا ائيـــروپىالن بىـــلهن يىغىنغـــا بارىـــدىغان بولـــدۇم. تهيىنلهنـــدىم
ۇئنىۋېرسىتېتى گېزىتى، شىنجاڭ گېزىتـى، ۈئرۈمچـى كهچلىـك گېزىتـى، شـىنجاڭ رادىـوئ 

ىنجاڭ ياشـالر ژۇرنىلـى ۋه جۇڭگـو خهلـق گېزىتـى قاتـارلىق تهشـۋىقات ىئستانسىسى، ش
بــۇ تهشــۋىقاتالردا ېئيتىلغــان نهرســىلهر راســت . ائپپاراتلىرىــدا كهڭ تهشــۋىق قىلىنــدىم

ائساســهن مېنىــڭ قانــداق قىلىــپ وئقۇشــتا ەئال كېتىۋاتقــانلىقىم، قانــداق قىلىــپ . ىئــدى
ــانلىقىم، ــى ۆئگىنىۋاتق ــز تىل ــدىن ىئنگلى ــۇچىالر ۆئزلۈكۈم ــپ وئقۇغ ــداق قىلى  ھهم قان

شۇنىڭ بىلهن پۈتۈن جهمئىيهت، . خىزمىتىنى ياخشى ىئشلهۋاتقانلىقىم توغرىسىدا ىئدى
وئقۇغـۇچىالر، ماڭـا يۈكـسهك -بولۇپمۇ شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتىدىكى ۇئيغۇر وئقۇتقۇچى

ان مهن تۇرۇۋاتقـ. دهرىجىده ھۆرمهت قىلىدىغان، مېنى ىئنتايىن قهدىرلهيـدىغان بولـدى
ياتاق مهكتهپ وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىسىنىڭ ىئشخانىسى بولۇپ، ۇئ ىئشخانا بىـر وئقـۇش 

مهن بهزىــده ھاجهتخانىغــا بارســام، مېنىــڭ كېلىــۋاتقىنىمنى . بىناســىنىڭ ىئچىــده ىئــدى
كۆرگهن بهزى ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالر مېنىڭ تېخى خېلى يىراقتا ىئكهنلىكىمـگه قارىمـاي، 

مهن ۇئالرنىــڭ . ائلدىــدا كىرســۇن، دهپ ســاقالپ تــۇراتتىھاجهتخانىغــا كىــرمهي، مېنــى 
ۇئالرنىڭ بۇنداق قىلىـشىنى مهن پهقهت . بۇنداق قىلىپ كېتىشىنى ائزراقمۇ ياقتۇرمايتتىم

داۋاملىــق . ۇئالرنىــڭ ماڭــا كۆرســهتكهن ھــۆرمىتى، مېنــى قهدىرلىــشى، دهپ چۈشــىنهتتىم
ــتىم ــده ۆئتهت ــاللىق ىئچى ــان ۋه خۇش ــۇرۇپ. ھاياج ــۇرۇپ كۆز-ت ــانلىق ت ــدىن ھاياج ۈم

 .ياشلىرى چىقىپ تۇراتتى
بـۇ نـېمه ۈئچـۈن؟ ائلـدىنقى ىئككـى يىـل : شۇنىڭ بىلهن وئيلىنىشقا باشـلىدىم

ىئچىده ەئركىن سىدىقتىن ىئبارهت بىر ائدهم بولۇش سۈپىتىم بىلهن مهنده ھېچ قانچه 
قىممىتىمـده غـايهت زور ۆئزگىـرىش بولـۇپ -لېكىن مېنىڭ قهدرى. ۆئزگىرىش بولمىدى

بــۇ نــېمه ۈئچــۈن؟ بــۇرۇنقى مهن بىــلهن سېلىــشتۇرغاندا، ھازىرنىــڭ نېمىــسى . كهتتــى
 وئخشىمايدۇ؟

 مانا ائشۇ سوائلغا جاۋاب تېپىش جهريانىدا،
 »پۇرسهت+ تىرىشچانلىق + تاالنت = مۇۋهپپهقىيهت  «

 ]نهقىل تۈگىدى. [ دېگهن تهڭلىمىنى تۈزۈپ چىققان ىئدىم
ــب ــى ئۇش ــده، يهن ــى ماقالهم ــڭ مهن كېيىنك -2ۇ ماقالهمنى

قىسمىدا، ۋهتهنده يېقىنقـى يىلالردىـن بۇيـان شـىركهت قۇرغـان، 
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ھــازىر شــىركهت قۇرۇۋاتقــان ۋه كهلگۈســىده شــىركهت قۇرمــاقچى 
بولغان ئۇيغۇر ياشـلىرىغا يـاردىمى بولـسۇن ئۈچـۈن، شـىركهتلهر 

 . ئانالىزىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهنSWOTپايدىلىنىدىغان 
هقىيهتنىڭ پرىنسىپلىرىنى ئېچىـپ مهن ئۇشبۇ يازمامنى مۇۋهپپ

-1883(بېرىش بىلهن دۇنياغا تونۇلغان دوكتور نـاپولىيىن ھىلـل 
 :نىڭ تۆۋهندىكى سۆزلىرى بىلهن ئاخىرالشتۇرىمهن) 1970

ئهگهر بىر ئادهم دائىم ئهيـنهككه قـاراپ، ئۆزىنىـڭ بـارلىق -
مهغلۇبىيهتلىرىنىـــڭ ھهقىقىـــي ســـهۋهبلىرىنى تېپىـــپ چىقىـــپ 

ــ ــدىكهن، ئ ــدىغان تۇرماي ــلىق بېرهلهي ــاداققىچه بهرداش ــادهم ئ ۇ ئ
 .مۇۋهپپهقىيهتكه ھهرگىزمۇ ئېرىشهلمهيدۇ

شۇ نهرسه ئېـسىڭىزده . ئازراق قارشىلىقتىن قورقۇپ كهتمهڭ-
ـــڭ  ـــسۇنكى، مۇۋهپپهقىيهتنى ئوڭۇشـــسىزلىق » لهگلىكـــى«بول

ــارىمۇ قارشــى -شــامىلىغا ئهگىــشىپ ئۇچــۇپ ئهمهس، ئۇنىڭغــا ق
 .للىگه كۆتۈرۈلىدۇئۇچۇش ئارقىلىق يۇقىرى په

ــشه - ــدىغان ئىــشالردىن ئهندى ــۈز بهرمهي بىزنىــڭ مهڭگــۈ ي
بىــز دائىــم مهغلــۇپ . قىلىــشىمىز ھهرگىزمــۇ غهلىــته ئىــش ئهمهس

بولۇشــتىن ئهنــسىرهپ ئۆزىمىزنىــڭ ئىجادچــانلىق روھىنــى بوغــۇپ 
ئهمهلىيهتـته بولـسا مهغلـۇبىيهت ئهڭ پايـدىلىق قـۇۋۋهت . قويىمىز

 .هينهن قوبۇل قىلىشىمىز كېرهكدورىسى بولۇپ، بىز ئۇنى ئ
مۇشۇ دۇنياغا پايدىسى تېگىدىغان بهزى ئىشالرنى قىلىـشتا -

مــۇۋهپپهقىيهت قازانمــاقچى بولغــان كىــشىلهر ناھــايىتى چوڭقــۇر 
 :چۈشىنىۋېلىشقا تېگىشلىك مۇنداق ئۈچ سۆز بار

- باشــقىالر ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىــش، بهدهل تــۆلهش ۋه ئــۆز
 .ئۆزىنى تىزگىنلهش

 :دا تىلغا ئېلىنغان ئهسهرلهرنىڭ تور ئادرېسلىرىبۇ يازمى
 :نىشان تىكلهشته بىلىشكه تېگىشلىك ئىشالر

http://www.meripet.com/Sohbet1/2010a1_Goal.htm 
 :مۇۋهپپهقىيهتنىڭ يېڭى تهڭلىمىسى

http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb3.htm 
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 :ئۆمۈرلۈك كهسىپنى قانداق تالالش كېرهك؟
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb4.htm 

 :ئهركىن سىدىقنىڭ بارلىق يازمىلىرى
  http://www.meripet.com/Sohbet 

 : كىتاب ساتىدىغان تور بېتى ئامازون
 http://www.amazon.com 

بۇ ماقالىنى ھـېچ كىمـدىن رۇخـسهت سـورىماي، مهنبهسـىنى 
ېالن قىلسىڭىز ئهسكهرتكهن ھالدا باشقا ھهر قانداق تور بهتلىرىده ئ

 .بولۇۋېرىدۇ
 


