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ئارتۇقچىلىق، 
ئاجىزلىق، پۇرسهت ۋە 

 تهھدىت
 )قىسىم- 1(

 ئهركىن سىدىق
ائينىڭ -7يىلى -2010

 كۈنى-22
ــــــى ــــــدىنقى قېتىمق مهن ائل
ـــــدا ـــــڭ ەئڭ ائخىرى ماقالهمنى
كــوۋېي ەئپهنــدىنىڭ كىتابىــدىن
ېئلىنغان مۇنـداق بىـر مهزمـۇننى

ــان ىئــدىم ــان قىلغ ــر: باي ھهر بى
ــسىم ــر قى ــدىال بى ائدەم تۇغۇلغان
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)»gift«ىئنگلىـــزچه (ســـوۋغات 
ـــدۇ ـــله تۇغۇلى ـــلهن بىل ـــۇ. بى ب

ـــدار، ـــت، ىئقتى ـــوغاتالر تاالن س
ـــل ۋە پۇرســـهت ـــاز، ەئقى ىئمتىي
قاتارلىقالرنى ۆئز ىئچىگه ائلغـان
بولـــۇپ، ەئگهر ســـىز ۆئزىڭىـــز
ۇئالرنـــى بايقـــاش، تهرەققىـــي
قىلدۇرۇش ۋە ىئـشلىتىش يولىـدا
تىرىــشچانلىق كۆرسهتمىــسىڭىز،
ـــــــزدە مهڭگـــــــۇ ۇئالر ىئچىڭى

بۇ تۇغما. ۇشۇرۇنۇپ تۈرىۋېرىدۇي
ــدىن ــوۋغاتالرنىڭ ەئڭ مۇھىمى س

 : خىلى بار3مۇنداق 
ىئنـــسانالرنىڭ ۆئز يـــولىنى) 1(

ۆئزى تــــالالش ەئركىنلىكــــى ۋە
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 .ھوقۇقى
تهبىىئ قـانۇنىيهتلهر يـاكى) 2(

پرىنسىپالر بولۇپ، ۇئالر دۇنياۋى
ياكى ۇئنىۋېرسال بولىدۇ، ھهمدە

 .مهڭگۈ ۆئزگهرمهيدۇ
ـــس) 3( ـــۈك4انالرنىڭ ىئن  تۈرل

-مـاددىي: ىئقتىـدارلىرى-ەئقىل
-ىئقتىـــــــسادىي، ھېســـــــسىي

ىئجتىماىئي، مهنىۋىي، ۋە روھىـي
 .ىئقتىدارلىرى-ەئقىل

مهن ھــازىرغىچه تــور بهتــلهردە
ېئالن قىلغان ماقالىلىرىمنىڭ بىـر
قىــسمىدا، ۇئيغـــۇر ياشـــلىرىنىڭ

 خىـــل تۇغمـــا3يۇقىرىـــدىكى 
ــسا ــداق قىل ــوۋغاتلىرىدىن قان س
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ۈك پايدىلىنااليـدىغانلىقىۈئنۈمل
ــــــشىمىغان ــــــسىدا وئخ توغرى

بولۇپمـۇ. دەرىجىدە توختالـدىم
ـــتىم يازغـــان ـــدىنقى قې مهن ائل
نىشان تىكلهش ۋە ۇئنىڭ غايىگه
يېتىـشتىكى رولـى توغرىــسىدىكى
ـــلهش ـــشان تىك ـــدە، نى ماقالهم
ـــۇرۇن ـــڭ يۇش ـــلهر ۆئزىنى ائدەم
ېئڭىنــى گــولالپ، ۆئز كــۆڭلىنى
ۆئزى ۈئچــــۈن ىئــــشلهيدىغان

ــــۇق ــــراممىالپ، ش ــــپ پروگ ىلى
ائرقىلىق ۆئزىنىڭ ائرتـۇقچىلىقى،
يۇشۇرۇن كۈچى ۋە ەئتراپىدىكى
ــــــۈك پۇرســــــهتلهردىن ۈئنۈمل
پايـــدىلىنىپ، ۆئزى كـــۆزلىگهن
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مهقــسهتلهرگه يېــتىش جهريــانى
ىئكهنلىكىنـــــى چۈشـــــهندۈرۈپ

ائشۇ مهزمۇنالرغا. ۆئتكهن ىئدىم
ـــدىغان، ناھـــايىتى يـــېقىن كېلى
ــــــر ــــــدە بى ــــــپ ەئللىرى غهرى

هقىقهتهنمـــۇ نهپ بېرىـــدىغانھ
ۈئنۈملۈك ۇئسۇل بولۇپ ېئتىـراپ

ــــــپ، كهڭ ــــــدە-قىلىنى كۆلهم
وئمۇمالشــقان، ىئــستراتېگىيىلىك
پىالن تۈزۈشنىڭ بىر ۇئسـۇلى بـار
4بولۇپ، ۇئ ۇئسۇل تۆۋەنـدىكى 

 :سۆز بىلهن ىئپادىلىنىدۇ
 Strength -ائرتۇقچىلىق 

Weakness -ائجىزلىق 
Opportunity - پۇرسهت 
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Thread -  تهھدىت 
يۇقىرىـــدىكى ســـۆزلهرنىڭ وئڭ
تهرىپىدىكىسى ائشـۇ سـۆزلهرنىڭ
ىئنگلىـــزچه ائتىلىـــشى بولـــۇپ،
ەئگهر ائشـــــــۇ ىئنگلىـــــــزچه
ائتالغۇالرنىــڭ بــاش ھهرىپىنــى
بىرلهشتۈرۈپ بىـر سـۆز تۈزسـهك،

ــــۆز» SWOT«ۇئ  ــــگهن س دې
شۇڭالشقا غهرىپلىكلهر بۇ. بولىدۇ

 » ائنـالىزىSwot «ۇئسـۇلنى 
»SwotAnalysis«ىئنگلىزچ(
س ۋ و (Swot.  دەپ ائتايدۇ)
ائنالىزىنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشى) ت

يىلــــــى شــــــىركهتنى-1949
ــۈزلىنىشپ ــى ي ــتىكى يېڭ ىالنالش
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يىلىغا -1960. باشالنغان بىلهن
ـــــدىكى ـــــدە، ائمېرىكى كهلگهن
ــــــــــــــــــــــــــــــزچه ىئنگلى

»Fortune500Compan «
ــق ــدىغان ەئڭ داڭلى دەپ ائتىلى

 شىركهتلهرنىڭ ھهممىسىدە500
ـــردىن  ـــالش«بى ـــىركهت پىالن ش
دېگهن خىزمهت وئرنى» باشلىقى

بـــۇ خىـــل. تهســـىس قىلىنغـــان
كــــۈنگه-يــــۈزلىنىش كۈنــــدىن

ــات ــتانفورد تهتقىق ــپ، س كېڭىيى
ىئنــستىتۇتى ۋە ھــاۋارد ىئگىلىــك
ىئنـــــــــستىتۇتى قاتـــــــــارلىق
وئرۇنالردىكــــــــى نۇرغــــــــۇن
ـــــــــــــــــسلهر ۋە مۇتهخهسسى
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تهتقىقاتچىالرنىــڭ ەئمگىكىنىــڭ
ـــــسىدە  ـــــى-1969نهتىجى يىل

SWOT ــــــالىز ۇئســــــۇلى ائن
 .رەسمىي مهيدانغا كهلگهن

 Swot«مهن بۈگۈن گۇگۇلغا 
Analysis «ــــۈزۈپ دەپ كىرگ

ــــسام، جهمــــى  1830000باق
يـۈز يهنى بىـر مىليـون سـهككىز(

دىن ائرتۇق نهتىجه) وئتتۇز مىڭ
يۇقىرىقى سـۆزنى كىتـاپ. چىقتى

ســاتىدىغان دۇنيــاۋى تــور بېتــى
www.Amazon.comدىكى 

ن وئرۇنغـــاكىتـــاپ ىئزدەيـــدىغا
ـــسام، ـــزدەپ باق ـــۈزۈپ ىئ كىرگ

دېـمهك،.  نهتىجه چىقتـى2372
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SWOTــــــالىز ۇئســــــۇلى  ائن
دۇنيـــادىكى تهرەققىـــي تاپقـــان
ــــــۇ ــــــلهردە ھهقىقهتهنم دۆلهت
ــــشىپ ــــايىتى كهڭ وئمۇملى ناھ

مهن ۇئشــبۇ يازمامــدا. كهتــكهن
ائشـــــۇ ۇئســـــۇلنى قىـــــسقىچه

 .تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمهن
مهن توردىن تاپقان ۇئچۇرالرغا

 ائنـالىزSWOTنغاندا، ائساسال
ــشلىتىدىغان ائدەم ــۇلىنى ىئ ۇئس
ــــــــاكى تهشــــــــكىالتالردىن ي

 :مۇنداقلىرى بار
 ائيرىم شهخسلهر-ائيرىم 
 كارخانىالر-شىركهت 
 ىئدارىلهر-مهكتهپ 
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 ـــــــــېلىش ـــــــــلهغ س مهب
 ىئنستىتۇتلىرى

 ھۆكۈمهت وئرگانلىرى 
 ــــــدىغان ــــــدا تاپماي پاي

 ائممىۋى تهشكىالتالر
 ۋەسىياســــــىي پــــــارتىيه 

 سىياسىي تهشكىالتالر
 ۋە باشقىالر 

تولـــۇق يـــازىمهن دېـــسهم بـــۇ
تىزىملىــــــــــك ۇئزىــــــــــراپ

ـــدىكهن ـــى. كېتىۋېرى شـــۇڭا ۇئن
.مۇشـــــــۇ يهردە توختىتـــــــاي

SWOTــــــالىز ۇئســــــۇلى  ائن
ىئستراتېگىيىلىك پىالن تۈزۈشـكه
ــــــداق ــــــگهن ھهر قان دۇچ كهل
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-شـــــــهخس ۋە تهشـــــــكىالت
ىئنستىتۇتالر ۈئچـۈن ناھـايىتىمۇ

ـــدىلىق بولغ ـــڭپاي ـــا، ۇئنى اچق
قــــــوللىنىش داىئرىــــــسىنىڭمۇ
ناھايىتى كهڭ بۇلىشىنى ائسـانال

مهن. تهسهۋۋۇر قىلىش مـۇمكىن
ــۇ ۇئســۇلنىڭ ۇئشــبۇ يازمامــدا ب
ۆئزۈم ۇئيغــۇر ياشــلىرى ۈئچــۈن
ـــان ـــدىلىق، دەپ قارىغ ەئڭ پاي
قىسمىنىال قىسقىچه تونۇشـتۇرۇپ

ـــمهن ـــاله. ۆئتى ـــۇ ماق ـــى، ب يهن
جهمىئـي ىئككــى قىــسىم بولــۇپ،

ــ ــسمىدا -1ڭ ۇئنى ــشىلىك«قى كى
SWOT2نـــى، »  ائنـــالىزى-

ــــسا  ــــسمىدا بول شــــىركهت«قى
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SWOTنـــــــى»  ائنـــــــالىزى
ـــــڭ . تونۇشـــــتۇرىمهن 3ۆئزىنى

ــوغۇتىنى ەئڭ ــا س ــۈك تۇغم تۈرل
يـــۇقىرى دەرىجىـــدە قېـــزىش ۋە
جارى قىلدۇرۇشـنى ىئـستهۋاتقان
ۇئيغۇر ياشلىرى، بولۇپمـۇ ھـازىر
وئتتــۇرا يــاكى ائلىــي مهكتهپــته

قۇغـــــۇچىالر ۋەوئقۇۋاتقـــــان وئ
ــــــــزمهت ــــــــته خى جهمىئيهت
ـــدە ـــالر، ھهم ـــان ياش ىئزدەۋاتق
ـــــازىرقى ۋە كهلگۈســـــىدىكى ھ
ۇئيغـــــــۇر كارخـــــــانىچىالر ۋە
خۇسۇسىي ىئگىلىـك ىئگىلىرىنىـڭ
بۇ يازمىنى بىر قېتىم ەئستايىدىل
ـــىيه ـــشىنى تهۋس ـــۇپ چىقى وئق



13 

 .قىلىمهن
 SWOTكىشىلىك . 1

 ئانالىزى
ەئگهر ســىز ۆئز تــاالنتلىرىڭىزنى

ــانچه  ــسىڭىز،ق ــۇق ىئشلىتهلى تول
ســـــــىزنىڭ ۆئز ھايـــــــاتىڭىزدا
ــــــۇش ــــــك بول مۇۋەپپهقىيهتلى
ېئھتىماللىقىڭىزمۇ شۇنچه يۇقىرى

ــدۇ ــۇنداقال، ەئگهر ســىز. بولى ش
ۆئزىڭىزنىـــــڭ ائجىزلىقلىرىنـــــى
ـــسىڭىز، ـــۇق چۈشهن ـــانچه تول ق
ھهمــدە ۇئ ائجىزلىقلىرىڭىزنىــڭ
ــشالرغا ــۇغۇللىنىۋاتقان ىئ ــىز ش س
ـــانچه ز ـــىرىنى ق ـــان تهس وربولغ

دەرىجىــدە ائزلىتالىــسىڭىز، ســىز
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تارتىــدىغان زىيــانمۇ شــۇنچه ائز
ـــــالىزىSWOT. بولىـــــدۇ  ائن

ۆئزىڭىزنىــــڭ ائرتــــۇقچىلىقلىرى
بىـــلهن ائجىزلىقلىرىنـــى تولـــۇق
ـــدىن ـــدە ۇئنىڭ ـــاش، ھهم بايق
ـــدىغان پۇرســـهت ـــپ چىقى كېلى
بىلهن تهھدىتلهرنى توغرا ائنالىز
ـــــدە ـــــشىڭىزغا زور دەرىجى قىلى

SWOT. يــــاردەم بېرەلهيــــدۇ
ائنالىزىنىڭ ەئڭ كۈچلـۈك يېـرى
ــــــۇكى، ائزراق وئيلىــــــنىش ش
ــهل ــته س ــىز ائدەت ــق، س ائرقىلى
قارايدىغان نۇرغۇن پۇرسهتلهرنى

شـــۇنىڭ بىـــلهن. بايقىيااليـــسىز
ـــــڭ ـــــىز ۆئزىڭىزنى ـــــرگه، س بى
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ائجىزلىقلىرىنى ېئنىق بىلىـۋېلىش
ائرقىلىـــــق، ســـــىزنىڭ ائلغـــــا
ىئلگىرىلىــشىڭىزگه توســـالغۇلۇق

ھـدىتلهرگه يولىـداقىلىدىغان ته
ــى ــسىز ۋە ۇئالرن ــل تۇراالي تاقابى

ــــــسىز ــــــىز. يوقىتاالي ەئگهر س
ـــى  ـــالىزىSWOTۆئزىڭىزن  ائن

ـــسىڭىز، ـــاالپ باق ـــق باھ ائرقىلى
ۆئزىڭىزنىـــڭ ەئتراپىڭىـــزدىكىلهر
ــلهن بولغــان پهرقىنــى تېپىــپ بى
چىقااليــسىز، ھهمــدە بۇنىڭــدىن
كېيىن ۆئزىڭىز تىكلىگهن نىشانغا

هش ۈئچـۈنقاراپ ائلغا ىئلگىرىل
ــت ــدە تاالن ــان ائالھى زۆرۈر بولغ
ـــۇ ـــدارالرنى تېخىم ـــلهن ىئقتى بى
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 .ياخشى يېتىلدۈرەلهيسىز
ـــــر ـــــر ائدەم ۋە ھهر بى ھهر بى
تهشــكىالت ۈئچــۈن ېئيتقانــدا،
ائرتۇقچىلىـق بىــلهن ائجىــزلىقالر
ىئچكى ائمىـل بولـۇپ، پۇرسـهت
بىلهن تهھـدىتلهر بولـسا تاشـقى

 .ائمىلالرغا مهنسۇپ بولىدۇ
ــىز ۆئز ــرس ــسىدا بى ــز توغرى ىڭى

 ائنـالىزى ېئلىـپSWOTقېتىم 
ـــدىكى ـــۈن، تۆۋەن ـــرىش ۈئچ بې
ســوائلالرنىڭ جــاۋابىنى يېزىــپ

 .چىقسىڭىز بولىدۇ
 :ائرتۇقچىلىقالر

 باشـــقىالردا يـــوق، ەئممـــا
سىزدە بـار ائرتـۇقچىلىقالر يـاكى
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پايــــــــــدىلىق ائمىلــــــــــالر
)»Advantages« ( قايسىالر؟

بۇنىڭغــــا ماھــــارەت، وئقــــۇش
 گۇۋاھنامىــــــسى،پۈتتــــــۈرۈش

مهدەنىـــــيهت سهۋىيىـــــسى ۋە
ــــــىۋەتلىرى ــــــشىلىك مۇناس كى

 .قاتارلىقالر كىرىدۇ
 ســــىز قايــــسى ىئــــشالرنى

ـــــــشىراق ـــــــقىالردىن ياخ باش
 قىالاليسىز؟
 ــــــسىڭىز ــــــىز پايدىالن س

بولىـــدىغان بـــايلىق ۋە ۋاســـىته
 مهنبهلىرىدىن قايسىلىرى بار؟

  بولۇپمـۇ(سىزنىڭ باشـقىالر
ىرىـدىكىنهز) سىزنىڭ باشلىقىڭىز
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 ائرتۇقچىلىقلىرىڭىز قايسىالر؟
 ســىز ۆئزىڭىزنىــڭ قايـــسى

نهتىجىلىرىــدىن ھهممىــدىن بهك
 پهخىرلىنىسىز؟

 باشــــــــقىالر نامايــــــــان
ـــــىز ـــــا س ـــــان، ەئمم قىاللمىغ
ىئشىنىدىغان قىممهت قاراشـلىرى

 قايسىالر؟
 ـــوق ـــقىالردا ي ـــىزدە باش س

كىشىلىك مۇناسىۋەت تورلىرىدىن
تهسـىرقانداقلىرى بـار؟ سـىزنىڭ 

داىئرىـــسى چـــوڭ كىـــشىلهردىن
قايـــسىلىرى بىـــلهن كىـــشىلىك

 ائالقىڭىز بار؟
ـــــتىدە ـــــوائلالر ۈئس ـــــۇ س ب
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ۆئزىڭىزنىــــــــــڭ نهزىــــــــــرى
)»Perspective« (،بـــويىچه

ـــا ـــقىالرنىڭ نۇقت ـــدە باش -ھهم
)»Point of view«(نهزىـرى 

شـۇنداقال بهك. بويىچه وئيلىنىڭ
ــاق ــاكى تارتىنچ ــان ي ېئھتىياتچ

 وئبيېكتىـپىئمكانقهدەر. بولماڭ
ــۇڭ ــوائلالرنىڭ. بول ــۇ س ەئگهر ب

ــپ ــشتا قىينىلى جــاۋابلىرىنى تېپى
قالـــــسىڭىز، ائلـــــدى بىـــــلهن
ــــــــسىي ــــــــڭ شهخ ۆئزىڭىزنى
.خـــاراكتېرىنى يېزىـــپ چىقىـــڭ
ــىزنىڭ ــسمى س ــر قى ــڭ بى ۇئالرنى
ائرتــــــۇقچىلىقىڭىز بۆلىــــــشى

ـــــــــۇمكىن ـــــــــى. م ۆئزىڭىزن
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ەئتراپىڭىزدىكى كىـشىلهر بىـلهن
سېلىــــــشتۇرۇش ائرقىلىقمــــــۇ

ىزدىكــى ائرتــۇقچىلىقالرنىۆئزىڭ
مهســىلهن، ەئگهر. بايقىيااليــسىز

ســـىز بىـــر ناھـــايىتى كۈچلـــۈك
ــــــــۇپ، ــــــــاتىكچى بول ماتىم
ـــــــــــــــــۇ ەئتراپىڭىزدىكىلهرم
ماتېماتىكىدا ناھايىتى كۈچلـۈك
بولىدىكهن، بۇ سـىزنىڭ ھـازىرقى
ـــــــى ـــــــزمهت وئرنىڭىزدىك خى
ائرتۇقچىلىقىڭىز ەئمهس، بهلكـى
ھـــازىرقى خىـــزمهت وئرنىڭىـــز

رۈر بولغــــان بىــــرۈئچــــۈن زۆ
 .قابىلىيهت بولىدۇ

 :ائجىزلىقالر
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 ۆئزىڭىزنىڭ ىئشهنچى ائجىز
ــــته ــــىز ائدەت ــــدىن س بولغىنى
ۆئزىڭىزنــى ېئلىــپ قاچىــدىغان

 ىئشالر قايسى؟
 ـــى ـــىزنىڭ ەئتراپىڭىزدىك س

ــــــدىكى ــــــشىلهرنىڭ نهزىرى كى
 ائجىزلىقلىرىڭىز قايسى؟

 ســـــىزنىڭ وئقۇشـــــىڭىز ۋە
ماھــــــــارەت يېتىلــــــــدۈرۈش

 نىـــسبهتهن تولـــۇقكۇرســـلىرىغا
ـــــارمۇ؟ ەئگهر ـــــشهنچىڭىز ب ىئ
بولمىسا، سـىز قايـسى جهھهتـته

 ەئڭ ائجىز؟
 ســىزنىڭ ســهلبىي خىــزمهت

ائدەتلىرىڭىز قايسى؟ مهسـىلهن،
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ســىز ىئــشقا داۋاملىــق كېچىكىــپ
ـــسىزمۇ؟ ـــىز رەت ـــسىز؟ س كېلهم
ـــز ـــان ائچچىقىڭى ـــىزنىڭ ائس س
ــسىمغا ــىز بې ــاكى س ــدۇ ي كېلهم

 ؟يولىدا تاقابىل تۇرالمامسىز
 ــــــڭ ــــــىزنىڭ ۆئزىڭىزنى س

ـــدە ـــسى ىئچى ـــزمهت داىئرى خى
ـــــپ ـــــا تارتى ـــــىزنى ائرقىغ س
ـــــشىلىك ـــــدىغان بهزى كى تۈرى
ـــــــارمۇ؟ خـــــــاراكتېرلىرىڭىز ب
مهســىلهن، ەئگهر ســىز داۋاملىــق
يىغىـــــن وئرۇنالشتۇرمىـــــسىڭىز
بولمايــدىغان بىرســى بولــسىڭىز،
ســـىزنىڭ باشـــقىالرنىڭ ائلـــدىغا
چىقىپ سۆزلهشتىن قورقىـدىغان
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 ســـىز ۈئچـــۈن بىـــرمىجهزىڭىـــز
 .ائجىزلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ــۇ جهھهتنىمــۇ خۇسۇســىي ۋە ب
ىئچكـــى نۇقتـــا بىـــلهن تاشـــقى
نۇقتىنىڭ ھهر ىئككىسىدە تـۇرۇپ

ــڭ ــپ بېقى ــل قىلى ــىزدە. تهھلى س
ــا ــان، ەئمم باشــقىالر ھــېس قىلغ
ۆئزىڭىــز ســهزمىگهن ائجىــزلىقالر
ــــــــــــىزنىڭ ــــــــــــارمۇ؟ س ب
ـــــۇھىم ـــــلىرىڭىز م خىزمهتداش

لىـق سـىزدىنخىزمهتلهرنى داۋام
ياخـــشىراق قىالمـــدۇ؟ ســـىزنىڭ
جــاۋابلىرىڭىز رېائللىققــا ۇئيغــۇن

ســـــىز ۆئزىڭىزنـــــى. بولـــــسۇن
ــدىغان ــېس قىلدۇرى ــسىز ھ راھهت
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ائجىزلىقالرغـــا قـــانچه بـــۇرۇن
ــــۇنچه ــــىڭىز ش ــــل تۇرس تاقابى

 .ياخشى
 :پۇرسهتلهر
 ـــــــــسى يېڭـــــــــى قاي

ـــــىزگه ـــــڭ س تېخنولوگىيهلهرنى
ـــــىز ـــــدۇ؟ س ـــــاردىمى تېگى ي

تـوردىن بهزىباشقىالردىن ياكى 
 ياردەملهرگه ېئرىشهلهمسىز؟

 ســــىز شــــۇغۇللىنىۋاتقان
ىئگىلىــك تــۈرى ھــازىر تهرەققىــي
قىلىۋاتامـــدۇ؟ ەئگهر تهرەققىـــي
قىلىۋاتقان بولسا، ھـازىرقى بـازار
 ەئھۋالىدىن پايدىلىناالمسىز؟

 سىزنىڭ ۆئزىڭىزگه ياردەم
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قىالاليــــدىغان يــــاكى ســــىزگه
ياخـــــــشى مهســـــــلىھهتلهرنى

ان بىـــــــــــربېرەلهيـــــــــــدىغ
ـــــشىلىك ـــــستراتېگىيىلىك كى ىئ

 مۇناسىۋەت تورىڭىز بارمۇ؟
 سىز ۆئز شىركىتىڭىزدىكى

ـــشلهرنى ـــداق يېڭـــى يۈزلىنى قان
كۆرۈۋاتىــسىز؟ ۇئالردىــن قانــداق

 پايدىلىنااليسىز؟
 ســــــــــىز بىــــــــــلهن

رىقابهتلهشكۈچىلهر ىئچىدە بهزى
مۇھىم ىئشالرنى قىاللمايۋاتقـانالر
ــىز ــسا، س ــار بول ــارمۇ؟ ەئگهر ب ب
ۇئالرنىــــــڭ خاتالىقلىرىــــــدىن

بــۇ: ىئزاھــات(پايدىلىناالمــسىز؟ 
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مهزمـــــۇن مېنىـــــڭ ســـــۆزۈم
بولماســـتىن، ۇئنـــى مهن ۆئزۈم
كــــۆرگهن بىــــر ماتېرىيالــــدىن

ەئركىــــن-ەئيــــنهن ائلــــدىم
 .)سىدىق
 سىزنىڭ شىركىتىڭىز ياكى

ســىز شــۇغۇللىنىۋاتقان ســاناەئت
داىئرىـــسىدە باشـــقىالر تـــېخىچه

 رمۇ؟تولدۇرمىغان بوشلۇقالر با
 ــدارلىرىڭىز ــىزنىڭ خېرى س

ـــيا ـــام ەئش ـــىزنىڭ خ ـــاكى س ي
تهمىنلىگــــــــــــــــــۈچىلىرىڭىز
شــىركىتىڭىزدىكى بهزى ىئــشالرغا
نـــــارازى بولۇۋاتامـــــدۇ؟ ەئگهر
شۇنداق بولـسا، سـىز بىـر ائمـال
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تېپىــپ چىقىــش ائرقىلىــق بىــر
 يېڭى پۇرسهت يارىتاالمسىز؟

بۇنىڭـــدىن باشـــقا يهنه بىـــر
ــڭ ــۇھىم ىئــش، ســىز ۆئزىڭىزنى م

ـــــدانائ ـــــۇقچىلىقلىرىنى وئب رت
ــــــپ، ائشــــــۇ ــــــل قىلى تهھلى
ائرتۇقچىلىقالر سىز ۈئچۈن يېڭى

ــدۇ ــهتلهر يارىتاالم ــوق،-پۇرس ي
ـــوراپ-دەپ ۆئز ـــزدىن س ۆئزىڭى
شــــــۇنداقال، ســــــىز. بېقىــــــڭ

ۆئزىڭىزنىـــــڭ ائجىزلىقلىرىنـــــى
تولــۇق تېپىــپ چىقىــپ، ەئگهر
ائشــــــۇ ائجىزلىقلىرىڭىزنــــــى
ــــسىڭىز ســــىزگه يېڭــــى تۈگهت

ــهتلهر يارىت ــدۇپۇرس ــوق،-ىالم ي
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 .دەپ وئبدان وئيلىنىپ بېقىڭ
 :تهھدىتلهر

 ھـازىرقى خىـزمهتته سـىزگه
ــان نهرســىلهر ــالغۇ بولۇۋاتق توس

 قايسى؟
 ســـــــــــــــــــــــــــىزنىڭ

ــدە ــلىرىڭىزنىڭ ىئچى خىزمهتداش
)»Project« ( اليىــھه -پىــالن

ــزمهت وئرنــى ۈئچــۈن يــاكى خى
ســىز بىــلهن رىقابهتلىــشىۋاتقانالر

 بارمۇ؟
 ـــىز ـــاكى س ـــز ي خىزمىتىڭى

وئينايــــدىغان رولغــــا بولغــــان
 ېئھتىياج ۆئزگىرىۋاتامدۇ؟

 تېخنولــــــــــــــوگىيهدىكى
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ـــزمهت ـــىزنىڭ خى ـــېڭىلىقالر س ي
ـــــــــدىت ـــــــــا تهھ وئرنىڭىزغ

 سېلىۋاتامدۇ؟
 سىزنىڭ ائجىزلىقلىرىڭىزنىڭ

ىئچىدە سـىزگه تهھـدىت پهيـدا
 قىلىدىغانلىرىمۇ بارمۇ؟

مۇشـــۇنداق ائنـــالىزنى ېئلىـــپ
ـــــرىش ســـــىزنى ناھـــــايىتى بې

ـــ ـــلهنقىممهتلى ـــۇرالر بى ك ۇئچ
ــدۇ ــسى. تهمىنلهي ۇئ ســىزگه قاي

ىئـــشالرنى قىلىـــش زۆرۈرلـــۈكىنى
كۆرســـىتىپ بېرىـــدۇ، ھهمــــدە
ساقلىنىۋاتقان مهسىلىلهرنى توغرا

 .چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ
 SWOTنىشان ۋه . 2
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 ئانالىزى
ـــــدىنقى ـــــڭ ائل مهن ۆئزۈمنى

ھهققىــدىكى» نىـشان تىكـلهش«
ماقالهمــدە، نىــشان تىكلهشــته

ا تېگىــــــشلىكەئمهل قىلىــــــشق
 ۆئلچهمنــــــــى5مۇنــــــــداق 

ېئنىق ياكى: تونۇشتۇرغان ىئدىم
ــى ــۇش، ۆئلچىگىل ــت بول كونكرې
ـــگه بولىـــدىغان بولـــۇش، ەئمهل
ــۇش، ــدىغان بول ائشــۇرغىلى بولى
غــايه يــاكى تهشــكىالتنىڭ تــۈپ
مهقسىتىگه توغرىالنغان بولـۇش،
ھهمدە ەئمهلگه ائشۇرۇش ۋاقتى

SWOT. ېئنىـــــــق بولـــــــۇش
ىكـــلهشائنالىزىـــدىن نىـــشان ت
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ۈئچۈنمۇ پايدىالنغىلى، شۇنداقال
ۇئنـــى بىـــر نىـــشاننى ەئمهلـــگه
ائشــۇرۇش ۈئچۈنمــۇ خىـــزمهت

 .قىلدۇرغىلى بولىدۇ
ـــته،  ـــشان تىكلهش SWOTنى

ائنــالىزى ائرقىلىــق بىــر نىــشاننى
-ەئمهلگه ائشۇرغىلى بولىدىغان

ــــدىغانلىقى  ــــى (بولماي -3يهن
ــــچهم ــــۈم) ۆئل ــــدە ھۆك ھهققى

هريهنـى، ەئگ. چىقارغىلى بولىدۇ
سىز ائلدى بىلهن ۆئزىڭىزنىڭ بىر
ــى ــگه ائشۇرۇش ــشانىنى ەئمهل نى
بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان
ائرتــۇقچىلىقىڭىز، ائجىزلىقىڭىــز،
پۇرســـــــــــــــــــــهتلىرىڭىز ۋە
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تهھدىتلىرىڭىزنى تولـۇق تېپىـپ
ــــشانغا ــــۇ نى ــــسىڭىز، ائش چىق
ــــــــدىغان ــــــــى بولى -يهتكىل

بولمايــدىغانلىقىنى خېلــى تــوغرا
گهر ســـىزەئ. مۆلچهرلىيهلهيـــسىز

مۇشـــــۇ جهريانـــــدا ۆئزىڭىـــــز
ـــى ـــشانغا يهتكىل ـــگهن نى تىكلى
بولىدىغانلىقىنى ېئنىقلىيالىسىڭىز،
كېيىنكى باسقۇچ سـۈپىتىدە سـىز

SWOT 4يــــــــــــــــۇقىرىقى 
ـــــــىدا ـــــــرى ائساس ېئلېمېنتلى
ــــــــگه ــــــــشانىڭىزنى ەئمهل نى
ائشۇرۇشـــنىڭ ىئـــستراتېگىيىلىك

ەئگهر. پىالنىنى تۈزۈپ چىقىـسىز
ــۇ  ــىز مۇش ــالىزىSWOTس  ائن
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اســـــــقۇچىدا ەئســـــــلىدىكىب
نىشانىڭىزنى ەئمهلگه ائشۇرغىلى
ــسىڭىز، ــدىغانلىقىنى بايقى بولماي
ـــشانىڭىزدىن ۋاز ەئســـلىدىكى نى
كېچىــسىز يــاكى ۇئنىــڭ وئرنىغــا

 .باشقا بىر نىشاننى تىكلهيسىز
بهزى نىشانالردىن ۋاز كهچكىلى
ــــى ــــى ۆئزگهرتكىل ــــاكى ۇئن ي

ــــدۇ ــــىلهن، ەئگهر. بولماي مهس
يىنكـى بىـرسىزنىڭ بۇنىڭـدىن كې

قانچه يىللىق غايىڭىز بىـر ائلىـي
مهكتهپكه قوبۇل قىلىـنىش يـاكى
سىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى يېرىم
يىللىــق نىــشانىڭىز بىــر خىــزمهت
تېپىش بولىدىكهن، سىز ۇئالردىن
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ـــسىز ـــانلىقچه ۋاز كېچهلمهي ائس
ــــى ائســــانلىقچه ــــاكى ۇئالرن ي

ـــــسىز ـــــداق. ۆئزگهرتهلمهي بۇن
ــىز  ــدا، ەئگهر س SWOTەئھۋال

ائنالىزىدىن بىر ىئستراتېگىيىلىك
پىالنـــالش قـــورالى ســـۈپىتىدە
پايدىالنسىڭىز، ناھايىتى ياخشى

ـــسىز ـــۈمگه ېئرىشى ـــى،. ۈئن يهن
ــدى ــىز ائل ــدا س ــداق ەئھۋال بۇن

ــــــلهن  ــــــالىزىSWOTبى  ائن
ـــــشانىڭىزغا ـــــىدا ۆئز نى ائساس
يېتىــــشكه پايــــدىلىق بولغــــان
ــا ــۇقچىلىقلىرىڭىزنى، ۇئنىڭغ ائرت
زىيــــــــــــانلىق بولغــــــــــــان

ــــاائ ــــى، ۇئنىڭغ جىزلىقلىرىڭىزن
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-پايدىلىق بولغان تاشقى شهرت
ــا ــدە ۇئنىڭغ ــاراىئتالرنى، ھهم ش
ــــدىغان تاشــــقى دەخلــــى قىلى

ـــهرت ـــپ-ش ـــاراىئتالرنى تېپى ش
ۇئنىڭـدىن كېـيىن ۆئز. چىقىسىز

نىــــــــشانىڭىزغا يېتىــــــــشنىڭ
ىئــستراگېيىلىك پىالنىنــى تــۈزۈپ

ــسىز ــۇ. چىقى ــىز مۇش ــۇ س بولۇپم
غانباسقۇچتا ۆئزىڭىزدە كهم بول

-ىئچكــــى ۋە تاشــــقى شــــهرت
شــاراىئتالرغا قانــداق ېئرىــشىش

 .پىالنىڭىزنى تۈزۈپ چىقىسىز
مېنىڭ كىچىكىمـدە تۇرغۇزغـان
بىر غايهم وئقۇشنى ەئڭ يـۇقىرى
پهللىگىـــچه وئقـــۇش، مـــۇمكىن
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بولـــسا چهت ەئلـــگه چىقىـــپ
يىلـى-1978وئقۇش بولغاچقا، 

يانۋاردا شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتىغا
تهييـارلىق«كىرگهندىن كېـيىن، 

-1دېيىلىـــدىغان » باســـقۇچى
يىلـــى خهنـــزۇ تىلىنـــى قـــاتتىق

كېيىنكى ىئككـى يىـل. ۆئگهندىم
ىئچىدە ۆئزلۈكۈمدىن ۆئگىنىـپ،

پهن خهنـزۇ-مهكتهپنىڭ تهبىـىئ
 يىللىـق دەرس3وئقۇغۇچىلىرىغا 

قىلىپ ۆئتىلىدىغان ىئنگلىز تىلى
.دەرسلىكىنى ۆئگىنىپ تـۈگهتتىم

 يىلـــدا بولـــسا2ەئڭ ائخىرقـــى 
ياپون تىلىنـى ۆئگىنىـپ، ۇئنىـڭ
پۈتــــــۈن گرامماتىكىــــــسىنىمۇ
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گهرچه مهن. تـــــــــــــۈگهتتىم
ــــــڭ ــــــاپونىيىگه ھۆكۈمهتنى ي
ـــشى ـــق تاللى ـــان ائرقىلى ىئمتىھ

 يـــــاش16بىـــــلهن باشـــــقا 
وئقۇتقۇچىالر بىلهن بىلله بارغـان
بولـــساممۇ، ۇئنىڭـــدىن كېـــيىن
ــــــشىمدە ــــــا كېلهلى ائمېرىكىغ
ـــى ـــز تىل ـــدىن ىئنگلى ۆئزلۈكۈم

 ناھايىتى زور رولۆئگهنگهنلىكىم
مانـــا بـــۇ يـــۇقىرىقى. وئينىــدى
SWOTائنالىزىنى بىـر غـايىنى 

ـــۈن ـــۇرۇش ۈئچ ـــگه ائش ەئمهل
 .ىئشلىتىشنىڭ بىر مىسالىدۇر
 :توغرىالش ۋە ائيالندۇرۇش

SWOTـــــــــــــدىن  ائنالىزى
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ــشنىڭ يهنه ــۈك پايدىلىنى ۈئنۈمل
بىـــــر ۇئســـــۇلى تـــــوغرىالش

)»Matching« ( ۋە
ــــــــــــــــــــــــــدۇرۇش ائيالن

)»Converting« (رىالشتــوغ
دېگىنىمىـــــــز، ۆئزىڭىزنىـــــــڭ
ائرتــۇقچىلىقلىرىنى پايدىلىنىــشقا
بولىــــــدىغان پۇرســــــهتلهرگه
ـــق ـــتۇرۇپ، شـــۇ ائرقىلى ماسالش
رىقــــــــابهت جهھهتتىكــــــــى
ەئۋزەللىكنى قولغـا كهلتۈرۈشـنى

ائيالنـــــدۇرۇش. كۆرســـــىتىدۇ
دېگىنىمىــز بولــسا، ۆئزگهرتىــش
ىئستراتېگىيىسىدىن پايدىلىنىپ،
ـــدىتنى ـــلهن تهھ ـــق بى ائجىزلى
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ــهتكه ــلهن پۇرس ــق بى ائرتۇقچىلى
.ائيالندۇرۇشــــنى كۆرســــىتىدۇ
ـــلهن ـــق بى ـــىز ائجىزلى ەئگهر س
ــلهن ــق بى ــدىتنى ائرتۇقچىلى تهھ
ــسىڭىز، ــهتكه ائيالندۇرالمى پۇرس
ـــڭ ـــى ىئمكانىيهتنى ـــىز ۇئالرن س
ــــۈن ــــتىش ۈئچ ــــارىچه ائزاي ب

 .تىرىشىشىڭىز كېرەك
خىزمهت تېپىشتىكى . 3

SWOTئانالىزى  
يغـۇرخىزمهت تېـپىش ھـازىر ۇئ

دىيارىدىكى ياشـلىرىمىز ۈئچـۈن
ـــشقا ـــر ىئ ـــيىن بى ـــايىن قى ىئنت
ائيالنغان بولۇپ، مهن ھهر قېتىم
يۇرتقا بارغاندا ىئشـسىز يـۈرگهن
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ۋە ىئش ىئزدەپ بىـرەر نهتىجىـگه
ېئرىــــــشهلمىگهن ياشـــــــالرنى
ۇئچراتقىنىمــــدا، ۇئالر ۈئچــــۈن
ــتىمهن .ناھــايىتى ائزابلىنىــپ كې
ـــۇش ـــڭ تون ـــۇ ۆئزۈمنى -بولۇپم

رىنىڭ بالىلىرى ىئچىدىكىبىلىشلى
ــــاكى ــــدىكى ي ــــۇر دىيارى ۇئيغ
ــي ــى ائلى ــرى ۆئلكىلهردىك ىئچكى
مهكتهپلهرنى پۈتتـۈرۈپ قايتىـپ
ـــاي، ـــزمهت تاپالم ـــپ، خى كېلى

 تىن ائشسىمۇ ىئشـسىز25يېشى 
ائنىلىرى بىلهن بىرگه-ھالدا ائتا

ياشاشــــقا مهجبــــۇرى بولغــــان
ياشالرنىڭ مهن بىلهن كۆرۈشكهن

ـــاپهتلى ـــى قىي ـــۆزۋاقىتتىك رى ك
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ائلدىمـــدىن خېلـــى ۇئزۇن بىـــر
ــدۇ ــچه كهتمهي ــازىر. مهزگىلگى ھ

خىـــزمهت تېپىـــشتا، ۇئيغـــۇرالر
ۈئچۈن ۇئيغۇر دىيارىدا باشـقىالر
ــۇرۇپ ــدا ت ــاراۋەر وئرۇن ــلهن ب بى
رىقابهتلىـــــشىش ىئمكـــــانىيىتى

مۇشـــۇنداق. ائساســـهن يـــوق
ەئھۋالدا، يهنى خىزمهتكه ېئلىش
ائدىللىق ۋە باراۋەرلىك ۈئسـتىگه

لغـــان رىقـــابهت ائساســـىداقۇرۇ
ــــر ــــدىغان بى ــــپ بېرىلماي ېئلى
جهمىئيهتته، سىزنىڭ مهلـۇم بىـر
ــــداق ــــۈن قان ــــزمهت ۈئچ خى
ائالھىـــــــــــــــــــدىلىكىڭىز ۋە
ــشىنىڭ ــڭ بۆلى ائرتۇقچىلىقىڭىزنى
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ــدۇ ــسى بولماي .ائساســهن پايدى
شۇنداق بولسىمۇ، مهن ماقالىنىڭ
مۇشۇ قىسمىدا، خىزمهت تېپىشقا

SWOTپايـــــدىلىق بولغـــــان 
ىنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپائنالىز

ىئــــــشىنىمهنكى،. ۆئتىــــــمهن
خىـــــزمهت ىئزدىگۈچىلهرنىـــــڭ

SWOTــــشى ــــالىزىنى بىلى  ائن
ۇئنى بىلمىگهنگه قارىغاندا كـۆپ
ــش ــى بىلى ــۇپ، ۇئن ــشى بول ياخ
.خېلــى چــوڭ پايــدا يهتكۈزىــدۇ

ـــــــــــــدە مهن  SWOTتۆۋەن
ــزدەش ــزمهت ىئ ــڭ خى ائنالىزىنى
بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك بولغـــان

ــــــــسق ــــــــى قى ىچهتهرەپلىرىن
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 .خۇالسىلهپ ۆئتىمهن
 :ائرتۇقچىلىقالر

ــابىي ــى ىئج ــىزنىڭ ىئچك ــۇ س ب
ائالھىدىلىكىڭىز بولۇپ، ۇئالرنـى
ۆئزىڭىـــز كـــونترول قىالاليـــسىز،
ھهمدە ۇئالردىن پىالن تۈزۈشـته

بۇنىڭغـا. تولۇق پايدىلىنااليـسىز
:تۆۋەندىكىدەك ائمىلالر كىرىدۇ

 خىزمهت تهجرىبىلىرى 
 ــــان ــــازىرغىچه تاماملىغ ھ

-وئقۇشــالر ۋە ائلغــان ۇئنــۋان
 گۇۋاھنامىالر

 ۆئزىڭىزنىـــــڭ كهســـــپىي
ـــــــۈك ـــــــىدىكى كۈچل ساھهس
ــــــز ــــــق بىلىملىرىڭى تېخنىكىلى
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مهســــىلهن، قــــاتتىق دېتــــال،(
يۇمــشاق دېتــال ۋە كومپيــۇتېر

 )تىللىرى
 ــر ــقا بى ــاھهدىن باش ــر س بى

ــشلهتكىلى ــۆتكهپ ىئ ــاھهگه ي س
ـــــــابىلىيهتلهر ـــــــدىغان ق بولى

ــۈ( كمهســىلهن، ناھــايىتى كۈچل
)سۆزلهش ۋە يېزىش قابىلىيىتى

 ــــشىلىك خــــاراكتېرىڭىز كى
ــزمهت( ــۈك خى ــىلهن، كۈچل مهس

ــــز، ۆئز ــــى-ەئخالقىڭى ۆئزىڭىزن
ياخشى تىزگىنلهش ىئقتىدارىڭىز،
بېـــسىم ائســـتىدىمۇ خىزمهتنـــى
ــابىلىيىتىڭىز، ــش ق ــشى قىلى ياخ
ىئجادچـــــــــــــــــــــانلىقىڭىز،
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ــــۇقىرى ــــدۋارلىقىڭىز، ۋە ي ۈئمى
 )دەرىجىلىك جۈرىئتىڭىز

 ـــــــۇش ـــــــشى تون -ياخ
بىلىـــشلىرىڭىز، ۋە مۇناســــىۋەت

 تورىنى پۇختا قۇرغانلىقىڭىز
 كهســـپىي وئرۇنـــالر بىـــلهن

 بولغان ائالقىڭىز
 :ائجىزلىقالر

بۇ ىئچكـى سـهلبىي ائمىلالرنـى
كۆرســىتىدىغان بولــۇپ، ۇئالرنــى
سىز ۆئزىڭىز كونترول قىالاليـسىز،
ھهمدە ۇئالرنى ۆئزىڭىز تىرىشىش

ۇئالر. يـسىزائرقىلىق ياخشىلىياال
ــــگه ــــدىكىلهرنى ۆئز ىئچى تۆۋەن

 :ائلىدۇ
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خىــزمهت تهجرىبىڭىزنىــڭ
 كهم بۆلىشى
وئقـــۇش نهتىجىڭىزنىـــڭ

ـــتا ـــشى، ۋە وئقۇش ـــۆۋەن بۆلى ت
تاللىغـــان كهســـپىڭىزنىڭ خاتـــا

 بۆلىشى
 نىـــــــشانلىرىڭىزنىڭ كهم

بۆلىشى، كىـشىلىك بىلىمىڭىزنىـڭ
ـــت ـــشى، كونكرې ـــل بۆلى كهمچى
خىــــزمهت بىلىمىڭىزنىــــڭ كهم

 بۆلىشى
 تېخنىكىلىق بىلىمىڭىزنىڭ

 ائجىز بۆلىشى
 لىـــــدېرلىق، كىـــــشىلىك

ــشىش، ۋە ــىۋەت، خهۋەرلى مۇناس
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باشــقىالر بىــلهن بىــرگه ىئــشلهش
 ماھارىتىڭىزنىڭ ائجىز بۆلىشى

 خىــــزمهت ىئــــزدەش ۋە
تېـپىش قابىلىيىتىڭىزنىـڭ تـۆۋەن

 بۆلىشى
 ــــــشىلىك ــــــهلبىي كى س

مهسىلهن، خىزمهت(خاراكتېرلهر 
ڭىزنىــڭ ناچــار بۆلىــشى،ەئخالقى

تــۈزۈمگه بــوي سۇنۇشــىڭىزنىڭ
ائجىــز بۆلىــشى، ۆئزلــۈكىڭىزدىن
ـــڭ ـــتىلىش روھىڭىزنى ـــا ىئن ائلغ
ــشنى ــر ىئ ــشى، بى ــل بۆلى كهمچى
ـــــــــــارار ـــــــــــانلىقچه ق ائس
ــــــــــــــــــــــلىقىڭىز، قىاللماس
تارتىنچــــــــــــاقلىقىڭىز ۋە بهك
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 )ھېسسىياتچان بۆلىشىڭىز
 :پۇرسهتلهر

ــهرت ــقى ش ــابىي تاش ــۇ ىئج -ب
دىغان بولۇپ،شاراىئتنى كۆرسىتى

ــونترول ــز ك ــى ســىز ۆئزىڭى ۇئالرن
قىاللمايـــسىز، ەئممـــا ۇئالردىـــن
ــشىپ ــۈن تىرى ــدىلىنىش ۈئچ پاي

ـــــــسىڭىز بولىـــــــدۇ ۇئالر. باق
ــــگه ــــدىكىلهرنى ۆئز ىئچى تۆۋەن

 :ائلىدۇ
 ســـــــــىزنىڭ كهســـــــــپى

سـاھهڭىزدىكى كــۆپلىگهن يېڭــى
ـــــــــا ـــــــــى ۋۇجۇدق خىزمهتن
ـــــــابىي ـــــــدىغان ىئج كهلتۈرى

ـــــــشلهر  مهســـــــىلهن،(يۈزلىنى



49 

ىـــــــسادىي يۈكـــــــسىلىش،ىئقت
دۇنياۋىالشــــــــــــــــتۇرۇش، ۋە
تېخنولوگىيه جهھهتتىكـى يېڭـى

 )ىئلگىرىلهشلهر
 ــــــۇش ســــــىز ۆئرلهپ وئق

ائرقىلىق قولغا كهلتۈرەلهيدىغان
 پۇرسهتلهر
 ــــــــپىي ــــــــىزنىڭ كهس س

ماھــــــارىتىڭىزگه ائالھىــــــدە
ېئھتىياجى بار كهسپىي ساھهلهر

 ـــشىلىك ـــۆپرەك كى ـــىز ك س
ــــق ــــۇ ېئنى ــــلهر ۋە تېخىم بىلىم

مهت نىــشانلىرى ائرقىلىــقخىــز
ـــــــدىغان قولغـــــــا كهلتۈرەلهي

 پۇرسهتلهر
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 ســــــىزنىڭ ۆئز كهســــــپىي
ساھهڭىزدە ۆئسكىلى بولىـدىغان

 پۇرسهتلهر
 ســــــىزنىڭ ۆئز كهســــــپىي

ســــاھهڭىزدە ېئلىــــپ بــــارغىلى
بولىدىغان كهسـپىي تهرەققىيـات

 پۇرسهتلىرى
 ســــــــىزنىڭ خىــــــــزمهت

جهھهتتىكى تاللىشىڭىز ائرقىلىق
لى بولىـــدىغانقولغــا كهلتــۈرگى

 ائالھىدە پۇرسهتلهر
 جۇغراپىيىلىك وئرۇن 
 ـــــــشىلىك ـــــــۈك كى كۈچل

 مۇناسىۋەت تورى
 :تهھدىتلهر
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ــهرت ــقى ش ــهلبىي تاش ــۇ س -ب
ــــىتىدىغان ــــاراىئتالرنى كۆرس ش
ــز ــىز ۆئزىڭى ــى س ــۇپ، ۇئالرن بول
كونترول قىاللمايسىز، ەئمما سـىز
.ۇئنىڭ تهسىرىنى كېمهيتهلهيسىز

ىــگهبــۇ تۆۋەنــدىكىلهرنى ۆئز ىئچ
 :ائلىدۇ
 ســـــــــىزنىڭ كهســـــــــپى

ساھهڭىزدىكى خىزمهت وئرنىنـى
ــــــــهلبىي ــــــــدىغان س ائزلىتى

ـــــــشلهر  مهســـــــىلهن،(يۈزلىنى
ــشى ــىركهتنىڭ ائدەم قىسقارتى ش
ــــشى ۋە مهھــــسۇالتنىڭ شاللىنى

 )قاتارلىقالر
 ســــىز بىــــلهن وئخــــشاش
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ۋاقىتتـــا وئقـــۇش پۈتتــــۈرگهن
ــــــــا ــــــــۇچىالر ۋۇجۇدق وئقۇغ

 كهلتۈرگهن رىقابهتلهر
 ــــىزنىڭكىد ــــتۈنس ىن ۈئس

ــــــــارىتى، ــــــــدىغان ماھ تۇرى
تهجرىبىــــسى ۋە بىلىمــــى بــــار
كىـــــــشىلهردىن كېلىـــــــدىغان

 رىقابهتلهر
 خىزمهت تېپىش قـابىلىيىتى

ــان ــۇقىرى بولغ ــىزنىڭكىدىن ي س
كىـــــــشىلهردىن كېلىـــــــدىغان

 رىقابهتلهر
 ســـىزنىڭكىدىن ياخـــشىراق

ــــان ــــته وئقۇغ ــــي مهكتهپ ائلى
كىـــــــشىلهردىن كېلىـــــــدىغان
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 رىقابهتلهر
 ـــــىزنىڭ ـــــولىڭىزدىكىس  ي

ـــالغۇالر  ـــىز(توس ـــىلهن، س مهس
ىئــستىگهن پۇرســهتكه ېئرىــشىش
ـــي ـــان ائلى ـــۈن زۆرۈر بولغ ۈئچ
دەرىجىلىــك بىلىــم يــاكى ۇئنــۋان

 )قاتارلىقالرنىڭ يوقلۇقى
 ســـــــــىزنىڭ كهســـــــــپى

ـــــــۈش ـــــــاھهڭىزدىكى ۆئس س
ــــشى، ۋە ــــىتىنىڭ ائز بۆلى پۇرس

 رىقابهتنىڭ ۋەھشىي بۆلىشى
 ســـــــــىزنىڭ كهســـــــــپى

ىســــــــاھهڭىزدىكى كهســــــــپ
تهرەققىياتنىڭ چهكلىك بۆلىـشى،
شــۇ ســهۋەبتىن ســىزنىڭ كهســپى
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ماھــــــــارىتىڭىزگه بولغــــــــان
 ېئھتىياجنىڭ تۆۋەن بۆلىشى

 ــــــــــــــــــىركهتلهرنىڭ ش
سىزنىڭكىدەك كهسىپتىكى يـاكى
ســــىزنىڭكىدەك ۇئنــــۋانى بــــار
ــــــــزمهتكه ــــــــشىلهرنى خى كى

 ائلماسلىقى
بـــــۇالردىن باشـــــقا، ســـــىز
ــــــدىكى ــــــزدىن يۇقىرى ۆئزىڭى

ــالىزى ائSWOTكىــشىلىك « »ن
دېگهن قىسىمدا تىزىـپ چىققـان
ســوائلالرنىمۇ بىــر قېــتىم ســوراپ

شۇ ائساسـتا ۆئزىڭىزنىـڭ. بېقىڭ
ائرتۇقچىلىقىغــــــــا بولغــــــــان
ـــــــــــــــــــــــهنچىڭىزنى چۈش
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شــۇنداقال. مۇكهممهللهشــتۈرۈڭ
خىزمهتكه كىرمهكچى بولغان بىر
شىركهت ياكى وئرۇننى بېكىتىـپ
ـــــىز ـــــيىن، س ـــــدىن كې بولغان
ــــڭ ــــى ائشــــۇ وئرۇننى ۆئزىڭىزن
باشلىقى وئرنىدا قويـۇپ تـۇرۇپ،

مهن ىئــشقا ائلمــاقچى بولغــان«
ائدەمنىڭ قانـداق ائالھىـدىلىكى

، دەپ سـوراپ»بۆلىشى كېـرەك؟
ــڭ ــاختا كهمتهرلىكــتىن. بېقى س

ـــۇم ـــۇنداقال چوق ـــاقلىنىڭ، ش س
.راستچىل ۋە رېائلىـستىك بولـۇڭ
ـــــــى ەئڭ ياخـــــــشى ۆئزىڭىزن
ـــــدىغان ـــــۋىرلهپ بېرەلهي تهس

 قهغهزگهســۆزلۈكلهرنى بىــر ۋاراق
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ــڭ ــسىڭىز،. تىزىۋېلى شــۇنداق قىل
ائشــۇ ســۆزلهرنىڭ كۆپىنچىــسى
ســـــىزنىڭ ائرتـــــۇقچىلىقىڭىزنى
ىئپادىلهيــدىغان ســۆزلهر بولــۇپ

 .چىقىشى مۇمكىن
سىز ۆئزىڭىزنىڭ ائجىزلىقلىرىنى
ــزمهتكه ــدا، ســىزنى خى باھالىغان
ائلماقچى بولغان وئرۇن سىزدىن
بۇنىڭــدىن كېــيىن ياخــشىالشنى

ان نهرســـــىلهرتهلهپ قىلىــــدىغ
.ۈئســـتىدە چوڭقـــۇر وئيلىنىـــڭ
ۆئزىڭىزنىـــــڭ ائجىزلىقلىرىنـــــى
تـــۈگىتىش يولىـــدا ھـــازىردىن
باشــــالپال ىئــــش كۆرســــىڭىز،
كهلگۈســـــــىدە ســـــــىزنىڭ ۆئز
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ـــــزمهتكه ـــــۆڭلىڭىزدىكى خى ك
ېئرىشىــــــشىڭىز ۈئچــــــۈن زور

ھهر بىــــر. پايدىــــسى تېگىــــدۇ
ىئنسان ۈئچـۈن ۆئزىنىـڭ ائجىـز
نـــۇقتىلىرىنى بايقـــاش ائنـــچه

ەئمما سـىز.  ىئش ەئمهسائسان
ۆئزىڭىزنىـــــڭ ائجىزلىقلىرىنـــــى
باھــــاالپ كــــۆرۈش ائرقىلىــــق،
بۇنىڭــــدىن كېــــيىن قايــــسى
جهھهتته بهكـرەك تىرىشىـشىڭىز
ــــسىز ــــى بايقىياالي .كېرەكلىكىن
ەئگهر سىز مهلۇم بىر ماھارەتنىڭ
ســـىزنىڭ كهســـپىي ســـاھهيىڭىز
ۈئچۈن زۆرۈر ىئكهنلىكىنى، ەئمما

 ائجىـزۇئ ماھارەتته ۆئزىڭىزنىـڭ
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ــىز ــسىڭىز، س ــى بايقى ىئكهنلىكىن
ائشۇ ماھارەتنى كۈچلهنـدۈرۈش
ۈئچۈن ھـازىردىن باشـالپ ىئـش

ـــرەك ـــىڭىز كې ـــىزنىڭ. كۆرۈش س
ــان ــپ بېرىلغ ــتىڭىزدىن ېئلى ۈئس
باھاالشالر، مهكتهپتىكى وئقـۇش
ـــــــــــــــــــــــــز، ۋە نهتىجىڭى
ـــــىز ـــــڭ س وئقۇتقۇچىلىرىڭىزنى
توغرىــــــسىدا ېئيتقانلىرىنىــــــڭ
ھهممىــــــــسى ســــــــىزنىڭ ۆئز

ىقلىرىڭىزنــــــــــــــــــــىائجىزل
ـــــشىڭىز ۈئچـــــۈن زور بايقىۋېلى

 .ياردەم قىالاليدۇ
ەئگهر ســــىز تېخــــى وئقــــۇپ
باقمىغان بولسىڭىز، مهن يازغـان
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مۇۋەپپهقىيهتنىــــــڭ يېڭــــــى«
ــــسى ــــۈك«ۋە » تهڭلىمى ۆئمۈرل

ــــالالش ــــداق ت ــــىپنى قان كهس
دېگهن ىئككـى پـارچه» كېرەك؟

.ماقالىنى بىر قېتىم وئقۇپ بېقىڭ
ــور ائدر ــۇ ماقالىلهرنىــڭ ت ــسىب ې
 .مۇشۇ يازمىنىڭ ائخىرىدا بار

مهن ائمېرىكىدىكى ھـازىرغىچه
بولغــان ھايــاتىم جهريانىــدا بىــر
قــانچه شــىركهتلهردە شــىركهتكه
يېڭى خـادىم ائلغـۇچى باشـلىق

شـۇنداقال. بولۇپ ىئشلهپ باقتىم
ــــــزمهت ــــــتىم خى ــــــۆپ قې ك
ـــاقتىم ـــۇپ ب .ىئزدىگۈچىمـــۇ بول
ـــــل ـــــتىم ھهر خى نۇرغـــــۇن قې
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رى بىـلهنشىركهتلهرنىڭ باشلىقلى
خىزمهت تېپىش ۈئستىدە ېئلىـپ
ــى ــزمهت كۆرۈشۈش ــان خى بېرىلغ

 Jop«ىئنگلىـــــــــزچه (
Interview« (ـــشىپ ـــا قاتنى غ

ــاقتىم ــدىن. ب شــۇ چــاغالردا مهن
چوقۇم سورالغان مۇنداق ىئككـى

سىزنىڭ ەئڭ«بىرسى : سوائل بار
ــېمه؟ »چــوڭ ائرتــۇقچىلىقىڭىز ن
ـــۇپ، يهنه ـــوائل بول ـــگهن س دې

ـــسا  ـــىزنىڭ «بىرســـى بول ەئڭس
ـــېمه؟ ـــز ن ـــوڭ ائجىزلىقىڭى »چ

ـــــــــگهن ســـــــــوائل مهن. دې
ـــسىغا  ـــايىتى«ائلدىنقى مهن ناھ

ــر ــڭ بى ــۇپ، مېنى ىئجادچــان بول
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ــش ــتهقىل ھهل قىلى ــشنى مۇس ىئ
ىئقتىــدارىم ناھــايىتى يــۇقىرى،
شــۇنداقال مهن قىــيىن ۆئتكهلــگه
ــايىتى ــشنى ناھ جهڭ ېئــالن قىلى

ـــۆرىمهن ـــشى ك ـــگهن»ياخ ، دې
اجاۋابنى تهييارالپ، سورىغۇچىغ
.ھهر قېتىم ائشۇ جاۋابنى بهردىم

مهن چهت«كېيىنكىسىگه بولـسا 
ەئللىــك، ھهمــدە ىئنگلىزچىنــى
ـــا، ۆئزۈم ۆئگىنىۋالغـــان بولغاچق
ــهۋىيهم ــى س ــز تىل ــڭ ىئنگلى مېنى
ـــــرىكىلىقالردەك ـــــك ائمې يهرلى

دېــــــگهن» ياخــــــشى ەئمهس
ــــــم ــــــاۋابنى بهردى مهن ۇئ. ج

چـــــاغالردىال ەئمهس، تـــــاكى
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يېقىـــــنغىچه بـــــۇ ســـــوائلالردا
 ائنالىزىنىــڭSWOTســورىغىنى 

ىئككـى مــۇھىم تهركىبـى قىــسمى
 .ىئكهنلىكىنى بىلمىگهن ىئدىم

 SWOTكىشىلىك -4
 ئانالىزىنىڭ بىر مىسالى

ـــشىلىك  ـــالىزىSWOTكى  ائن
ـــدۇ؟ مهن ۇئشـــبۇ ـــداق بولى قان
ماقـــــالىنى يېـــــزىش ۈئچـــــۈن
ماتېرىيــال ىئــزدەش جهريانىــدا،

ــشىلىك  ــڭSWOTكى  ائنالىزىنى
ــــر ــــسالىنى ۇئچ ــــر مى .اتتىمبى

ماقالهمنىڭ ۇئشبۇ قىـسمىدا مهن
ائشــۇ مىــسالنى بايــان قىلىــپ

بــــــۇ مىــــــسالدا. ۆئتىــــــمهن
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ىئــــشلىتىلگىنى ائمېرىكىــــدىكى
مهلۇم بىر چوڭ شىركهتنىڭ ېئالن
ــر ــۈمىگه مهســۇئل بى ــش بۆل قىلى
ــــى ــــۇپ، مهن ۇئن ــــشى بول كى
ائساســـــهن ەئيـــــنهن بايـــــان

بــۇ مىــسال ســىزنىڭ. قىلىــمهن
ــــۇن ــــۇق ۇئيغ ــــا تول ەئھۋالىغ

ــېكىنكهل ــۇمكىن، ل ــلىكى م مهس
ۇئنىڭ سـىزنى خېلـى كـوپ يىـپ
ۇئچى بىلهن تهمىنلهيدىغانلىقىغا

 .ىئشىنىمهن
 :ائرتۇقچىلىقالر

 مهن ناھـــــايىتى يېڭىلىـــــق
مهن داۋاملىـق. يارىتىشقا مايىـل

ۆئز خېرىـــدارلىرىمنى ۇئالرنىـــڭ
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مهھــسۇالتىنىڭ ۆئزۈم بايقىغــان
يېڭـــى ســـېتىلىش پۇرســـهتلىرى

 .مهنبىلهن تهسىرلهندۈرى
 مهن ۆئزۈمنىڭ خېرىـدارلىرى

ـــــــــــــــدىكى ۋە ۆئز گۇرۇپپام
خىزمهتداشلىرىم بىـلهن ياخـشى
ــــــــــــــــــــشهلهيمهن ائالقىلى

)»Communicate«( 
 ـــالقىلىق ســـوائلالرنى مهن ھ

ــــــر ــــــق، بى ســــــوراش ائرقىلى
مهھــسۇالتنى بازارغــا سېلىــشنىڭ
توغرا يولىنى تېپىش قابىلىيىتىگه

 .ىئگه
 ــــــدارنىڭ ــــــر خېرى مهن بى

ــــــــسۇالتىنى ــــــــامهھ ڭ بازارغ
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ــــشى ــــك سېلىنى مۇۋەپپهقىيهتلى
 .ۈئچۈن تولۇق ەئقىدەم بار

 :ائجىزلىقالر
 مهن بىر ىئشنى ناھـايىتى

تېـــز قىلىـــپ، ۇئنـــى ۆئزۈمنىـــڭ
دىــــن» ۋەزىــــپه تىزىملىكــــى«

ىئمكانقهدەر تېز چىقىرىۋېتىـشكه
ائدەتلهنـــگهن بولـــۇپ، شـــۇنىڭ
ـــان ـــدە قىلغ ـــسىدە بهزى نهتىجى
ىئـــشىمنىڭ ســـۈپىتى تـــۆۋەنرەك

 . قالىدۇبولۇپ
 ـــــــــــــــسام مهن قىلمى

ــــــشالر بهك ــــــدىغان ىئ بولماي
كۆپىيىـــــــــپ كهتكهنـــــــــدە،
يۇقىرىقىــــــــدەك مىجهزىــــــــم
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تۈپهيلىدىن مهندە روھىي بېسىم
 .پهيدا بولىدۇ
 مهن ۆئزۈمنىـــــــــــــــڭ

ــــدارالرغا ــــانلىرىنى خېرى وئيلىغ
چۈشـــــــهندۈرگهندە بىـــــــرائز
جىددىيلىشىپ كېتىمهن، ھهمدە
مۇشـــۇنداق كـــۆپ كىـــشىلهرنىڭ

شــتىن قورقــۇشائلدىــدا سۆزله
مىجهزىــم تۈپهيلىــدىن بهزىــدە
ــــــــــان ــــــــــپ بارغ مهن ېئلى
چۈشهندۈرۈشلهر جانلىق بولماي

 .قالىدۇ
 :پۇرسهتلهر

 بىزنىــــــڭ بىــــــر چــــــوڭ
ــــى ــــڭ بىرس رىقابهتچىلىرىمىزنى
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كىچىكــــــرەك خېرىــــــدارلىرىغا
ياخـــشى مـــۇائمىله قىلماســـلىق

 .بىلهن ۆئز نامىنى بۇلغىۋالدى
 كېلهر ھهپته مهن بىر چـوڭ

ىئنگلىـــــــــزچه (بـــــــــازارالش
»Marketing «بولۇپ، بۇ سۆز

ـــسۇالتى ـــىركهتنىڭ مهھ ـــر ش بى
ـــرىش، ـــالن چىقى ـــسىدا ېئ توغرى
مهھــسۇالتىنى ســېتىش، ۋە ۇئنــى
خېرىــدارالرغا يهتكــۈزۈپ بېــرىش

بــۇ. پــاائلىيهتلىرىنى كۆرســىتىدۇ
دېــگهن» بــازارالش«يهردىكــى 

ـــــالپ ـــــۆزنى مهن ۆئزۈم وئي س
يىغىنىغـــا) چىقىـــپ ىئـــشلهتتىم

ائشـــۇ يىغىنـــدا. قاتنىـــشىمهن
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ىئــــستراتېگىيىلىك مۇناســــىۋەت
تورى بهرپا قىالاليـمهن، ھهمـدە
ـــــيىلهش ـــــسىم تهربى ـــــر قى بى

گه)Course(لېكـــــــسىيىلىرى 
 .قاتنىشااليمهن

 بىزنىڭ شىركهتنىڭ سهنەئت
دىرېكتــورى پــات ائرىــدا تۇغــۇت
مۇناســــىۋىتى بىــــلهن نهچــــچه
.ائيلىــق دەم ېئلىــشقا چىقىــدۇ

رۇشۇئنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ تـۇ
ــــشى ــــر ياخ ــــۈن بى مهن ۈئچ
ــىتىنى ــۈش پۇرس ــزمهتته ۆئس خى

 .يارىتىپ بېرىدۇ
 :تهھدىتلهر

 ــــــــــــر ــــــــــــڭ بى مېنى
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ــــۆزلهش ــــشىمنىڭ س خىزمهتدى
ــــق ــــدىن جى ــــابىلىيىتى مهن ق
كۈچلۈك بولـۇپ، ۇئ مهن بىـلهن
ـــۇش ـــورى بول ـــهنەئت دىرېكت س

 .پۇرسىتىنى تالىشىۋاتىدۇ
 ــــۈز ــــان ي ــــدىن بۇي يېقىن

بېرىۋاتقــان ائدەم يېتىــشمهسلىك
ـــــى ـــــدىن، مهن ۋاقىتن تۈپهيلى
ائشـــۇرۇپ ىئـــشلهشكه مهجبـــۇر

شــۇنىڭ بىــلهن بــۇ. بولــۇۋاتىمهن
ىئش مېنىڭ يېڭىلىق يارىتىشىمغا

 .سهلبىي تهسىر كۆرسىتىۋاتىدۇ
 ھــــــازىرقى ىئقتىــــــسادىي

ــــلهن ــــىرى بى ــــڭ تهس مۇھىتنى
بــازارالش ىئگىلىكىنىــڭ ۆئسۈشــى
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ـــى ـــتىالپ كهتت ـــايىتى ائس .ناھ
ــــــۇن شــــــىركهتلهر ائدەم نۇرغ

ــس ــىركهتمۇ. قارتتىقى ــڭ ش بىزنى
ـــــــــسىنى ـــــــــك داىئرى ىئگىلى

 .كىچىكلىتىشنى وئيلىشىۋاتىدۇ
سىز ۆئزىڭىزنىـڭ ائرتـۇقچىلىقى
ــــلهن ائجىزلىقــــى، ھهمــــدە بى
ســـــــىزنىڭ ائلـــــــدىڭىزدىكى
پۇرسهتلهر بىلهن خىرىسالرنى بىر

SWOTماترىسساسى ائرقىلىـق 
شـۇ. ائنالىز قىلـسىڭىزمۇ بولىـدۇ

ىائرقىلىق سىز زېھنىي كـۈچىڭىزن
ۆئزىڭىزنىـــــڭ ائرتۇقچىلىقىغـــــا
ــــــــــــــــــــتۈرۈپ، مهركهزلهش
ائجىزلىقلىرىڭىزنــى ەئڭ يــۇقىرى
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دەرىجىــدە ائزايتىــپ، ســىزنىڭ
پايدىلىنىشىڭىزغا تهييار بولغـان
پۇرسهتلهردىن بار ىئمكانىيهتنىڭ
ـــــدە ەئڭ زور ـــــسى ىئچى داىئرى

 .دەرىجىدە پايدىلىنااليسىز
  ئاخىرقى سۆز-5

ــــڭ  ــــڭ«مېنى مۇۋەپپهقىيهتنى
ـــى ته ـــسىيېڭ دېـــگهن» ڭلىمى

ــــان ــــۇپ باقق ــــالهمنى وئق ماق
ـــــدە ـــــالرنىڭ خهۋىرى قېرىنداش

-82-1981بولغىنىــدەك، مهن 
 يىللىـــــــــرى شـــــــــىنجاڭ19

ــــان ــــىتېتىدا وئقۇۋاتق ۇئنىۋېرس
24-23يهنـــى مهن (ۋاقتىمـــدا 

ـــــــدا ـــــــالردىكى ۋاقتىم ،)ياش
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ـــــشنىڭ ـــــۇۋەپپهقىيهت قازىنى م
ــــسىنى ــــر تهڭلىمى ــــداق بى مۇن

 :خۇالسىلهپ چىققان ىئدىم
ـــۇۋەپپه ـــت = قىيهت م +تاالن

 پۇرسهت+ تىرىشچانلىق 
ائشــۇ ۋاقىــتقىچه ماڭــا نىــشان،
غايه، مـۇۋەپپهقىيهت، كىـشىلىك
ـــــــــا ـــــــــستهكنى رېائللىقق ىئ
ائيالندۇرۇش دېگهنگه وئخشاش
پهلسهپىلىك ۋە پسىخولوگىيىلىك
ــدە ــلهر ھهققى ــاكى پهن ــۇم ي ۇئق
بىرەر ماتېرىيالنى تېپىپ وئقـۇش
ىئمكانىيىتى بولمىغان بولۇپ، بـۇ
تهڭلىمىنــــــى يېزىــــــشتا مهن
پۈتـــــۈنلهي ۆئزۈمنىـــــڭ شـــــۇ
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ۋاقىتقىچه بولغـان ھاياتىمـدىكى
ــــشالرنى ــــكهن ىئ ــــۇپ ۆئت بول
.خۇالسىلهشكه تايانغـان ىئـدىم

SWOTمهن يۇقىرىدا كىشىلىك 
ائنالىزىــــــــدىن ۈئنۈملــــــــۈك
ـــۇلى ـــر ۇئس ـــشنىڭ بى پايدىلىنى

ــــــــۇلى« ــــــــوغرىالش ۇئس »ت
ىئكهنلىكىنى، يهنـى، ۆئزىڭىزنىـڭ

ىنى پايدىلىنىــشقاائرتــۇقچىلىقلىر
بولىــــــدىغان پۇرســــــهتلهرگه
توغرىالپ، شۇ ائرقىلىق رىقـابهت
جهھهتتىكى ەئۋزەللىكنـى قولغـا
ـــــــى ـــــــۈرۈش ىئكهنلىكىن كهلت

بىر ائدەمنىڭ. وئتتۇرىغا قويدۇم
تـــاالنتلىرى ائشـــۇ ائدەمنىـــڭ
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ائرتۇقچىلىقلىرىنىــڭ بىــر قىــسمى
ـــسابلىنىدۇ ھهمـــدە. بولـــۇپ ھې

ـــــهت ـــــلهن پۇرس ـــــت بى تاالن
غــان تهقــدىردىمۇ، ەئگهرھازىرالن

بىر ائدەم ۇئالردىـن پايـدىلىنىپ
ــــــپ ــــــش ېئلى ــــــي ىئ ەئمهلى
ــايه ــۆزلىگهن غ ــدىكهن، ك بارماي
يـــــاكى نىـــــشانغا ھهرگىزمـــــۇ

ھـــازىر وئيـــالپ. يېتهلمهيـــدۇ
ـــــــــدىكى باقـــــــــسام، يۇقىرى
ـــسى ـــڭ تهڭلىمى مۇۋەپپهقىيهتنى

SWOT توغرىالش« ائنالىزىنىڭ
بىــــلهن ائساســــىي» ۇئســــۇلى

ـــردەك بو ـــتىن بى ـــۇپ،جهھهت ل
ــي ــى زور ىئلمى ــته خېل ەئمهلىيهت
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 .ائساسقا ىئگه ىئكهن
ــــڭ  ــــڭ«مېنى مۇۋەپپهقىيهتنى

ـــسى ـــى تهڭلىمى دېـــگهن» يېڭ
ماقــــــالهم بىلىــــــك تورىغــــــا
ـــــــيىن، ـــــــدىن كې چىقىرىلغان

دېگهن تور ىئـسىملىك» جهسۇر«
بىر قېرىندىـشىمىز مهنـدىن نـېمه
ــۈزۈپ ــى ت ــۇ تهڭلىمىن ۈئچــۈن ب
چىققانلىقىمنى سـورىغان بولـۇپ،

-10يىلى -2007نىڭغا مهن ۇئ
نويـــابىر كـــۈنى بىلىـــك تورىـــدا
تۆۋەنــــدىكى جــــاۋابنى بهرگهن

 :ىئدىم
يىلىــدىن-1976مهن : نهقىــل

ـــا-78 ـــدا قايت ـــچه يېزى يىلىغى
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تهربىيه ېئلىۋاتقاندا، ھېچ قانداق
.قىممىتى يـوق بىـر ائدەم ىئـدىم

ــۈنىگه  ــۇق10ك ــاەئتتىن ائرت  س
ىئــشلىگهن بولــساممۇ، ماڭــا بىــر

مېنىــڭ. هيتتــىتىــيىن پــۇل بهرم
ــــۈنى ــــشىم پهقهت ھهر ك ىئشلى
ـــۇ ـــۇزۇپ، ش ـــىقىمنى تويغ قورس
ـــاتىمنى ســـاقالپ ـــق ھاي ائرقىلى
قېلىش ۈئچۈن، شۇنداقال ىئككـى
يىلدىن كېيىن بىر ىئشچى يـاكى
ـــــك خىـــــزمىتىگه خىزمهتچىلى

ـــدى ـــۈن ىئ ـــشىش ۈئچ ۇئ. ېئرى
چاغــدا بىــرەر جاننىــڭ ائنــچه

ەئگهر مهن. قىممىتى يوق ىئـدى
ــان كوناشــهھهرۆئزۈم چېنىقىۋات ق
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ـــسۇ( ـــازىرقى وئن ـــسى) ھ ناھىيى
بىـــــلهن ائقـــــسۇ شـــــهھىرى

10وئتتۇرىــــــــــــــــــسىدىكى 
كىلـــومېتىردىن ائرتـــۇق يـــولنى
پىيادە بېـسىش جهريانىـدا بىـرەر
ۋەقهگه ۇئچــراپ ۆئلــۈپ قالغــان

ائنـــام ۋە-بولـــسام، ۆئز ائتـــا
تۇغقانلىرىم مېنـى ىئزدىگهنـدىن
باشقا، يول بويىدا ياتقان مېنىڭ

گهن كىـــشىلهرۆئلۈكـــۈمنى كـــۆر
مېنىڭ كىم ىئكهنلىكىمگه پهرۋامۇ

مېنىــڭ كىــم. قىلىــپ قويمــايتتى
ـــېمه ســـهۋەبتىن ـــم، ن ىئكهنلىكى
ۆئلۈپ كهتكهنلىكىم بىرەر گېزىت

 .خهۋىرىگىمۇ يارىمايتتى
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ــــــى -1978 ــــــدا-1يىل ائي
شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتىغا وئقۇشقا
ــيىن، مهن ۆئزۈم ــدىن كې كىرگهن
ۈئچۈن مۇنداق ىئككى پرىنـسىپ

بىرىنچـــى، ۆئتـــۈلگهن. ۈمتـــۈزد
دەرســلهرنى تهلهپــتىن ائشــۇرۇپ
ەئڭ يۇقىرى دەرىجىـدە ياخـشى

ـــنىش ـــا. ۆئگى ـــى، ماڭ ىئككىنچ
بېرىلگهن قوشۇمچه ۋەزىپىلهرنـى
ەئڭ يۇقىرى دەرىجىـدە ياخـشى

ـــشلهش ـــپ. ىئ ـــۇنداق قىلى مۇش
ىئككى يىل ۆئتكهنـدىن كېـيىن،
ـــچه ـــدىن ائن مهن ۆئزۈم بۇرۇنقى
ۇ،ۆئزگىرىپ كهتمىگهن بولـسامم

مېنىــــڭ قىممىــــتىم پۈتــــۈنلهي
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ائرقىدىن-مهن ائرقا. ۆئزگهردى
شـــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـــــىتېتى
ــــسىنىڭ ــــۇچىالر ۇئيۇشمى وئقۇغ
رەىئسى، شىنجاڭ ۇئنىۋېرسـىتېتى
ــي ىئتتىپــاق كومىتېتىنىــڭ داىئمى
ھهيىئتـــى، ائپتونـــوم رايونلـــۇق
ياشالر بىرلهشمىـسىنىڭ مـۇائۋىن
ـــۇق ـــوم رايونل ـــسى، ائپتون رەىئ

رلهشمىــــسىنىڭوئقۇغــــۇچىالر بى
ــــــك ــــــسى ۋە مهملىكهتلى رەىئ
وئقۇغــــۇچىالر بىرلهشمىــــسىنىڭ
مــــۇائۋىن رەىئــــسى قاتــــارلىق
.ۋەزىـــــپىلهرگه تهيىنلهنـــــدىم
ـــلهن ـــروپىالن بى ـــا ائي بېيجىڭغ
ـــدۇم ـــدىغان بول ـــا بارى .يىغىنغ
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شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتى گېزىتـى،
ـــى ـــى، ۈئرۈمچ ـــىنجاڭ گېزىت ش
كهچلىك گېزىتى، شىنجاڭ رادىوئ

ــى ــسى، ش ــالرىئستانسى نجاڭ ياش
ژۇرنىلى ۋە جۇڭگو خهلق گېزىتى
قاتـــــــــارلىق تهشـــــــــۋىقات
ــــۋىق ــــدا كهڭ تهش ائپپاراتلىرى

ـــدىم ـــۋىقاتالردا. قىلىن ـــۇ تهش ب
.ېئيتىلغان نهرسىلهر راست ىئـدى
ائساسهن مېنىـڭ قانـداق قىلىـپ
ـــانلىقىم، ـــتا ەئال كېتىۋاتق وئقۇش
قانـــداق قىلىـــپ ۆئزلۈكۈمـــدىن
ىئنگلىز تىلـى ۆئگىنىۋاتقـانلىقىم،
ھهم قانداق قىلىـپ وئقۇغـۇچىالر
خىزمىتىنــــــــــى ياخــــــــــشى



81 

ــــسىدا ــــشلهۋاتقانلىقىم توغرى ىئ
ــدى ــۈن. ىئ ــلهن پۈت ــۇنىڭ بى ش

ــىنجاڭ ــۇ ش ــيهت، بولۇپم جهمىئ
ۇئنىۋېرســـــىتېتىدىكى ۇئيغـــــۇر

وئقۇغۇچىالر، ماڭـا-وئقۇتقۇچى
يۈكـــسهك دەرىجىـــدە ھـــۆرمهت
قىلىــــدىغان، مېنــــى ىئنتــــايىن

مهن. قهدىرلهيـــدىغان بولـــدى
ن ياتـــاق مهكـــتهپتۇرۇۋاتقـــا

ــــسىنىڭ ــــۇچىالر ۇئيۇشمى وئقۇغ
ىئشخانىسى بولـۇپ، ۇئ ىئـشخانا
بىــر وئقــۇش بىناســىنىڭ ىئچىــدە

مهن بهزىدە ھاجهتخانىغا. ىئدى
ــۋاتقىنىمنى ــڭ كېلى ــام، مېنى بارس
ــــــــۇر ــــــــۆرگهن بهزى ۇئيغ ك
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وئقۇغۇچىالر مېنىڭ تېخى خېلـى
يىراقتــا ىئكهنلىكىمــگه قارىمــاي،
ھاجهتخانىغـــا كىـــرمهي، مېنـــى

لدىدا كىرسـۇن، دەپ سـاقالپائ
مهن ۇئالرنىــڭ بۇنــداق. تــۇراتتى

ــــۇ ــــشىنى ائزراقم ــــپ كېتى قىلى
ۇئالرنىـڭ بۇنـداق. ياقتۇرمايتتىم

ــڭ ــشىنى مهن پهقهت ۇئالرنى قىلى
ماڭا كۆرسهتكهن ھۆرمىتى، مېنى
ــشى، دەپ چۈشــىنهتتىم .قهدىرلى
داۋاملىق ھاياجان ۋە خۇشاللىق

ـــتىم ـــدە ۆئتهت ـــۇرۇپ. ىئچى -ت
مــدىن ھاياجــانلىقتــۇرۇپ كۆزۈ

 .ياشلىرى چىقىپ تۇراتتى
شــــۇنىڭ بىــــلهن وئيلىنىــــشقا
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ــلىدىم ــۈن؟: باش ــېمه ۈئچ ــۇ ن ب
ــدە ــدىنقى ىئككــى يىــل ىئچى ائل
ەئركىن سـىدىقتىن ىئبـارەت بىـر
ائدەم بولــۇش ســۈپىتىم بىــلهن
ــرىش ــانچه ۆئزگى ــېچ ق ــدە ھ مهن

-لېكىن مېنىڭ قهدرى. بولمىدى
ـــــــايهت زور ـــــــدە غ قىممىتىم

بۇ نېمه. هتتىۆئزگىرىش بولۇپ ك
ــۈن؟ بــۇرۇنقى مهن بىــلهن ۈئچ
سېلىــــــشتۇرغاندا، ھازىرنىــــــڭ

 نېمىسى وئخشىمايدۇ؟
مانــا ائشــۇ ســوائلغا جــاۋاب

 تېپىش جهريانىدا،
+تاالنــت = مــۇۋەپپهقىيهت  «

 »پۇرسهت+ تىرىشچانلىق 
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ـــۈزۈپ ـــى ت ـــگهن تهڭلىمىن  دې
]نهقىل تۈگىدى. [چىققان ىئدىم

مهن كېيىنكى ماقالهمدە، يهنى
قىـسمىدا،-2 ماقالهمنىـڭ ۇئشبۇ

ـــن ـــى يىلالردى ـــدە يېقىنق ۋەتهن
بۇيــان شــىركهت قۇرغــان، ھــازىر
ـــــــان ۋە ـــــــىركهت قۇرۇۋاتق ش
كهلگۈسىدە شـىركهت قۇرمـاقچى
ــــلىرىغا ــــۇر ياش ــــان ۇئيغ بولغ
ــــسۇن ۈئچــــۈن، يــــاردىمى بول
شـــــىركهتلهر پايدىلىنىـــــدىغان

SWOTائنالىزىنى تونۇشتۇرۇپ 
 .ۆئتىمهن

ـــــــامنى ـــــــبۇ يازم مهن ۇئش
قىيهتنىڭ پرىنـسىپلىرىنىمۇۋەپپه
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ــا ــلهن دۇنياغ ــرىش بى ــپ بې ېئچى
تونۇلغان دوكتور ناپولىيىن ھىلل

ـــــــــــــــڭ) 1883-1970( نى
ـــلهن ـــۆزلىرى بى ـــدىكى س تۆۋەن

 :ائخىرالشتۇرىمهن
ەئگهر بىــــــر ائدەم داىئــــــم-

ەئينهككه قاراپ، ۆئزىنىڭ بـارلىق
ــــي ــــڭ ھهقىقى مهغلۇبىيهتلىرىنى
ـــپ ـــپ چىقى ســـهۋەبلىرىنى تېپى

ــــــــــــدىكهن، ۇئ  ائدەمتۇرماي
ائداققىــــــــچه بهرداشــــــــلىق
ــۇۋەپپهقىيهتكه ــدىغان م بېرەلهي

 .ھهرگىزمۇ ېئرىشهلمهيدۇ
ــۇپ- ــىلىقتىن قورق ائزراق قارش

شـۇ نهرسـه ېئـسىڭىزدە. كهتمهڭ
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ـــڭ ـــسۇنكى، مۇۋەپپهقىيهتنى بول
وئڭۇشـــــسىزلىق» لهگلىكـــــى«

ـــشىپ ۇئچـــۇپ ـــامىلىغا ەئگى ش
قارشـى-ەئمهس، ۇئنىڭغا قارىمۇ

ــــۇقىرى ــــق ي ۇئچــــۇش ائرقىلى
 .لىگه كۆتۈرۈلىدۇپهل
بىزنىـــــڭ مهڭگـــــۈ يــــــۈز-

ــــــشالردىن ــــــدىغان ىئ بهرمهي
ــۇ ــشىمىز ھهرگىزم ــشه قىلى ەئندى

بىـز داىئـم. غهلىته ىئـش ەئمهس
ــسىرەپ ــتىن ەئن ــۇپ بولۇش مهغل
ۆئزىمىزنىڭ ىئجادچانلىق روھىنى

ەئمهلىيهتــته. بوغــۇپ قــويىمىز
ـــــــۇبىيهت ەئڭ ـــــــسا مهغل بول
پايـــدىلىق قـــۇۋۋەت دورىـــسى
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يـنهن قوبـۇلبولۇپ، بىز ۇئنى ەئ
 .قىلىشىمىز كېرەك

ـــسى- ـــا پايدى ـــۇ دۇنياغ مۇش
ـــــشالرنى ـــــدىغان بهزى ىئ تېگى
ـــــــۇۋەپپهقىيهت ـــــــشتا م قىلى
ـــشىلهر ـــان كى ـــاقچى بولغ قازانم
ناھايىتى چوڭقۇر چۈشىنىۋېلىشقا
:تېگىشلىك مۇنداق ۈئچ سۆز بار

ـــزمهت  باشـــقىالر ۈئچـــۈن خى
ــۆلهش ۋە ۆئز ــش، بهدەل ت -قىلى

 .ۆئزىنى تىزگىنلهش
ا تىلغـــا ېئلىنغـــانبـــۇ يازمىـــد

 :ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرېسلىرى
ـــشكه ـــته بىلى ـــشان تىكلهش نى

 :تېگىشلىك ىئشالر
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http://www.meripet.co
m/Sohbet1/2010a1_Go

al.htm 
ــــــڭ يېڭــــــى مۇۋەپپهقىيهتنى

 :تهڭلىمىسى
http://www.meripet.co

m/Sohbet1/Erkinb3.ht
m 

ۆئمۈرلـــۈك كهســـىپنى قانـــداق
 :تالالش كېرەك؟

http://www.meripet.co
m/Sohbet1/Erkinb4.ht

m 
ـــارلىق ـــىدىقنىڭ ب ـــن س ەئركى

 :يازمىلىرى
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http://www.meripet.co

m/Sohbet 
كىتــاب ســاتىدىغان تــور بېتــى

 : ائمازون
 

http://www.amazon.co
m 

بـــۇ ماقـــالىنى ھـــېچ كىمـــدىن
رۇخسهت سـورىماي، مهنبهسـىنى
ــدا باشــقا ھهر ەئســكهرتكهن ھال
النقانــداق تــور بهتلىرىــدە ېئــ

 .قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
  
  


