ئامۆژگاری لەسەر وەاڵمدانەوەی پرسیارەکانی چاوپێکەوتن
--------------------------------------------------------------------------ساڵو .بەخێربێن بۆ ڤیدیۆی ٤١ـەیەمی زنجیرەی پەرەپێدانی پیشە .من ناوم سهى وە لەم ڤیدیۆیەدا فێر دەبی چۆن بەشێوەیەکی
کاریگەر وەاڵمی پرسیارەکانی چاوپێکەوتن بدەیتەوە .

چاوپێکەوتنەکە باشترین دەرفەتی تۆیە کە ڕەواج بدەیت بەو کارامەیی و ئەدگارانەی هەتن و پێشکەشیان دەکەیت بە
خاوەن ئیشێک .لە چاوپێکەوتندا پێویستت بەوەیە کە باوەڕبەخۆبون و پەرۆشی نیشان بدەیت سەبارەت بەو پۆستی
کارەی کە داوات کردووە .پێش ئەوەی چاوپێکەوتنەکە دەست پێبکات ،هەرچۆنێک بێت ،پێویستت بەوەیە کە یەکەم
ڕایەکی باش لەسەرخۆت دروست بکەیت .بۆ ئامۆژگاریەکان لەسەر ئەوەی کە چۆن ئەمە بکەیت ،تەماشای ڤیدیۆی
ژمارە  ٤١بکە کە سەبارەت بە خۆئامادەکردنە بۆ چاوپێکەوتنە پیشەییەکان.
با من ئێستا پێنج ئامۆژگاریت بدەمێ لەسەر ئەوەی چۆن بەشێوەیەکی کاریگەر وەاڵمی پرسیارەکان بدەیتەوە:
ئامۆژگاری یەکەم .کاتی خۆت وەرگرە .بووەستە بۆ ئەوەی بیری لێ بکەیتەوە و وەاڵمەکەت داڕێژیت .لەوە مەترسە کە
بۆ چەند چرکەیەک بێ دەنگبیت کە کاتێک بیر دەکەیتەوە ،وە لەوکاتانەدا "ئممم" و " ئئئئا" بەکارمەهێنە.
ئامۆژگاری دووەم .بە ووردی گوێ بگرە لە کەسەکەی چاوپێکەوتنەکەت لەگەڵ دەکات .بەردەوام سەیری چاوی
چاوپێکەر بكە کاتێ گوێ لە پرسیارەکەی دەگریت  ،دڵنیابە لەوەی کە بەباشی لەهەموو پرسیارێک تێگەیشتویت پێش
وەاڵمدانەوەیان .ئەگەر بەتەواوەتی لە پرسیارەکە تێ نەگەیشتی ،مەترسە لەوەی داوا بکەیت بۆت ڕوونبکرێتەوە یاخود
چاوپێکەرەکە پرسیارەکەی دووبارە بکاتەوە.
ئامۆژگاری سێیەم .وەاڵمی پرسیارەکان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ و بە پوختی بدەرەوە .کاتێ لە قسەکردندایت گوێ
لەخۆت بگرە بۆ ئەوەی دڵنیا بکەیت کە وەاڵمی ئەو پرسیارە ئەدەیتەوە کە لێت کراوە .هەتا بتوانیت نموونەی بەرجەستە
و ڕاستەقینە بەکار بهێنە.
ئامۆژگاری چوارەم .هەمیشە خۆتبە .هەوڵ مەدە ئەو کەسە بیت کە وابزانیت ئەوان بەشوێنیدا دەگەڕێن .دەبێ خاوەن
هەردووالیان بەشوێن "باشترین کەسی گونجاو" ـدا بگەڕێن .کارەکان و کاندیدەکان
ئامۆژگاری پێنجەم .زیادەرۆیي لە قسەکانت مەكە یان لەخۆتەوە وەاڵم دامەهیێنە .ئەمە هەمیشە زەرەرت پێدهگەیێنێت
زیاتر لەوەی یارمەتیت بدات .ئەگەر دووچاری پرسیارێکی سەخت بویت باشترین هەوڵی خۆت بدە و ڕاستگۆبە .ئەگەر
ناتوانی وەاڵمی پرسیارێک بدەیتەوە ،ڕوونی کەرەوە کە تۆ خۆشحاڵ دەبیت ئەگەر کاتێکی تر وەاڵم بدەیتەوە .دەتوانی
دواترئەم شتە بکەیت کاتێ بەدواداچوون دەکەی و نامەی سوپاسگوزاری بنێری لەدوای چاوپێکەوتنەکە.

پاشان ،با بەسەردا چوونەوەی هەندێ لە پرسیارە باوەکانی چاوپێکەوتن بکەین و چۆن وەاڵمیان بدرێتەوە:

 .١هەندێ لەو پرسیارانەی کە باون و چاوپێکەر بۆی هەیە پرسیارت لێ بکات لەسەریان ،لە نێویاندا:
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"دەتوانی باسی خۆتم بۆ بکەیت؟"" ،تۆ چی دەزانیت لەسەر ئەم کۆمپانیایە و لەسەر ئیشەکە؟"" ،بۆچی ئەم ئیشەت
دەوێ؟" وە "بۆ بە بۆچوونی تۆ دەبێ ئێمە داتبمەزرێنین؟"
وای دانێ کە هەرکامێک لەم پرسیارانەت لێ دەکرێت .یەکەمین شت ،خۆت ئامادەکە لە پێشاندا ،بۆ ڕاگەیاندنێک یان
خۆپێناسین کردنێک لە خولەکێک زیاتر نەبێت باسی خۆت بکە تۆ کێیت و چیت مەبەستە لەم پیشەیە و لەم ئیشەدا.
توێژینەوە بکە لەسەر خاوەن کارەکە و لەسەر ئیشەکە ،وە بزانە کە چۆن دەتوانیت بەشداری لەکارەکەیاندا بکەیت
بەشێوەیەکی سوودبەخش .دەتوانی بڵێیت:
"من بەشیێوەیەكی بنچینەیی ئامادەكراوم بۆ ئەوەی ببمە باشترین پیشەدار  .بۆ نموونە"...
باسی ئەزمون و لێهاتوویەکانت و بەدەست هێنانەکانت بکە ،لە بری شتە دیاریکراوەکانی کاتی منداڵیت و ماڵەوەتان،
یاخود خولیاکانت .دەتوانی لەنێویدا باسی هۆکارەکانی ئەوەی کە بۆچی ئارەزووت گەشەی کردووە سەبارەت بە
بوارەکەی خۆت و هەروەها ئامانجە دوورماوە پیشەییەکانت .تەماشای ڤیدیۆی ژمارە  ١بکە باناونیشانی  :کورتە
ڕاگەیاندنێکی خێرا بۆ زیاتر رێنمایی لەسەر چۆنیەتی خۆپێناسکردن.
 .٢الیەنە بەهێزەکانت چین؟
باسی الیەنە بەهێزەکانت بکە کە پەیوەستن بە ژینگەی ئیشەوە .نموونەی دیاریکراو بهێنەرەوە لەسەر ئەوەی خەڵکی تر
لەسەر تۆ چییان وتووە "هاوکارەکانم دەڵێن کە من دەزانم چۆن لەگەڵ هەموو جۆرە خەڵکانێک ئیش بکەم .لە بەر ئەوە
دەڵێم کە گەورەترین توانام خۆگونجاندنە و لەگەڵ کارامەیی بەهێزی وتووێژ کردن لەگەڵ کەسەکاندا.
 .٣الوازییەکانت چین؟ چەندین شێواز هەیە بۆ چارەکردنی ئەم پرسیارە .لەوانەیە شتێک بڵێیت کە بۆی هەبێت
تەماشابکرێت کە ئەدگارێکی خراپ و باشیشی تێدابێت .وەکو مەیلت بۆ ئەوەی سێ جار بەسەر هەمو ئیشەکانتا
بچیتەوە ،کە ئەمە کاتێکی زۆری پێویستە .دەتوانی باس لە بەرەنگارییەک بکەیت کە هاتۆتە ڕێت و توانیوتە زاڵببیت
بەسەریدا .ڕێگایەکی تر بۆ ئەمە ئەوەیە کە سیفەتێکی خۆیی تر باس بکەیت کە گرنگ نەبێت بۆ ئیشەکە .بۆ نموونە،
ئەگەر ئیشەک ەی داوای دەکەیت ئیشی پڕۆگرامکردنی کۆمپیوتەر بێت ،دەتوانی وەاڵم بدەیت کە تۆ باش نیت لە
پێشکەشکردنی بابەتدا لەبەردەم کۆمەڵە خەڵکی زۆردا .لە یادتبێ ،هەرچۆنێک بێت ،کە هەمو الوازییەک دەبێت
بەدوایدا کردارێک هەبێت کە پێی هەڵدەسیت بۆ زاڵبوون بەسەر ئەو الوازییەدا.
 .٤ئایا تۆ کەسێکی ڕۆڵی باش دەبینی لە گروپێکدا؟.
ڕاستگۆبە لەسەر خۆت ،وە هەوڵ بدە ئەزمونی ئەوەی کە سەرکەوتوبویت لە گروپێکدا دەر بخەیت .بۆ نموونە بڵێت:
"بەڵی ،من زۆر ئەو کەسەم کە بەباشی ڕۆڵ دەبینم لەناو گروپێکدا .لەڕاستیدا ،زۆر لە دەرفەتەکان لە ژیانمدا پەرەی بە
تواناکانم داوە وەک ئیشکەرێک لەناو گروپێکدا؛ وەکو ئەندامی گروپ و وەکو بەڕێوەبەری گروپ .من سوودی
کارکردنم لە ناو گروپدا بینیوە ،بۆ گەیشتن بە ئامانجێکی گەورەتر کە کەسمان نەمان ئەتوانی بەئەنجامی بگەیەنین
بەتەنها کەس .با نموونەیەکتان بدەمێ"...
 .٥ئامانجە ماوە دوورەکانت چین؟ دەتەوێ لە کوێدابیت لە  ١٥ ،١١ ،٥ساڵی تردا؟
کات بدە بە خۆت بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرەسیارە پێش کاتی چاوپێکەوتنەکە .خاوەن ئیشەکە هەوڵ ئەدات بۆی دەرکەوێت
کە تۆ سوری لەسەر ئامانجەکانت و بیرت کردۆتەوە لەوەی ئەم پیشەیە بەرەو کوێت دەبات .هەروەها دەیانەوێ بۆیان
دەربکەوێ تۆ پێشبینی دەکەیت هەتا کەی لەم ئیشەدا یاخود لە کۆمپانیاکەدا بمێنیتەوە .چەند ئامانجێک با لە خەیاڵتدا بێت.
لەوانەیە بتەوێت توێژینەوە لەسەر نموونەی ڕێبازی پیشەیی کەسێک بکەیت کە سەرکەوتووە لەگەڵ ئەم خاوەن ئیشەدا.
بە بەڕێوەبەرەکە بڵێ کە تۆ پالنت هەیە کە ئیشی بۆ بکەیت لەو بواری ئیشەدا" - :ئەگەر چی سەختە کە پێشبینی
شتەکان بکرێت کە لە ئایەندەیەکی دووردایە ،بەاڵم من دەزانم ڕێبازی پیشەم دەمەوێت بە چ ڕێگایەکدا بڕوات .لە پێنج
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ساڵی داهاتودا حەزدەکەم ببم بە باشترین بەڕێوەبەری پڕۆژە کە کۆمپانیاکەتان هەیەتی .هەوڵ ئەدەم ببم بەو پسپۆڕەی
کە خەڵکی تر پشتی پێ دەبەستن .هەروەها ،بەوەی کە ئەیکەم ،هەست دەکەم بە تەواوەتی ئامادە دەبم کە هەر جۆرە
بەرپرسیاریەتیەکی گەورەتر بگرمە ئەستۆ کە بۆی هەیە پێشکەش بکرێت لە دواڕۆژدا".
 .٦نموونەیەکم بەرێ لەسەر کاتێک کە...
هەرکاتێک پرسیارێکت ئاراستە کراو بەم ووشانە دەستی پێکرد (نموونەیەکم بەرێ لەسەر کاتێ )..یاخود (پێم بڵێ
سەبارەت بە کاتێک کە ،)..چاوپێکەرەکە هەوڵ ئەدات بزانێ کە تۆ هەڵسوکەوتت چۆن دەبێت لە حاڵەتە تایبەتمەندەکاندا
کە لە شوێنی ئیشدا باوە .بە شێوەیەکی ئاسایی ،ئەم حاڵەتانە کاری گروپی و یەکالیی کردنەوەی ملمالنێ یاخود
ڕێبەرایەتی دەگرێتەوە .ئەگەر پرسیارێکی لەم جۆرەیان کرد ،بیر لەو ئەزمونانە بکەرەوە کە سەلماندنی ئەدگارەکانت
دەردەخات کە ئەوان بە شوێنیدا دەگەڕێن و کە بە ئەنجامێکی دیارەوە کۆتایی پێهاتووە.
نموونەکانی کار کە پەیوەندیان بە ئیشەوە هەیە لەوانەیە کاریگەرتربن وەک لەوانەی کە بە قوتابخانەوە پەیوەستن:
"مەعمیلێکم هەبوو کە نەیدەویست ئەدگارەکانی شتومەکم بزانێ بە هۆی مامەڵەکردنەکەی پێشوتری لەگەڵ
کۆمپانیاکەماندا .گوێم لە چیرۆکەکەی گرت و خۆمم دڵنیاکرد لەوەی کە لە گلەییەکەی تێگەیشتوم .منیش بۆم ڕوون
کردەوە کە ئەگەر من بوومایە چۆن مەسەلەکەم بە شێوەیەکی جیاواز چارە دەکرد و پێم ووت کە چۆن من دەتوانم
خزمەتگو زاری باشتری پێشکەش بکەم .هەندێ لە ڕاستییەکانم پیشاندا کە وای لێکرد ڕای خۆی گۆڕی بە مامەڵەکردن
جارێکی تر لەگەڵ کۆمپانیاکەماندا .نەک تەنها کەلوپەلەکەی کڕی ،بەڵکو ستایشیشی کردم و زۆر کەڕەتی تریش هاتەوە
بۆ کڕینی کەلوپەلی زیاتر".
 .٧ئایا هیچ پرسیارێکت هەیە؟
بەو پرسیارانەی کە خۆت دەیانکەیت دەتوانیت الیەنە بەهێزەکانت دووبارە بکەیتەوە یاخود داوای ڕوونکردنەوە بکەیت
لەسەر بەرپرسیاریەتیەکانی ئیشەکە .ئەمەش هەروەها ئاستی بایەخدان و دەستپێشخەری تۆ دەردەخات .پرسیاری تر کە
بتوانی بیانکەیت وەکو" :دەتوانی پێم بڵێت بۆچی خۆت حەز دەکەیت لێرە ئیش بکەیت؟" یاخود "چەندێ کاتتان
بەدەستەوەیە بۆ بڕیاردان لەسەر دامەزراندنەکە؟".
بۆ لیستی پرسیارەکانی تری چاوپێکەوتن ،تکایە سەردانی مەڵبەندی پیشە بکە یاخود تەماشای سەرچاوەکان بکە لەسەر
ئینتەرنێت.
لەبەردەم ئاوێنەیەکدا مەشق بکە بۆ وەاڵمدانەوەیان ،یان لەگەڵ برادەرێکدا ،لەگەڵ کەسێکتدا یاخود لەگەڵ کارمەندانی
مەڵبەندی پیشەدا .ئێستا دەست بکە بە مەشق کردن ،بۆ ئەوەی ئامادەباشبیت کاتێک بانگ هێشتێکت بەدەست دەگات بۆ
چاوپێکەوتنی ئیش.

چاوەڕوانی چیت؟ پاشەڕۆژت ئێستا دەست پێ دەکات!
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