
Oktyabr-noyabr, 

2021-ci il

Sahibkarlıq subyektlərinin təlim ehtiyaclarının 

öyrənilməsi

SORĞU



GİRİŞ

Sorğunun keçirildiyi tarix oktyabr-noyabr, 2021-ci il

Respondetlərin sayı 96 sahibkarlıq subyekti

Əhatə dairəsi ölkənin şəhər və rayonları

Məqsəd:
Ölkədə fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin təlim ehtiyaclarının 
öyrənilməsi

Sorğunun keçirilmə üsulu                                        sorğu platforması (google forms)

Respondetlərin fəaliyyət sahəsi:
kənd təsərrüfatı, qida məhsullarının istehsalı, ticarət, təhsil, turizm və s.

Sualların sayı 21 



Son 1 il ərzində biznesinizlə əlaqədar mütəmdai olaraq təlimlərdə iştirak etmisinizmi?

Bəzən            10 nəfər/ 10,42 %

Bəli 49 nəfər /  51,04 %

Xeyir 37 nəfər /  38,54 %

Son 1 il ərzində müəssisənizdə işləyən əməkdaşlar mütəmadi olaraq hər hansı təlimlərdə iştirak ediblərmi? 

Bəli 21 nəfər / 21,88 %

Xeyir                                                        50 nəfər / 52,08 %

Bəzən                                              25/ 26,04 %



Fəaliyyətinizdə daha çox hansı təlimlər üstünlük təşkil edir?

İşçinin öz hesabına olan təlimlər              12 nəfər /  12,5%

Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm   18 nəfər/ 18,75 %

Ödənişsiz təlimlər                                                 66 nəfər/ 68,75 %



Özünüz və ya işçilərinizin hansı təlimlərə ehtiyacı var? 

Rəqəmsal bacarıqlar                                           63 nəfər

Maliyyə Menecmenti 57 nəfər

İstehsalın idarə olunması 47 nəfər 

Layihələrin idarəedilməsi 34 nəfər

İdarəetmənin təşkili 65 nəfər

Marketinq fəaliyyəti 56 nəfər 

Yumşaq bacarıqlar                                                           71 nəfər

Satış bacarıqları 68 nəfər

Digər    35 nəfər

Biznes hüququ   48 nəfər 



Ən effektiv olacağını düşündüyünüz təlim metodunu dəyərləndirilməsi

8%  
effektiv deyil

55 %
Biraz effektivdir

37 %
Çox effektivdir

29%
effektiv deyil

29%
Bir az effektivdir

42%
Çox effektivdir

Nəzəri təlim

Video

Onlayn

18%
Çox effektivdir

44%
Bir az effektivdir

38%
effektiv deyil

Praktiki məşğələlər

49%
Çox effektivdir

47%
Biraz effektivdir

4%
effektiv deyil



NƏTİCƏ və TƏKLİFLƏR

- Respondetlərin əksəriyyəti (51,4%-i) son bir ildə 
biznesi bağlı təlimlərdə iştirak etdiyini bilidirib.

- Müəsissədə çalışan digər əməkdaşların 50%-nin 
son 1 il ərzində bilik və bacarıqlarının artırılması 
ilə bağlı təlimlərdə iştirak etmədiyi bilidirlib.

- Responetlərin əksəriyyəti (68,75%) ödənişsiz 
təlimlərə üstünlük verdiyini qeyd edib.

- Respondentlər daha çox yumşaq bacarıqlar, satış 
bacarıqları, idarəetmənin təşkili, rəqəmsal 
bacarıqlar və s. mövzularda təlimlərə daha çox 
ehtiyacların olduğunu qeyd ediblər.

- Respondentlərin böyük qisimi praktiki və video 
təlimlərin daha çox effektiv olduğunu, nəzəri və 
onlayn təlimlərin isə az effektiv olduğunu bilidirib.

Təkliflər:

- Sahibkarların bilik və bacarıqlarının artırılmasının 
əhəmiyyəti ilə bağlı təşviqat tədbirlərinin 
genişləndirilməsi;

- Daha çox KOB subyektinin təlimlərə cəlb edilməsi bağlı 
tədbirlərin əhatə dairəsinin artırılması;

- Sahibkarların ixtisas-peşə bilikləri ilə yanaşı, emosinal zəka 
bacarıqları ilə bağlı təlimlərə diqqətin ayrılması;

- Video təlim platformasının təşviqini gücləndirilməsi;
- Nəzəri və onlayn təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi.
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