
Sahibkarlıq subyektlərinin təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi ilə bağlı 
keçirilimiş sorğunun nəticəsinə dair təqdimat



Ümumi məlumat

Respondetlərin sayı: 224 mikro və kiçik sahibkar

Sualların sayı: 8
Sorğunun əhatə dairiəsi: ölkə üzrə
Sahibkarların fəaliyyət sahəsi: kənd təsərrüfatı, qida, istehsal, 
ticarət, tikinti və s.  
Sorğu üzbəüz formada həyata keçirilmişdir.
Məlumatların audit yoxlamasını həyata keçirməmişik və bu 
məlumatların dəqiqliyi və etibarlılığına dair heç bir formada
rəy və ya əminlik bildirmirik.

Sorğunun keçirilmə müddəti: 2022-ci ilin may-iyun ayları



Son 1 il ərzində biznesinizlə əlaqədar olaraq 
təlimlərdə iştirak etmisinizmi? (nəfərlə, %)
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Təlimlərdə iştirak

Daha çox hansı təlimlər üstünlük verirsiniz?

Biznes

Peşə 

Hər ikisi 

Nəzəri yoxsa praktiki təlimlərə üstünlük verirsiniz?

Nəzəri

Praktiki

Hər ikisi

198 nəfər/ 88% 

21 nəfər/ 9%

53 nəfər/ 24%

16 nəfər/ 7%

155 nəfər/ 69%

5 nəfər/ 3%



Aşağıda sadalanan təlim və inkişaf mövzularından hansı sizin 
fəaliyyətiniz üçün faydalı ola bilər? 
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Sizin üçün ən effektiv olacağını düşündüyünüz 
təlim formasını dəyərləndirin. 
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183 nəfər/ 82%                   3 nəfər/ 11%                    cavab verməkdə çətinlik çəkirəm – 38 nəfər/7%

İştirak etdiyiniz təlimlərdə təlimçilərin bilik bə 
bacarıqları sizi qane edibmi?



Nəticə 

 Respondentlərin 75 %-i son 1 il ərzində biznesi ilə bağlı təlimlərdə iştirak etdiyini bildirib;

 Respondentlərin 88%-i biznes, 9%-i peşə təlimlərinə, 5%-i isə hər iki təlimlərə üstünlük verdiyini 
qeyd edib;

 Respondentlərin 24%-i nəzəri, 69%-i praktiki təlimlərə, 7%-i isə hər iki təlimlərə üstünlük verdiyini 
bildirib;

 Sorğuda iştirak edənlərin satış (47%), marketinq (47%), biznesə başla (42%) və digər təlimlərin 
biznesinin inkişafına faydalı olacağını bildirib;

 Sorğu nəticələrinə görə iştirakçıların daha çox oflayn təlim formasına üstünlük verdiyi aydın olur;

 Respondentləri 82%-i iştirak etdiyi təlimlərdə təlimçilərin biliklərin razı qaldığını bildirib;

 Sahibkarların bilik və bacarıqlarının artırılmasının əhəmiyyəti ilə bağlı təşviqat tədbirlərinin davam 
etdirilməsi zəruridir; 

 Sahibkarların biznes sahəsində nəzəri bilik və bacarıqlarının artırılmasına dəstək göstərilməsi ilə 
yanaşı, praktiki təlimlərin sayının təşkilinə diqqətin ayrılması əhəmiyyətlidir;

 KOBİA-nın video təlim platformasının təşviqini gücləndirilməsi və əhatə dairiəsinin 
genişləndirilməsi zəruridir.



Diqqətinizə görə təşəkkür edirik


