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 خالصه
 

به طور کلي در آبزي پروري پايدار رعايت مسائل زيست محيطي در توليد آبزيان، استفاده بهينه از نهاده هاي                    

کارشناسان شيالت در   .   گيرد توليد و منابع آبي و همچنين حفاظت از حقوق نسل هاي آينده مورد تاکيد قرار مي                

بخش تکثير و پرورش آبزيان کشور از جمله نيروهاي صفي هستند که در خط اول توليد آبزيان مي بايد راهبر و                      

هدف اساسي پژوهش حاضر سنجش نيازهاي آموزشي       .  ضابط رعايت اصول و قوانين آبزي پروري پايدار باشند         

 ‐اين تحقيق از نوع کاربردي و همچنين توصيفي          .  ار است کارشناسان شيالت در راستاي آبزي پروري پايد        

 در   در بخش هاي اجرايي آبزي پروري کشور        كه کارشناسان شيالتي       را   جامعه آماري تحقيق  .  همبستگي است 

 از   نفر ٢٢٦از ميان آنها نمونه اي به حجم        شيالت استان ها و مركز مشغول به فعاليت هستند، تشكيل مي دهند و               

 ،اساتيد راهنما با توجه به نظرات     روايي ابزار اندازه گيري     .  روش طبقه بندي ساده انتخاب گرديد       به    استان ٣٠

 ٢٠ با پيش آزمون تعداد        آن اعتبار کارشناسان خبره آبزي پروري مورد بازبيني قرار گرفت و همچنين               و مشاور

يق در زمينه نيازهاي آموزشي      نتايج بدست آمدة تحق   .  تعيين شد   %٨٥خ  کرونبا تعيين ضريب آلفاي  پرسشنامه و   

برحسب اولويت آموزش؛ مديريت آبزي پروري پايدار، مديريت          کارشناسان شيالت نسبت به آبزي پروري پايدار      

 .  هاي آبزيان تعيين گرديد کنترل و مديريت صحيح بر بيماريموثر بر پایداری، و عوامل بيوتکنيکي 
 

  .دار، نيازهاي آموزشي، کارشناسان شيالتآبزي پروري، آبزي پروري پاي : کليديواژه هاي
 

 مقدمه
ماهي به عنوان يک منبع اساسي پروتئين جانوري پس از             

هاي کم درآمد مردم     برنج دومين جزء اساسي رژيم غذايي گروه       
با افزايش جمعيت   .  دهد توسعه را تشکيل مي    درحال ازملل بسياري

 ). ٧( کند ا مياز به توليد ماهي نيز افزايش پيديدنيا، ضرورتاً ن
هاي مورد نظر در       اصطالح آبزي پروري به تمام فعاليت        

اي  هتوليد، عمل آوري و بازاريابي گياهان و جانوران آبزي در آب          
به عبارت ديگر آبزي     .  شود شيرين، لب شور و شور خطاب مي        

ها، نرمتنان، سخت    پروري، پرورش جانداران آبزي شامل جلبک      
 کنترل شده يا نيمه کنترل شده       ها تحت شرايط   پوستان و ماهي  

 ).٢( باشد مي

به دنبال رکود ميزان توليدات حاصل از بسياري از ذخاير             
هاي شيالتي، از     آبزيان و تقاضاي فزاينده به آبزيان و فراورده          

رود که نقش    سياستگزاران شيالت کشور انتظار مي    و   ريزان برنامه
يش دهد و در     خود را در تأمين و توليد غذاهاي دريايي افزا            

ارتباط با  امنيت غذايي و کاهش فقر در کشورهاي در حال                 
هاي پرورشي   آبزي پروري همانند کليه نظام    .  توسعه گام بردارند  

هاي بسياري نظير رقابت فزاينده بر سر           در خشکي با چالش    
منابع محدود از قبيل آب، منابع غذايي، تخريب زيست محيطي           

برداري قانوني از     ياز، عدم بهره   ذخاير مورد استفاده يا مورد ن        
 هاي سازماني و حقوقي رو به رو است          ذخاير، فقدان پشتيباني  

)٥.( 
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هاي آبزي پروري به ترکيب دو گروه از              پايداري فعاليت 
عوامل داخلي شامل    .  عوامل داخلي و خارجي بستگي دارد         

کيفيت آب، فنون پرورشي، منبع توليد تخم ماهي و دسترسي            
توان  از عوامل خارجي مي     .  ي به غذا است     طبيعي يا مصنوع   

هاي ملي، خطرات طبيعي، تغييرات آب و هوايي، بازار،            سياست
. شرايط فرهنگي و اجتماعي و نظارت و کنترل قانوني اشاره کرد          

هاي  اکثر عوامل خارجي يا بيرون از مزرعه، نيازمند به سياست           
ي و  دولتي مناسب و مديريت مداخله دولت، خدمات اطالع رسان        

 ).٤( هماهنگي با ساير صنايع هستند
معتقد است که قابليت پذيرش اجتماعي         )  ١٩٩٣(رادل  

اغلب بر ساير عوامل موثر بر توسعه آبزي پروري پايدار از جمله             
اين امر همچنين    .  گذاري و هدايت آن ارجحيت دارد         سرمايه

مستلزم رعايت الزاماتي است که ممکن است موجب پيشرفت و           
اگر اين عوامل ناديده گرفته      .  از توسعه پرورش شود   يا ممانعت   

شوند کار پرورش موجودات حتي با دارا بودن باالترين                   
 . ها به سختي قابل اجرا خواهد بود پتانسيل

اي که به منظور تعيين نقش حساس دولت در تداوم          ه در مطالع 
هاي خارجي در آمريکا      مقابل مقاومت  ی پروری در  هاي آبز  فعاليت
رفته بود، مشخص شد که صنعت آبزي پروري زماني سالم           انجام گ 

هاي قانوني، همکاري    رسد که عوامل اقتصادي، سياست     به نظر مي  
هاي صادرات و واردات و       بين بخش دولتي و خصوصي، سياست       

. کنندگان در جايگاه واقعي خودشان باشند         حفظ منافع مصرف   
زمينه ريزي مناسب در       پايداري مطرح شده در شرايط برنامه         

مديريت منابع طبيعي و در توليدات حيواني در آب و خاک به                 
معناي استفاده کمتر از انرژي، بازيافت مواد خام مصرفي، کاهش و           

 ).٦( هاي مواد خام و نظاير آن است جايگزيني نهاده
با توجه به افزايش جمعيت در آينده و افزايش سطح                  

. واهد يافت هاي آتي افزايش خ     درآمدها، مصرف ماهي در سال     
سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل با توجه به مصرف               

کند که در     کيلوگرم، پيش بيني مي     ١٣سرانه ماهي به ميزان      
 ). ١٠(  ميليون تن ماهي خوراکي نياز است٩١ به ٢٠١٠سال 

 در باکو برگزار شد،      ١٣٨٢در اجالسي که در آذر ماه سال         
 تن تعيين شد و     ١١/٤٧سهم کل برداشت خاويار از درياي خزر        

 ). ٣( از اين سهم برداشت به ايران تعلق گرفت% ٥٣

علي رغم مزاياي اقتصادي مشهود آبزي پروري، ممكن است         
اين حرفه آثار سوء و مضري بر محيط زيست داشته باشد كه از              
جمله آنها آلودگي آبها، اتالف كاركرد اكوسيستمي، شيوع               

سازگاري در استفاده از منابع     ها، اثرات تنوع زيستي و نا       بيماري
است كه لزوم توجه و دقت بر پايداري اين حرفه را با توجه به                 

هاي روز افزون اين رشته بيش از           گسترش، توسعه و نوآوري    
 .سازد پيش ضروري مي

 اين امر مهم، کارشناسان شيالت در بخش        در نظر داشتن  با  
تند که  تکثير و پرورش آبزيان کشور از جمله نيروهاي صفي هس         

بايد راهبر و ضابط رعايت اصول و         در خط اول توليد آبزيان، مي     
آگاهي رساني فزاينده توسط     .  قوانين آبزي پروري پايدار باشند     

ها، اصول،   کارشناسان شيالت به آبزي پروران و تدوين سياست         
قوانين و مقررات آبزي پروري مسئوالنه توسط سياستگزاران اين         

  ر و بلند مدت در اين رشته خواهد شد         حرفه موجب تدابير پايدا   
ي پروري پايدار و     زبنابراين با توجه به اهميت موضوع آب        ).  ٩(

هاي آبزي پروري      تاكيد روز افزون اين موضوع در فعاليت            
كشورهاي پيشرفته و كم تجربگي نسبت به اين امر مهم در                
كشور ما، آگاهي از نيازهاي آموزشي كارشناسان شيالت در اين           

هاي آموزشي ضمن خدمت     ريزي و طراحي دوره     به برنامه  راستا،
 . كارشناسان در اين رشته كمك خواهد كرد

نياز آموزشي يكي از درون دادهاي اصلي سيستم آموزشي           
ريزي، اجرا و ارزشيابي      مبناي اساسي طرح  به عنوان   است كه   
ارائه اطالعات مورد نياز      .  باشد هاي نظام آموزشي مي      فعاليت

ريزي آموزشي بهترين دليل وجودي تعيين نيازهاي        جهت برنامه 
کند که نياز آموزشي     بيان مي )  ١٣٦٨(   ابطحي .باشد آموزشي مي 

عبارت است از تغييرات مطلوبي که در فرد يا افراد يک سازمان             
از نظر دانش، مهارت و يا رفتار بايد به وجود آيد تا فرد يا افراد                 

ي مربوط به شغل خود را      ها مورد نظر بتوانند وظايف و مسئوليت     
 .در حد مطلوب، و منطبق با استانداردهاي کاري انجام دهند

، در پژوهش بررسي     )١٣٨٢(و شريعتي    حسيني  ...  فرج ا 
ها و نيازهاي آموزشي کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي         نگرش

  سمنان دريافتند که بين نياز آموزشي و سابقه کاري رابطه منفي        
طي پژوهشي در سازمان كشاورزي      )  ١٣٧٦(  ذوقي.  وجود دارد 
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ها و نيازهاي آموزشي         استان خراسان به بررسي نگرش          
نتايج اين  .  كارشناسان ترويج نسبت به كشاورزي پايدار پرداخت      

تحقيق حاكي از آن بود كه كارشناسان ترويج بدون توجه به نوع            
هاي تخصصي در زمينه      آموزشرشته تحصيلي و سابقه كار به         

دار نياز بيشتري داشتند و بازديد از مراكز                كشاورزي پاي  
هاي آموزشي را  تحقيقاتي در كشورهاي پيشرفته و برگزاري دوره   

 .هاي آموزشي پيشنهاد كردند ترين روش به عنوان مناسب
در بررسي نيازهاي آموزشي مروجان      )  ١٣٧٥(   علي بيگي 

مراكز خدمات كشاورزي استان اصفهان نشان داد كه رابطه              
ناداري بين سابقه كار ترويجي مروجان و ميزان نياز          منفي و مع  

در اين مطالعه رابطه معناداري بين        .  آموزشي آنها وجود دارد    
مندي و يا عدم        مدرك تحصيلي، زمينه فعاليت و عالقه           

هاي آموزشي مروجان و نيازهاي      مندي به شركت در برنامه     عالقه
  . آموزشي آنها مشاهده نشد

 آيا کارشناسان شيالت خود از        حال بايد بررسي کرد که      
دانش کافي در زمينه آبزي پروري پايدار برخوردار هستند؟ آنها           

ها و افزايش دانش فني خود نياز به چه               براي بهبود نگرش   
 ها و مشخصاتي دارند؟  هاي آموزشي با چه ويژگي برنامه

هدف اصلي اين تحقيق شناسايي و تعيين نيازهاي آموزشي          
هاي مختلف آبزي پروري در          ر بخش  کارشناسان شيالت د    

اهداف اختصاصي اين    .  باشد راستاي آبزي پروري پايدار مي       
 :تحقيق عبارتند از

هاي فردي و تخصصي کارشناسان       تعيين رابطه بين ويژگي    ‐
 . شيالت و نيازهاي آموزشي آنها

 شناسايي اولويت نيازهاي آموزشي کارشناسان شيالت           ‐
 . ز نظر خود کارشناساننسبت به آبزي پروري پايدار ا

هاي آموزشي ضمن    هاي دوره   تعيين مشخصات و ويژگي     ‐
 . پايدار از نظر کارشناسان شيالت خدمت در زمينه آبزي پروري

 سطح آگاهي      و   تعيين رابطه بين ميزان عالقمندي          ‐
ان شيالت نسبت به موضوعات آبزي پروري پايدار و             سکارشنا

 .نيازهاي آموزشي آنها در اين زمينه
 

 ها مواد و روش
اين تحقيق از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از نظر نحوه                

ها و بررسي رابطه بين متغيرها بر حسب اهداف از           گردآوري داده 

باشد که به روش پيمايشي انجام         همبستگي مي ‐نوع توصيفي 
جامعه آماري اين تحقيق را آن دسته از کارشناسان          .  شده است 

هاي مختلف اجرايي     ر بخش دهند که د    شيالتي تشکيل مي   
ها با تحصيالت حداقل فوق ديپلم          پروري شيالت استان    آبزي

، تعداد  )=N نفر ٥٥٠(از ميان اين جامعه     .  مشغول به کار هستند   
٢٢٠ n=      اي ساده به عنوان       گيري طبقه   نفر به روش نمونه
به اين صورت كه       .  آماري اين تحقيق انتخاب شدند         نمونه

هاي اجرايي آبزي پروري به      ر بخش كارشناسان شيالتي شاغل د   
 طبقه شامل آموزش و ترويج آبزي پروري، تكثير و پرورش              ٤

آبزيان، تغذيه، و مهندسي آبزيان تقسيم شده و از هر طبقه به              
ها براساس جدول تعيين      حجم نمونه  ،) استان ٣٠(تفكيك استان 
جهت .   تعيين شد  Morgan (1970)  Krejic andحجم نمونه   

اي  ات مورد نياز از کارشناسان شيالت، پرسشنامه     گردآوري اطالع 
 بخش شامل؛ نيازسنجي آموزشي در زمينه آبزي پروري            ٤در  

هاي آموزشي، مشخصات فردي و       پايدار، چگونگي اجراي دوره    
اي به منظور سنجش ميزان        تخصصي و دو سوال چندگزينه      

عالقه و آگاهي نسبت به موضوعات آبزي پروري پايدار طراحي            
هاي  هايي از پرسشنامه از فعاليت           در تهيه بخش       .گرديد

. نيز استفاده گرديد  )  ١٣٧٨(و روستا   )  ١٣٧٦(  تحقيقاتي ذوقي 
روايي پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و برخي از اساتيد           

ضريب .  و صاحبنظران آبزي پروري مورد تأييد قرار گرفت             
، با پيش   يريگ  ابزار اندازه  اعتبارآلفا به منظور سنجش      كرونباخ  

 با استفاده از نرم افزارآماري        عدد پرسشنامه و   ٢٠آزمون تعداد   
SPSS الزم . به دست آمد% ٨٥ معادل ٥/١١ تحت ويندوز نسخه

پرسشنامه %)  ٥/٨٤( نفر   ١٩٢ نفر،   ٢٢٦به ذکر است که از بين        
 . ندو عودت دادرا تکميل 

 متغير وابسته اين تحقيق نيازهاي آموزشي کارشناسان شيالت       
باشد و متغيرهاي مستقل عبارتند      نسبت به آبزي پروري پايدار مي     

 بخش   سن، رشته تحصيلي، سطح تحصيالت، سابقه کار در           :  از
کارشناسان شيالت   آموزشيبه  منظور آگاهی از نياز های       .    شيالت

در زمينه آبزي پروري پايدار، موضوعات آموزشي در زمينه آبزي             
سنجش اين متغير به آن . رار گرفتپروري پايدار مورد نظرخواهي ق

شيالت در مورد چه  منظور بوده است که مشخص شود کارشناسان     
موضوعاتي ازمباحث آبزي پروري پايدار به آموزش بيشتري نياز            



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐٢مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٢٠

 گويه با مقياس طيف ليکرت در          ١١بدين منظور تعداد     .  دارند
پس از ارزيابي و محاسبه از مجموع            .  پرسشنامه طراحي شد   

 شيالت در زمينه آبزي     نياز آموزشی کارشناسان  انگين  سواالت، مي 
کارشناساني که ميانگين نياز آموزشي آنها . پروري پايدار تعيين شد

هاي آموزشي مرتبط با آبزي پروري        از نظر ضرورت برگزاري دوره     
 بود در طبقه خيلي زياد، افرادي که  ميانگين            و بيشتر  ٥/٤پايدار  

کارشناساني که  ،  بود در طبقه زياد     ٥/٣‐٤/٤نياز آموزشي آنها بين   
 بود در طبقه كم تا         ٥/٢‐٤/٣ بين    ميانگين نياز آموزشي آنها     

 ٥/٢و کارشناساني که ميانگين نياز آموزشي آنها کمتر از           متوسط  
بود در طبقه خيلي کم قرار گرفتند، که در بخش نتايج تشريح                

 . شده است
زش هاي آموزشي براي آمو      پيرامون چگونگي اجراي دوره     

 سوال  ٥کارشناسان شيالت در زمينه آبزي پروري پايدار تعداد          
اصلي در پرسشنامه طراحي شد و موضوعات؛ داوطلبي شرکت           

در دوره، فصل مناسب دوره، مدت زمان برگزاري دوره، مکان              
هاي آموزشي مناسب دوره مورد        مناسب اجراي دوره و روش      

ب بودن  به منظور بررسي ميزان مناس       .  پرسش قرار گرفتند   
هاي آموزشي براي برگزاري دوره آموزشي آبزي پروري             مکان

 گويه در پرسشنامه ارائه شد و از پاسخگويان خواسته             ٦تعداد  
 ١٠تا  )  نامناسب  (١هاي برگزاري را از مقياس       شد اولويت مکان  

سپس هر يک از اين مکان ها        .  مشخص نمايند )  بسيار مناسب (
يي که ميانگين مقياس آنها     ها  طبقه جاي داده شدند؛ مکان     ٣در  

هاي نامناسب تا کمي مناسب قرار      بود در طبقه مکان    ٤ تا   ١بين  
 مناسب و مقياس تاًهاي نسب  در طبقه مکان  ٥‐٧مقياس  .  داشتند

هاي بسيار مناسب براي برگزاري           در طبقه مکان      ١٠ تا  ٨
 . هاي آموزشي قرار گرفتند دوره

 
 نتايج 

 ارشناسان شيالتهاي فردي و تخصصي ک بررسي ويژگي
از جامعه آماري   )  نفر١٦٨%  (٥/٨٧دهند که    نتايج نشان مي  

از پاسخگويان در    %  ٦٠حدود تحقيق را مردان تشکيل داده و       
کارشناساني که داراي    .  باشند  سال مي   ٤٤ تا    ٣٥گروه سني    

از جامعه آماري اين تحقيق را      %  ٧/٦٧باشند،   مدرک ليسانس مي  
از %  ٥٥صيلي، بيش از      از نظر رشته تح     .  دهند تشکيل مي 

 مرتبط مهندسي شيالت و      الًکارشناسان شيالت در رشته کام     

در مورد بخش تخصصي اشتغال     .  اند محيط زيست تحصيل کرده   
از کارشناسان در بخش تکثير و          %)  ٢/٤٢(  بيشترين درصد 

از کارشناسان % ٤/٨٥اهي مشغول به فعاليت هستند، و   مپرورش  
نتايج حاصل از    .  ري دارند  سال سابقه کا    ٥شيالت بيشتر از     

هاي فردي و تخصصي کارشناسان شيالت در            بررسي ويژگي 
 .  آورده شده است١جدول شماره 

 
  فراواني و درصد ويژگي هاي فردي و تخصصي ‐١جدول 

 )=١٩٢n(کارشناسان شيالت 
 های فردیويژگي  فراواني صدرد
 جنسيت    
  مرد  ١٦٨ ٥/٨٧
  زن ٢٤ ٥/١٢
 سن   
٢٥‐٣٤ ٥٦ ٢/٢٩  
٣٥‐٤٤ ١١٥ ٩/٥٩  
   سال و باالتر٤٥ ٢١ ٩/١٠
 درجه تحصيلي   
  فوق ديپلم ١٩ ٩/٩
  ليسانس ١٣٠ ٧/٦٧
  فوق ليسانس و دکتري ٤٣ ٤/٢٢
 رشته تحصيلي   
  مرتبط با شغل ١٠٦ ٢/٥٥
  غير مرتبط با شغل ٨٦ ٨/٤٤
 بخش اشتغال   
  پرورش ماهي ٨١ ٢/٤٢
  پرورش ميگو ٢٠ ٤/١٠
  آموزش و ترويج ٤٤ ٩/٢٢
  تغذيه  ٢٢ ٥/١١
  مهندسي آيزيان ١٥ ١٣
 سابقه خدمت   
   و كمتر سال٥ ٢٨ ٦/١٤
   سال١٥ تا ٦ ١٣٤ ٨/٦٩
   سال به باال١٦ ٣٠ ٦/١٥

 
ميزان عالقمندي کارشناسان به موضوعات مرتبط با آبزي            

 پروري پايدار
شناسان به  از کار %  ٩٥دهد که بيش از       ها نشان مي   بررسي

% ٥موضوعات مرتبط با آبزي پروري بسيار عالقمندند و                  
 . باقيمانده تا حدودي عالقمند هستند
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از %)  ٦/٨٩( نفر    ١٧٢هاي اين تحقيق نشان داد که           يافته
کارشناسان شيالت در زمينه مديريت آبزي پروري پايدار به              

در سطح  (  مديريت عوامل بيوتکنيکي  .  آموزش بيشتري نياز دارند   
 کنترل و مديريت صحيح بر          ، و    موثر بر پايداري   )  رعهمز

 اولويت دوم و سوم را به خود             ،به ترتيب   بيماريهاي آبزيان 
ها و پاسخ      عناوين دوره   ٢جدول شماره    .  اند اختصاص داده 

 . دهد ها نشان مي کارشناسان را بر حسب اولويت اين دوره
 بوده  زياد حد   درها   نياز آموزشي کارشناسان در بقيه زمينه      

هاي آموزشي در کليه      است که بيانگر ضرورت برگزاري دوره        
همچنين با  .  باشد هاي مرتبط با آبزي پروري پايدار مي          زمينه

ها بر اساس طيف ليکرت      توجه به ميانگين، مجموع نمرات گزينه     
ز کارشناسان شيالت ميزان نياز     ا%  ٨٤تنظيم شده است، حدود     

 بوط به آبزی پروری    آموزشی خود را در مجموعه مباحث مر         
 . اند پايدار در حد خيلي زياد و زياد ارزيابي نموده

 
 نيازهاي آموزشي کارشناسات شيالت در زمينه آبزي ‐٢جدول 

 )=١٩٢n( ارشناسانکپروري پايداربرحسب اولويت از نظر 

ميانه
با اهميت و بسيار با اهميت

 موضوع نياز آموزشي فراواني      درصد

 بزي پروري پايدارآيت مدير ١٧٢ ٦/٨٩ ٤
 مديريت عوامل بيوتکنيکي موثر بر پايداري ١٥٣ ٦/٧٩ ٤
 هاي آبزيان کنترل و مديريت صحيح بر بيماري ١٥١ ٧/٧٨ ٤
 مديريت تغذيه آبزيان در آبزي پروري پايدار ١٤٨ ١/٧٧ ٤

١٤٨ ١/٧٧ ٤ 
مديريت عوامل اقتصادي اثرگذار بر آبزي پروري

 پايدار
  تامين مولدين عاري از عوامل بيماريزامديريت ١٤٤ ٧٥ ٤
 نقش ژنتيک آبزيان در آبزي پروري پايدار ١٤٣ ٥/٧٤ ٤
 مديريت آب و پساب هاي مزارع آبزي پروري ١٣٦ ٨/٧٠ ٤
 آموزش و ترويج در آبزي پروري ١٢٧ ٢/٦٦ ٤
 مهندسي آبزيان در آبزي پروري ١٢٦ ٦/٦٥ ٤

١٠٤ ٢/٥٤ ٤ 
 موثر بر آبزيمديريت عوامل فرهنگي اجتماعي    

 پروري پايدار
  خيلي زياد‐٥ زياد   ‐٤ متوسط  ‐٣ کم  ‐٢ خيلي کم ‐١: مقياس

 
 ميزان نياز به آموزش کارشناسان را در            ٣جدول شماره    

 .دهد زمينه آبزي پروري پايدار نشان مي

 دسته بندي کارشناسان از نظر ميزان نياز به آموزش در ‐٣جدول 
 )=١٩٢n(زمينه آبزي پروري پايدار 

کم تا         زياد خيلي زياد
 متوسط

ميزان نياز به آموزش خيلي کم
  از ديد كارشناسان

٥/٣‐٤/٤ و بيشتر٥/٤ ٥/٢کمتر از  ٥/٢‐٤/٣  ميانگين
 فراواني ‐ ٣١ ١٣٣ ٢٨
 درصد ‐ ١٦ ٤/٦٩ ٦/١٤

  خيلي زياد‐٥ زياد   ‐٤ متوسط   ‐٣ کم   ‐٢ خيلي کم  ‐١:مقياس
 

 وزشي ضمن خدمتفصل اجراي دوره آم
 از کارشناسان فصل    ٪٣٢براساس اطالعات به دست آمده،       

هاي آموزشي ضمن    ترين فصل براي اجراي دوره      بهار را مناسب  
ها  خدمت در خصوص آبزي پروري پايدار و شرکت در اين برنامه          

فصول پاييز و زمستان به ترتيب در اولويت            .  اند ارزيابي نموده 
 گرفت  تابستان در اولويت آخر قرار       فصل.  دوم و سوم قرار دارند    

از افراد، فصل برگزاري دوره آموزشي مهم        %  ٤/٩و براي   %)  ١٢(
 . نبود

 ميزان عالقمندي به شرکت در دوره هاي آموزشي
از کارشناسان،   )  نفر١٧٥%  (١/٩١شايان ذکر است که         

هاي آموزشي ضمن خدمت آبزي پروري      ه داوطلب شركت در دور   
از پاسخگويان به دليل داشتن      )   نفر ١٧(%  ٩/٨پايدار بودند و     

ها معذور   هاي اداري و شخصي از شرکت در اين دوره             مشغله
 .بودند

 مدت زمان برگزاري دوره آموزشي ضمن خدمت
 از کارشناسان شيالت  %  ٢/٧٩نتايج اين تحقيق نشان داد که       

، طول مدت برگزاري يک دوره آموزشي ضمن خدمت          )نفر١٥٢(
پايدار را حداکثر تا دو هفته تعيين           در زمينه آبزي پروري       

 . اند کرده
 هاي آموزشي مناسب  روش

هايي تمايل  آگاهي از اين که کارشناسان شيالت به چه روش
دارند اطالعات مربرط به آبزي پروري پايدار را دريافت نمايند،            

جدول .  اي برخوردار است   براي مسئووالن شيالت از اهميت ويژه     
 دعوت از    ،کارشناساناز  %  ٢/٩٢ه  ک  دهد  نشان مي   ٤شماره  

از %  ٦/٩١ و   هاي آموزشي کوتاه مدت     اساتيد خارجي در دوره    
هاي آموزشي با استفاده از اساتيد خارجي را به               کارگاهآنها،  
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تشکيل جلسات  ذکر کرده اند و         هاترين روش  عنوان مناسب 
 بعدیدر اولويت  کارشناسي و تبادل اطالعات با ساير کارشناسان

 . دقراردار
هاي آموزشي آبزي     مکان مناسب براي برگزاري دوره         ‐

  پروري پايدار
مکان مناسب با نوع دوره آموزشي و عالقه فراگيراني که              ‐
 . خواهند در آن دوره شرکت کنند تاثير بسزايي دارد مي

هاي آموزشي پيشنهاد   ن طور که قبال توضيح داده شد، مکا        همان
مناسب و بسيار مناسب      قه نامناسب، نسبتاً      بشده به سه ط     

 شامل  ٥نتايج به دست آمده در جدول شماره           .  تقسيم شدند 
درصد و فراوانی پاسخ ها به صورت گروه بندی شده برای هر يک            

 .از اين مکان ها ارائه شده است
 

هاي آموزشي مناسب براي دستيابي به اطالعات   روش‐٤جدول 
 )=١٩٢n(تديدگاه کارشناسان به ترتيب اولوي پروري از آبزي

زياد و خيلي زياد لويتوا روش آموزشي
فراواني درصد   

 ١ دعوت از اساتيد خارجي در دوره هاي آموزشي ١٧٧ ٢/٩٢

١٧٦ ٦/٩١ 
هاي آموزشي با استفاده از اساتيد  کارگاه
 خارجي

٢ 

١٤٦ ١/٧٦ 
تشکيل جلسات کارشناسي و تبادل اطالعات

 با ساير کارشناسان
٣ 

 ٤ ينارها يا کنفرانس هابرگزاري سم ١٠٧ ٧/٥٥
 ٥ مشورت انفرادي با متخصصان ٨٧ ٣/٤٥
 ٦ استفاده از مجالت و نشريات آموزشي ٨٨ ٩/٤٥

  خيلي زياد‐٥ زياد ‐٤ متوسط ‐٣ کم  ‐٢ خيلي کم ‐١: مقياس

دهند که از نظر کارشناسان شيالت مراکز          نتايج نشان مي  
شي آبزي  هاي آموز  آموزشي خارج از کشور براي برگزاري دوره        

هاي آموزشي از    و بقيه مکان    پروري پايدار بسيار مناسب هستند    
هايي نسبتاً مناسب تشخيص     نظر آنها براي برگزاري چنين دوره     

 .  اند داده شده
هاي فردي و      بين ويژگي  بررسي آزمون هاي معني داري       

کارشناسان شيالت با نياز آموزشي آنها نسبت به             تخصصي

 آبزي پروري پايدار
 بقه کاري سا‐

اين مطالعه نشان   آزمون كروسكال واليس در     نتايج حاصل از    
کاري کارشناسان شيالت و ميزان نياز آموزشي        داد که بين سابقه   

 ).=٠١/٠p و H=٦٧/٨( داري وجود داردي  معناختالفآنها 
شود که هر چه سابقه کاري  از اين مطلب چنين استنباط مي

 نياز آموزشي آنها نيز        ميزان بيشتر باشد، کارشناسان شيالت    
 . يابد افزايش مي

  درجه تحصيلي‐

 اين پژوهش    آزمون كروسكال واليس در    نتايج حاصل از     
دار بين درجه تحصيلي        معني اختالفحاکي از عدم وجود        

کارشناسان و ميزان نياز آموزشي آنها در زمينه آبزي پروري              
 .پايدار است

  رشته تحصيلي‐

دهد که رابطه معناداري بين      يهاي اين تحقيق نشان م     يافته
رشته تحصيلي کارشناسان و ميزان نياز آموزشي آنها در زمينه            

 .آبزي پروري پايدار وجود ندارد
 

 )=١٩٢n(لويت مکان هاي آموزشي براي برگزاري دوره آموزشي آبزي پروري پايدار از نظر کارشناسان و ا‐٥جدول 
 بسيار مناسب

 )٨‐١٠مقياس (
 نسبتاً مناسب

 )٥‐٧ياس مق(
 نامناسب تا کمي مناسب

 )١‐٤مقياس(

 فراواني    درصد فراواني   درصد فراواني  درصد

لويتوا مکان آموزشي فراواني

 ١ مراکز آموزشي خارج از کشور ١٩١ ١١ ٨/٥ ٢٤ ٥/١٢ ١٥٦ ٢/٨١
 ٢ مراکز آموزشي عالي شيالتي کشور ١٨٩ ٣٢ ٧/١٦ ٦١ ٧/٣١ ٩٦ ١/٥٠
 ٣ يشروپهاي  مراکز آموزشي شيالت استان ١٨٩ ٤٤ ٩/٢٢ ٧٧ ٢/٤٠ ٦٨ ٤/٣٥
 ٤ هاي شيالتي کشور دانشگاه ١٩٠ ٥٠ ١/٢٦ ٥٧ ٧/٢٩ ٨٣ ٢/٤٣
 ٥ مزارع نمونه آبزي پروري کشور ١٨٣ ٤٧ ٥/٢٤ ٦٩ ٩/٣٥ ٦٧ ٩/٣٤
 ٦ مراکز تحقيقاتي شيالتي ١٨٥ ٤٦ ٢٤ ٧٨ ٦/٤٠ ٦١ ٨/٣١
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   سن‐

ه سني کارشناسان    دهد که بين گرو      ها نشان مي    بررسي
شيالت و ميزان نياز آموزشي آنها در زمينه آبزي پروري پايدار             

 در اين حالت      H مقدار   .  معناداري وجود دارد     اختالف   
%  ٩٩ به بيان ديگر با      .باشد  مي ٠٠٨/٠ و سطح معناداري     ٥٦/١٥

اطمينان مي توان گفت كه با افزايش سن كارشناسان، احساس           
 .   بزي پروري پايدار نيز بيشتر مي شودنياز به آموزش در زمينه آ

  جنسيت‐

حاکي از اين است که بين          tهاي حاصل از آزمون        يافته
جنسيت کارشناسان شيالت و ميزان نياز آموزشي آنها در زمينه          

  و  =١٤١/٤t(   معناداري وجود دارد    اختالفآبزي پروري پايدار     
٠٠٠/٠(p=       توان  درصد اطمينان مي    ٩٩/٩٩، به عبارت ديگر با

با ( نسبت به مردان     ٣٧/٤گفت كه زنان با ميانگين نياز آموزشي        
 .به آموزش بيشتري در اين زمينه نياز دارند) ٨٧/٣ميانگين 

هاي فردي و تخصصي       بين هر يک از ويژگي       نتايج آزمون 

کارشناسان شيالت و نياز آموزشي آنها نسبت به آبزي پروري             

 .  است نشان داده شده٦پايدار در جدول شماره 
 

داري بين متغيرهاي فردي و تخصصي و  معنيآزمون هاي  ‐٦جدول 

 )متغير وابسته(ميزان نياز آموزشي کارشناسان شيالت
 متغير مستقل نتايج آزمون مربوطه سطح معناداري

*٦٧/٨ ٠١/٠=H سابقه کاري 
٤٧/٦ ٠٩١/٠=H درجه تحصيلي 

**٥٧/١٥ ٠٠٨/٠=H سن 
٨٨٧/١ ٠٦٤/٠f= رشته تحصيلي 

***٤٣٩/٢٤ ٠٠٠/٠t= جنسيت 

٠١/٠    **p= ٠٠١/٠*** p= ٠٥/٠*p=   

 
بررسي رابطه بين سطح عالقمندي نسبت به موضوعات             

آبزي پروري و سطح آگاهي کارشناسان شيالت و نياز آموزشي            

 :آنها نسبت به آبزي پروري پايدار
به منظور بررسي رابطه بين سطح عالقمندي کارشناسان              

شي آنها نسبت به آبزي پروري پايدار از ضريب          شيالت و نياز آموز   

يافته ها نشان مي دهد که رابطه       .  همبستگي اسپيرمن استفاده شد   
بين سطح عالقمندي کارشناسان و ميزان نياز آموزشي           معناداري

نتايج همچنين  .  داردنآنها در زمينه آبزي پروري پايدار وجود            
ن سطح آگاهي   حاکي از آن است که رابطه منفي و معني داري بي           

کارشناسان از آبزي پروري پايدار و ميزان نياز آموزشي آنها وجود            
به اين معني که با افزايش سطح         ).  =٠٥/٠p و   r=‐١٦٥/٠(دارد  

آگاهي کارشناسان شيالت نسبت به آبزي پروري پايدار ميزان نياز           
 رابطه ضريب   ٧جدول  .  شود آموزشي کمتري براي آنها ارزيابي مي     

 .دهد رمن را در اين موارد نشان ميهمبستگي اسپي
 

 رابطه بين سطح آگاهي و عالقمندي کارشناسان نسبت به ‐٧جدول 
آبزي پروري پايدار و ميزان نياز آموزشي آنها با استفاده از ضريب 

 همبستگي اسپرمن
سطح معناداري (r)ضريب همبستگي اسپيرمن  متغير مستقل

*١٦٥/٠ ٠٢٢/٠‐ 
سطح آگاهي کارشناسان

 بزي پروري پايداراز آ

٠١٠/٠ ٨٨٨/٠ 
سطح عالقمندي نسبت

 به آبزي پروري

 ٠٥/٠*p=       

نياز آموزشي کارشناسان شيالت نسبت به آبزي پروري         :  متغير وابسته 
 پايدار
 

 بحثنتايج و 
 ١٦٨دهد که مردان با فراواني         هاي تحقيق نشان مي     يافته

تحقيق را   درصد جامعه آماري اين        ٥/١٢و زنان    %  ٥/٨٧نفر،  
  ميانسال)  ٪٦٠حدود(  همچنين اکثر آنها      .دهند تشکيل مي  

 .هستند
. از آنها داراي درجه تحصيلي ليسانس هستند       %  ٦٧بيش از   

تخصصي مهندسي شيالت و محيط      رشته   از کارشناسان در  %  ٥٥
آنها در بخش تکثير و     %  ٢/٤٢اند و بيش از      زيست تحصيل کرده  

آنها داراي  %  ٨٥  حدود.  اندبوده پرورش ماهي مشغول به فعاليت      
کارشناسان به  از  %  ٩٥.  باشند  سال مي   ٥سابقه کاري باالي      

مند و حدود     مند و يا عالقه     موضوع آبزي پروري بسيار عالقه      
موضوعات آبزي پروري پايدار مطلع      از  %)  ٥/٤٩(نيمي از آنها     

 . بودند



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐٢مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٢٤

، بررسي نيازهاي آمده است ٢طور که در جدول شماره  همان
ارشناسان شيالت در زمينه آبزي پروري پايدار نشان         آموزشي ک 

هاي مديريت آبزي     دهد که کارشناسان شيالت در زمينه         مي
مديريت عوامل بيوتکنيکي موثر بر پايداري در            پروري پايدار، 

هاي آبزيان و     کنترل و مديريت صحيح بر بيماري      ، و سطح مزرعه 
از %  ٨٤ود  حد.  به ترتيب اولويت به آموزش بيشتري نياز دارند         

آنها ميزان نياز آموزشي خود را در زمينه آبزي پروري پايدار در             
از %  ٣٢ بيش از       .اند حد زياد و خيلي زياد ارزيابي کرده            

هاي  ترين فصل براي اجراي دوره    ب کارشناسان فصل بهار را مناس    
ترين طول مدت    مناسب.  اند آموزشي ضمن خدمت پيشنهاد کرده    

ر اين زمينه از نظر آنها حداکثر تا         برگزاري يک دوره آموزشي د    
 . باشد  هفته مي٢

دعوت از اساتيد     اکثر کارشناسان، ،  ٤مطابق جدول شماره     
  آموزشي با   هاي راي کارگاه و اج هاي آموزشي    خارجي در دوره  

 آموزشي     های روش  ترين خارجي، را مناسب   اساتيد  از  استفاده
ي پايدار پيشنهاد   براي دستيابي به اطالعات در زمينه آبزي پرور       

همچنين از نظر آنها مراکز آموزشي خارج از کشور براي        .  اند کرده
با .  باشد هاي آموزشي آبزي پروري مناسب مي         برگزاري دوره 

وان گفت که بين سابقه کاري             تمي  درصد  ٩٩اطمينان   
کارشناسان شيالت و ميزان نياز آموزشي آنها در زمينه آبزي              

اين در  ).  =٦٧/٨H(  اري وجود دارد  عناداختالف م پروري پايدار   
... حالي است كه در پژوهش انجام شده توسط شريعتي و فرج ا             

ها و نيازهاي آموزشي         بررسي نگرش  حسيني، با عنوان        
 رابطه منفي و      کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي سمنان       

معناداري بين ميزان سابقه كاري و ميزان نياز آموزشي وجود             
 بين سن  می توان عنوان کرد که            اطمينان  %٩٩با     .دارد

کارشناسان شيالت و ميزان نياز آموزشي آنها در زمينه آبزي              
معنا داري وجود دارد به اين معني که           اختالف  پروري پايدار   

نيز  باشد ميزان نياز آموزشي آنها        بيشترهرچه سن کارشناسان    
 .  )=H ٥٧/١٥(پروري پايدار بيشتر مي باشد  آبزي در زمينه
ه از ضريب همبستگي اسپيرمن رابطه معکوس و             استفاد

معناداري را بين سطح آگاهي و ميزان نياز آموزشي کارشناسان           
). r =‐١٦٥/٠( دهد شيالت نسبت به آبزي پروري پايدار نشان مي

توان عنوان کرد که هر چه        مي%  ٩٥به عبارت ديگر با اطمينان       

يدار سطح آگاهي کارشناسان شيالت نسبت به آبزي پروري پا           
يابد، ميزان نياز آموزشي آنها در اين زمينه کاهش             افزايش مي 

نشان )  ضريب همبستگي اسپيرمن  (   همچنين اين آزمون   .يابد مي
مندي كارشناسان نسبت  داد كه رابطه معناداري بين ميزان عالقه

ها در اين راستا     به آبزي پروري پايدار و ميزان نياز آموزشي آن         
يق مشخص شد كه رابطه معناداری بين        در اين تحق   .وجود ندارد 

درجه تحصيلي و رشته تحصيلي كارشناسان شيالت و ميزان نياز 
اين نتايج  .  آموزشي آنها در زمينه آبزي پروري پايدار وجود ندارد        

است كه نشان داد     )  ١٣٧٥(همسو با نتايج تحقيق علي بيگي         
رابطه معناداري بين مدرك تحصيلي و عالقه مندي و يا عدم              

قه مندي مروجان مراكز خدمات كشاورزي استان اصفهان و          عال
  .  ميزان نياز آموزشي آنها وجود ندارد

 پيشنهادها
داري که بين سن و سابقه        با توجه به رابطه مثبت و معني       

در   کاري کارشناسان شيالت با نيازهاي آموزشي آنها وجود دارد،        
 احساس نياز   يابيم كه با افزايش سن و سابقه كار كارشناسان،         مي

به آموزش در زمينه آبزي پروري پايدار بيشتر شده است، لذا              
هاي آموزشي براي      شود که در طراحي دوره          پيشنهاد مي  
اين موضوع مد نظر قرار داده شود و براي  اين دسته            کارشناسان  

از كارشناسان، دوره هاي آموزشي در زمينه آبزي پروري پايدار           
 . بيشتر برگزار گردد

هاي آموزشي در زمينه آبزي      تعيين اولويت نظر گرفتن   در  با  
:  دوره آموزشي به ترتيب اولويت        پروري پايدار، برگزاري سه     

مديريت آبزي پروري پايدار، مديريت عوامل بيوتكنيكي موثر بر          
پايداري، و كنترل و مديريت صحيح بر بيماري هاي آبزيان،               

 .پيشنهاد مي گردد
 توسط كارشناسان شيالت،      با توجه به نظرات ارائه شده        

دوره هاي آموزشي كه براي آنها در نظر گرفته مي شود بهتر است           
همچنين با  .  حداكثر به مدت دو هفته و در فصل بهار ارائه شود           

هاي آموزشي مناسب براي     توجه به ارزيابي كارشناسان از روش      
 از اساتيد   تادستيابي به اطالعات آبزي پروري پايدار، تالش شود         

هاي آموزشي و يا     صص خارجي به منظور تدريس در کارگاه      متخ
 .هاي آموزشي کوتاه مدت دعوت به عمل آيد دوره
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