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و  جداگانهه ی ا صهحهه در بایهد  های مهم مقاله است کهه   چکیده یکی از بخش مبانی نظری پژوهش:  پیشینه و 

 پیشهینه و های زیر اسهت:   ارایه شود. چکیده شامل بخش( کلمه 2500و حداکثر  500حداقل یافته ) صورت سازمان به

مهاده  آههای اتتاهاری    بدون ذکر منهاب  و الممهت   . چکیدهگیری ها و نتیجه ، یافتهشناسی روشمبانی نظری پژوهش، 

بها اههداف و وهرورت تهقیه       یدرسهت  د و مخاطبان پس از مطالعه آن بهنطور شحاف بیان شو هبباید  گردد. اهداف می

 .کیده فارسی و انگلیسی الزامی استتطبی  چ آشنا شوند.

د. همچنهین نههوه گهردآوری    گهرد  در این بخش نوع پژوهش براساس هدف و ماهیهت معرفهی مهی    سی: اشن روش

هها و   ای بهرای گهردآوری داده   مطالعه میدانی و کتابخانهه های  های اللمی از روش پژوهش شود. معموالً ها بیان می داده

ههای   شوند. سپس گزاره طور جامعه آمهاری و در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می کنند. همین اطمالات استحاده می

تجزیهه و  افهزار   های آماری مورد استحاده و نهرم  گهردد. همچنهین آزمون هه مهییهها یها سهواالت( ارا پهژوهش )فروهیه

 .دنشو ها نیز معرفی می تهلیل داده

بها ارجهاع   پژوهش فعلهی  دست آمده  ههای ب تحسیری از اهمیت و یافتهشامل ارایه و مقایسه این بخش باید  : ها یافته

 باشد.است،  به مناب  مشابهی که توسط سهایر نویسهندگان انجهام شده

و مسهتدل برسهد. نداشهتن تعاهب و سهوگیری غیرمناهحانه  مهق  باید به نتیجه معقول، منطقی : گیری نتیجه

ه راهبردها و پیشنهادهایی برای تهقیقات یدادن نتایج با مباحث مطرح شده در پیشینه، ارا گیهری، ارتباط در نتیجهه

مهق  کردن نقش نتهایج در پیشبرد اللوم بنیادی و کاربردی و امثال آن، از جمله مواردی است که  آینده، مشخص

 .توجه داشته باشد باید به آنها
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 قدمهم

 را اقیانوس، آن ما که از آب پوشیده شده زمین سطح سوم یک
 ها در این میان، اقیانوس که نامیم می حووچه و دریاچه رودتانه،

های  ترین حوزه یکی از مهم 1اقیانوس هند .بیشترین سهم را دارند
ای که آینده مناسبات  شود به گونه ژئوپلیتیکی جهان مهسوب می
لل در این منطقه رقم تواهد تورد الم استراتژیکی و ژئوپلیتیکی بین

[1]. 

نشان داده شده ( 1جدول ) های قابل استحاده مقاله در ها و فونت قلم
 .است

 های مقاله قلم :1 جدول
Table 1: Article Fonts 

 ویژگی سایز قلم عنوان

 پررنگ B Nazanin 14 النوان فارسی

 پررنگ Calibri 14 النوان التین

 B Nazanin 12 نام و نام تانوادگی فارسی
ایتالیک 

 پررنگ

 Calibri 10 نام و نام تانوادگی التین
ایتالیک 

 پررنگ

 ایتالیک نازک B Nazanin 10 مشخاات نویسندگان فارسی

 ایتالیک نازک Calibri 10 مشخاات نویسندگان التین

 ایتالیک نازک Calibri 9 نشانی پست الکترونیکی

 پررنگ B Nazanin 12 سر النوان

 ایتالیک نازک B Nazanin 11 النوان فرالی

متن چکیده و واژگان کلیدی 

 فارسی
B Nazanin 10 نازک 

متن چکیده و واژگان کلیدی 

 التین
Calibri 8 نازک 

 نازک B Nazanin 11 فارسی مقاله متن اصلی

 نازک Calibri 10 متن اصلی مقاله انگلیسی

 (Footer)زیرنویس صحهه 

 فارسیمتن 
B Nazanin 9 نازک 

 (Footer)یرنویس صحهه ز

 متن انگلیسی
Calibri 7 نازک 

النوان فارسی جدول، شکل و 

... 
B Nazanin 9 نازک 

 نازک Calibri 8 النوان التین جدول، شکل و ...

فارسی درون جدول، متن 

 شکل و ....
B Nazanin 9 نازک 

، شکل متن التین درون جدول

 و ...
Calibri 8 نازک 

 نازک Calibri 9 مناب  و مراج  التین

                                                           
1 Indian Ocean 

 پژوهش مبانی نظریپیشینه و 

 تحقیقات دریایی. 1

های اتیر مناب  ژنتیک دریایی توجه فزاینده تجاری و اللمی در سال
و اتتراالاتی را در صنای  غذایی و دارو در پی تود جذب کردند را به 

ارزش بالقوه و بالحعل مهاوالت تجاری که از مناب   [2] داشتند.
کنند، بسیار باال است: داروهای ودسرطان  ژنتیک دریایی استحاده می
های دریایی یک دهه قبل، دو بیلیون دالر  ساتته شده از ارگانیسم

 ارزش داشتند.

 ها آنزیم 1-1

برداری از  ترین منب  تجاری در تنوع زیستی االماق دریا ، بهره مهم
است. برای مثال،  (بیوتکنولوژیفناوری زیستی ) مناب  ژنتیک توسط

های متحاوتی زنده بمانند،  هایی که قادر هستند در مهیط ارگانیسم
های اللمی و استحاده تجاری مهسوب  منب  مهمی برای پیشرفت

های آنان در موارد صنعتی متحاوتی امکان استحاده  و آنزیم شوند می
 دارد.

 یگذار سرمایه 1-2

 تهقیقات منظور به پیما اقیانوس کشتی یک اجاره برای روزانه زینهه
 از سطح این. است دالر 1000000 تا 400000 مابین تجاری
 تاوصی های شرکت و ها دولت اتتیار در تنها گذاری سرمایه

 روسیه فرانسه، آمریکا، ژاپن، جمله از دولت پنج تنها. است مهدودی
 هزار چهار الم  است قادر که دارند تهقیقاتی شناورهای چین و

 توانند می آلمان و کره انگلیس، و کند واکاوی را دریا سطح زیر متری
 تعداد تنها که دهد می نشان امر این. دهند انجام دریایی تهقیقات
 دسترسی ملی صمحیت حوزه از تارج مناب  به ها دولت از مهدودی
 انتقاد مورد آزاد دریای آزادی اصل از ناشی تقدم ح  بنابراین. دارند
 دریایی تهقیقات بیشتر که درحالی .است گرفته قرار ها دولت سایر
 در معموالً ها گیری نمونه افتد، می اتحاق یافته توسعه های دولت توسط

ه یبرای این منظور ومن ارا .است توسعه درحال کشورهای
توویهاتی در باب مناب  ژنتیک دریایی در کنوانسیون حقوق 

الملل دریاها، کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ناگویا، به نقش  بین

مناب  ژنتیک دریایی  پیشبرد فناوری ناشی از حقوق مالکیت فکری در
 پردازیم. می

از آن که تهت کشتیرانی در مناط  تارج از صمحیت ملی، بیش 
ای باشد، به قدرت دولت صاحب پرچم  صمحیت رکن جهانی و منطقه

مرتبط است. این امر در سطوح مختلف مطابقت با استانداردهای 
کند. بسیاری از مراحل در روند ارزیابی  زیست مهیطی، تودنمایی می

کننده هستند که  یست مهیطی نیازمند مقامات هماهنگاثرات ز
های تارج از حوزه صمحیت  قواالد حاکم بر فعالیتفقدان آن در 

 .[3] ملی، مشهود است
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 شناسی روش

 نظر از داده کیحی و نظر اهداف کاربردی، از نظر پژوهش حاوراز
ماهیت و نوع مطالعه داده بنیاد نوظهور است. جامعه آماری پژوهش 

سطوح ستادی وزارت نحر از تبرگان اللمی و مدیریتی  30 حاور را
دهند که  ای تشکیل می های فنی و حرفه پرورش و دانشکده و آموزش

 گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی انتخاب بر اساس روش نمونه
اند. فرایند مااحبه، بارش فکری و فن دلحی )در سه دور( بر روی  شده 

گردید تبرگان اجرا شد و در مااحبه با نحر هجدهم همگرایی حاصل 
های بیشتر، اطمالات  که مااحبه نهوی به ؛و به اشباع نظری رسید
کرد. ابزار سنجش، فرم مااحبه نیمه ساتتار  جدیدی را ارائه نمی

ها، مطالعات و  گوها، یافتهآن، ابتدا ال یافته است که برای تنظیم
ای بررسی شد و  های ملی و جهانی در زمینه توسعه حرفه نظریه

گذاری باز و در مااحبه با تبرگان،کدهای سپس از طری  کد
بیشتری احااء و اوافه گردید. در گام بعد، به مدد کدگذاری 

بندی و  ها طبقه های سازنده آن ها و شاتص مهوری، ابعاد، مؤلحه
 .[24] پرسشنامه برای تبرگان ارسال گردید

 و نتایج ها یافته

ناظر به پدید آمدن مراتبی از  ای حرفهتوسعه نتایج نشان داد که 
. بررسی مطالعات تو مدیران اس صشخااای در  های حرفه یستگیاش
ای و  دهد دو مقوله شایستگی حرفه ینه موووع، نشان میی و پیشرظن

های رفتاری معین در افراد و  ای به پدید آمدن ویژگی عه حرفهتوس
ی اشاره دارند. در هر دو محهوم الملکرد برتر و اثربخش صاشخا
مانند  هایی ت و حوزهقرارگرفته اس دنظرالنوان هدف م دامات بهاق

طوحی از انگیزه و دیگر مانند سیات دانش، مهارت و برتی از تاوص
 ها بوده است. یو بررسیتی نقطه تمرکز مطالعات خاحات شص

 کیص های فنی تا بر مهارتتگی ایسکه برتی از الگوهای ش همچنان
تری های بیش دارند و تعدادی دیگر بر مؤلحه لی تأکیدغیا گروه ش غلش

ها در ترکیبی از  یر ویژگیها و سا ها، مهارت االم از دانش، توانایی
کنند، توسعه  لی تأکید میغزمانی و شهای فردی، سا شایستگی

ای تود،  هحرف نقش در فرد های نیز در محهوم گسترده، به توسع حرفه
 ای مدیران، الگوهایی تدوین توسعه حرفه صدر تاو .[6] اره دارداش
 شود اتتاار به برتی از آنها اشاره می ده است که در ادامه بهش
[25]. 

ناسایی ابعاد سازنده الگوی مذکور، دومین یافته پژوهش حاور ش
های  بعد دانش، بعد نگرش، بعد توانایی لبعد شام 10بر لمشتم

های مدیریتی  های مدیریتی، بعد مهارت فکری و ذهنی، بعد توانایی
دیریتی ی ماه های میاان فردی، بعد مهارت الملکردی، بعد مهارت

های  آفرین، بعد مهارت های رهبری تهول لی و بهبود، بعد مهارتاتع
مشخای است، که  های روانشناتتی لی و بعد ویژگیغای و ش حرفه
آمده با نتایج  دست یابی شده است. یافته بهاالتبارتبرگان  طتوس

 پیری و ،[2] همکاران مطالعات پژوهشگرانی همچون؛ تنیحر و
و...  [5] همکاران زارع و، [4] همکاران الااره و ،[3] همکاران

 .[12] همخوانی دارد

ای مدیران  الگوی توسعه حرفه (1شماره )در این تاوص شکل 
 -شکل با شرح فارسی  نمونه یک کشد. آموزشگاهی را به تاویر می

طور که  آمده است. همان (1)انگلیسی و مهتویات آن در شکل 
و یا  اولین حرف اولین کلمه تنها و حتماًنمایید  مشاهده می

 است. (Capital)صورت بزرگ  البارت داتل شکل به

به ترتیب شده و  نوشته Math Typeافزار  با نرم ( روابط ریاضی:الف
 نوشته شود:داتل جدول نامرئی صورت زیر  گذاری و به شماره

(1)        
 

 
 ای مدیران آموزشگاهی الگوی توسعه حرفه  :1شکل 

Fig. 1: Professional development model of school principals     
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 گیری نتیجه

های موردبهث و رویکردهای  نتایج حاکی از آن است که موووع
 و الکترونیکی بیشتر حولوارسازی در آموزش  موجود در رابطه با بازی

حوش اثربخشی آن بر مشارکت، انگیزه و یادگیری فراگیران است 
های مورد بررسی،  در تمامی پژوهش. [20-22، 15-18، 10-13]

های  یک مهیط آموزشی بازی وارشده طراحی و با سایر مهیط
نشده مقایسه شده  وار مانند مهیط آموزشی سنتی یا بازی آموزشی

های آموزشی  توان نتیجه گرفت مهیط اساس میبود. بر همین 
نشده، در افزایش انگیزه،  وار های بازی شده نسبت به مهیط وار بازی

هایی است  ژگیمشارکت و یادگیری موثر بودند. این امر به تاطر وی
به وارسازی منجر  وارسازی وجود دارد؛ چرا که بازی که در بطن بازی
 .شود های یادگیری گسترده می تجربهبینی شده و  تغییر رفتار پیش

پژوهش حاور سعی دارد مروری جام  بر مطالعات حوزه 
وارسازی در آموزش الکترونیکی داشته باشد، هر چند با  بازی

ت به زبان غیرانگلیسی و الجمله الدم بررسی مقا هایی من مهدودیت
الدم بررسی مطالعات منتشر شده در قالبی به جز مقاله مجله و 

های مرتبط  منظور موفقیت در پروژه بدون شک به. همراه بودهمایش 
گاه به ابعاد متحاوت آن و وارسازی در آموزش الکترونیکی، ن با بازی
هایی ثمر تواهد بود و پژوهشها بسیار مثمر ریزی در آن زمینه برنامه

ریزی  منظور برنامه جانبه به توانند دیدی همه نظیر پژوهش حاور می
 ه نمایدیشده ارا وار های آموزشی بازی طراحی مهیطبلندمدت برای 
آمده از تهلیل مطالعات قلمرو  دست های به . موووع(2)جدول شماره 

تواند در ایران انجام شود،  ارسازی در آموزش الکترونیکی میو بازی
های متنوع به  تر و با روش های تکمیلی و جزئی اگرچه انجام پژوهش

 .[27] کند تر شدن آن کمک می غنی

 مشارکت نویسندگان

میدانی و نگارش کلی مقاله بر الهده نویسنده نخست و  انجام کارهای
 ح و راهنمایی کلی مقاله، تأییدمپیشنهاد النوان مقاله، بازتوانی، اص

ده دوم مقاله نهمچنین کلیه مکاتبات بر الهده نویس ،شنامهروایی پرس
ورت همکاری دو سویه انجام ص هها نیز ب تهلیل یافتهه و بود. تجزی
صورت چهل درصد بر الهده  طور کلی میزان مشارکت به گرفت. به

ت و شات درصد بر الهده نویسنده دوم و مسئول نده نخسنویس
 .[19] باشد مکاتبات می

 )اختیاری( تشکر و قدردانی

را از سردبیر و مدیر داتلی مهترم شایسته است مراتب قدردانی تود 
شناسی جناب آقای دکتر اکبرپور و تیم ایشان االمم  نشریه اقیانوس

       .دارم

 وارسازی آموزش با بازی مرتبطتمصه جلسات : 2جدول 
Table 2: Local cost rates for non-container shipments in 2020 
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 تعارض منافع

ای و مالکیت فکری: ارتقای  تعارض حرفه»این مقاله بر اساس 

النوان نویسنده  اینجانب به سازمانی و نظریات تخاای شخای

 «.مسئول گردآوری شده است

 یا
 «.گونه تعارض مناف  توسط نویسندگان بیان نشده است هیچ»

 )اختیاری( اختصارات

 :کلمات اتتااری این مقاله شامل موارد زیر است

HR Human resources 

ISO International Organization for Standardization 

µg/g Microgram per gram 

PACs Polycyclic aromatic compounds  

PAHs Polycyclic aromatic hydrocarbons 

HHV High heat value 

mg/L Miligram per litre 

SOX Sulfur oxides 

UV Ultra violet 

WHO World Health Orcanization 
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 )اختیاری( نکات برجسته

 صورت به و شما تهقی  نتایج به توجه با باید شده هیارا برجسته نکات

پژوهش. جممت  روش و تهقی  اهداف النوان به نه ،شود نوشته اللمی

 تط 2 حدود در کدام هرو  برجستهالبارت  4 تا 3 درتود را 

 بنویسید:

 زنی جوانه و گیاه رشد بر میکروپمستیک و پمستیک تأثیر 
 رشد و بذر زنی جوانه سرالت کاهش باالث وبوده  ؤثرم بذر
 .شوند می گیاه

 وهایم و بذر پوسته مجاورت در ها میکروپمستیک 
 .شوند می احتراق از مان  ای ریشه

 مواد انتقال برای بردار النوان به ها میکروپمستیک 
 و سنگین فلزات جذب به قادر و کنند می المل شیمیایی

 افزایی هم اثر افزایش باالث که هستند شیمیایی مواد
 .دگرد می

 که کنند جذب را نانو های پمستیک توانند می گیاهان 
 .شود می سیتولوژیک و ژنتیکی اثرات باالث
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