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مــدل مفهومــی ،ژئوتوریســم،
ژئوپارکهــای عضــو شــبکۀ
جهانــی یونســکو ،تفســیر میــراث

چکیده

تدویــن الگــوی مفهومــی تفســیر میــراث در ژئوپــارک ،براســاس روشهــای
معتبــر استفادهشــده در ژئوپارکهــای کشــورهای پیشــرفته و عضــو شــبکۀ جهانــی
ژئوپارکهــا میتوانــد در ارتقــای ژئوپارکهــای عضــو شــبکۀ جهانــی ـ بــرای
کســب کارت ســبز مجــدد از طریــق بازرســان یونســکو یــا بــرای ثبــت پرونــدۀ
ژئوپارکهــای درحــال تأســیس در فهرســت شــبکۀ جهانــی ژئوپاکهــا در کشــور ـ
نقــش مؤثــری داشــته باشــد .ایــن پژوهــش جــزو پژوهشهــای کیفــی بــوده کــه بــا
روش تحلیــل مضمــون انجــام شــده اســت .ب ـرای انجــام ایــن پژوهــش ،نخســت
مضامیــن تفســیر میــراث در کشــورهای پیشــرفته بــا اســتفاده از روش تحلیــل
مضمــون و براســاس حــوزۀ پژوهــش از میــان ســیزده کتــاب رفرنــس جهانــی اصلــی
از ســال  1957تــا  2019و بررســی ضمنــی محتــوای وبســایتهای  147ژئوپــارک
عضــو شــبکۀ جهانــی تحــت حمایــت یونســکو شناســایی شــد .ســپس مضامیــن
استخراجشــدۀ آمــوزش گردشــگران در مطالعــۀ ژئوپارکهــای کشــورهای پیشــرفته
بــا ابعــاد هفتگانــۀ آموزشــگر (مفســر) ،محتــوا ،اب ـزار ،مــکان ،اصــول ،شــیوهها
و مخاطــب و مؤلفههــای ســیگانۀ آن از متــون شناســایی شــد .در ایــن پژوهــش،
عــاوه بــر شناســایی ابعــاد و مؤلفههــای تفســیر میــراث در ژئوپارکهــا ،بهطــور
ویــژه بــرای ترویــج و درک آســانتر جامعــۀ دانشــگاهی ـ اجرایــی داخــل کشــور،
ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه تفســیر میــراث در صنعــت گردشــگری از منظــر
مفهومســازی ،همــان «آمــوزش غیررســمی گردشــگران بــا رویکرد تفســیری» اســت؛
بنابرایــن مدیــران ،مســئوالن و دســتاندرکاران ژئوپارکهــای درحــال تأســیس یــا
راهاندازیشــدۀ کشــور بایــد بــرای بهبــود وضعیــت ّ
کمــی و کیفــی ژئوپارکهــا و
توســعۀ گردشــگری پایــدار ،بــه نقــش همزمــان همــۀ ابعــاد هفتگانــۀ آمــوزش
گردشــگران توجــه و براســاس آنهــا برنامههایــی طراحــی ،تدویــن و اج ـرا کننــد4.

مقدمه
در عصــر حاضــر ،ژئوپارکهــا از جملــه مقصدهــای
گردشــگری هســتند کــه بــرای ارتقــای خــرد اجتماعــی،
حفاظــت از میــراث زمینشــناختی و بهبــود معیشــت
اقتصــادی مــردم و فقرزدایــی از مناطــق محــروم ،حساســیتی
ویــژه ایجــاد کردهانــد؛ امــا هنــوز دولتمــردان و تصمیمگی ـران
کشــورهای درحــال توســعه بهخوبــی آن را شناســایی نکردهانــد

( .)Sadry, 2021aپارکهــا و مناطــق حفاظتشــده در
نظــام قدیمــی مدیریتــی خــود ،ناگزیــر بــه اج ـرای سیاســت
مدیریــت ســخت بودنــد و اجــازۀ ورود گردشــگر به آنهــا داده
نمیشــد ( یــا بهنــدرت داده میشــد) .امــا راهبــرد جدیــد
تأســیس ژئوپارکهــا همزمــان اســتفادۀ پایــدار و حفــظ
میــراث طبیعــی و فرهنگــی را در ســایۀ ارائــۀ تفســیر میــراث
از طریــق ژئوپــارک ب ـرای گردشــگران فراهــم ســاخته اســت.

 .1دانشآموختۀ دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

 .2استاد گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛ naghourchian@gmail.com

 .3دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران
 .3با سپاس و قدردانی صمیمانه از جناب آقای دکتر یحیی کمالی ،عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان ،برای ارائۀ نظریات ارزندۀ ایشان در طی انجام این پژوهش.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

واژههای کلیدی:

..................................................................................................................................................................................
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

ژئوپارکهــا در فراینــد شــکلگیری و تکامــل نقــش آمــوزش
همگانــی علــوم زمیــن (زمینشناســی و ژئومورفولــوژی) و
محیــط زیســت خــود ،ابعــاد و ویژگیهــای متعــددی را در
کشــورهای گوناگــون جهــان بــه خــود گرفتهانــد و ســطح
موفقیــت آموزشــی ـ اقتصــادی ـ اجتماعــی آنهــا در شــبکۀ
جهانــی ژئوپارکهــای تحــت حمایــت ســازمان یونســکو نیــز
متفــاوت بــوده اســت .کارآمــدی نظــام تفســیر ژئوتوریســم و
میــزان پاســخدهی بــه ایــن نیــاز در ژئوپارکهــا در انجــام
رســالت فــوق و اســتفادۀ بهینــه از فرصتهــا و منابــع ،بــه
بررســی چالشهــای اساســی مرتبــط بســتگی دارد .ســازمان
یونســکو نیــز بــه دلیــل تأییــد هــر چهــار ســال یکبــار
ژئوپارکهــای از قبــل ثبــت شــده و ب ـرای ابقــای دوبــاره در
شــبکۀ جهانــی و اســتمرار فعالیتهــا تحــت برنــد ســازمان
یونســکو بــر چگونگــی بهکاربســتن مســئولیتها ،کیفیــت
برنامههــای آموزشــی ،نتایــج فعالیتهــا بــا هــدف توســعۀ
پایــدار گردشــگری در منطقــه و هماهنگــی فعالیتهــا
بــا نیازهــای معیشــتی جامعــۀ محلــی و غیــره و بــر
پاســخگویی ژئوپارکهــا تأکیــد دارنــد (نکوئــی صــدری،
1398؛.)UNESCO, 2018
هدایــت و رهبــری مؤثــر در داخــل ژئوپارکهــا و
وجــود ســاختار دقیــق نظــارت و پاســخگویی (عــاوه
بــر نظــارت و ارزیابــی هــر چهــار ســال یکبــار بازرســان
یونســکو) یکــی از ضرورتهــا و نیازهــای اجتنابناپذیــر
در نظــام کارآمــد ژئوپــارک اســت .ژئوپارکهــا فضــای
تفریحی ـ آموزشــی ـ حفاظتی هســتند کــه الزم اســت از
نظــر دانــش ،علــوم زمینشناســی و الگوهــای رفتــار محیــط
زیســتی دســتکم از ســایر فضاهــای گردشــگری جلوتــر
باشــند و بــا توجــه بــه نقــش ژئوپــارک در پاســخگویی بــه
نیــاز و انتظــارات جهانــی (و همچنیــن مخاطبــان) ،ایجــاب
میکنــد کــه ژئوپــارک بهطــور مــداوم کیفیــت فراینــد
و فعالیتهــای خــود را بهبــود بخشــد .تنــوع آموزشــی
ژئوپارکهــا و شــیوههای گوناگــون پاســخگویی بــه
نیازهــای آموزشــی ـ تفریحــی و شــرایط و امکانــات آن بــر
غنــای علمــی ایــن فضاهــا میافزایــد .اگــر پاســخگویی
مدیــران ژئوپارکهــا بــا ایــن اصــول در تضــاد باشــد یــا
ژئوپــارک نتوانــد تعــادل میــان نقــش آموزشــی ـ تفریحــی
از یکســو و پاســخگویی بــه ذینفعــان بیرونــی (از جملــه
آژانسهــای گردشــگری بخــش خصوصــی و )...را از ســوی
دیگــر برقـرار کنــد ،بــه ســمت الگوهــای ناکارآمــد مدیریتــی
حرکــت خواهــد کــرد و چنیــن ژئوپارکــی نخواهــد توانســت
عملکــرد ســازنده ،متعالــی و پایــدار داشــته باشــد و ممکــن
اســت از فهرســت شــبکۀ جهانــی تحــت حمایــت یونســکو
خــارج شــود .تفســیر می ـراث در ژئوپــارک ،مفهومــی دشــوار

و پنهــان اســت کــه در مفهــوم ســادۀ آن ،در اذهــان جامعــۀ
ً
دانشــگاهی ـ اجرایــی ،صرفــا بــه حضــور راهنمــا بســنده
شــده و گــره خــورده اســت .امــا در ادبیــات منتشرشــده
بــرای آمــوزش گردشــگران ،توافقــی وجــود دارد کــه آن
«مفهــوم تفســیر اســت و قدمتــی  120ســاله در جامعــۀ
غــرب دارد کــه در ایـران از ارکان مغفــول گردشــگری اســت»
(بــک و کیبــل .1)۳۶-۳۱ :۱۳۹۶ ،بــه بــاور هــم،)2013(2
آمــوزش گردشــگران بــه معنــای بهرهمنــدی آنــان از اختیــار و
پایبندنبودنشــان بــه مقــررات آموزشــی مرســوم در محیطهــای
آمــوزش رســمی اســت کــه آنــان را «مختــار» نامیــده اســت
کــه میتواننــد مختارانــه در معــرض ایــن آموزشهــا قــرار
گیرنــد یــا نگیرنــد.
براســاس اعــام ســازمان جهانی تجــارت (دبلیو .تــی .او)
و برنامــۀ محیــط زیســت ســازمان ملــل )36 :1994(3آمــوزش
و تفســیر از مــوارد اساســی اســت کــه مدیـران بـرای مدیریــت
بهتــر گردشــگران اســتفاده میکننــد« :گفتــه شــده اســت
کــه عــدم وجــود برنامــه تفســیر در مناطــق حفاظتشــده،
بهمثابــۀ دعــوت بازدیدکننــده بــه منــزل خودتــان ،گشــودن
درهــا و ســپس دررفتــن (جیمشدن)4شماســت».
درخصــوص شناســایی ابعــاد و مؤلفههــای نظــام
تفســیر در ژئوتوریســم ،تاکنــون هیــچ تحقیقــی در ایــران
انجــام نشــده اســت؛ امــا در ســطح جهانــی فقــط در تحقیقــی
بینالمللــی از نــدا ترابــی فارســانی و همکارانــش (بــا
مشــارکت محققانــی از ســه کشــور ای ـران ،پرتغــال و چیــن)
بــه نــام «آمــوزش بهمثابــۀ رکــن اساســی در ژئوتوریســم» در
ســال  ،2018کــه در فصــل هفدهــم کتــاب رفرنــس جهانــی
بــه نــام دستنوشــتههای ژئوتوریســم 5اثــر داولینــگ
و نیوســام6در انتشــارات ِالــگار 7بــه چــاپ رســید ،ایــن
مؤلفههــا بــه پنــج مؤلفــۀ تفریــحّ ،فنــاوری ،هنــر ،آگاهــی
و تخصــص علمــی و مشــارکت داوطلبــان و مــردم محلــی
خالص��ه ش��ده اس��ت (.)Farsani et al., 2018
همچنیـن در فصـل نهـم ،از جدیدتریـن کتـاب
رفرنـس جهانـی بـه نـام صنعـت ژئوتوریسـم در قـرن
9
بیسـتویکم8چاپ  2021در انتشـارات اپـل آ کادمیـک
تحـت عنـوان «تفسـیر میـراث معـدنکاری :مطالعـۀ موردی
نمایشـگاه معـدن زغـال سـنگ» 10،کیبل11به لـزوم بهکارگیری
ً
پانـزده اصـل جدید تفسـیر در جهان در ژئوتوریسـم (بهجای صرفا
 .1از مقدمة مترجم (نکوئی صدری ،بهرام .؛سرآغازی بر آموزش علم تفسیر در ایران)
2. Ham
)3. The WTO and United Nations Environment Programme (WTO/UNEP
4. Disappearing
5. Handbook of Geotourism
6. Dowling & Newsome
7. Elgar
8. The Geotourism Industry in the 21st Century
9. APPLE Academic Press
10.Interpreting Mining: A Case Study Of A Coal Mine Exhibit
11. Cable

تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارکها
براساس روشهای معتبر جهانی

8. Geo-interpretation

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1. Tilden
2. Moir
3. Mils
4. Freeman Tilden
5. Interpreting Our Heritage
6. Beck & Cable
7. Interretation for the 21st century: fefteen guiding principles for
interpreting nature and culture,

روش پژوهش
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر
شــیوۀ اجــرا ،کیفــی بــوده و بــرای جمــعآوری دادههــ ا از
روش مثلثســازی اســتفاده شــده اســت .بهمنظــور تدویــن
مبانــی نظــری و ادبیــات پژوهــش از تحلیــل مضمــون و ب ـرای
گــردآوری دادههــای اولیــه ،کــه از قبــل وجــود نداشــتند ،از
فهرســت الکترونیکــی در نرمافــزار  Wordاســتفاده شــد.
روش تحلیــل شــبکۀ مضامیــن روش مناســبی در تحلیــل
مضمــون اســت کــه آترایــد و اســتیرلینگ آن را ابــداع کردنــد.
شــبکۀ مضامیــن براســاس رونــدی مشــخص ،پایینترین ســطح
قضیههــای پدیــده را از متــن اســتخراج کــرده (مضامیــن پایــه)
اســت .ســپس بــا دســتهبندی ایــن مضامیــن پایـهای و تلخیــص
آنهــا بهصــورت مجردتــر و انتزاعــی ،بــه دســتهبندی جدیــد
(مضامیــن ســازماندهنده) دســت یافتهانــد و درنهایــت ایــن
مضامیــن عالــی را در قالــب اســتعارههای اساســی گنجانــده و
بهصــورت مضامیــن حاکــم بــر کل متــن (مضامیــن فراگیــر)
درآوردهانــد .بهطــور کلــی ،تحلیــل مضمــون شــامل پنــج
فراینــد بــه شــرح جــدول  1اســت.
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اســتفاده از شــش اصــل قبلــی تیلــدن 1در کشــورهای پیشــرفته)
ّ
صحــه گذاشــته اســت .بهطــور کلــی ســیر تحــوالت آمــوزش
گردشــگران /تفســیر میـراث در ســایتهای گردشــگری جهــان
«بی��ش از ص��د س��ال قدم��ت دارد» ()Beck et al., 2018: 14
و میتــوان آن را بــه پنــج مرحلــه دســتهبندی کــرد:
 )۱آمــوزش مویــر 2بــه گردشــگران در پارکهــای ملــی
ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بهطــور خودجــوش حــدود ســال
( 1880رمزگشــایی از آفرینــش بــرگ درختــان ،ســنگها،
کوههــا و  ...بــا زبــان علمــی مهیــج ،جــذاب و ســاده بــه
مــردم بازدیدکننــده از طبیعــت) و همچنیــن آغــاز غیررســمی
و خودجــوش پــدر پارکهــای ملــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و
جهــان درمــورد تفســیر میــراث در جهــان؛
 )۲میلــز 3راه مویــر را ادامــه میدهــد و چهــار اصــل
تجربــی بهدس ـتآمده از اعمــال مویــر بــزرگ را در کتابــش در
 1920تدویــن میکنــد؛
 )۳تیلــدن 4راه میلــز را ادامــه میدهــد و کتــاب تفســیر
می ـراث مــا 5را در ســال  1957بــا شــش اصــل تفســیر از وی،
کــه بــه انجیــل تفســیر میــراث در جهــان معــروف اســت
(ارتقــای چهــار اصــل تجربــی اشارهشــده از میلــز بــه شــش
اصــل متقــن تجربــی در جهــان) تألیــف میکنــد .ایــن کتــاب
تــا بــه امــروز مرجــع دانشــگاهی و مرجــع عملیاتــی مفس ـران
می ـراث سراســر جهــان در موزههــا ،پارکهــا ،بــاغ وحشهــا،
ژئوپارکهــا و غیــره در کشــورهای پیشــرفتۀ جهــان اســت؛
 )۴بازنگــری پــس از 40ســال در شــش اصــل تجربــی
ارائهشــده از تیلــدن و ارتقــای آن بــه  15اصــل بــا توجــه بــه
تغیی ـرات ّفنــاوری در جهــان بهدســت بــک و کیبــل)1998( 6
(در کتــاب تفســیر بـرای قــرن بیســت و یکــم :اصــول راهنمــای
پانزدهگانــه بــرای تفســیر میــراث طبیعــی و فرهنگــی 7،کــه
خوشــبختانه بــرای پیوســتن بــه ایــن تحــوالت جهانــی،
برگــردان فارســی ایــن اثــر بــه نــام اصــول تفســیر میــراث در
صنعــت گردشــگری :مدیریــت بازدیدکننــدگان و حفاظــت
از میــراث طبیعــی و فرهنگــی بــه همــت نکوئــی صــدری از
نســخۀ  2011ایــن کتــاب انجــام و بهطــور مشــترک از طریــق
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــم و فرهنــگ و مهکامــه در
ایــران منتشــر شــد) (بــک و کیبــل)۱۳۹۳ ،؛
 )۵ظهــور ژئوپارکهــا در قــرن بیســتویکم در جهــان
ً
بهمنزلــۀ نمــودی از توســعۀ علــم ژئوتوریســم ،کــه صرفــا

وجــود تفســیر میــراث زمینشــناختی 8عامــل موفقیــت آن
اســت(داولینگ و نیوســام1387 ،؛ نکوئــی صــدری.)1388 ،
در داخــل کشــور ،موضــوع آمــوزش غیررســمی گردشــگران
(تفســیر میــراث) بــا دقــت و نظاممنــد بررســی نشــده
اســت؛ درنتیجــه در ایــران شــناخت کافــی از نظــام تفســیر
ژئوتوریســم جــود نــدارد .بیتوجهــی بــه آمــوزش نامحســوس،
تفریحــی و جــذاب گردشــگران ،کــه باعــث نشــاط و جذابیــت
ژئوپارکهاســت ،باعــث شکســت میشــود و در ایــن
صــورت ،بـرای مقصردانســتن دیگـران در شکســت برنامههــای
ژئوپــارک ،کــه تأثیــر مســتقیم در ابعــاد اقتصــادی ـ اجتماعــی ـ
محیــط زیســتی ژئوپــارک دارد ،بهانـهای وجــود نــدارد؛ بنابراین
ســزاوار اســت تفســیر میــراث در ژئوپارکهــا بیشــتر از هــر
مقصــد گردشــگری دیگــری در ایــران بــه رســمیت شــناخته
شــود .ایــن پژوهــش ،مهمتریــن مؤلفههــای تفســیر میــراث
یــا آمــوزش گردشــگران در ژئوپارکهــا را براســاس روشهــای
معتبــر جهانــی شناســایی و در پایــان ،مدلــی تدویــن میکنــد
تــا مدیــران و برنامهریــزان نظــام تفســیر ژئوتوریســم بتواننــد
در آن ب ـرای رشــد و بالندگــی ژئوپــارک و ارتقــای مدیریــت آن
اســتفاده کننــد.
هــدف پژوهــش حاضــر ،تدویــن الگــوی مفهومــی
تفســیر میـراث در ژئوپــارک و ارائــۀ ابعــاد و مؤلفههــای مرتبــط
براســاس مطالعــۀ روشهــای معتبــر جهانــی بــوده اســت.
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جدول  :1ترتیب مراحل و معیارهایی برای تحلیل مضمون خوب ()Braun & Clarke, 2006
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ردیف

فرایند پنجمرحلهای

توصیف فرایند

1

آشنایی با دادهها

نوشتن دادهها (درصورت ضرورت (شفاهیبودن)) ،خواندن و دوباره خواندن ،ثبت
ایدههای اولیه

2

ایجاد کدهای اولیه (کدگذاری)

کدگذاری ویژگیهای مدنظر داده بهصورت منظم در کل مجموعۀ داده( ،و
درنهایت) تطبیق و مرتبکردن دادهها با هریک از کدها

3

جستوجوی مضامین (تحلیل دادهها)

تطبیقدادن کدها به مضامین بالقوه و جمعآوری همۀ دادههای مرتبط با هریک از
مضامین بالقوه (نهفقط بازنویسی و توصیف)

بازنگری مضامین

بررسی مضامین با کدهای استخراجشده (سطح  )2و مجموعۀ دادهها (سطح  )1و
(درنهایت) تشکیل شبکۀ تحلیلی مضامین

تعریف و نامگذاری مضامین

تحلیل مداوم برای پاالیش ویژگیهای هر تم ،بیان جامع نقل قولها ،تدوین
تعاریف روشن و نامها برای هریک از تمها

4

تدوین گزارش

آخرین فرصت برای تحلیل ،انتخاب نمونههای روشن و آشکار ،تحلیل پایانی
از استخراج تحلیلی مرتبط با پرسشهای پژوهش و ادبیات و تدوین گزارش
دانشگاهی از تحلیل

جامعـۀ پژوهـش این مطالعـه عبارتانـد از :هفـت کتاب
مرجـع جهانی ژئوتوریسـم (به زبان انگلیسـی) ( 1کـه درمجموع
بیـش از  200دانشـمند ژئوتوریسـم و مدیـر ژئوپـارک از سراسـر
جهـان در تألیـف ایـن هفـت کتـاب (جـدول  )2مشـارکت
داشـتهاند) ،کتاب مرجع تفسـیر از بک و کیبل ( )1396و تعدادی

از کتابهـای منتخـب مرجـع دیگـر در حـوزۀ تفسـیر در جهان،
مجلات بینالمللـی مرتبـط بـا ژئوتوریسـم و همچنیـن تفسـیر
بـه زبـان انگلیسـی و همچنین مجموعـه مقـاالت کنفرانسهای
ژئوپارکهـای اروپـا و جهان از بـدو برگزاری تا سـال 2019که در
جدولهـای ۳،۲و 4فهرسـت آنهـا ذکـر شـدهاند.

جدول  :2فهرست هفت کتاب مرجع اصلی زمین گردشگری در جهان ()Sadry, 2020

ردیف
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5

بازنگری

1
2
3

پدیدآورندۀ اثر
R. Dowling & D.
Newsome
R. Dowling & D.
Newsome
D. Newsome & R.
Dowling

تعداد

نام کتاب مرجع جهانی

سال نرش

نارش

Geotourism

2006

Elsevier

27

Global Geotourism Perspectives

2010

Goodfellow

21

2010

Goodfellow

35

2016

Boydell Press

12

2018

Elsevier

46

2018

Elgar

52

2021

Apple Academic
Press

35

Geotourism: The Tourism of Geology
and Landscape
Geoheritage and Geotourism: a
European Perspective
Geoheritage: Assessment, Protection
and Management

4

T.A. Hose

5

E. Reynard & J. Brilha

6

R. Dowling & D.
Newsome

A Handbook of Geotourism

7

B.N. Sadry3

The Geotourism Industry in the 21st
Century

کتابهای بینالمللی مرجع ژئوتوریسم مطالعهشده در تحقیق حاضر
1. ProGeo News, 2020, No.4, http://www.progeo.ngo/publications.html
2. Contributors
 . .3پیشنویس کامل این کتاب قبل از انتشاررسمی ،در طول انجام این پژوهش تا سال ،2019
در دسترس بود.

مشارکتکنندگان 1

تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارکها
براساس روشهای معتبر جهانی

نام سند

سال انتشار

نویسنده /مترجم یا
گردآورندۀ اثر

ناشر

1

اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری:
مدیریت بازدیدکنندگان و حفاظت از میراث
طبیعی و فرهنگی

1396
(ویرایش جدید)

لری بک و تد کیبل؛ ترجمۀ بهرام
نکوئی صدری با همکاری فاطمه
فهرست

معاونت پژوهشی دانشگاه
علم و فرهنگ و مهکامه

2

مقدمهای بر میراث زمینشناختی :ژئوسایتها
و ژئومورفوسایتها

1398

نکوئی صدری بهرام

مهکامه و انجمن ایرانی
ژئومورفولوژی

3

Children’s Interpretation: A Discovery
Book for Interpreters

1978

Machlis, G. and McDonough,
M.

University of Washington

4

Interpreting our heritage

1957

Tilden, F.

The University of North
Carolina Press

5

Education for Sustainability in Tourism:
A Handbook of Processes, Resources,
& Strategies

2015

Moscardo, G. and
Benckendorff, P.

Springer-Verlag

6

Interpretation: Making a difference on
purpose

2013

Ham, S.

Fulcrum Publishing

7

Analytics in Smart Tourism Design:
Concepts and Methods

2017

Xiang, Z.; Fesenmaier, D. R

Springer Publishing

8
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جدول  :3کتابهای مرجع :عمدتا تفسیر داخلی و خارجی مطالعهشده در پژوهش حاضر

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــرای انجــام ایــن پژوهــش ،پژوهشــگران برخــی از
اســناد را بــا ترجمــۀ دقیــق بــه فارســی برگرداندهانــد .عــاوه
بــر کتابهــای مرجــع ژئوتوریســم بــه زبــان انگلیســی (جــدول،)2
بــرای ارائــۀ الگــوی ایــن پژوهــش ،اســناد جــدول  3نیــز

ً
بهمنزلــۀ مراجــع مرتبــط بــا موضــوع تفســیر میـراث (صرفــا بــا
ـیر مرتبــط
دو کتــاب مرجــع موجــود بســیار مهــم دربــاب تفسـ ِ
داخلــی بــه زبــان فارســی) انتخــاب و اســتفاده شــدهاند و
بنابرایــن ده ســند (جــدول  )3متــنکاوی دقیــق شــدهاند.

73

74

نکوئی صدری و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

همچنیــن وبســایتهای  147ژئوپــارک جهانــی
تحــت حمایــت یونســکو 1و دســتورالعمل باالدســتی الزامــات
تأس��یس ژئوپارکه��ا ( )UNESCO, 2018و اســناد
اتحادیــۀ اروپــا درخصــوص آموزشهــای غیررســمی و
تنــوع آنهــا بــا دقــت مطالعــه و بررســی شــد .درمــورد
ســایر اســناد مطالعهشــده در پژوهــش حاضــر ،طبــق

توجوهای انجامشــده در چهــار مجلــهای کــه
جســ 
داولینــگ و نیوســام )12 :2018(2در کتــاب مرجــع جهانــی
ژئوتوریســم بــه نــام  Handbook of Geotourismبــه
آن اســتناد کردهانــد (ردیفهــای 1تــا  ،)5همــراه بــا
ردیفهــای افــزوده شــدۀ  6و  7در جــدول  ،4بهطــور کلــی
بررســی شــدند.

جدول  :4فهرست مجالت بررسیشده برای ارئۀ الگوی مفهومی تفسیر میراث ژئوتوریسم

ردیف

مجلههای بینالمللی مرتبط با ژئوتوریسم

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

)Earth Heritage (www.earthheritage.org.uk

1

)GeoTurystyka/ Geotourism (www.geoturystyka.pl

2

)GeoJournal of Tourism and Geosites (http://gtg.webhost.uoradea.ro

3

)Geoconservation Research (http://gcr.khuisf.ac.ir

4

)Geoheritage Journal (https://www.springer.com/journal/12371

5

International Journal of Geoheritage and Parks
http://www.keaipublishing.com/en/journals/international-journal-of-geoheritage-and-parks/

6

منبع  :اقتباس بخشی از مطالب این جدول از داولینگ و نیوسام ( )2018و صدری )2021c( 3
مجلۀ تفسیر (مجلۀ جهانی پژوهشهای تفسیر میراث)
)Journal of Interpretation Research (http://www.interpnet.com/JIR

همچنیــن در ایــن بررســیها از شــروع کنفرانسهــای
جهانــی ژئوتوریســم از ســال  2008از اســترالیا و چهــار
کنفرانــس جهانــی بعــدی در مالــزی  ،2010عمــان ،2011
پرتغــال  2011و هنککنگ ـ چیــن  2013و مجموعــه
مقــاالت کنفرانسهــای مســتقل مربــوط بــه ژئوپارکهــای
یونســکو (پانــزده کنفرانــس ژئوپارکهــای اروپایــی) و
(هشــت کنفرانــس ژئوپارکهــای جهانــی کــه هشــتمین
آن در ســال  2018در ایتالیــا برگــزار شــده اســت) بررســی
و رصــد کلــی شــد .بــرای انجــام ایــن پژوهــش ،نخســت
مضامیــن تفســیر از کتــب مرجــع  1957تــا  1998شناســایی
شــد .ســپس مضامیــن استخراجشــدۀ آمــوزش گردشــگران
در ژئوپارکهــای کشــورهای پیشــرفته بــا مضامیــن
ســازماندهنده در حــوزۀ هفتگانــه شــامل محتــوا ،ابــزار،
مخاطــب ،آموزشــگر یــا مفســر ،مــکان ،شــیوه و اصــول
شناســایی شــدند و در ایــن میــان ،ســی مؤلفــه مربــوط بــه
زیرشــاخههای ایــن مضامیــن ســازماندهنده دســتهبندی
شــدند.
روش پژوهــش بهصــورت کیفــی و اکتشــافی (از
طریــق اســنادی بــا روش تحلیــل مضمــون) بهدســت آمــده
اســت (شــکل  .)1تحلیــل مضمــون شــیوهای در روش
پژوهــش کیفــی اســت کــه بــر شناســایی ،تحلیــل و تفســیر
1. www.unesco.org
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الگــوی معانــی دادههــای کیفــی تمرکــز دارد .مضمــون یــا ِتــم
عنصــر کلیــدی در ایــن روش اســت .مضمونهــا
باارزشتریــن واحدهایــی هســتند کــه در تجزیهوتحلیــل
محتــوا بایــد مدنظــر قـرار گیرنــد و منظــور از مضامیــن معنای
خاصــی اســت کــه از یــک کلمــه یــا جملــه یــا پاراگــراف
مســتفاد میشــود .ایــن مضمونهــا فضــای خــاص و
مشــخصی را اشــغال نمیکننــد؛ زیــرا یــک جملــه ممکــن
اســت چنــد مضمــون داشــته باشــد و یــا چنــد پاراگــراف
متــن ممکــن اســت فقــط یــک مضمــون داشــته باشــد .امــا
مــا عملــی بــه نــام کدگــذاری بــر روی مضمونهــا نداریــم
و طــرح چنیــن موضوعاتــی در برخــی کتــب پژوهــش کیفــی
گمراهکننــده اســت و در زمینــۀ ترمینولــوژی «آب را گلآلــود
میکنــد» (ســالدانیا .)1395 ،بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن
پژوهــش بینرشــتهای ،کــه بخشــی از آن در علــم و صنعــت
گردشــگری و بخشــی دیگــر در رشــتۀ مدیریــت آموزشــی
ق ـرار میگیــرد ،بــا ســازماندهی ،تنظیــم ،و یافتــن الگوهــای
جدیــد دادهای از کتــاب مرجــع اصــول تفســیر میــراث در
صنعــت گردشــگری و ســایر منابــع ،کتــب و مقــاالت داخلــی
و خارجــی و مصاحبــۀ بیســاخت بــا متخصصــان امــر در
هــر دو رشــتۀ گردشــگری و آمــوزش در گردشــگری ،بــرای
ادراک ســاده ،درســت و تاحــد ممکــن منطقــی بــه ارائــۀ
2. Dowling & Newsome
3. Sadry

تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارکها
براساس روشهای معتبر جهانی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1. Bandirma Onyedi Eylul University, Turkey (Department of Computer Eng; Faculty of Engineering & Natural
Sciences); Prof Milani
2. Prof Moscardo & Prof Ham
3. Index cards
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آن بــه شــکل معنــیدار مبــادرت و مفهومســازی الزم بــرای
مدیریــت آموزشــی انجــام شــد .پــس از مقولهبندیهــای
مناســب و معنــیدار براســاس تشــابهها و تفاوتهــا در
دادههــا و برق ـراری نوعــی رابطــه میــان مقولههــای ایجادشــده
بــا اســتنباط الزم بهمنظــور کشــف و تفســیر الگوهــای جدیــد
بــه شــکل متقاعدکننــده اقــدام شــد تــا شــواهدی در راســتای
پاســخ بــه پرســشهای پژوهــش بهدســت آیــد .در ایــن
پژوهــش ،بیــن جمــعآوری دادههــا و شــیوۀ تحلیــل خطــی
رابطــهای دیــده نشــد و تحلیــل بهصــورت همزمــان بــا
جم ـعآوری دادههــا اعمــال شــد و فراینــد جم ـعآوری دادههــا
پــس از تحلیــل ادامــه یافــت تــا الگــوی نظــری حاصــل شــد.
چنانچــه تابــع اصــل بازیافتــی و درنتیجــه اصــول چرخ ـهای و
تکـراری مراحــل جمـعآوری و تحلیلــی اســت ،از طرفــی طبق
معمــول پژوهشهــای کیفــی ـ چــون بخــش کیفــی ایــن
پژوهــش «داده پیــرو» اســت (و نــه «فرضیــه پیــرو» یا براســاس
فرضیــه) ـ بنابرایــن فراینــد تحلیــل و تفســیر در راســتای بازنمود
اطالعــات و دادههــا (و نــه در راســتای برق ـراری رابطــۀ علــت
و معلولــی) بهصورتــی کــه درک شــود ب ـهکار گرفتــه شــد .در
ایــن پژوهــش ،ورود بــه ژرفســاخت و برق ـراری ارتبــاط بیــن
صــورت و محتــوا در دســتور کار قـرار گرفــت .ازایـنرو فراینــد
تحلیــل تــا حــد زیــادی بــه قــدرت شــهودی و مکاشــفهای
پژوهشــگر وابســته بــوده اســت .بــه بــاور میرزایــی (:1396
 )974پژوهشهــای کیفــی بهرغــم اینکــه روش علمــی
نظاممندنــد ،امــا بــه روش خالقانــۀ منعطــف و پژوهشــگر
ّ
موضعــان روش
نی��ز وابس��تهاند .ب��راون و کالرک (،)2006
تحلیــل مضمــون ،معتقدنــد ایــن نــوع تحلیــل ،روشــی
اســت کــه میتوانــد هــم بازتــاب واقعیتهــا باشــد و هــم
از واقعیتهــای موجــود پــرده بــردارد .در ایــن پژوهــش ،بــا
ارئــۀ الگویــی ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه تفســیر میــراث
در صنعــت گردشــگری از منظــر مفهومســازی بــرای درک
آســانتر جامعــۀ دانشــگاهی ـ اجرایی داخلــی ،همــان
آمــوزش غیررســمی بــا رویکــرد تفســیری اســت .ایــن موضــوع
در قالبــی کلــی تعییــن و تعریــف شــد و پــس از ورود بــه میدان
پژوهــش ،دامنــۀ آن بهســبب اطالعــات و دادههایــی کــه از
میــدان پژوهــش بهدســت آمــد ،محــدود و تعریــف مبتنــی بــر
آن انجــام شــد.
اســتخراج دادههــا از جامعــۀ آمــاری کیفــی بــه روش
اســنادی بــوده اســت .بــا توجــه بــه ماهیــت بینرشــتهای ایــن
پژوهــش و پرســشهای بــهوجــود آمــده در حیــن تحلیــل
مضمــون و اســتخراج مؤلفههــا و ابعــاد و همچنیــن کافینبــودن

ً
صرفــا اســتفاده از کتــاب و روش اســنادی در ایــن تحقیــق نیــاز
بــه تشــکیل جامعــۀ آمــاری کیفــی مکمــل احســاس شــد؛
ازای ـنرو در راســتای تشــکیل جامعــۀ کیفــی مکمــل ادبیــات
پژوهــش ،بهصــورت مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته بــا خبــرگان
حوزههــای بیــن رشــتهای و ایــن رشــته انجــام شــد .در مصاحبۀ
رایانامــهای ،مبحثهــای مصاحبــه در قالــب رایانامــه بــه
ً
نشــانی رایانامــۀ مصاحبهشــونده ارســال شــد .طبیعتــا زمــان
پاســخگویی بــا زمــان پرســش همزمــان نبــود .همچنیــن
مصاحبــۀ تلفنــی رودررو و از طریــق اجتماعهــای برخطــی
(واتســاپی) عالوهبــر رایانامـهای انجــام شــد .تعــدادی مصاحبۀ
بیســاخت و نیمهســاختاریافته بــا دانشــمندان ژئوتوریســم،
تفســیر و روانشناســی اجتماعــی ،فــآوا و مدیریــت آموزشــی
از اســترالیا ،آمریــکا و ترکیــه و ایـران همچنیــن برخــی مدیـران
مطلــع ،خبــرگان و متخصصــان داخلــی و ایرانیــان متخصــص
مقیــم خــارج از کشــور (عالوهبــر دانشــمندان خارجــی
و بســیار مشــهور بینالمللــی) انجــام شــد .بــرای مثــال
پرفســور میالنــی (متخصــص مهندســی کامپیوتــر) از ترکیــه1
در کار تعییــن ابعــاد و مؤلفههــا و ارائــۀ چارچــوب،
همــکاری الزم را در قالــب پاســخدهی بــه پرســشهای
نیمهســاختاریافته ،همفکــری ،بــارش فکــری ،مشــورت،
هدایــت و تعلیــم پژوهشــگر بــرای پیشــبرد ایــن پژوهــش
در تفکیــک مؤلفههــای تخصصــی فــآوا ( )ICTو ّفنــاوری
پیشــرفته در ُبعــد ابــزار آمــوزش غیررســمی انجــام دادنــد
و پــس از چندبــار رفتوبرگشــت و اصــاح فایــل  -بــرای
بستهشــدن چارچــوب و تعییــن و تفکیــک مؤلفههــا
در بعــد مربوطــه ـ بــه ایــن پژوهــش و ارائــۀ چارچــوب
آن کمــک کردنــد .در مواقــع نیــاز ،در رابطــه بــا اســاتید
جهانــی مطــرح تفســیر از آمریــکا و اســترالیا بهصــورت
ناشــناس پرســشهای بیســاخت رایانامــهای ارســال و
اخــذ نظــر شــد (مثــل پرفســور ماســکاردو و پرفســور هــم،2
دو تن از بزرگان تفسیر و آموزش گردشگران در جهان).
در ایـن پژوهـش ،پژوهشـگر بـا انبوهـی از اطالعـات
خـام مواجـه بـود کـه الزم شـد با قـدرت خالقیـت خـود آنها
را در قالبهـای ماتریسـی مضمونـی بهصـورت کاربرگههـای
دسـتنویس (بهصـورت برنوشـتهها )3سـازمان دهـد.
همچنیـن از مراحـل پژوهشـی بـرای یافتـن خردهمضمونهـا
( ،)sub themesاز شـیوهی بـرش و جورکـردن بخشهایـی
از متـن یـا نقـل قولهـای معیـن و انتقـال آنهـا بـه فایلهـای
تعیینشـده و درنهایـت جمـعآوری بخشهـای برشیافتـه در
قالـب مقولههـای مفهومی معیـن و نامگذاری آنهـا ،کدگذاری
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انجـام شـد .در ایـن پژوهـش ،رابطـۀ بیـن جمـعآوری دادههـا
و شـیوۀ تحلیـل خطـی نبـود و تحلیـل بهصـورت همزمـان بـا
جمـعآوری دادههـا اعمـال شـد و فراینـد جمـعآوری دادههـا
پـس از تحلیـل ادامـه یافـت تـا الگـوی نظـری حاصل شـود؛
چنانچـه تابـع اصـل بازیافتـی و درنتیجـه اصـول چرخـهای
و تکـراری مراحـل جمـعآوری و تحلیلـی بـود .در بخـش
کدگـذاری محـوری متـون طبـق روش اشـتراوس و کوربیـن1
( .)126 :1990مراحـل ذیـل انجـام شـد:
 )1شناســایی ویژگیهــا و ابعــاد مقولههــا کــه طــی
کدگــذاری بــاز آغــاز شــده بــود؛
 )2مشــخصکردن ش ـرایط گوناگــون کــه بــا مفهومهــا
همراهانــد؛
 )3پیونددادن مقولهها به خردهمقولههای خود؛
 )4جســتوجوی ســرنخهایی در دادههــا بــرای
ارتبــاط مقولههــای اصلــی بــا یکدیگــر.
بــه گفتــۀ میرزایــی ( ،)974 :1396پژوهشهــای
کیفــی بهرغــم اینکــه روش علمــی نظاممنــد دارنــد ،امــا
بــه روش خالقانــۀ منعطــف پژوهشــگر نیــز وابســتهاند.
بنابرایــن ،بــه دلیــل غوطــهوری چندینســالۀ پژوهشــگر در
موضــوع ،فراینــد تحلیــل تاحــد زیــادی بــه قــدرت شــهودی و
مکاشــفهای پژوهشــگر وابســته بــوده اســت .درنهایــت ب ـرای
نمایــش دیــداری مضمونهــا در قالــب الگوهــای دیــداری
بــا نرمافــزار مکسکیــودیای2و جــداول ابعــاد و مؤلفههــا
فهرســتبندی تفکیکــی و توصیفــی انجــام شــد .میلــز و
هابرمــن )1994(3و شــانک )2006(4چهــار شــیوۀ ذیــل
را ـ کــه در ایــن پژوهــش بــهکار رفتــه ـ بــرای تأییــد معنــا و

تفســیرهای ارائهشــده از تحلیــل مضمــون مطــرح کردهانــد
(محمدپــور 74-73 :1392 ،بــه نقــل از میرزایــی:1396 ،
.)1256
 )۱وزنبخشــی بــه شــواهد (کــدام دادههــا دســت اول و
کــدام دســت دوم ،رســمی یــا غیررســمی ،ضعیــف یــا
ارزشــمندتر و  ...هســتند)؛
5
 )۲تأیید منطقی :آزمون اگر ـ پس برای روشنساختن
رابطۀ بین متغیرها (مفهومها)؛
 )۳راهبرد تاکتیکی :شامل کنترل دادههای پرت؛
 )۴بازخورد مطلعان و افراد درگیر.
درخصــوص پایایــی ،بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال
دارد پژوهشــگران در زمینــۀ عوامــل انگیزشــی ،انتظــارات،
میـزان آشــنایی و پرهیــز از ناراحتــی (انجــام زحمــات بیشــتر)
بــا هــم متفــاوت باشــند ،تضمینــی بــرای پایایــی تحلیــل
مضمــون وجــود نــدارد (میرزایــی )1066 :1396 ،و همچنین
در خصــوص معایــب روش تحلیــل مضمــون گفتــه میشــود
کــه بــه ایــن بســتگی دارد کــه تحلیــل ضعیــف انجــام شــود یــا
ســؤال تحقیــق نامناســب باشــد .ایــن بدانمعنــی اســت کــه
تحلیــل مضمــون بــه گفتــۀ ب ـراون و کالرک ( )2006ممکــن
اســت بهدســت فــردی بــدون دانــش و مهــارت انجــام شــود
کــه اغلــب بــه نظــر میرســد ایــن اتفــاق میافتــد؛ ازای ـنرو
بــرای پیشبینــی و رفــع ایــن موضــوع ،نخســت رویکــرد
تحلیــل دقیــق 6بــا عنایــت بــه غوط ـهوری قبلــی چندینســالۀ
پژوهشــگر در موضــوع همزمــان در پیــش گرفتــه شــد.

شکل  :1کلیات فرایند پژوهش
5. If- then
6. A Rigorous Thematic
Approach

1. Strauss & Corbin
2 . MAXQDA
3. Miles & Huberman

تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارکها
براساس روشهای معتبر جهانی

5. Peer Debriefing
6. Triangulation
7. Intrinsic Bias
8. Data Source Triangulation
9. Theory Triangulation

10. Method Triangulation
11. Researcher Credibility
12. Reflexivity
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دقــت علمــی شــامل فعالیتهایــی اســت کــه احتمــال
بهدســتآوردن یافتههــاي معتبــر را افزایــش میدهــد.
چهــار معیــار گوبــا و لینکــون )1994(1شــامل اعتبــار،
انتقالپذیــري ،اطمینانپذیــري و تأییدپذیــري اســت .گفتنــی
اســت ایــن راهبردهــا از اهمیــت یکســانی برخوردارنــد .در
ً
مطالعــات کیفــی ،معمــوال اصطالحاتــی همچــون دقــت
علمــی 2و موثقبــودن( 3قابلیــت اعتمــاد بهجــاي روایــی)
اســتفاده میشــود (طباطبایــی و همــکاران .)1392 ،از
روشهــاي تأمیــن اعتبــار یافتههــا غوطــهوري (درگیــري
طوالنیمــدت) 4پژوهشـ�گر اسـ�ت (Guba & Lincoln,
 .)1994بنابرایــن ،یکــی از اعمــال مهــم پژوهشــگر در
فراینــد تحقیــق ،درگیــري طوالنیمــدت و مشــاهدۀ مــداوم
اســت .همچنیــن بازبینــی همــکار 5،تعامــل بیــن پژوهشــگر
و ســایر افــرادي کــه در زمینــۀ روشهــاي تحقیــق تجربــه
دارنــد (ب ـرای مثــال همــکاران تحقیــق ،مشــاوران مطالعــه) و
زمینــۀ راهنمایــی ب ـراي طــرح تحقیــق ،جم ـعآوري دادههــا و
تحلی��ل دادهه��ای دقیقت��ر را فراه��م میکنن��د (& Stommel
 .)Wills, 2004ب��رای اعتباربخش��یدن ب��ه تحقی��ق (Chery,
ـی همــکار هــم اســتفاده شــده اســت.
 ،)2011از روش بازبینـ ِ
روش دیگــر ،تکنیــک مثلثســازي( 6ترکیــب و تلفیــق) بــود.
مثلثســازي بــه اســتفاده از منابــع متعــدد دادههــا بــراي
ترســیم نتایــج درمــورد آنچــه حقیقــت را تشــکیل میدهــد
اشــاره دارد .همچنیــن ازآنجاکــه هــدف مثلثســازي غلبــه بــر
ســوگیريهاي ذاتــی 7ناشــی از بهکارگرفتــن یــک روش ،یــک
مشــاهدهگر و یــا یــک تئــوري در مطالعــات اســت ،ازای ـنرو
بــا بهکاربــردن رویکردهــاي متعــدد در یــک مطالعــه بــه
افزایــش اعتمــاد و اعتبــار اطالعــات منجــر شــد .همچنیــن در
یافتههای پژوهش
تحقیــق حاضــر ،از انــواع روشهــاي مثلثســازي بهمنظــور
روش نمونهگیــری در ایــن پژوهــش بهصــورت کیفــی
تأییــد یافتههــا یــا اطمینــان از کاملبــودن آنهــا اســتفاده
شــد (طباطبایــی و همــکاران ۱۳۹۲ ،بـ�ه نقـ�ل از ; Streubertاســت .ابـزار اصلــی جمـعآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش،
 & Rinaldi-Carpenter, 2011 Scheermesse etمطالعــۀ متــون و روش اســنادی اســت .پرس ـشهای پژوهــش
)al., 2012؛ مثــل مثلثســازي منابــع دادههــا8 (اســتفاده دربــارۀ شناســایی ابعــاد و مؤلفههــای آمــوزش گردشــگران
از منابــع متعــدد دادههــا در مطالعــه ،ماننــد مصاحبــه بــا در ژئوپــارک اســت .جــدول  ۵مفاهیــم بهدســتآمده از
کارشناســان پیرامــون همــان موضــوع)؛ مثلثســازي نظریــه 9مبانــی و پیشــینۀ پژوهــش را نشــان میدهــد .نمونــهای از
(اســتفاده از دیدگاههــاي متعــدد بــراي تفســیر دادههــا)؛ نتایــج مضامیــن پایــۀ استخراجشــده از آمــوزش گردشــگران
براســاس ژئوپارکهــای کشــورهای پیشــرفته در جــدول 5
 1. Guba & Lincolnگــزارش شــده اســت .تعــداد  30مضمــون پایــه (مؤلفــه)
 2.3. Rigourشناســایی شــده اســت کــه هفــت نمونــه از آن ب ـرای رعایــت
Trustworthiness
 4. Immersionاختصــار در ایــن مقالــه ذکــر میشــود.
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مثلثســازي روش( 10اســتفاده از روشهــاي متعــدد بــراي
جم ـعآوري دادههــا ماننــد مصاحبــۀ بیســاخت رایانام ـهای و
واتســاپی و مشــاهدۀ پژوهشــگر).
اعتبــار پژوهشــگر( 11آخریــن روش بـهکار گرفتهشــده در
ارتقــای دقــت علمــی) در مطالعــات کیفــی ،ابـزار جمـعآوري
اطالعــات و انجامدهنــدۀ فراینــد تجزیهوتحلیــل اســت.
بنابرایــن آموزشهایــی کــه پژوهشــگران اخــد کردهانــد،
صالحیتهــا و تجــارب آنهــا ب ـراي تولیــد دادههــاي معتبــر
بااهمیتان��د (ر.کPolit & Beck, 2006; Lipman; :
 et al., 2010میرزایــی .)1396 ،ازای ـنرو پژوهشــگر کیفــی
میتوانــد انعــکاس توانایــی خــود را مســتقیم و بیطرفانــه
و بــا درنظرگرفتــن اعتبــار خــود در پژوهــش اب ـراز کنــد .ایــن
رونــد ،گاه بــه نــام بازتــاب 12در نوشــتۀ نهایــی ذکــر شــده و
میتوانــد بهمنزلــۀ اقدامــی بــراي ارزیابــی دقــت علمــی
در نظ��ر گرفت��ه ش��ود (Roberts et al., 2006؛ میرزایــی،
 .)1396در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور حصــول دقــت ،از
مــرور و تأییــد مطالــب ،اعتبــار پژوهشــگر ،مشــاهدۀ مــداوم،
تلفیــق در روشهــاي جمــعآوري دادههــا و نظــر تکمیلــی
همــکاران ،یعنــی از تمامــی روشهــا اســتفاده شــده اســت.
ب ـرای بهدس ـتآوردن مضمونهایــی کــه دادههــا را نمایندگــی
میکننــد ،از طریــق مــرور ادبیــات پژوهشــی بهصــورت
چندرشــتهای اقــدام شــد .بهطــور خالصــه ،در انجــام ایــن
پژوهــش از مفاهیــم ،اســتانداردها ،تعاریــف تخصصــی
ســازمانهای بینالمللــی ،منابــع برخــط ،مجلههــا و
کتابهــای مرجــع و نیــز از ارزشهــا و بازتابشهــای ذهنــی
پژوهشــگر و تجربههــای شــخصی وی اســتفاده شــد.
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جدول  :5هفت نمونه از مضامین پایۀ بهدستآمده از کدهای اولیه (کل مضامین پایه  30است)
ردیف
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1
2

مضامین پایه

کدهای اولیه
برقراری ارتباط ازطریق سر (یادگیری)  +برقراری ارتباط از طریق دست (ترغیب به اقدام عملی مخاطب
برای حفاظت)  +برقراری ارتباط از طریق قلب (داستانگویی)
ّ
بهروزبودن و شرکت در دورههای بازآموزی و جلسات و محافل تخصصی  +تخصص کافی و ارائۀ کمی

برقراری ارتباط مخاطب باجهان
دانش بهروز

و کیفی اطالعات  +ارائۀ اطالعات تخصصی به زبان ساده و قابل درک  +عالقهمند به یادگیری و توجه به
جزئیات  +آگاهی از فرهنگ شفاهی و آرمان مشترک منطقه

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

3

شجاعت  +تسلط به سخنوری و ساختار آن  +شور و شوق  +رعایت رفتارهای زبان مثبت بدنی  +استفاده
از استعداد ذاتی هنری مثل استعداد داستانگویی + .توانایی موعظهگری و متقاعدسازی  +توانایی تعامل
دوطرفه و فن برقراری ارتباط با ردۀ سنی گوناگون

فن بیان و مهارتهای سخنرانی

4

درگیرکردن حواس پنجگانۀ مخاطب  +کمک به بهتردیدن و ارائۀ تجسم از مکان مثل خلق داستان به شکل
هنری  +ارائه و استفاده از نمونههای قدرتمند تصویری

تجسمپذیرساختن دانش

5

عشق مفسر به شغلش  +عشق مفسر به مکان و میراث محل تفسیرش  +عشق مفسر به مردم و بشریت و
توجه به تأمین نیازهای کل (همهجانبه) مخاطب

عشق

6

ایجادکنندۀ حس شگفتی (مثل هیجان ،شادابی و حتی قطرات اشک  +آرامش مفسر  +کارایی مفسر و
رفتارحرفها  +تحسینبرانگیزبودن مفسر +
الگوبودن (مثل دلسوز -راستگوبودن) و منحصربهفردبودن مفسر (منحصربهفردبودن رسم زندگیاش)

الگو و الهامبخش و
حیرتانگیزبودن

7

رعایت اصول تجربی و بهکارگیری قاعدۀ یکسومها  +نوشتن پیام تفسیری براساس نیاز مخاطب +
انتخاب کلمۀ مناسب در نوشتۀ تفسیری  +پرهیز از کلیشهسازیهای غلط اجتماعی  +بهکارگیری فرهنگ
شفاهی منطقه  +بهکارگیری فنون ادبی بهصورت مکتوب

گزیدهنویسی
(اختصارنویسی)

بــا شناســایی کدهــای اولیــه و مضامیــن پایــه ،مرحلــۀ
بعــدی تحلیــل مضمــون ،کــه تشــریح و تفســیر متــن اســت،
آغــاز شــد .در ایــن مرحلــه ،پژوهشــگر بــه ترســیم شــبکۀ
مضمونهــا میپــردازد .بنابرایــن ،مجموعــهای از مضامیــن
را در اختیــار دارد و بــه مطالعــهی مکــرر کدگذاریهــای
انجامشــده و همچنیــن مقایســهی مکــرر مفاهیــم و رابطــۀ
بیــن آنهــا پرداختــه اســت .در نتیجــهی بررســیهای

انجامشــده در ایــن مرحلــه ،مشــخص شــد کــه برخــی از
مضمونهــای پیشنهادشــده در واقــع مضمــون نبودنــد یــا بــا
مضمونهــای دیگــر همپوشــانی دارنــد و بــا مضمونهــای
دیگــر ادغامشــدنی هســتند .درنهایــت ،پژوهشــگر توانســت
مضامیــن را در  30مؤلفــه خالصــه کنــد کــه نتیجــۀ آن در
جــدول  6نشــان دادهشــده اســت.

جدول  :6مؤلفههای بهدستآمده (مضامین پایه)
ردیف

مؤلفهها

ردیف

مؤلفهها

1

برقراری ارتباط مخاطب با جهان اطراف

16

کودکان

2

دانش بهروز

17

نوجوانان

3

فن بیان و مهارتهای سخنرانی

18

بزرگساالن

4

تجسمپذیرساختن دانش

19

سالمندان

5

عشق

20

گروههای خاص

6

الگو ،الهامبخش و حیرتانگیز بودن

21

تماشاچیان

7

بازیگری حرفهای و قدرت اجرای هنرهای نمایشی

22

اطالعات دموگرافیک

8

« ICTفناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)»

9

« .H.Tفناوری پیشرفته»

23

هنر

24

مکانهای روباز

10

«فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)» و «فناوری
پیشرفته» (توأمان)

25

مکانهای مسقف

26

کلیگویی

27

طرح داستان

28

گزیدهگویی

29

گزیدهنمایی

30

گزیدهنویسی

11

جرقۀ ذهنی

12

برانگیزش

13

تجربۀ بهينه

14

کسب درآمد

15

کمک به تعالی معنوی

تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارکها
براساس روشهای معتبر جهانی

1. Pierssené
2. Interretation for the 21st Century: Fefteen Guiding Principles for
Interpreting Nature and Cculture

3. Non-formal Education With an Interpretive Approach

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شکل :2دیاگرام شماتیک از خروجی ابعاد و مؤلفهها از نرمافزار مکس کیودیای پس از اتمام مراحل تحلیل دستی

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

بــرای ســادگی درک و ترویــج موضــوع در داخــل
کشــور ،بــا مطالعــۀ اســنادی و همچنیــن توضیحــات مبســوط
ذیــل ،پــس از اخــذ نظریــات متخصصــان جهانــی در قالــب
مصاحبــۀ بیســاخت ،عبــارت آمــوزش غیررســمی بــا
رویکــرد تفســیری بهجــای واژۀ تفســیر ،مطــرح و معرفــی
میش��ود .چنانچ��ه ب��ک و هم��کاران ( )2018مینویســند:
واژۀ تفســیر و مفســر ،کــه یــک قــرن پیــش اســتفاده شــد،
تفســیر آمــوزش اســت نــه یادگیــری؛ دانشــمندان جهــان بــه
آموزشــیبودن فعالیــت تفســیر بهصراحــت تأکیــد دارنــد.
بــرای مثــال عبــارت آمــوزش بــرای تفســیر از بــک و کیبــل
( ،)2011 ;2002 ;1998بـ�ک و همـ�کاران (،)2018
پیرســن ،)2003(1ه��م ( )2013و  ...آمــده اســت.
بــرای نمونــه اولیــن جملــهای کــه بــک و کیبــل ،مؤلفــان
صاحبنــام ،در مقدمــۀ کتــاب اصــول تفســیر میــراث در
صنعــت گردشــگری 2در ســال  1998میــادی ذکــر کردهانــد
چنیــن اســت« :تفســیر فعالیتــی آموزشــی اســت ،هــدف
از آن رمزگشــایی از منابــع [میــراث] طبیعــی و فرهنگــی
[در نــزد مــردم] اســت» و «تفســیر فراینــد اطالعرســانی و
الهامبخشــی[توأمان] اســت کــه در پارکهــا ،جنگلهــا،
پناهگاههــای حیــات وحــش ،بــاغ وحشهــا ،موزههــا و
ســایتهای فرهنگــی و  ...انجــام میشــود» .همچنیــن بــک
و هم��کاران ( )8 :2018میافزاینـ�د« :آمـ�وزش ،Education
متـ�رداف دیگـ�ری بـ�رای تفسـ�یر  interpretationاســت؛
یعنــی آن آموزشــی کــه در بســیاری از موزههــا و بــاغ وحــش
[در غــرب] اتفــاق میافتــد» .ازآنجاکــه بــک و کیبــل

( )1396و ســایر دانشــمندان نیــز تفســیر را فعالیتــی آموزشــی
میداننــد ،بنابرایــن بــرای رفــع ابهــام در مفهومســازی و
ترویــج ایــن علــم در ایــران ،بــا عاریهگرفتــن عبــارت «بــا
رویک��رد تفس��یری» از پروفس��ور ه��م (م��راودۀ ش��خصی،
 )Apr 1, 2019و بــا تأکیــد بــر ماهیــت آموزشــی آن
بهجــای بهکارگیــری یادگیــری در ســامانۀ مدیریتــی ،در
اینجــا عبــارت «تفســیر» ه ـمارز بــا «آمــوزش غیررســمی بــا
رویکــرد تفســیری» 3در فارســی برابرســازی شــد .در ادامــه
هریــک از ابعــاد آمــوزش غیررســمی بــا رویکــرد تفســیری در
ژئوپارکهــا یــا بــه عبارتــی ســادهتر و خالصهتــر« :نظــام
تفســیر ژئوتوریســم» ،بــه همــراه زیرابعــاد و مؤلفههــای آن،
ارائــه شــده اســت .در مرحلــۀ شــبکۀ مضامیــن ،پژوهشــگر
توانســت هفــت بعــد اصلــی آمــوزش غیررســمی بــا رویکــرد
تفســیری در ژئوپارکهــا را ،کــه شــامل آموزشــگر غیررســمی
(دارای هفــت مضمــون پایــه) ،ابــزار آمــوزش غیررســمی
(دارای ســه مضمــون پایــه) ،اصــول آمــوزش غیررســمی
(دارای پنــج مضمــون پایــه) ،مخاطبــان در آموزش غیررســمی
(دارای پنــج مضمــون پایه) ،شــیوۀ آمــوزش غیررســمی (دارای
ســه مضمــون پایــه) ،مــکان آمــوزش غیررســمی (دارای دو
مضمــون پایــه) ،محتــوای آمــوزش غیررســمی (دارای پنــج
مضمــون پایــه) اســت ،شناســایی کنــد .بنابرایــن ،مــدل
مفهومــی آمــوزش گردشــگران در ژئوپارکهــای کشــورهای
پیشــرفته در شــکلهای  2تــا  3و تکمیلشــدۀ آن در شــکل 3
و درنهایــت در شــکل  4گــزارش شــده اســت.
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سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل :3دیاگرام نشاندهندۀ ابعاد هفتگانه و ۳۰مؤلفۀ آموزش گردشگران (تفسیر میراث)
در ژئوپارکها براساس روشهای معتبر جهانی

را تشــکیل میدهنــد و بدیهــی اســت کــه ژئوســایتها و
نتیجهگیری
فلســفۀ تأســیس ژئوپــارک عبــارت اســت از :آمــوزش ،ســایتهای تنــوع زمینشــناختی ،نقــش اصلــی را تأمیــن
گردش��گری ،حفاظ��ت ( .)UNESCO, 2000بنابرایــن ،فعالیتهــای آموزشــی رســمی /غیررســمی و فعالیتهــای
«آمــوزش و ژئوتوریســم همــراه بــا حفاظــت از میــراث ژئوتوریســمی 2ایفـ�ا میکننـ�د» (.)Brilha, 2018: 331
زمینشــناختی ،ســه رکــن هــر برنامــۀ عملیاتــی ژئوپــارک1

1. Geopark Action Plan

2. Formal/Informal Educational and Geotourism Activities

تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارکها
براساس روشهای معتبر جهانی
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(اقتباس بخشی از مفاد این نمودار از :بک و کیبل ()1396؛ Dowling & Newsome, 2017؛ )UNESCO, 2018

کاربردهــای آموزشــی و گردشــگری /تفریحــی از میـراث
قــوی ســاختار
زمینشــناختی 1نیــاز بــه ســرمایهگذاری
ِ
مدیریتــی ژئوپــارک دارد .کارکنــان ژئوپارک بایــد از متخصصان
آمــوزش علــوم زمیــن و تفســیر زمینشناســی اســتفاده کننــد
تــا بــا تولیــد محتــوای آموزشــی معتبــر ،برنامههــای آموزشــی
و تفســیری ژئوپــارک 2را پش��تیبانی کنن��د (Brilha, 2018:
 .)331مــروری بــر مســیر تکویــن ژئوپــارک در ای ـران نشــان
میدهــد ب ـرای اولینبــار جزیــرۀ قشــم در ســال  1385مطــرح
شــد و بــه شــبکۀ جهانــی ژئوپارکهــای تحــت حمایــت
یونســکو پیوســت .متأســفانه ژئوپــارک جهانــی قشــم در ایـران
بــه دلیــل مغایــرت بــا اســتانداردها و ناآگاهــی مدی ـران آن از
فلســفه و موضــوع ژئوتوریســم ـ طبــق آنچــه در غــرب روی
میده�دـ ـ از فهرس��ت ش��بکه ح��ذف ش��د ()Sadry, 2021a؛
امــا خوشــبختانه از ســال  2017دوبــاره بــه فهرســت شــبکۀ
جهانــی تحــت حمایــت ســازمان یونســکو بازگشــته اســت و
در انتظــار ارزیابــان بـرای ارزیابــی مجــدد اســت کــه بــه دلیــل
شــیوع بیمــاری کوویــد  19در ســال  ،2020ایــن بازرس ـیها
بــه ســال  2021موک��ول ش��ده اس��ت ( )UNESCO, 2020و
بنابرایــن یــک ســال دیگــر فرصــت دارد تــا دوبــاره کارت ســبز
را بــرای ادامــۀ فعالیــت چهارســالۀ جدیــد اخــذ کنــد .ایــن
1. Geoheritage
2. the Educational and Interpretative Programmes of the Geopark

مطالعــات میتوانــد درصــورت عملیاتیشــدن در ژئوپــارک،
بــه پاســخی در بــرآورد نیازهــای آموزشــی گردشــگران ،ارتقــای
آگاهــی ،حفــظ میـراث زیسـتمحیطی و حفاظــت از میـراث
زمینشناســی و غیرمســتقیم بــه بهبــود معیشــت جامعــۀ
محلــی منجــر شــود .همچنیــن اهمیــت مســئله بهحــدی
اسـ�ت کـ�ه برخـ�ی کارشناسـ�ان ()Sadry & Tavazo, 2020
تأســیس ژئوپارکهــا را بهمثابــۀ اهــرم فقرزدایــی و مرکــزی
ب ـرای روســتاهای پیرامــون تفســیر کردهانــد .ازای ـنرو س ـزاوار
اســت بــه تفســیر میـراث در ژئوپارکهــا بیشــتر از هــر مقصــد
دیگــری اهمیــت داده شــود .هــدف پژوهــش حاضــر ،تدویــن
مــدل مفهومــی آمــوزش گردشــگران براســاس مطالعــۀ چنیــن
آموزشــی براســاس روشهــای معتبــر جهانــی بــود .گفتنــی
اســت ایــن پژوهــش ژئوپارکهــای ثبتشــده در کشــورهای
پیشــرفته را بررســی کــرده اســت؛ امــا قبــل از تأســیس
ژئوپــارک ،روش آمــوزش آن بــا رویکــرد تفســیری نبــوده ؛
بلکــه رویکــردش تســهیلگری بــوده اســت .بنابرایــن ،در اینجــا
آمــوزش در داخــل ژئوپارکهــا در مرحلــۀ قبــل از تأســیس،
شــامل آمــوزش جامعــۀ محلــی (تســهیلگری) و در مرحلــۀ بعد
از تأســیس ژئوپــارک ،شــامل آمــوزش گردشــگران (تفســیر) میشــود
(شــکل )4؛ ازایــنرو رویکــرد تســهیلگری در آموزشهــای
غیررســمی ،پژوهشهــای جداگانــۀ خــود را میطلبــد .عنــوان

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل : 4مدل مفهومی آموزش گردشگران (تفسیر) و آموزش جامعۀ محلی (تسهیلگری) در ژئوپارکها
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

تســهیلگری در الگــوی شــکل  4بــه ایــن دلیــل ذکــر شــد تــا
جایــگاه آمــوزش غیررســمی در قبــل از تأســیس ژئوپــارک و
پــس از تأســیس آن بـرای پژوهشــگران آتــی و بـرای مطالعات
بیشــتر بهطــور جداگانــه نشــان داده شــود .بهطــور کلــی
نتایــج نشــان داد کــه از میــان مضامیــن پایــه ،تعــداد ۷
مضمــون ســازماندهنده ُ(بعــد) بــرای مضمــون فراگیــر
(ســازه) تفســیر میــراث ،یــا بهعبارتــی مفهومتــر ،آمــوزش
گردشــگران در ژئوپــارک شناســایی شــد کــه شــامل ابــزار،
محتــوا ،آموزشــگر ،مــکان ،مخاطــب ،شــیوه و اصــول بــود
و همچنیــن تعــداد مضمــون پایــه (مؤلفــه) بــه  30مضمــون
رســید .بــا اینکــه پژوهشهــای بســیار اندکــی دربــارۀ
تفســیر میــراث در ژئوپارکهــا و مضامیــن و مؤلفههــای آن
انجــام شــده اســت؛ امــا نتایــج ایــن پژوهــش از جهاتــی
بــا نتایــج تنهــا پژوهــش قبلــی همســو بــود؛ فارســانی و
همــکاران ( )2018نظــام تفســیر ژئوتوریســم را شــامل پنــج
مؤلفــۀ تفریــحّ ،فنــاوری ،هنــر ،آگاهــی و تخصــص علمــی،
و مشــارکت داوطلبــان و مــردم محلــی معرفــی کردهانــد کــه
چهــار مؤلفــه از  30مؤلفــۀ بهدســتآمده در ایــن پژوهــش
را شــامل میشــود .مؤلفــۀ پنجــم یعنــی مشــارکت داوطلبــان
و مــردم محلــی در ایــن پژوهــش تفکیــک شــده اســت؛
زیــرا متأســفانه پژوهشــگران قبلــی موضــوع آمــوزش بــه
مــردم محلــی و داوطلبــان را از آمــوزش گردشــگران تفکیــک
نکردهانــد و بنابرایــن بــا موضــوع جداگانــۀ تســهیلگری
خلــط شــده اســت و در شــکل  4بــرای جامعــۀ محلــی
تحــت عنــوان «آمــوزش غیررســمی بــه روش اســتاد نــادان»
از آن یــاد شــده اســت کــه بهطــور کلــی بــا نظــام تفســیر
متفــاوت اســت .همچنیــن در مؤلفــۀ ّفنــاوری اشارهشــده در
تنهــا پژوهــش قبلــی ،بــه موضــوع فــآوا ّ
(فنــاوری مخاب ـرات
و ارتباطــات) و تلفیــق آن بــا ّفنــاوری پیشــرفته اشــاره نشــده
ً
اســت و صرفــا بــه ّفنــاوری پیشــرفته بســنده شــده اســت.
ازای ـنرو مؤلفــۀ فــآوا و افــزودن آن بــه مؤلفههــای تفســیر در
 15اص��ل ب��ک و کیب��ل ( )1396و نی��ز کیب��ل ( )2021در
معنــی عــام نیــز ذکــر نشــده اســت .چنانچــه در ایــن پژوهــش
از بط��ن پان��زده اص��ل ب��ک و کیب��ل ( )1396و ســایر منابــع
جدیــد و اصلــی جهــان ۳۰ ،مؤلفــۀ کلیــدی در هفــت بعــد
اصلــی بــرای اولینبــار مطــرح شــد ـ کــه نهفقــط قابلیــت
کاربســت در ژئوپارکهــای فعلــی و آتــی ایــران ،بلکــه در
ســایر ژئوپارکهــای منطقــه و جهــان دارای ضریــب تأثیــر
اســت ـ بنابرایــن نتایــج ایــن پژوهــش بــه ارتقــای چشــمگیر
یافتههــای تحقیقــات قبلــی میافزایــد و درعینحــال ،نظــام

تفســیر ژئوتوریســم را بــرای مدیــران ژئوپارکهــا بهطــور
نظاممنــد ،عرضــه و درک آن را تســهیل میکنــد .کاربســت
نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد بــه کســب کارت ســبز دوبــارۀ
ژئوپــارک قشــم منجــر شــود یــا رونــد ثبــت ژئوپارکهــای
فعلــی کشــور مثــل ارس و طبس و ســبزوار را تســریع بخشــد.
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــاندهندۀ شناســایی مؤلفههــای
مهمــی چــون کســب درآمــد ،ایجــاد تجربــۀ بهینــه ،ایجــاد
برانگیــزش ،ایجــاد جرقــۀ ذهنــی و کمــک بــه تعالــی معنــوی،
بازیگــری و ایفــای نقــش ســوم شــخص بهدســت آموزشــگر
و اســتفاده از هنــر اســتاتیک و دینامیــک غیرحضــوری ،و ...
بهمنزلــۀ مؤلفههــای ســیگانۀ تفکیکشــده در هفــت ُبعــد
اشــاره دارد (شــکل  .)3ماهیــت نظــام تفســیر ژئوتوریســم،
انتقــال دانــش ،افزایــش آگاهیهــا و تغییــر نگــرش بــرای
تغییــر رفتارهــای بازدیدکننــدگان دربــارۀ محیــط زیســت و
میــراث طبیعــی و فرهنگــی کشــور خودشــان اســت .ارائــۀ
آموزشهــای غیررســمی بــه بازدیدکننــدگان ژئوپــارک
بــه افزایــش مســئولیتپذیری مــردم و ایجــاد و توســعۀ
گردشــگری پایــدار پیرامــون ژئوپــارک کمــک میکنــد،
امــا بدلنشــدن ژئوپــارک بــه ســازمانی منفعــل و تبدیــل
آن بــه مکانــی بــرای توســعۀ گردشــگری پایــدار و آمــوزش
بازدیدکننــدگان بهآســانی صــورت نمیگیــرد .ژئوپارکهــا و
مدیریــت باالدســتی آن بایــد بــا متخصصــان و محیطهــای
علمــی دیگــر تعامــل آزاد داشــته باشــند و در گام نخســت،
از ســایر متخصصــان کشــور اســتفاده کننــد؛ بنابرایــن
پیشــنهاد میشــود مدیــران ،مســئوالن و دســتاندرکاران
ژئوپارکهــای کشــور بــرای بهبــود وضعیــت ّ
کمــی و
کیفــی ژئوپارکهــا و رشــد و ارتقــای آمــوزش گردشــگران
(همــان ارتقــا و ارائــۀ تفســیر میــراث) بــه نقــش همزمــان
حوزههــای هفتگانــه مطرحشــده در ایــن پژوهــش توجــه
کننــد و براســاس آنهــا ،برنامههایــی طراحــی ،تدویــن و
اجــرا کننــد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود پیــش از تأســیس
ژئوپــارک ،بــه پیشنیازهــای تحقــق آمــوزش گردشــگران
توجــه کننــد؛ ازجملــه راهانــدازی مرکــز تفســیر و تابلوهــا
و مســیرهای تفســیری و تربیــت راهنمایــان تفســیری در
ژئوپــارک درحــال تأســیس و نهادینهکــردن مشــارکت مــردم و
تســهیلگری قبــل از افتتــاح رســمی ژئوپــارک و پــس از تثبیــت
بودجــه و تشــکیالت مدیریتــی و زیرســاختی آن .درنهایــت،
انجــام کارهــای پژوهشــی جداگانــه بــر روی آمــوزش
جامعــۀ محلــی و ارائــۀ الگویــی بــا رویکــرد تســهیلگری
در ژئوپارکهــا پیشــنهاد مــا بــه پژوهشــگران آتــی اســت.

تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارکها
براساس روشهای معتبر جهانی

داولین��گ ،راس و نیوس��ام ،دیوی��د ( .)1387ژئوتوریســم (جهانــی).
فزاده و بهــرام نکوئــی صــدری .تبریــز:
ترجمــۀ عــادل نجــ 
انتشــارات معاونــت راهبــردی منطقــه آزاد تجــاری -صنعتــی
ارس.

Beck, L. & Cable, T. (2002). Interretation for the
21st century:Fifteen guiding principles for
interpreting nature and culture, SAGMORE
Publishing.

ب��ک ،ل��ری و کیب��ل ،ت��د ( .)1396اصــول تفســیر میــراث در
صنعــت گردشــگری :مدیریــت بازدیدکننــدگان و حفاظــت از
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