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چکیده
ــای  ــاس روش ه ــارک، براس ــراث در ژئوپ ــیر می ــی تفس ــوی مفهوم ــن الگ تدوی
ــی  ــبکۀ جهان ــو ش ــرفته و عض ــورهای پیش ــای کش ــده در ژئوپارک ه ــر استفاده ش معتب
ژئوپارک هــا می توانــد در ارتقــای ژئوپارک هــای عضــو شــبکۀ جهانــی ـ بــرای 
ــدۀ  ــت پرون ــرای ثب ــا ب ــکو ی ــان یونس ــق بازرس ــدد از طری ــبز مج ــب کارت س کس
ــی ژئوپاک هــا در کشــور ـ  ژئوپارک هــای درحــال تأســیس در فهرســت شــبکۀ جهان
نقــش مؤثــری داشــته باشــد. ایــن پژوهــش جــزو پژوهش هــای کیفــی بــوده کــه بــا 
ــت  ــش، نخس ــن پژوه ــام ای ــرای انج ــت. ب ــده اس ــام ش ــون انج ــل مضم روش تحلی
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 1957 تــا 2019  و بررســی ضمنــی محتــوای وب ســایت های 147 ژئوپــارک 
ــن  ــپس مضامی ــد. س ــایی ش ــکو شناس ــت یونس ــت حمای ــی تح ــبکۀ جهان ــو ش عض
ــرفته  ــورهای پیش ــای کش ــۀ ژئوپارک ه ــگران در مطالع ــوزش گردش ــدۀ آم استخراج ش
ــیوه ها  ــول، ش ــکان، اص ــزار، م ــوا، اب ــر(، محت ــگر )مفس ــۀ آموزش ــاد هفت گان ــا ابع ب
ــش،  ــن پژوه ــد. در ای ــایی ش ــون شناس ــی گانۀ آن از مت ــای س ــب و مؤلفه ه و مخاط
ــور  ــا، به ط ــراث در ژئوپارک ه ــیر می ــای تفس ــاد و مؤلفه  ه ــایی ابع ــر شناس ــالوه  ب ع
ــور،  ــل کش ــی داخ ــگاهی ـ اجرای ــۀ دانش ــان تر جامع ــج و درک آس ــرای تروی ــژه ب وی
ــر  ــگری از منظ ــت گردش ــراث در صنع ــیر می ــه تفس ــد ک ــل ش ــه حاص ــن نتیج ای
مفهوم ســازی، همــان »آمــوزش غیررســمی گردشــگران بــا رویکرد تفســیری« اســت؛ 
ــا  ــیس ی ــال تأس ــای درح ــت اندرکاران ژئوپارک ه ــئوالن و دس ــران، مس ــن مدی بنابرای
ــا و  ــی ژئوپارک ه ــی و کیف ــت کّم ــود وضعی ــرای بهب ــد ب ــور بای ــدۀ کش راه اندازی ش
ــوزش  ــۀ آم ــاد هفت گان ــۀ ابع ــان هم ــش هم زم ــه نق ــدار، ب ــگری پای ــعۀ گردش توس
ــد.4 ــرا کنن ــن و اج ــی، تدوی ــی طراح ــا برنامه  های ــاس آن ه ــه و براس ــگران توج گردش
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واژه های کلیدی:
ژئوتوریســم،  مفهومــی،  مــدل   
شــبکۀ  عضــو  ژئوپارک  هــای 
ــراث ــیر می ــکو، تفس ــی یونس جهان

مقدمه
ــای  ــه مقصده ــا از جمل ــر، ژئوپارک ه ــر حاض در عص
گردشــگری هســتند کــه بــرای ارتقــای خــرد اجتماعــی، 
معیشــت  بهبــود  و  زمین شــناختی  میــراث  از  حفاظــت 
ــی از مناطــق محــروم، حساســیتی  اقتصــادی مــردم و فقرزدای
ویــژه ایجــاد کرده انــد؛ امــا هنــوز دولتمــردان و تصمیم گیــران 
کشــورهای درحــال توســعه به خوبــی آن را شناســایی نکرده انــد 

در  حفاظت شــده  مناطــق  و  پارک  هــا   .)Sadry, 2021a(
ــه اجــرای سیاســت  ــر ب ــی خــود، ناگزی نظــام قدیمــی مدیریت
مدیریــت ســخت بودنــد و اجــازۀ ورود گردشــگر به آن هــا داده 
ــد  ــرد جدی ــا راهب ــد(. ام ــدرت داده می ش ــا به ن ــد ) ی نمی ش
تأســیس ژئوپارک هــا هم زمــان اســتفادۀ پایــدار و حفــظ 
ــراث  ــیر می ــۀ تفس ــایۀ ارائ ــی را در س ــی و فرهنگ ــراث طبیع می
ــرای گردشــگران فراهــم ســاخته اســت.  ــارک ب ــق ژئوپ از طری
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ــد شــکل گیری و تکامــل نقــش آمــوزش  ژئوپارک هــا در فراین
ــوژی( و  ــی و ژئومورفول ــن )زمین شناس ــوم زمی ــی عل همگان
ــددی را در  ــای متع ــاد و ویژگی ه ــود، ابع ــت خ ــط زیس محی
ــطح  ــد و س ــود گرفته ان ــه خ ــان ب ــون جه ــورهای گوناگ کش
ــت آموزشــی ـ اقتصــادی ـ اجتماعــی آن هــا در شــبکۀ  موفقی
جهانــی ژئوپارک هــای تحــت حمایــت ســازمان یونســکو نیــز 
متفــاوت بــوده اســت. کارآمــدی نظــام تفســیر ژئوتوریســم و 
ــام  ــا در انج ــاز در ژئوپارک ه ــن نی ــه ای ــخ دهی ب ــزان پاس می
ــه  ــع، ب ــا و مناب ــه از فرصت ه ــتفادۀ بهین ــوق و اس ــالت ف رس
بررســی چالش هــای اساســی مرتبــط بســتگی دارد. ســازمان 
یونســکو نیــز بــه دلیــل تأییــد هــر چهــار ســال یک بــار 
ــاره در  ــای دوب ــرای ابق ــده و ب ــت ش ــل ثب ــای از قب ژئوپارک ه
ــازمان  ــد س ــت برن ــا تح ــتمرار فعالیت ه ــی و اس ــبکۀ جهان ش
ــت  ــئولیت ها، کیفی ــتن مس ــی به کاربس ــر چگونگ ــکو ب یونس
ــعۀ  ــدف توس ــا ه ــا ب ــج فعالیت ه ــی، نتای ــای آموزش برنامه  ه
فعالیت هــا  هماهنگــی  و  منطقــه  در  گردشــگری  پایــدار 
بــر  و  غیــره  و  محلــی  جامعــۀ  معیشــتی  نیازهــای  بــا 
ــدری،  ــی ص ــد )نکوئ ــد دارن کی ــا تأ ــخ گویی ژئوپارک ه پاس

 .)UNESCO, 20181398؛
هدایــت و رهبــری مؤثــر در داخــل ژئوپارک هــا و 
)عــالوه  پاســخ گویی  و  نظــارت  دقیــق  ســاختار  وجــود 
ــان  ــار بازرس ــال یک ب ــار س ــر چه ــی ه ــارت و ارزیاب ــر نظ ب
یونســکو( یکــی از ضرورت هــا و نیازهــای اجتناب ناپذیــر 
در نظــام کارآمــد ژئوپــارک اســت. ژئوپارک هــا فضــای 
تفریحی ـ آموزشــی ـ حفاظتی هســتند کــه الزم اســت از 
ــار محیــط  نظــر دانــش، علــوم زمین شناســی و الگوهــای رفت
ــر  ــگری جلوت ــای گردش ــایر فضاه ــت کم از س ــتی دس زیس
ــه  ــخ گویی ب ــارک در پاس ــش ژئوپ ــه نق ــه ب ــا توج ــند و ب باش
ــان(، ایجــاب  ــن مخاطب ــی )و همچنی ــاز و انتظــارات جهان نی
فراینــد  کیفیــت  مــداوم  به طــور  ژئوپــارک  کــه  می کنــد 
تنــوع آموزشــی  و فعالیت هــای خــود را بهبــود بخشــد. 
بــه  پاســخ گویی  گوناگــون  شــیوه  های  و  ژئوپارک هــا 
ــر  ــات آن ب ــرایط و امکان ــی و ش ــی ـ تفریح ــای آموزش نیازه
غنــای علمــی ایــن فضاهــا می افزایــد. اگــر پاســخ گویی 
ــا  ــد ی ــاد باش ــول در تض ــن اص ــا ای ــا ب ــران ژئوپارک ه مدی
ــی  ــی ـ تفریح ــش آموزش ــان نق ــادل می ــد تع ــارک نتوان ژئوپ
ــه  ــی )از جمل ــان بیرون ــه ذی  نفع ــخ گویی ب ــو و پاس از یک س
آژانس هــای گردشــگری بخــش خصوصــی و...( را از ســوی 
دیگــر برقــرار کنــد، بــه ســمت الگوهــای ناکارآمــد مدیریتــی 
حرکــت خواهــد کــرد و چنیــن ژئوپارکــی نخواهــد توانســت 
ــدار داشــته باشــد و ممکــن  ــی و پای عملکــرد ســازنده، متعال
ــی تحــت حمایــت یونســکو  اســت از فهرســت شــبکۀ جهان
خــارج شــود. تفســیر میــراث در ژئوپــارک، مفهومــی دشــوار 

ــۀ  ــان جامع ــادۀ آن، در اذه ــوم س ــه در مفه ــت ک ــان اس و پنه
ــنده  ــا بس ــور راهنم ــه حض  ب

ً
ــا ــی، صرف ــگاهی ـ اجرای دانش

شــده و گــره خــورده اســت. امــا در ادبیــات منتشر شــده 
بــرای آمــوزش گردشــگران، توافقــی وجــود دارد کــه آن 
»مفهــوم تفســیر اســت و قدمتــی 120 ســاله در جامعــۀ 
غــرب دارد کــه در ایــران از ارکان مغفــول گردشــگری اســت« 
ــم2)2013(،  ــاور ه ــه ب ــل، ۱۳۹۶: ۳۱-۳۶(1. ب ــک و کیب )ب
آمــوزش گردشــگران بــه معنــای بهره منــدی آنــان از اختیــار و 
پایبندنبودنشــان بــه مقــررات آموزشــی مرســوم در محیط  هــای 
آمــوزش رســمی اســت کــه آنــان را »مختــار« نامیــده اســت 
ــرار  ــا ق ــن آموزش ه ــرض ای ــه در مع ــد مختاران ــه می توانن ک

ــد. ــا نگیرن ــد ی گیرن
براســاس اعــالم ســازمان جهانی تجــارت )دبلیو. تــی. او( 
و برنامــۀ محیــط زیســت ســازمان ملــل3)1994: 36( آمــوزش 
و تفســیر از مــوارد اساســی اســت کــه مدیــران بــرای مدیریــت 
ــت  ــده اس ــه ش ــد: »گفت ــتفاده می کنن ــگران اس ــر گردش بهت
ــده،  ــق حفاظت ش ــیر در مناط ــه تفس ــود برنام ــدم وج ــه ع ک
ــودن  ــان، گش ــزل خودت ــه من ــده ب ــوت بازدیدکنن ــۀ دع به مثاب

ــت«.  ــن )جیم شدن(4شماس ــپس دررفت ــا و س دره
نظــام  مؤلفه  هــای  و  ابعــاد  شناســایی  درخصــوص 
تفســیر در ژئوتوریســم، تاکنــون هیــچ تحقیقــی در ایــران 
انجــام نشــده اســت؛ امــا در ســطح جهانــی فقــط در تحقیقــی 
)بــا  همکارانــش  و  فارســانی  ترابــی  نــدا  از  بین المللــی 
ــن(  ــران، پرتغــال و چی ــی از ســه کشــور ای مشــارکت محققان
ــۀ رکــن اساســی در ژئوتوریســم« در  ــام »آمــوزش به مثاب ــه ن ب
ســال 2018، کــه در فصــل هفدهــم کتــاب رفرنــس جهانــی 
داولینــگ  اثــر  ژئوتوریســم5  دست نوشــته  های  نــام  بــه 
و نیوســام6در انتشــارات ِالــگار7 بــه چــاپ رســید، ایــن 
ــی  گاه ــر، آ ــاوری، هن ــح، فّن ــۀ تفری ــج مؤلف ــه پن ــا ب مؤلفه  ه
ــی  ــردم محل ــان و م ــارکت داوطلب ــی و مش ــص علم و تخص

.)Farsani et al., 2018( خالصــه شــده اســت
کتـاب  جدیدتریـن  از  نهـم،  فصـل  در  همچنیـن 
قـرن  در  ژئوتوریسـم  صنعـت  نـام  بـه  جهانـی  رفرنـس 
کادمیـک9  آ اپـل  انتشـارات  در   2021 بیسـت ویکم8چاپ 
تحـت عنـوان »تفسـیر میـراث معـدن کاری: مطالعـۀ موردی 
نمایشـگاه معـدن زغـال سـنگ«،10 کیبل11به لـزوم به کارگیری 
ً
پانـزده اصـل جدید تفسـیر در جهان در ژئوتوریسـم )به جای صرفا

 1. از 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
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 اســتفاده از شــش اصــل قبلــی تیلــدن1 در کشــورهای پیشــرفته( 
صّحــه گذاشــته  اســت. به طــور کلــی ســیر تحــوالت آمــوزش 
گردشــگران/ تفســیر میــراث در ســایت های گردشــگری جهــان 
 )Beck et al., 2018: 14( »بیــش از صــد ســال قدمــت دارد«

ــه دســته بندی کــرد: ــج مرحل ــه پن ــوان آن را ب و می ت
ــی  ــای مل ــگران در پارک ه ــه گردش ــر2 ب ــوزش موی ۱( آم
ــال  ــدود س ــوش ح ــور خودج ــکا به ط ــدۀ آمری ــاالت متح ای
1880 )رمزگشــایی از آفرینــش بــرگ درختــان، ســنگ ها، 
ــه  ــاده ب ــذاب و س ــج، ج ــی مهی ــان علم ــا زب ــا و ... ب کوه ه
ــمی  ــاز غیررس ــن آغ ــت( و همچنی ــده از طبیع ــردم بازدیدکنن م
و خودجــوش پــدر پارک هــای ملــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و 

ــان؛ ــراث در جه ــیر می ــورد تفس ــان درم جه
ــل  ــار اص ــد و چه ــه می ده ــر را ادام ــز3 راه موی ۲( میل
تجربــی به دســت آمده از اعمــال مویــر بــزرگ را در کتابــش در 

1920 تدویــن می کنــد؛
ــیر  ــاب تفس ــد و کت ــه می ده ــز را ادام ــدن4 راه میل ۳( تیل
ــا شــش اصــل تفســیر از وی،  میــراث مــا5 را در ســال 1957 ب
کــه بــه انجیــل تفســیر میــراث در جهــان معــروف اســت 
ــش  ــه ش ــز ب ــده از میل ــی اشاره ش ــل تجرب ــار اص ــای چه )ارتق
اصــل متقــن تجربــی در جهــان( تألیــف می کنــد. ایــن کتــاب 
ــا بــه امــروز مرجــع دانشــگاهی و مرجــع عملیاتــی مفســران  ت
ــا،  ــاغ وحش ه ــا، ب ــا، پارک  ه ــان در موزه  ه ــر جه ــراث سراس می

ــت؛ ــان اس ــرفتۀ جه ــورهای پیش ــره در کش ــا و غی ژئوپارک ه
ــی  ــل تجرب ــش اص ــال در ش ــس از40 س ــری پ ۴( بازنگ
ــه  ــه ب ــا توج ــل ب ــه 15 اص ــای آن ب ــدن و ارتق ــده از تیل ارائه ش
ــاوری در جهــان به دســت بــک و کیبــل6 )1998(  تغییــرات فّن
)در کتــاب تفســیر بــرای قــرن بیســت و یکــم: اصــول راهنمــای 
ــه  ــی،7 ک ــی و فرهنگ ــراث طبیع ــیر می ــرای تفس ــه ب پانزده گان
خوشــبختانه بــرای پیوســتن بــه ایــن تحــوالت جهانــی، 
ــراث در  ــیر می ــول تفس ــام اص ــه ن ــر ب ــن اث ــی ای ــردان فارس برگ
صنعــت گردشــگری: مدیریــت بازدیدکننــدگان و حفاظــت 
ــدری از  ــی ص ــت نکوئ ــه هم ــی ب ــی و فرهنگ ــراث طبیع از می
ــق  ــاب انجــام و به طــور مشــترک از طری ــن کت نســخۀ 2011 ای
ــه در  ــگ و مهکام ــم و فرهن ــگاه عل ــی دانش ــت پژوهش معاون

ــل، ۱۳۹۳(؛ ــک و کیب ــد( )ب ــر ش ــران منتش ای
ــان  ــت ویکم در جه ــرن بیس ــا در ق ــور ژئوپارک ه ۵( ظه
 
ً
به منزلــۀ نمــودی از توســعۀ علــم ژئوتوریســم، کــه صرفــا

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,

وجــود تفســیر میــراث زمین شــناختی8 عامــل موفقیــت آن 
ــی صــدری، 1388(. اســت)داولینگ و نیوســام، 1387؛ نکوئ
ــگران  ــمی گردش ــوزش غیررس ــوع آم ــور، موض ــل کش در داخ
نشــده  بررســی  نظام منــد  و  دقــت  بــا  میــراث(  )تفســیر 
ــیر  ــام تفس ــی از نظ ــناخت کاف ــران ش ــه در ای ــت؛ درنتیج اس
ژئوتوریســم جــود نــدارد. بی توجهــی بــه آمــوزش نامحســوس، 
تفریحــی و جــذاب گردشــگران، کــه باعــث نشــاط و جذابیــت 
ایــن  در  و  می شــود  شکســت  باعــث  ژئوپارک هاســت، 
صــورت، بــرای مقصردانســتن دیگــران در شکســت برنامه  هــای 
ژئوپــارک، کــه تأثیــر مســتقیم در ابعــاد اقتصــادی ـ اجتماعــی ـ 
محیــط زیســتی ژئوپــارک دارد، بهانــه ای وجــود نــدارد؛ بنابراین 
ــر  ــتر از ه ــا بیش ــراث در ژئوپارک ه ــیر می ــت تفس ــزاوار اس س
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــران ب ــری در ای ــگری دیگ ــد گردش مقص
ــراث  ــیر می ــای تفس ــن مؤلفه  ه ــش، مهم تری ــن پژوه ــود. ای ش
یــا آمــوزش گردشــگران در ژئوپارک هــا را براســاس روش هــای 
ــد  ــان، مدلــی تدویــن می کن ــر جهانــی شناســایی و در پای معتب
ــد  ــم بتوانن ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــزان نظ ــران و برنامه ری ــا مدی ت
در آن بــرای رشــد و بالندگــی ژئوپــارک و ارتقــای مدیریــت آن 

ــد. ــتفاده کنن اس
هــدف پژوهــش حاضــر، تدویــن الگــوی مفهومــی 
تفســیر میــراث در ژئوپــارک و ارائــۀ ابعــاد و مؤلفه  هــای مرتبــط 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــر جهان ــای معتب ــۀ روش ه ــاس مطالع براس

روش پژوهش
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، کاربــردی و از نظــر 
شــیوۀ اجــرا، کیفــی بــوده و بــرای جمــع آوری داده هــا   از 
ــن  ــور تدوی ــت. به منظ ــده اس ــتفاده ش ــازی اس روش مثلث س
مبانــی نظــری و ادبیــات پژوهــش از تحلیــل مضمــون و بــرای 
ــتند، از  ــود نداش ــل وج ــه از قب ــه، ک ــای اولی ــردآوری داده  ه گ
فهرســت الکترونیکــی در نرم افــزار Word اســتفاده شــد.

روش تحلیــل شــبکۀ مضامیــن روش مناســبی در تحلیــل 
ــد.  ــداع کردن ــد و اســتیرلینگ آن را اب مضمــون اســت کــه آترای
شــبکۀ مضامیــن براســاس رونــدی مشــخص، پایین ترین ســطح 
قضیه هــای پدیــده را از متــن اســتخراج کــرده )مضامیــن پایــه( 
اســت. ســپس بــا دســته بندی ایــن مضامیــن پایــه ای و تلخیــص 
ــد  ــته بندی جدی ــه دس ــی، ب ــر و انتزاع ــورت مجردت ــا به ص آن ه
ــن  ــت ای ــد و درنهای ــت یافته ان ــازمان دهنده( دس ــن س )مضامی
مضامیــن عالــی را در قالــب اســتعاره  های اساســی گنجانــده و 
ــر(  ــن فراگی ــن )مضامی ــر کل مت ــم ب ــن حاک ــورت مضامی به ص
ــج  ــامل پن ــون ش ــل مضم ــی، تحلی ــور کل ــد. به ط درآورده ان

فراینــد بــه شــرح جــدول 1 اســت.

8. Geo-interpretation
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)Braun & Clarke, 2006( جدول 1: ترتیب مراحل و معیارهایی برای تحلیل مضمون خوب 

توصیف فرایند فرایند پنج مرحله ای ردیف

نوشتن داده  ها )درصورت ضرورت )شفاهی بودن((، خواندن و دوباره خواندن، ثبت 
ایده  های اولیه

آشنایی با داده  ها 1

کدگذاری ویژگی های مدنظر داده به صورت منظم در کل مجموعۀ داده، )و 
درنهایت( تطبیق و مرتب کردن داده  ها با هریک از کدها

ایجاد کدهای اولیه )کدگذاری( 2

تطبیق دادن کدها به مضامین بالقوه و جمع آوری همۀ داده  های مرتبط با هریک از 
مضامین بالقوه )نه فقط بازنویسی و توصیف(

جست وجوی مضامین )تحلیل داده  ها( 3

بررسی مضامین با کدهای استخراج شده )سطح 2( و مجموعۀ داده  ها )سطح 1( و 
)درنهایت( تشکیل شبکۀ تحلیلی مضامین

بازنگری مضامین

بازنگری 4
تحلیل مداوم برای پاالیش ویژگی  های هر تم، بیان جامع نقل قول ها، تدوین 

تعاریف روشن و نام  ها برای هریک از تم  ها
تعریف و نام گذاری مضامین

آخرین فرصت برای تحلیل، انتخاب نمونه  های روشن و آشکار، تحلیل پایانی 
از استخراج تحلیلی مرتبط با پرسش های پژوهش و ادبیات و تدوین گزارش 

دانشگاهی از تحلیل
تدوین گزارش 5

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

از کتاب هـای منتخـب مرجـع دیگـر در حـوزۀ تفسـیر در جهان، 
مجـالت بین المللـی مرتبـط بـا ژئوتوریسـم و همچنیـن تفسـیر 
بـه زبـان انگلیسـی و همچنین مجموعـه مقـاالت کنفرانس های 
ژئوپارک هـای اروپـا و جهان از بـدو برگزاری تا سـال 2019که در 

جدول هـای ۳،۲و4 فهرسـت آن هـا ذکـر شـده اند. 

1. ProGeo News, 2020, No.4, http://www.progeo.ngo/publications.html
2. Contributors

3. . پیش نویس کامل این کتاب قبل از انتشاررسمی، در طول انجام این پژوهش تا سال 2019، 
در دسترس بود.

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

ف
نارشسال نرشنام کتاب مرجع جهانیپدیدآورندۀ اثرردی

تعداد 

مشارکت کنندگان 1

1
 R. Dowling & D.

Newsome
 Geotourism2006Elsevier27

2
 R. Dowling & D.

Newsome
Global Geotourism Perspectives2010Goodfellow21

3
 D. Newsome & R.

Dowling

 Geotourism: The Tourism of Geology

and Landscape
2010Goodfellow35

4T.A. Hose
 Geoheritage and Geotourism: a

European Perspective
2016Boydell Press12

5E. Reynard & J. Brilha
 Geoheritage: Assessment, Protection

and Management
2018Elsevier46

6
 R. Dowling & D.

Newsome
A Handbook of Geotourism2018Elgar52

7B.N. Sadry3
  The Geotourism Industry in the 21st

Century
2021

 Apple Academic

Press
35

 کتاب های بین المللی مرجع ژئوتوریسم مطالعه  شده در تحقیق حاضر 



تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارک ها 
براساس روش های معتبر جهانی

73 نکوئی صدری و همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ار 

 به
ل،

  او
اره

شم
م ، 

ده
یاز

ل 
سا

بــرای انجــام ایــن پژوهــش، پژوهشــگران برخــی از 
ــالوه  ــد. ع ــی برگردانده ان ــه فارس ــق ب ــۀ دقی ــا ترجم ــناد را ب اس
بــر کتاب  هــای مرجــع ژئوتوریســم بــه زبــان انگلیســی )جــدول 2(، 
ــز  ــدول 3 نی ــناد ج ــش، اس ــن پژوه ــوی ای ــۀ الگ ــرای ارائ ب

 بــا 
ً
به منزلــۀ مراجــع مرتبــط بــا موضــوع تفســیر میــراث )صرفــا

دو کتــاب مرجــع موجــود بســیار مهــم دربــاب تفســیِر مرتبــط 
ــده اند و  ــتفاده ش ــاب و اس ــی( انتخ ــان فارس ــه زب ــی ب داخل

ــده اند.  ــق ش ــن کاوی دقی ــدول 3( مت ــند )ج ــن ده س بنابرای

جدول 3: کتاب های مرجع: عمدتًا تفسیر داخلی و خارجی مطالعه شده در پژوهش حاضر

ف
سال انتشارنام سندردی

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
مقدمه ای بر میراث زمین شناختی: ژئوسایت ها 

و ژئومورفوسایت ها
نکوئی صدری بهرام1398

مهکامه و انجمن ایرانی 
ژئومورفولوژی

3
Children’s Interpretation: A Discovery 

Book for Interpreters
1978

Machlis, G. and McDonough, 
M.

University of Washington

4Interpreting our heritage1957Tilden, 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
2013Ham, S.Fulcrum Publishing

7
Analytics in Smart Tourism Design: 

Concepts and Methods
2017Xiang, Z.; Fesenmaier, D. RSpringer Publishing

8
Explaining our world: An approach to 
the art of Environmental Interpretation

2003Pierssené, AndrewE&FN SPON Publishing

9
Geoheritage: getting the message 

across. What message and to whom? (a 
book chapter(

2018Macadam, J.,Elsevier

 مقالۀ خارجی: درخصوص فّناوری نو 

 10

Technology in tourism-from 
information communication 

technologies to eTourism and smart 
tourism towards ambient intelligence 

tourism: a perspective article

2019Buhalis, D.
Tourism Review 

)Journal(
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جهانــی  ژئوپــارک   147 وب ســایت های  همچنیــن 
تحــت حمایــت یونســکو 1و دســتورالعمل باالدســتی الزامــات 
اســناد  و   )UNESCO, 2018( ژئوپارک هــا  تأســیس 
و  غیررســمی  آموزش هــای  درخصــوص  اروپــا  اتحادیــۀ 
ــورد  ــد. درم ــی ش ــه و بررس ــت مطالع ــا دق ــا  ب ــوع آن ه تن
طبــق  حاضــر،  پژوهــش  در  مطالعه شــده  اســناد  ســایر 

کــه  مجلــه ای  چهــار  در  انجام شــده  جســت و جوهای 
داولینــگ و نیوســام2)2018: 12( در کتــاب مرجــع جهانــی 
ژئوتوریســم بــه نــام Handbook of Geotourism بــه 
بــا  همــراه   ،)5 1تــا  )ردیف هــای  کرده انــد  اســتناد  آن 
ردیف هــای افــزوده شــدۀ 6 و 7 در جــدول 4، به طــور کلــی 

ــدند.  ــی ش بررس

1. www.unesco.org2. Dowling & Newsome 
3. Sadry

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

ردیفمجله  های بین المللی مرتبط با ژئوتوریسم 

 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

)2021c( 3 و صدری )منبع : اقتباس بخشی از مطالب این جدول از داولینگ و نیوسام )2018

مجلۀ تفسیر )مجلۀ جهانی پژوهش های تفسیر میراث(

Journal of Interpretation Research )http://www.interpnet.com/JIR(7

ــای  ــروع کنفرانس ه ــی  ها از ش ــن بررس ــن در ای همچنی
جهانــی ژئوتوریســم از ســال 2008 از اســترالیا و چهــار 
ــان 2011،  ــزی 2010، عم ــدی در مال ــی بع ــس جهان کنفران
مجموعــه  و   2013 هنک کنگ ـ چیــن  و   2011 پرتغــال 
ــای  ــه ژئوپارک ه ــوط ب ــتقل مرب ــای مس ــاالت کنفرانس ه مق
و  اروپایــی(  ژئوپارک هــای  کنفرانــس  )پانــزده  یونســکو 
)هشــت کنفرانــس ژئوپارک هــای جهانــی کــه هشــتمین 
ــی  ــت( بررس ــده اس ــزار ش ــا برگ ــال 2018 در ایتالی آن در س
ــت  ــش، نخس ــن پژوه ــام ای ــرای انج ــد. ب ــی ش ــد کل و رص
مضامیــن تفســیر از کتــب مرجــع 1957 تــا 1998 شناســایی 
ــگران  ــوزش گردش ــدۀ آم ــن استخراج ش ــپس مضامی ــد. س ش
مضامیــن  بــا  پیشــرفته  کشــورهای  ژئوپارک هــای  در 
ــزار،  ــوا، اب ــامل محت ــه ش ــوزۀ هفت گان ــازمان دهنده در ح س
ــول  ــیوه و اص ــکان، ش ــر، م ــا مفس ــگر ی ــب، آموزش مخاط
ــه  ــوط ب ــه مرب ــی مؤلف ــان، س ــن می ــدند و در ای ــایی ش شناس
زیرشــاخه  های ایــن مضامیــن ســازمان دهنده دســته بندی 

ــدند.   ش
)از  اکتشــافی  و  کیفــی  به صــورت  پژوهــش  روش 
ــده  ــت آم ــون( به دس ــل مضم ــا روش تحلی ــنادی ب ــق اس طری
روش  در  شــیوه ای  مضمــون  تحلیــل   .)1 )شــکل  اســت 
ــل و تفســیر  ــر شناســایی، تحلی پژوهــش کیفــی اســت کــه ب

 الگــوی معانــی داده هــای کیفــی تمرکــز دارد. مضمــون یــا ِتــم
مضمون  هــا  اســت.  روش  ایــن  در  کلیــدی  عنصــر   
باارزش تریــن واحدهایــی هســتند کــه در تجزیه وتحلیــل 
محتــوا بایــد مدنظــر قــرار گیرنــد و منظــور از مضامیــن معنای 
ــراف  ــا پاراگ ــه ی ــا جمل ــه ی ــک کلم ــه از ی ــت ک ــی اس خاص
و  خــاص  فضــای  مضمون  هــا  ایــن  می شــود.  مســتفاد 
ــن  ــه ممک ــک جمل ــرا ی ــد؛ زی ــغال نمی کنن ــخصی را اش مش
ــراف  ــد پاراگ ــا چن ــد و ی ــته باش ــون داش ــد مضم ــت چن اس
متــن ممکــن اســت فقــط یــک مضمــون داشــته باشــد. امــا 
ــم  ــا نداری ــر روی مضمون  ه ــذاری ب ــام کدگ ــه ن ــی ب ــا عمل م
و طــرح چنیــن موضوعاتــی در برخــی کتــب پژوهــش کیفــی 
ــود  ــوژی »آب را گل آل ــۀ ترمینول ــت و در زمین ــده اس گمراه کنن
ــن  ــت ای ــه ماهی ــه ب ــا توج ــالدانیا، 1395(. ب ــد« )س می کن
پژوهــش بین رشــته ای، کــه بخشــی از آن در علــم و صنعــت 
ــی  ــت آموزش ــتۀ مدیری ــر در رش ــی دیگ ــگری و بخش گردش
قــرار می گیــرد، بــا ســازمان دهی، تنظیــم، و یافتــن الگوهــای 
ــراث در  ــیر می ــول تفس ــع اص ــاب مرج ــد داده ای از کت جدی
صنعــت گردشــگری و ســایر منابــع، کتــب و مقــاالت داخلــی 
ــر در  ــان ام ــا متخصص ــاخت ب ــۀ بی س ــی و مصاحب و خارج
ــرای  ــگری، ب ــوزش در گردش ــگری و آم ــتۀ گردش ــر دو رش ه
ــۀ  ــه ارائ ــی ب ــن منطق ــد ممک ــت و تاح ــاده، درس ادراک س
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ــرای  ــازی الزم ب ــادرت و مفهوم س ــی دار مب ــکل معن ــه ش آن ب
مدیریــت آموزشــی انجــام شــد. پــس از مقوله بندی  هــای 
در  تفاوت  هــا  و  تشــابه  ها  براســاس  معنــی دار  و  مناســب 
داده  هــا و برقــراری نوعــی رابطــه میــان مقوله  هــای ایجادشــده 
بــا اســتنباط الزم به منظــور کشــف و تفســیر الگوهــای جدیــد 
ــا شــواهدی در راســتای  ــده اقــدام شــد ت ــه شــکل متقاعدکنن ب
پاســخ بــه پرســش  های پژوهــش به دســت آیــد. در ایــن 
ــی  ــل خط ــیوۀ تحلی ــا و ش ــع آوری داده  ه ــن جم ــش، بی پژوه
بــا  رابطــه ای دیــده نشــد و تحلیــل به صــورت هم زمــان 
جمــع آوری داده  هــا اعمــال شــد و فراینــد جمــع آوری داده  هــا 
پــس از تحلیــل ادامــه یافــت تــا الگــوی نظــری حاصــل شــد. 
چنانچــه تابــع اصــل بازیافتــی و درنتیجــه اصــول چرخــه ای و 
تکــراری مراحــل جمــع آوری و تحلیلــی اســت، از طرفــی طبق 
معمــول پژوهش هــای 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 داده  هــا )و نــه در راســتای برقــراری رابطــۀ علــت 
ــد. در  ــه ش ــه کار گرفت ــود ب ــه درک ش ــی ک ــی( به صورت و معلول
ایــن پژوهــش، ورود بــه ژرف ســاخت و برقــراری ارتبــاط بیــن 
صــورت و محتــوا در دســتور کار قــرار گرفــت. ازایــن رو فراینــد 
ــفه ای  ــهودی و مکاش ــدرت ش ــه ق ــادی ب ــد زی ــا ح ــل ت تحلی
ــی )1396:  ــاور میرزای ــه ب ــت. ب ــوده اس ــته ب ــگر وابس پژوهش
علمــی  روش  این کــه  به رغــم  کیفــی  پژوهش  هــای   )974
ــگر  ــف و پژوهش ــۀ منعط ــه روش خالقان ــا ب ــد، ام نظام مندن
نیــز وابســته اند. بــراون و کالرک )2006(، موضّعــان روش 
تحلیــل مضمــون، معتقدنــد ایــن نــوع تحلیــل، روشــی 
ــم  ــد و ه ــا باش ــاب واقعیت ه ــم بازت ــد ه ــه می توان ــت ک اس
ــا  ــش، ب ــن پژوه ــردارد. در ای ــرده ب ــود پ ــای موج از واقعیت ه
ــراث  ــیر می ــه تفس ــد ک ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــی ای ــۀ الگوی ارئ
در صنعــت گردشــگری از منظــر مفهوم ســازی بــرای درک 
همــان  داخلــی،  دانشــگاهی ـ اجرایی  جامعــۀ  آســان تر 
آمــوزش غیررســمی بــا رویکــرد تفســیری اســت. ایــن موضــوع 
در قالبــی کلــی تعییــن و تعریــف شــد و پــس از ورود بــه میدان 
ــه از  ــی ک ــات و داده  های ــبب اطالع ــۀ آن به س ــش، دامن پژوه
میــدان پژوهــش به دســت آمــد، محــدود و تعریــف مبتنــی بــر 

ــد.  ــام ش آن انج
ــه روش  ــی ب ــاری کیف ــۀ آم ــا از جامع ــتخراج داده  ه اس
اســنادی بــوده اســت. بــا توجــه بــه ماهیــت بین رشــته ای ایــن 
ــل  ــن تحلی ــده در حی ــود آم ــه  وج ــش های ب ــش و پرس پژوه
مضمــون و اســتخراج مؤلفه  هــا و ابعــاد و همچنیــن کافی نبــودن 

 اســتفاده از کتــاب و روش اســنادی در ایــن تحقیــق نیــاز 
ً
صرفــا

ــد؛  ــاس ش ــل احس ــی مکم ــاری کیف ــۀ آم ــکیل جامع ــه تش ب
ــات  ــل ادبی ــی مکم ــۀ کیف ــکیل جامع ــتای تش ــن رو در راس ازای
ــرگان  ــا خب ــاختاریافته ب ــۀ نیمه س ــورت مصاحب ــش، به ص پژوه
حوزه  هــای بیــن رشــته ای و ایــن رشــته انجــام شــد. در مصاحبۀ 
رایانامــه ای، مبحث  هــای مصاحبــه در قالــب رایانامــه بــه 
ــان   زم

ً
ــا ــد. طبیعت ــال ش ــونده ارس ــۀ مصاحبه ش ــانی رایانام نش

پاســخ گویی بــا زمــان پرســش هم زمــان نبــود. همچنیــن 
ــی  ــای برخط ــق اجتماع  ه ــی رودررو و از طری ــۀ تلفن مصاحب
)واتســاپی( عالوه بــر رایانامــه ای انجــام شــد. تعــدادی مصاحبۀ 
ــم،  ــمندان ژئوتوریس ــا دانش ــاختاریافته ب ــاخت و نیمه س بی س
ــت آموزشــی  ــآوا و مدیری تفســیر و روان شناســی اجتماعــی، ف
از اســترالیا، آمریــکا و ترکیــه و ایــران همچنیــن برخــی مدیــران 
مطلــع، خبــرگان و متخصصــان داخلــی و ایرانیــان متخصــص 
دانشــمندان خارجــی  از کشــور )عالوه بــر  مقیــم خــارج 
و بســیار مشــهور بین المللــی( انجــام شــد. بــرای مثــال 
ــه1  ــر( از ترکی ــی کامپیوت ــص مهندس ــی )متخص ــور میالن  پرفس
چارچــوب،  ارائــۀ  و  مؤلفه  هــا  و  ابعــاد  تعییــن   کار  در 
پرســش های  بــه  پاســخ دهی  قالــب  در  را  الزم  همــکاری 
مشــورت،  فکــری،  بــارش  همفکــری،  نیمه ســاختاریافته، 
ــش  ــن پژوه ــبرد ای ــرای پیش ــگر ب ــم پژوهش ــت و تعلی هدای
در تفکیــک مؤلفه  هــای تخصصــی فــآوا )ICT( و فّنــاوری 
ــد  ــام دادن ــمی انج ــوزش غیررس ــزار آم ــد اب ــرفته در ُبع پیش
ــرای  ــل - ب ــالح فای ــت و اص ــار رفت وبرگش ــس از چندب و پ
مؤلفه  هــا  تفکیــک  و  تعییــن  و  چارچــوب  بسته شــدن 
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 به صــورت 
و  ارســال  رایانامــه ای  بی ســاخت  پرســش های  ناشــناس 
ــم2، ــور ه ــکاردو و پرفس ــور ماس ــل پرفس ــد )مث ــر ش ــذ نظ  اخ

 دو تن از بزرگان تفسیر و آموزش گردشگران در جهان(.
اطالعـات  از  انبوهـی  بـا  پژوهشـگر  پژوهـش،  ایـن  در 
خـام مواجـه بـود کـه الزم شـد با قـدرت خالقیـت خـود آن ها 
را در قالب هـای ماتریسـی مضمونـی به صـورت کاربرگه  هـای 
دهـد.  سـازمان  برنوشـته  ها3(  )به صـورت  یس  دسـت نو
یافتـن خرده مضمون  هـا  بـرای  پژوهشـی  مراحـل  از  همچنیـن 
بخش هایـی  جورکـردن  و  بـرش  شـیوه ی  از   ،)sub themes(
از متـن یـا نقـل قول هـای معیـن و انتقـال آن هـا بـه فایل هـای 
در  برش یافتـه  درنهایـت جمـع آوری بخش هـای  و  تعیین شـده 
قالـب مقوله  هـای مفهومی معیـن و نام گذاری آن هـا، کدگذاری 

 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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انجـام شـد. در ایـن پژوهـش، رابطـۀ بیـن جمـع آوری داده  هـا 
و شـیوۀ تحلیـل خطـی نبـود و تحلیـل به صـورت هم زمـان بـا 
جمـع آوری داده  هـا اعمـال شـد و فراینـد جمـع آوری داده  هـا 
پـس از تحلیـل ادامـه یافـت تـا الگـوی نظـری حاصل شـود؛ 
اصـول چرخـه ای  درنتیجـه  و  بازیافتـی  اصـل  تابـع  چنانچـه 
بخـش  در  بـود.  تحلیلـی  و  جمـع آوری  مراحـل  تکـراری  و 
کدگـذاری محـوری متـون طبـق روش اشـتراوس و کوربیـن1 

)1990: 126(. مراحـل ذیـل انجـام شـد:
ــی  ــه ط ــا ک ــاد مقوله  ه ــا و ابع ــایی ویژگی  ه 1( شناس

ــود؛ ــاز آغــاز شــده ب کدگــذاری ب
2( مشــخص کردن شــرایط گوناگــون کــه بــا مفهوم  هــا 

ــد؛ همراه ان
3( پیونددادن مقوله  ها به خرده مقوله  های خود؛

بــرای  داده  هــا  در  ســرنخ  هایی  جســت وجوی   )4
ارتبــاط مقوله  هــای اصلــی بــا یکدیگــر.

پژوهش  هــای   ،)974  :1396( میرزایــی  گفتــۀ  بــه 
ــا  ــد، ام ــد دارن ــی نظام من ــه روش علم ــم این ک ــی به رغ کیف
بــه روش خالقانــۀ منعطــف پژوهشــگر نیــز وابســته اند. 
ــگر در  ــالۀ پژوهش ــه وری چندین س ــل غوط ــه دلی ــن، ب بنابرای
موضــوع، فراینــد تحلیــل تاحــد زیــادی بــه قــدرت شــهودی و 
مکاشــفه ای پژوهشــگر وابســته بــوده اســت. درنهایــت بــرای 
ــداری  ــای دی ــب الگوه ــا در قال ــداری مضمون  ه ــش دی نمای
ــا  ــاد و مؤلفه  ه ــداول ابع ــو دی ای2و ج ــزار مکس کی ــا نرم اف ب
فهرســت بندی تفکیکــی و توصیفــی انجــام شــد. میلــز و   
ــل  ــیوۀ ذی ــار ش ــانک4)2006( چه ــن3)1994( و ش هابرم
ــا و  ــد معن ــرای تأیی ــه ـ ب ــه کار رفت ــش ب ــن پژوه ــه در ای را ـ ک

ــد  ــرح کرده ان ــون مط ــل مضم ــده از تحلی ــیرهای ارائه ش تفس
ــی، 1396:  ــل از میرزای ــه نق ــور، 1392: 73-74 ب )محمدپ

 .)1256
۱( وزن بخشــی بــه شــواهد )کــدام داده  هــا دســت اول و 
کــدام دســت دوم، رســمی یــا غیررســمی، ضعیــف یــا 

ارزشــمندتر و ... هســتند(؛
برای روشن ساختن  ـ پس5  اگر  آزمون  تأیید منطقی:   )۲

رابطۀ بین متغیرها )مفهوم  ها(؛
۳( راهبرد تاکتیکی: شامل کنترل داده  های پرت؛

۴( بازخورد مطلعان و افراد درگیر.
ــال  ــه احتم ــه این ک ــه ب ــا توج ــی، ب ــوص پایای درخص
ــارات،  ــی، انتظ ــل انگیزش ــۀ عوام ــگران در زمین دارد پژوهش
میــزان آشــنایی و پرهیــز از ناراحتــی )انجــام زحمــات بیشــتر( 
ــل  ــی تحلی ــرای پایای ــی ب ــند، تضمین ــاوت باش ــم متف ــا ه ب
مضمــون وجــود نــدارد )میرزایــی، 1396: 1066( و همچنین 
در خصــوص معایــب روش تحلیــل مضمــون گفتــه می شــود 
کــه بــه ایــن بســتگی دارد کــه تحلیــل ضعیــف انجــام شــود یــا 
ســؤال تحقیــق نامناســب باشــد. ایــن بدان معنــی اســت کــه 
تحلیــل مضمــون بــه گفتــۀ بــراون و کالرک )2006( ممکــن 
اســت به دســت فــردی بــدون دانــش و مهــارت انجــام شــود 
کــه اغلــب بــه نظــر می رســد ایــن اتفــاق می افتــد؛ ازایــن رو 
ــرد  ــت رویک ــوع، نخس ــن موض ــع ای ــی و رف ــرای پیش بین ب
تحلیــل دقیــق6 بــا عنایــت بــه غوطــه وری قبلــی چندین ســالۀ 

ــد.  ــه ش ــش گرفت ــان در پی ــوع هم زم ــگر در موض پژوهش

5. If- then
6. A Rigorous Thematic 
Approach

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

شکل 1: کلیات فرایند پژوهش
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دقــت علمــی شــامل فعالیت  هایــی اســت کــه احتمــال 
می دهــد.  افزایــش  را  معتبــر  یافته  هــاي  به دســت آوردن 
اعتبــار،  لینکــون1)1994( شــامل  و  چهــار معیــار گوبــا 
ــی  ــت. گفتن ــري اس ــري و تأییدپذی ــري، اطمینان پذی انتقال پذی
ــد. در  ــانی برخوردارن ــت یکس ــا از اهمی ــن راهبرده ــت ای اس
 اصطالحاتــی همچــون دقــت 

ً
مطالعــات کیفــی، معمــوال

علمــی2 و موثق بــودن3 )قابلیــت اعتمــاد به جــاي روایــی( 
از   .)1392 همــکاران،  و  )طباطبایــی  می شــود  اســتفاده 
روش  هــاي تأمیــن اعتبــار یافته  هــا غوطــه وري )درگیــري 
 Guba & Lincoln,( اســت  پژوهشــگر  طوالنی مــدت(4 
پژوهشــگر در  اعمــال مهــم  از  یکــی  بنابرایــن،   .)1994
ــداوم  ــاهدۀ م ــدت و مش ــري طوالنی م ــق، درگی ــد تحقی فراین
ــن پژوهشــگر  ــن بازبینــی همــکار،5 تعامــل بی اســت. همچنی
ــه  ــق تجرب ــاي تحقی ــۀ روش  ه ــه در زمین ــرادي ک ــایر اف و س
ــال همــکاران تحقیــق، مشــاوران مطالعــه( و  ــرای مث ــد )ب دارن
ــق، جمــع آوري داده  هــا و  ــراي طــرح تحقی ــی ب ــۀ راهنمای زمین
 Stommel &( ــر را فراهــم می کننــد تحلیــل داده  هــای دقیق ت
 Chery,( بــرای اعتباربخشــیدن بــه تحقیــق .)Wills, 2004
2011(، از روش بازبینــِی همــکار هــم اســتفاده شــده اســت. 
ــود.  روش دیگــر، تکنیــک مثلث ســازي6 )ترکیــب و تلفیــق( ب
مثلث ســازي بــه اســتفاده از منابــع متعــدد داده  هــا بــراي 
ــد  ــکیل می ده ــت را تش ــه حقیق ــورد آنچ ــج در م ــیم نتای ترس
اشــاره دارد. همچنیــن ازآنجاکــه هــدف مثلث ســازي غلبــه بــر 
ــک  ــک روش، ی ــن ی ــی7 ناشــی از به کارگرفت ســوگیري  هاي ذات
ــا یــک تئــوري در مطالعــات اســت، ازایــن رو  مشــاهده گر و ی
بــا به کاربــردن رویکردهــاي متعــدد در یــک مطالعــه بــه 
افزایــش اعتمــاد و اعتبــار اطالعــات منجــر شــد. همچنیــن در 
ــور  ــازي به منظ ــاي مثلث س ــواع روش  ه ــر، از ان ــق حاض تحقی
تأییــد یافته  هــا یــا اطمینــان از کامل بــودن آن هــا اســتفاده 
 Streubert; شــد )طباطبایــی و همــکاران، ۱۳۹۲ بــه نقــل از
 & Rinaldi-Carpenter, 2011  Scheermesse et
ــتفاده  ــا8  )اس ــع داده  ه ــازي مناب ــل مثلث س al., 2012(؛ مث
ــا  ــه ب ــد مصاحب ــه، مانن ــا در مطالع ــدد داده  ه ــع متع از مناب
ــه9  کارشناســان پیرامــون همــان موضــوع(؛ مثلث ســازي نظری
)اســتفاده از دیدگاه  هــاي متعــدد بــراي تفســیر داده  هــا(؛ 

1. Guba & Lincoln
2. Rigour
3. Trustworthiness
4. Immersion
5. Peer Debriefing
6. Triangulation
7. Intrinsic Bias
8. Data Source Triangulation
9. Theory Triangulation

ــراي  ــدد ب ــاي متع ــتفاده از روش  ه ــازي روش10 )اس مثلث س
جمــع آوري داده  هــا ماننــد مصاحبــۀ بی ســاخت رایانامــه ای و 

ــگر(.  ــاهدۀ پژوهش ــاپی و مش واتس
اعتبــار پژوهشــگر11 )آخریــن روش بــه کار گرفته شــده در 
ارتقــای دقــت علمــی( در مطالعــات کیفــی، ابــزار جمــع آوري 
اســت.  تجزیه وتحلیــل  فراینــد  انجام دهنــدۀ  و  اطالعــات 
بنابرایــن آموزش هایــی کــه پژوهشــگران اخــد کرده انــد، 
ــر  ــد داده  هــاي معتب ــراي تولی صالحیت هــا و تجــارب آن هــا ب
 Polit & Beck, 2006; Lipman; )ر.ک:   بااهمیت انــد 
et al., 2010 میرزایــی، 1396(. ازایــن رو پژوهشــگر کیفــی 
می توانــد انعــکاس توانایــی خــود را مســتقیم و بی طرفانــه 
ــراز کنــد. ایــن  ــار خــود در پژوهــش اب ــا درنظرگرفتــن اعتب و ب
ــده و  ــر ش ــی ذک ــتۀ نهای ــاب12 در نوش ــام بازت ــه ن ــد، گاه ب رون
می توانــد به منزلــۀ اقدامــی بــراي ارزیابــی دقــت علمــی 
در نظــر گرفتــه شــود )Roberts et al., 2006؛ میرزایــی، 
از  دقــت،  به منظــور حصــول  پژوهــش،  ایــن  در   .)1396
مــرور و تأییــد مطالــب، اعتبــار پژوهشــگر، مشــاهدۀ مــداوم، 
ــی  ــر تکمیل ــا و نظ ــع آوري داده  ه ــاي جم ــق در روش ه تلفی
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــی روش ه ــی از تمام ــکاران، یعن هم
ــی کــه داده  هــا را نمایندگــی  ــرای به دســت آوردن مضمون های ب
می کننــد، از طریــق مــرور ادبیــات پژوهشــی به صــورت 
ــن  ــام ای ــه، در انج ــور خالص ــد. به ط ــدام ش ــته ای اق چندرش
تعاریــف تخصصــی  از مفاهیــم، اســتانداردها،  پژوهــش 
و  مجله هــا  برخــط،  منابــع  بین المللــی،  ســازمان های 
ــی  ــای ذهن ــا و بازتابش ه ــز از ارزش ه ــع و نی ــای مرج کتاب ه

ــد. ــتفاده ش ــخصی وی اس ــای ش ــگر و تجربه  ه پژوهش

یافته  های پژوهش
ــی  ــورت کیف ــش به ص ــن پژوه ــری در ای روش نمونه گی
اســت. ابــزار اصلــی جمــع آوری اطالعــات در ایــن پژوهــش، 
مطالعــۀ متــون و روش اســنادی اســت. پرســش های پژوهــش 
ــگران  ــوزش گردش ــای آم ــاد و مؤلفه  ه ــایی ابع ــارۀ شناس درب
از  به دســت آمده  مفاهیــم  اســت. جــدول ۵  ژئوپــارک  در 
مبانــی و پیشــینۀ پژوهــش را نشــان می دهــد. نمونــه ای از 
ــگران  ــوزش گردش ــده از آم ــۀ استخراج ش ــن پای ــج مضامی نتای
براســاس ژئوپارک هــای کشــورهای پیشــرفته در جــدول 5 
ــه(  ــه )مؤلف ــون پای ــداد 30 مضم ــت. تع ــده اس ــزارش ش گ
شناســایی شــده اســت کــه هفــت نمونــه از آن بــرای رعایــت 

ــود. ــر می ش ــه ذک ــن مقال ــار در ای اختص
  

10. Method Triangulation
11. Researcher Credibility
12. Reflexivity
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جدول 5: هفت نمونه از مضامین پایۀ به دست آمده از کدهای اولیه )کل مضامین پایه 30 است(

مضامین پایهکدهای اولیهردیف

1
برقراری ارتباط ازطریق سر )یادگیری( + برقراری ارتباط از طریق دست )ترغیب به اقدام عملی مخاطب 

برای حفاظت( + برقراری ارتباط از طریق قلب )داستان گویی(
برقراری ارتباط مخاطب باجهان 

2
به روزبودن و شرکت در دوره  های بازآموزی و جلسات و محافل تخصصی + تخصص کافی و ارائۀ کّمی 
و کیفی اطالعات + ارائۀ اطالعات تخصصی به زبان ساده و قابل درک + عالقه مند به یادگیری و توجه به 

گاهی از فرهنگ شفاهی و آرمان مشترک منطقه  جزئیات + آ
دانش به روز

3
شجاعت + تسلط به سخنوری و ساختار آن + شور و شوق + رعایت رفتارهای زبان مثبت بدنی + استفاده 
از استعداد ذاتی هنری مثل استعداد داستان گویی. + توانایی موعظه گری و متقاعدسازی + توانایی تعامل 

دوطرفه و فن برقراری ارتباط با ردۀ سنی گوناگون
فن بیان و مهارت های سخنرانی

4
درگیرکردن حواس پنج گانۀ مخاطب + کمک به بهتردیدن و ارائۀ تجسم از مکان مثل خلق داستان به شکل 

هنری + ارائه و استفاده از نمونه  های قدرتمند تصویری
تجسم پذیرساختن 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 )همه جانبه( مخاطب 
عشق

6
ایجادکنندۀ حس شگفتی )مثل هیجان، شادابی و حتی قطرات اشک + آرامش مفسر + کارایی مفسر و 

رفتارحرف ها + تحسین برانگیزبودن مفسر + 
الگوبودن )مثل دلسوز- راستگوبودن( و منحصربه فردبودن مفسر )منحصربه فردبودن رسم زندگی اش(

الگو و الهام بخش و 
حیرت انگیزبودن

7
رعایت اصول تجربی و به کارگیری قاعدۀ یک سوم  ها + نوشتن پیام تفسیری براساس نیاز مخاطب + 

انتخاب کلمۀ مناسب در نوشتۀ تفسیری + پرهیز از کلیشه سازی  های غلط اجتماعی + به کارگیری فرهنگ 
شفاهی منطقه + به کارگیری فنون ادبی به صورت مکتوب

گزیده نویسی
)اختصارنویسی(

بــا شناســایی کدهــای اولیــه و مضامیــن پایــه، مرحلــۀ 
بعــدی تحلیــل مضمــون، کــه تشــریح و تفســیر متــن اســت، 
ــبکۀ  ــیم ش ــه ترس ــگر ب ــه، پژوهش ــن مرحل ــد. در ای ــاز ش آغ
ــن  ــه ای از مضامی ــن، مجموع ــردازد. بنابرای ــا می پ مضمون ه
را در اختیــار دارد و بــه مطالعــه ی مکــرر کدگذاری هــای 
ــۀ  ــم و رابط ــرر مفاهی ــه ی مک ــن مقایس ــده و همچنی انجام ش
بررســی های  نتیجــه ی  در  اســت.  پرداختــه  آن هــا  بیــن 

ــی از  ــه برخ ــد ک ــخص ش ــه، مش ــن مرحل ــده در ای انجام ش
ــا  ــا ب ــد ی مضمون هــای پیشنهادشــده در واقــع مضمــون نبودن
ــای  ــا مضمون ه ــد و ب ــانی دارن ــر هم پوش ــای دیگ مضمون ه
دیگــر ادغام شــدنی هســتند. درنهایــت، پژوهشــگر توانســت 
ــۀ آن در  ــه نتیج ــد ک ــه کن ــه خالص ــن را در 30 مؤلف مضامی

ــت. ــده اس ــان داده  ش ــدول 6 نش ج

مؤلفه هاردیف

برقراری ارتباط مخاطب با جهان اطراف1

دانش به روز2

فن بیان و مهارت های سخنرانی3

تجسم پذیرساختن دانش4

عشق5

الگو، الهام بخش و حیرت انگیز بودن6

بازیگری حرفه ای و قدرت اجرای هنرهای نمایشی7

ICT »فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(«8

H.T. »فناوری پیشرفته«9

10
»فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(« و »فناوری 

پیشرفته« )توأمان(

جرقۀ ذهنی11

برانگیزش12

تجربۀ بهینه13

کسب درآمد14

کمک به تعالی معنوی15

مؤلفه هاردیف

کودکان 16

نوجوانان17

بزرگ ساالن18

سالمندان19

گروه های خاص20

تماشاچیان21

اطالعات دموگرافیک22

هنر23

مکان  های روباز24

مکان  های مسقف25

کلی گویی26

طرح داستان27

گزیده گویی28

گزیده نمایی29

گزیده نویسی30

جدول 6: مؤلفه های به دست آمده )مضامین پایه( 
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داخــل  در  موضــوع  ترویــج  و  درک  ســادگی  بــرای 
کشــور، بــا مطالعــۀ اســنادی و همچنیــن توضیحــات مبســوط 
ذیــل، پــس از اخــذ نظریــات متخصصــان جهانــی در قالــب 
بــا  غیررســمی  آمــوزش  عبــارت  بی ســاخت،  مصاحبــۀ 
رویکــرد تفســیری به جــای واژۀ تفســیر، مطــرح و معرفــی 
ــند:  ــکاران )2018( می نویس ــک و هم ــه ب ــود. چنانچ می ش
ــد،  ــتفاده ش ــش اس ــرن پی ــک ق ــه ی ــر، ک ــیر و مفس واژۀ تفس
ــه  ــری؛ دانشــمندان جهــان ب ــه یادگی تفســیر آمــوزش اســت ن
ــد.  ــد دارن کی ــت تأ ــیر به صراح ــت تفس ــی بودن فعالی آموزش
ــل  ــک و کیب ــیر از ب ــرای تفس ــوزش ب ــارت آم ــال عب ــرای مث ب
 ،)2018( همــکاران  و  بــک   ،)2011  ;2002  ;1998(
اســت.  آمــده   ... و   )2013( هــم  پیرســن1)2003(، 
ــان  ــل، مؤلف ــک و کیب ــه ب ــه ای ک ــن جمل ــه اولی ــرای نمون ب
صاحب نــام، در مقدمــۀ کتــاب اصــول تفســیر میــراث در 
صنعــت گردشــگری2 در ســال 1998 میــالدی ذکــر کرده انــد 
ــدف  ــت، ه ــی اس ــی آموزش ــیر فعالیت ــت: »تفس ــن اس چنی
از آن رمزگشــایی از منابــع ]میــراث[ طبیعــی و فرهنگــی 
ــانی و  ــد اطالع رس ــیر فراین ــت« و »تفس ــردم[ اس ــزد م ]در ن
پارک هــا، جنگل هــا،  الهام بخشــی]توأمان[ اســت کــه در 
پناهگاه هــای حیــات وحــش، بــاغ وحش هــا، موزه  هــا و 
ــک  ــن ب ســایت های فرهنگــی و ... انجــام می شــود«. همچنی
 ،Education و همــکاران )2018: 8( می افزاینــد: »آمــوزش
متــرداف دیگــری بــرای تفســیر interpretation اســت؛ 
ــاغ وحــش  ــی آن آموزشــی کــه در بســیاری از موزه  هــا و ب یعن
کیبــل  و  بــک  ازآنجاکــه  می افتــد«.  اتفــاق  غــرب[  ]در 

)1396( و ســایر دانشــمندان نیــز تفســیر را فعالیتــی آموزشــی 
می داننــد، بنابرایــن بــرای رفــع ابهــام در مفهوم ســازی و 
ــا  ــارت »ب ــن عب ــا عاریه گرفت ــران، ب ــم در ای ــن عل ــج ای تروی
رویکــرد تفســیری« از پروفســور هــم )مــراودۀ شــخصی، 
آن  آموزشــی  ماهیــت  بــر  کیــد  تأ بــا  و   )Apr 1, 2019
در  مدیریتــی،  ســامانۀ  در  یادگیــری  به کارگیــری  به جــای 
اینجــا عبــارت »تفســیر« هــم ارز بــا »آمــوزش غیررســمی بــا 
ــه  ــد. در ادام ــازی ش ــی برابرس ــیری«3 در فارس ــرد تفس رویک
هریــک از ابعــاد آمــوزش غیررســمی بــا رویکــرد تفســیری در 
ــام  ــر: »نظ ــاده تر و خالصه ت ــی س ــه عبارت ــا ب ــا ی ژئوپارک ه
ــای آن،  ــاد و مؤلفه  ه ــراه زیرابع ــه هم ــم«، ب ــیر ژئوتوریس تفس
ــگر  ــن، پژوهش ــبکۀ مضامی ــۀ ش ــت. در مرحل ــده اس ــه ش ارائ
توانســت هفــت بعــد اصلــی آمــوزش غیررســمی بــا رویکــرد 
تفســیری در ژئوپارک هــا 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 
ــمی )دارای دو  ــوزش غیررس ــکان آم ــه(، م ــون پای ــه مضم س
ــج  ــمی )دارای پن ــوزش غیررس ــوای آم ــه(، محت ــون پای مضم
مضمــون پایــه( اســت، شناســایی کنــد. بنابرایــن، مــدل 
ــورهای  ــای کش ــگران در ژئوپارک ه ــوزش گردش ــی آم مفهوم
ــا 3 و تکمیل شــدۀ آن در شــکل 3  پیشــرفته در شــکل  های 2 ت

ــت. ــده اس ــزارش ش ــکل 4 گ ــت در ش و درنهای

1. Pierssené
2. Interretation for the 21st Century: Fefteen Guiding Principles for 
Interpreting Nature and Cculture3. Non-formal Education With an Interpretive Approach

شکل 2: دیاگرام شماتیک از خروجی ابعاد و مؤلفه  ها از نرم افزار مکس کیودی ای پس از اتمام مراحل تحلیل دستی 
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شکل 3: دیاگرام نشان دهندۀ ابعاد هفت گانه و ۳۰ مؤلفۀ آموزش گردشگران )تفسیر میراث(
 در ژئوپارک ها براساس روش های معتبر جهانی

نتیجه گیری 
فلســفۀ تأســیس ژئوپــارک عبــارت اســت از: آمــوزش، 
بنابرایــن،   .)UNESCO, 2000( گردشــگری، حفاظــت
»آمــوزش و ژئوتوریســم همــراه بــا حفاظــت از میــراث 
ــارک1  ــی ژئوپ ــۀ عملیات ــر برنام ــن ه ــه رک ــناختی، س زمین ش

را تشــکیل می دهنــد و بدیهــی اســت کــه ژئوســایت  ها و 
ــن  ــی را تأمی ــش اصل ــناختی، نق ــوع زمین ش ــایت های تن س
ــای  ــمی و فعالیت ه ــمی/ غیررس ــی رس ــای آموزش فعالیت  ه
 .)Brilha, 2018: 331( می کننــد«  ایفــا  ژئوتوریســمی2 

1. Geopark Action Plan2. Formal/Informal Educational and Geotourism Activities
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شکل 4 : مدل مفهومی آموزش گردشگران )تفسیر( و آموزش جامعۀ محلی )تسهیلگری( در ژئوپارک ها 
 )UNESCO, 2018 ؛Dowling & Newsome, 2017 اقتباس بخشی از مفاد این نمودار از: بک و کیبل )1396(؛(

کاربردهــای آموزشــی و گردشــگری/ تفریحــی از میــراث 
ســاختار  قــوِی  ســرمایه گذاری  بــه  نیــاز  زمین شــناختی1 
مدیریتــی ژئوپــارک دارد. کارکنــان ژئوپارک بایــد از متخصصان 
ــد  ــتفاده کنن ــی اس ــیر زمین شناس ــن و تفس ــوم زمی ــوزش عل آم
تــا بــا تولیــد محتــوای آموزشــی معتبــر، برنامه  هــای آموزشــی 
 Brilha, 2018:( و تفســیری ژئوپــارک2 را پشــتیبانی کننــد
ــران نشــان  ــارک در ای ــن ژئوپ ــر مســیر تکوی 331(. مــروری ب
می دهــد بــرای اولین بــار جزیــرۀ قشــم در ســال 1385 مطــرح 
شــد و بــه شــبکۀ جهانــی ژئوپارک هــای تحــت حمایــت 
یونســکو پیوســت. متأســفانه ژئوپــارک جهانــی قشــم در ایــران 
ــران آن از  ــی مدی گاه ــتانداردها و ناآ ــا اس ــرت ب ــل مغای ــه دلی ب
ــرب روی  ــه در غ ــق آنچ ــم ـ طب ــوع ژئوتوریس ــفه و موض فلس
می دهــدـ  از فهرســت شــبکه حــذف شــد )Sadry, 2021a(؛ 
ــبکۀ  ــت ش ــه فهرس ــاره ب ــال 2017 دوب ــبختانه از س ــا خوش ام
ــت ســازمان یونســکو بازگشــته اســت و  ــی تحــت حمای جهان
در انتظــار ارزیابــان بــرای ارزیابــی مجــدد اســت کــه بــه دلیــل 
ــن بازرســی  ها  ــد 19 در ســال 2020، ای شــیوع بیمــاری کووی
بــه ســال 2021 موکــول شــده اســت )UNESCO, 2020( و 
بنابرایــن یــک ســال دیگــر فرصــت دارد تــا دوبــاره کارت ســبز 
ــن  ــد. ای ــذ کن ــد اخ ــالۀ جدی ــت چهارس ــۀ فعالی ــرای ادام را ب

1. Geoheritage
2. the Educational and Interpretative Programmes of the Geopark

ــارک،  ــدن در ژئوپ ــورت عملیاتی ش ــد درص ــات می توان مطالع
بــه پاســخی در بــرآورد نیازهــای آموزشــی گردشــگران، ارتقــای 
گاهــی، حفــظ میــراث زیســت محیطی و حفاظــت از میــراث  آ
زمین شناســی و غیرمســتقیم بــه بهبــود معیشــت جامعــۀ 
ــدی  ــئله به ح ــن اهمیــت مس ــود. همچنی ــر ش محلــی منج
 )Sadry & Tavazo, 2020( اســت کــه برخــی کارشناســان
ــزی  ــی و مرک ــرم فقرزدای ــۀ اه ــا را به مثاب ــیس ژئوپارک ه تأس
ــد. ازایــن رو ســزاوار  ــرای روســتاهای پیرامــون تفســیر کرده ان ب
اســت بــه تفســیر میــراث در ژئوپارک هــا بیشــتر از هــر مقصــد 
دیگــری اهمیــت داده شــود. هــدف پژوهــش حاضــر، تدویــن 
مــدل مفهومــی آمــوزش گردشــگران براســاس مطالعــۀ چنیــن 
ــی  ــود. گفتن ــی ب ــر جهان ــای معتب ــاس روش ه ــی براس آموزش
ــورهای  ــده در کش ــای ثبت ش ــش ژئوپارک ه ــن پژوه ــت ای اس
از تأســیس  امــا قبــل  پیشــرفته را بررســی کــرده اســت؛ 
ــوده ؛  ــیری نب ــرد تفس ــا رویک ــوزش آن ب ــارک، روش آم ژئوپ
بلکــه رویکــردش تســهیلگری بــوده اســت. بنابرایــن، در اینجــا 
ــیس،  ــل از تأس ــۀ قب ــا در مرحل ــل ژئوپارک ه ــوزش در داخ آم
شــامل آمــوزش جامعــۀ محلــی )تســهیلگری( و در مرحلــۀ بعد 
از تأســیس ژئوپــارک، شــامل آمــوزش گردشــگران )تفســیر( می شــود 
آموزش هــای  در  تســهیلگری  رویکــرد  ازایــن رو  )شــکل 4(؛ 
ــوان  ــد. عن ــود را می طلب ــۀ خ ــای جداگان ــمی، پژوهش ه غیررس
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تســهیلگری در الگــوی شــکل 4 بــه ایــن دلیــل ذکــر شــد تــا 
جایــگاه آمــوزش غیررســمی در قبــل از تأســیس ژئوپــارک و 
پــس از تأســیس آن بــرای پژوهشــگران آتــی و بــرای مطالعات 
بیشــتر به طــور جداگانــه نشــان داده شــود. به طــور کلــی 
نتایــج نشــان داد کــه از میــان مضامیــن پایــه، تعــداد ۷ 
مضمــون ســازمان دهنده )ُبعــد( بــرای مضمــون فراگیــر 
ــوزش  ــر، آم ــی مفهوم ت ــا به  عبارت ــراث، ی ــیر می ــازه( تفس )س
ــزار،  ــامل اب ــه ش ــد ک ــایی ش ــارک شناس ــگران در ژئوپ گردش
ــود  ــوا، آموزشــگر، مــکان، مخاطــب، شــیوه و اصــول ب محت
و همچنیــن تعــداد مضمــون پایــه )مؤلفــه( بــه 30 مضمــون 
رســید. بــا این کــه پژوهش هــای بســیار اندکــی دربــارۀ 
ــای آن  ــن و مؤلفه  ه ــا و مضامی ــراث در ژئوپارک ه ــیر می تفس
ــی  ــش از جهات ــن پژوه ــج ای ــا نتای ــت؛ ام ــده اس ــام ش انج
ــانی و  ــود؛ فارس ــو ب ــی همس ــش قبل ــا پژوه ــج تنه ــا نتای ب
همــکاران )2018( نظــام تفســیر ژئوتوریســم را شــامل پنــج 
گاهــی و تخصــص علمــی،  مؤلفــۀ تفریــح، فّنــاوری، هنــر، آ
ــد کــه  ــان و مــردم محلــی معرفــی کرده ان و مشــارکت داوطلب
ــش  ــن پژوه ــت آمده در ای ــۀ به دس ــه از 30 مؤلف ــار مؤلف چه
را شــامل می شــود. مؤلفــۀ پنجــم یعنــی مشــارکت داوطلبــان 
ــت؛  ــده اس ــک ش ــش تفکی ــن پژوه ــی در ای ــردم محل و م
ــه  ــوزش ب ــوع آم ــی موض ــگران قبل ــفانه پژوهش ــرا متأس زی
مــردم محلــی و داوطلبــان را از آمــوزش گردشــگران تفکیــک 
نکرده انــد و بنابرایــن بــا موضــوع جداگانــۀ تســهیلگری 
خلــط شــده اســت و در شــکل 4 بــرای جامعــۀ محلــی 
تحــت عنــوان »آمــوزش غیررســمی بــه روش اســتاد نــادان« 
ــیر  ــام تفس ــا نظ ــی ب ــور کل ــه به ط ــت ک ــده اس ــاد ش از آن ی
ــاوری اشاره شــده در  ــن در مؤلفــۀ فّن متفــاوت اســت. همچنی
ــاوری مخابــرات  ــه موضــوع فــآوا )فّن تنهــا پژوهــش قبلــی، ب
ــاوری پیشــرفته اشــاره نشــده  ــا فّن و ارتباطــات( و تلفیــق آن ب
ــت.  ــده اس ــنده ش ــرفته بس ــاوری پیش ــه فّن  ب

ً
ــا ــت و صرف اس

ــه مؤلفه  هــای تفســیر در  ــزودن آن ب ــآوا و اف ــن رو مؤلفــۀ ف ازای
ــل )2021( در  ــز کیب ــل )1396( و نی ــک و کیب ــل ب 15 اص
معنــی عــام نیــز ذکــر نشــده اســت. چنانچــه در ایــن پژوهــش 
ــع  ــل )1396( و ســایر مناب ــزده اصــل بــک و کیب از بطــن پان
ــد و اصلــی جهــان، ۳۰ مؤلفــۀ کلیــدی در هفــت بعــد  جدی
ــت  ــط قابلی ــه نه فق ــد ـ ک ــرح ش ــار مط ــرای اولین ب ــی ب اصل
ــه در  ــران، بلک ــی ای ــی و آت ــای فعل ــت در ژئوپارک ه کاربس
ــر  ــب تأثی ــان دارای ضری ــه و جه ــای منطق ــایر ژئوپارک ه س
اســت ـ بنابرایــن نتایــج ایــن پژوهــش بــه ارتقــای چشــمگیر 
ــام  ــال، نظ ــد و درعین ح ــی می افزای ــات قبل ــای تحقیق یافته  ه

تفســیر ژئوتوریســم را بــرای مدیــران ژئوپارک هــا به طــور 
ــت  ــد. کاربس ــهیل می کن ــه و درک آن را تس ــد، عرض نظام من
نتایــج ایــن پژوهــش می توانــد بــه کســب کارت ســبز دوبــارۀ 
ــای  ــت ژئوپارک ه ــد ثب ــا رون ــود ی ــر ش ــم منج ــارک قش ژئوپ
فعلــی کشــور مثــل ارس و طبس و ســبزوار را تســریع بخشــد. 
ــای  ــایی مؤلفه  ه ــان دهندۀ شناس ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
ــه، ایجــاد  ــۀ بهین مهمــی چــون کســب درآمــد، ایجــاد تجرب
برانگیــزش، ایجــاد جرقــۀ ذهنــی و کمــک بــه تعالــی معنــوی، 
بازیگــری و ایفــای نقــش ســوم شــخص به دســت آموزشــگر 
و اســتفاده از هنــر اســتاتیک و دینامیــک غیرحضــوری، و ... 
ــد  ــت ُبع ــده در هف ــی گانۀ تفکیک ش ــای س ــۀ مؤلفه  ه به منزل
ــم،  ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــت نظ ــکل 3(. ماهی ــاره دارد )ش اش
ــرای  ــرش ب ــر نگ ــا و تغیی گاهی ه ــش آ ــش، افزای ــال دان انتق
ــت و  ــط زیس ــارۀ محی ــدگان درب ــای بازدیدکنن ــر رفتاره تغیی
ــۀ  ــت. ارائ ــان اس ــور خودش ــی کش ــی و فرهنگ ــراث طبیع می
ژئوپــارک  بازدیدکننــدگان  بــه  غیررســمی  آموزش هــای 
افزایــش مســئولیت پذیری مــردم و ایجــاد و توســعۀ  بــه 
گردشــگری پایــدار پیرامــون ژئوپــارک کمــک می کنــد، 
ــل  ــل و تبدی ــازمانی منفع ــه س ــارک ب ــدن ژئوپ ــا بدل نش ام
ــوزش  ــدار و آم ــگری پای ــعۀ گردش ــرای توس ــی ب ــه مکان آن ب
ــا و  ــرد. ژئوپارک ه ــورت نمی گی ــانی ص ــدگان به آس بازدیدکنن
ــای  ــان و محیط  ه ــا متخصص ــد ب ــتی آن بای ــت باالدس مدیری
ــت،  ــند و در گام نخس ــته باش ــل آزاد داش ــر تعام ــی دیگ علم
بنابرایــن  کننــد؛  اســتفاده  متخصصــان کشــور  از ســایر 
پیشــنهاد می شــود مدیــران، مســئوالن و دســت اندرکاران 
و  کّمــی  وضعیــت  بهبــود  بــرای  کشــور  ژئوپارک هــای 
ــگران  ــوزش گردش ــای آم ــد و ارتق ــا و رش ــی ژئوپارک ه کیف
ــان  ــش هم زم ــه نق ــراث( ب ــیر می ــۀ تفس ــا و ارائ ــان ارتق )هم
ــه  ــش توج ــن پژوه ــده در ای ــه مطرح ش ــای هفت گان حوزه  ه
ــن و  ــی، تدوی ــی طراح ــا، برنامه  های ــاس آن ه ــد و براس کنن
ــیس  ــش از تأس ــود پی ــنهاد می ش ــن پیش ــد. همچنی ــرا کنن اج
ژئوپــارک، بــه پیش نیازهــای تحقــق آمــوزش گردشــگران 
ــا  ــیر و تابلوه ــز تفس ــدازی مرک ــه راه ان ــد؛ ازجمل ــه کنن توج
و مســیرهای تفســیری و تربیــت راهنمایــان تفســیری در 
ژئوپــارک درحــال تأســیس و نهادینه کــردن مشــارکت مــردم و 
تســهیلگری قبــل از افتتــاح رســمی ژئوپــارک و پــس از تثبیــت 
ــی و زیرســاختی آن. درنهایــت،  بودجــه و تشــکیالت مدیریت
آمــوزش  روی  بــر  جداگانــه  پژوهشــی  کارهــای  انجــام 
ــهیلگری  ــرد تس ــا رویک ــی ب ــۀ الگوی ــی و ارائ ــۀ محل جامع
ــت.  ــی اس ــگران آت ــه پژوهش ــا ب ــنهاد م ــا پیش در ژئوپارک ه
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