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واژه های کلیدی:
ــم،  ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــدل، نظ م
غیررســمی،  آمــوزش  مدیریــت 
ژئوپــارک جهانــی جزیــرٔه قشــم، 

گردشــگران  آمــوزش 

چکیده
ــم  ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــرای نظ ــی ب ــٔه مدل ــدف ارائ ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
ــت  ــن وضعی ــرای تبیی ــن راه، ب ــت. درای ــده اس ــام ش ــم انج ــی قش ــارک جهان در ژئوپ
ــگران  ــوزش گردش ــوی آم ــٔه الگ ــم و ارائ ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــای نظ ــاد و مؤلفه ه ابع
ــدری،  ــی ص ــم نکوئ ــیر ژئوتویس ــام تفس ــوی نظ ــه الگ ــم ب ــی قش ــارک جهان در ژئوپ
قورچیــان و محمــدداودی براســاس روش هــای معتبــر جهانــی )منطبــق بــر وضعیــت 
آرمانــی( توجــه شــده اســت. بنابرایــن، بــا بررســی ادبیــات موضوعــی مدیریــت نظــام 
ــارات »مفســر«، »محتــوا«، »مــکان«،  تفســیر ژئوتوریســم، ایــن ابعــاد در قالــب عب
»اصــول«، »شــیوه«، »ابــزار« و »مخاطــب« در هفــت ُبعــد و بــا ســی مؤلفــٔه مرتبــط 
بــا هرکــدام از ابعــاد هفت گانــٔه فوق الذکــر مطــرح شــده اســت. در پژوهــش حاضــر، 
میــزان کاربســت ابعــاد و مؤلفه هــای نظــام تفســیر ژئوتوریســم در مدیریــت ژئوپــارک 
ــه  ــی مطالع ــیؤه توصیفی - پیمایش ــود به ش ــت موج ــم در وضعی ــرٔه قش ــی جزی جهان
شــده اســت. ایــن تحقیــق بــا هــدف کاربــردی و بــه روش کّمــی انجــام شــد و جامعــٔه 
ــه روش نمونه گیــری  آمــاری ایــن پژوهــش بازدیدکننــدگان ژئوپــارک جهانــی قشــم ب
ــش نامه  ــا از پرس ــردآوری داده ه ــرای گ ــت. ب ــوده اس ــوروز 1398 ب ــترس در ن در دس
ــار  ــش آم ــات در بخ ــل اطالع ــور تجزیه وتحلی ــد. به منظ ــتفاده ش ــاخته اس محقق س
توصیفــی )ماننــد میانگیــن و انحــراف معیــار( و در بخــش اســتنباطی از روش تحلیــل 
ــه ای  ــون t تک نمون ــخٔه 3/3( و آزم ــزار Smart Pls نس ــا نرم اف ــدی )ب ــی تأیی عامل
ــب و  ــٔه تناس ــن درج ــرای تعیی ــد. ب ــتفاده ش ــخٔه 26( اس ــزار SPSS نس ــا نرم اف )ب
اعتبــار مــدل بــا بــرآورد  99از 100، از دیدگاه هــای 30 نفــر از متخصصــان ذی ربــط 
ــٔه ابعــاد و مؤلفه هــا در  ــزان کاربســت کلی ــه شــد. نتایــج نشــان داد کــه می بهــره گرفت
وضعیــت موجــود نظــام تفســیر در مدیریــت ژئوپــارک جهانــی قشــم کمتــر از ســطح 

متوســط اســت و بــا وضعیــت آرمانــی فاصلــٔه زیــادی دارد. 
ــزان کاربســت مؤلفه هــای ُبعــد آموزشــگر  ــج نشــان داد کــه می ــن، نتای همچنی
)مفســر(، در وضعیــت موجــود، از بقیــٔه ابعــاد بیشــتر و میــزان کاربســت مؤلفه هــا در 
ــرای ارتقــای  ــه راهکارهــای پیشــنهادی ب ــن اســت. درنهایــت، ب ــزار پایین تری ُبعــد اب
هفــت ُبعــد مــورد بررســی در ایــن تحقیــق و حرکــت به ســمت وضعیــت مطلــوب در 

ژئوپــارک جهانــی جزیــرٔه قشــم اشــاره شــده اســت.
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مقدمه
ــناختی و  ــراث زمین ش ــتم، می ــرن بیس ــر ق ــٔه آخ ــا ده ت
حفاظــت از آن در جوامــع و نقــش آن در ایجــاد درآمــد بــرای 
مناطــق محــروم و هویت جدیــد محلــی در مناطق روســتایی، 
در ســطح جهانــی، مغفــول مانــده بــود کــه بــا ابتــکار ایجــاد 
شــبکٔه ژئوپارک هــا از اروپــا آغــاز شــد و از ســال 2004 
ــای  ــی ژئوپارک ه ــبکٔه جهان ــب ش ــان در قال ــالدی در جه می
تحــت حمایــت ســازمان یونســکو گســترش یافــت. بــا 
این کــه از ســال 2004 میــالدی تاکنــون، یعنــی 2022، 
ــا  ــی ژئوپارک ه ــبکٔه جهان ــیس ش ــال از تأس ــش از 17 س بی
ــی در  ــارک جهان ــر، 177 ژئوپ ــال حاض ــذرد، در ح ــی گ نم
ــا  ــت.1 ژئوپارک ه ــیده اس ــت رس ــه ثب ــان ب ــور جه 46 کش
ــی،  ــٔه محل ــعٔه جامع ــن، توس ــوم زمی ــازی عل در همگانی س
ــط  ــظ محی ــگران و حف ــمی - تفریحی گردش ــوزش غیررس آم
زیســت و حفاظــت از تمامــی میــراث موجــود مناطــق اعــم از 
ــی و  ــراث فرهنگ ــوژی، می ــی و ژئومورفول ــراث زمین شناس می
میــراث زیســتی و غیــره نقــش فعــال و موفقــی دارنــد. بنابراین، 
ــادی،  ــی، اقتص ــای اجتماع ــاظ ارتق ــته ای از لح ــش برجس نق
 محیــط زیســتی و، بــه کوتــاه ســخن، توســعٔه پایــدار ناحیــه ای 
بــر عهــده دارنــد. اگرچــه صــدری )2022( اذعــان مــی دارد 

ــعٔه  ــت آن در توس ــا و اهمی ــیس ژئوپارک ه ــرد تأس ــه »راهب ک
کشــورهای  دولتمــردان  میــان  در  فقرزدایــی  و  پایــدار 
 کشــورهای واقــع در اقلیــم خشــک 

ً
درحال توســعه، کــه غالبــا

ــیار  ــم بس ــعٔه ژئوتوریس ــرای توس ــه ب ــتند ک ــک هس و نیمه خش
ــی شناخته شــده نیســت«، در  ــوز به خوب مناســب هســتند، هن
ــدار روســتاهای دوردســت و  کشــورهای مذکــور، توســعٔه پای
ــعٔه  ــق توس ــا از طری ــیس ژئوپارک ه ــه تأس ــروم ب ــق مح مناط
 Farsani( ــت ــورده اس ــره خ ــق گ ــن مناط ــم در ای ژئوتوریس
ــان آســتانه و همــکاران، 1401(. بدیهــی  et al., 2012؛ درب
اســت چنیــن توســعه ای بــه مدیریــت در تمامــی ابعــاد آن نیــاز 
ــا،  ــدار ژئوپارک ه ــعٔه پای ــت و توس ــوص مدیری دارد. درخص
طبــق اســتانداردهای یونســکو )2020 ,2016(، ارائــٔه مــدل 
ــام از قبیــل تجهیــز  مدیریتــی در ژئوپارک هــای نامــزد ثبــت ن
شــدن بــه زیرســاخت های گردشــگری ای -- ماننــد امکانــات 
موجــود بــرای ارائــٔه تفســیر میــراث بــه بازدیدکننــدگان 
غیررســمی - تفریحی  آمــوزش  ســاده تر،  عبارتــی  )بــه 
ــات  ــزء الزام ــی -- ج ــٔه محل ــوزش جامع ــگران( و آم گردش
تأســیس و ابقــای هــر چهــار ســال یک بــار آن در شــبکٔه 
ارزیابــان  دوره ای  بازدیــد  )طبــق  ژئوپارک هــا2  جهانــی 

ــت.  ــکو( اس یونس

در  فهرست  به  ثبت شدۀ جهانی  ژئوپارک های  تعداد  آخرین  مشاهدۀ  برای   .1
حال تغییر سازمان یونسکو در پیوند برخط ذیل مراجعه فرمایید: 

www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-
sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/

2. Global Geopark Network (GGN(

شکل 1: عناصر اصلی برای راه اندازی ژئوتوریسم در ژئوپارک یا ژئوسایت منفرد. در این مدل مفهومی، مؤلفه های اصلی با کادر 
.)Sadry, 2021a: 11( مشکی پررنگ و سایر مؤلفه ها با خط تیره نشان داده شده اند
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ــمیت  ــه رس ــکو، در ب ــازمان یونس ــدف س ــه ه ازآن جاک
توســعٔه  جهانــی1  ژئوپارک هــای  برنامه هــای  شــناختن 
ــت  ــناختی2 اس ــراث زمین ش ــاس می ــدار براس ــگری پای گردش
)UNESCO, 2016b(. آمــوزش یکــی از ســه فلســفٔه اصلــی 
ــی  ــگری در برپای ــعٔه گردش ــت و توس ــار حفاظ ــکو در کن یونس
در   .)UNESCO, 2000, 2020( اســت  ژئوپارک هــا 
ــان  ــارک نش ــیس ژئوپ ــای الزم در تأس ــٔه مؤلفه ه ــکل 1، کلی ش
به صــورت  ژئوپارک هــا  در  »آمــوزش«  اســت.  شــده  داده 
ــیع و گســترده  ــی وس ــت و مفهوم ــای غیررســمی اس آموزش ه
دارد و از آمــوزش جامعــٔه محلــی )پیــش از تأســیس ژئوپــارک، 
ــس  ــش و پ ــان پی ــوزش کارکن ــا آم ــهیلگری( ت ــب تس در قال
و  بازآمــوزی کارکنــان(  )به صــورت دوره هــای  تأســیس  از 
ــا  ــمی ب ــوزش غیررس ــب »آم ــگران در قال ــوزش گردش ــا آم ت
ــرد  ــر می گی ــا »تفســیر«( را درب رویکــرد تفســیری« )هــم ارز ب

ــکاران، 1401).  ــدری و هم ــی ص )نکوئ
ــت  ــارت اس ــیر عب ــم3 )2013(، تفس ــف َه ــق تعری طب
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــر مأموریــت ب ــی ب از »رویکــرد مبتن
هــدف تحریــک مخاطبــان به منظــور کشــف معنــای شــخصی 
ــراد و  ــا، اف ــیا، مکان ه ــا اش ــخصی ب ــات ش ــاد ارتباط و ایج
ــی در  ــمی )حت ــای غیررس ــوص آموزش ه ــم«. درخص مفاهی
ســایت های گردشــگری(، شــاید بــه جرئــت بتــوان گفــت کــه 
ــای  ــراد، از آموزش ه ــی اف ــمی در زندگ ــای غیررس آموزش ه
ایفــا  گوناگــون  جوامــع  در  جدی تــری  نقــش  رســمی، 
ــزاری  ــٔه اب ــا این کــه آمــوزش رســمی به منزل ــرا »ب ــد؛ زی می کنن
ــه  ــت، آنچ ــده اس ــل آین ــت نس ــرای تربی ــر ب ــروری و مؤث ض
ــای  ــیع آن و ارتق ــترٔه وس ــت در گس ــت تربی ــت اس دارای اهمی
کیفــی ســطح فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی نســل 
حاضــر اســت کــه امــروزه تحــت عنــوان آمــوزش غیررســمی4 
در جوامــع مطــرح اســت« )ابراهیــم زاده و محمــدداودی، 
ــکو،  ــی یونس ــبکٔه جهان ــای ش ــن رو، ژئوپارک ه 1388). ازای
بــرای تمدیــد رونــد پایــداری فعالیت هــای خــود، برنامه هــای 
ــد  ــط زیســتی را در نظــر می گیرن اقتصــادی، اجتماعــی و  محی
ــی و  ــای آموزش ــٔه فعالیت ه ــه ارائ ــته ب ــا وابس ــی  آن ه ــه تمام ک
ــیس، در  ــل از تأس ــمی  قب ــری غیررس ــای یادگی ــاد فضاه ایج
ــت  ــا اس ــه کار ژئوپارک ه ــروع ب ــس از ش ــیس و پ ــن تأس حی
)مثــل، همگانی ســازی علــم زمین شناســی و آموزش هــای 
 محیــط زیســتی در درون ژئوپارک هــا(. در حــال حاضــر، 
ــران  ــی مدی ــارت اساس ــه مه ــم ب ــت ژئوتوریس ــی مدیری توانای
ــرا »صنعــت ژئوتوریســم  ــل شــده اســت؛ زی ژئوپارک هــا تبدی
ــی  ــتیبان مال ــا و پش ــن آموزش ه ــادی ای ــٔه اقتص ــٔه محرک چرخ

1. The approval of the Global Geoparks Programme by UNESCO
2. Geoheritage
3. Ham
4. Non-formal education

ــارک  ــل ژئوپ ــناختی داخ ــراث زمین ش ــت از می ــور حفاظ از ام
ــد کــه ژئوپارک هــا،  ــه نمان اســت« )Martini, 2000(. ناگفت
ــتند،  ــم هس ــدٔه ژئوتوریس ــفی، زایی ــک و فلس کادمی ــر آ از نظ
همان طــوری کــه جنبــش ژئوپارک هــا از تعریــف ژئوتوریســم 
 .(Hose, 2010: 266-267( اســت  شــده  متولــد 
ــارک  ــم ژئوپ ــأ در درک مفاهی ــدن خ ــود آم ــه وج ــن رو، ب ازای
فعالیت هــا  برخــی  انجــام  در  قصــور  و  عدم شــناخت  و 
)ازجملــه فعالیت هــای آموزشــی غیررســمی(  اختــالل جــدی 

ــی آورد.  ــود م ــه وج ــداری آن ب در پای
بــازرس وقــت یونســکو، در ســال 2012 میــالدی، 
دو دلیــل اصلــی حــذف ژئوپــارک قشــم را عدم تمکیــن و 
ــرای  ــارک در »اج ــن ژئوپ ــی ای ــٔه مدیریت ــذاری مجموع فروگ
مفاهیــم و ســیاق علمــی ژئوتوریســم موجــود در غــرب از یــک 
ــا  ــی ژئوپارک ه ــبکٔه جهان ــف در ش ــارکت ضعی ــرف و مش ط
 Sadry, 2021b:( از طــرف دیگــر« اعــالم کــرده اســت
545(. ایــن اعــالم نظــر حاکــی از آن اســت کــه هنــوز مســئلٔه 
مدیریــت ژئوتوریســم جــزء مســائل مهــم ژئوپارک هــای فعلــی 
ــای  ــه تالش ه ــه ب ــا توج ــود و، ب ــی می ش ــور تلق ــی کش و آت
ــت.  ــده اس ــل نش ــمگیری حاص ــت چش ــده، موفقی به عمل آم
)Hose, 2000؛  بســیاری  پژوهشــگران  طرفــی،  از 
ــی صــدری،  هــوز، 1387؛ داولینــگ و نیوســام، 1387؛ نکوئ
1398؛ Dowling & Newsome, 2018) معتقــد هســتند 
ــٔه تفســیر در صنعــت ژئوتوریســم عامــل اصلــی موفقیــت  ارائ
ــداری  ــت و پای ــی در موفقی ــل اصل  عام

ً
ــا ــت و متعاقب آن اس

ــی  ــر نکوئ ــق نظ ــر، طب ــرف دیگ ــت. از ط ــی اس ــر ژئوپارک ه
آن  زیرســاخت های  و  میــراث  »تفســیر  صــدری )1396(، 
ــل  ــگری در داخ ــت گردش ــده در صنع ــزء ارکان مغفول مان ج
ــا  ــا در این ج ــگران )ی ــوزش گردش ــرا آم ــت«؛ زی ــور اس کش
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــناختی5( فعالیت ــراث زمین ش ــیر می تفس
درک ارزش میــراث منطقــه به ویــژه میــراث زمین شــناختی 
ــا  ــن ب ــوم زمی ــازی عل ــت و همگانی س ــط زیس ــظ محی و حف
ــود  ــام می ش ــژه ای انج ــول وی ــا اص ــی و ب ــای تفریح روش ه
کــه در کشــورهای پیشــرفتٔه جهــان دســت کم 100 ســال 
ــینٔه  ــال پیش ــی )Beck et al., 2018( و 50 س ــینٔه تجرب پیش
ــای  ــی و کتاب ه ــار علم ــاس آث ــگاهی دارد6 و براس کار دانش
)بــک  امریــکا  متحــدٔه  ایــاالت  دانشــگاه های  در  درســی 
ــت  ــا اس ــدان معن ــن ب ــود. ای ــام می ش ــل، 1396( انج و کیب
ــی  ــی اساس ــا چالش ــران ب ــم در ای ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــه نظ ک

ــت.  ــه رو اس روب
بنابرایــن، پــس از بررســی مدل هــا و نظریــات و ادبیــات 
ــه  ــا توج ــه ب ــان داد ک ــی نش ــینٔه تجرب ــان، پیش ــق در جه تحقی

5. Geo-interpretation
6. مراجعــه شــود بــه کتــاب تیلــدن )1957( کــه نخســتین کتــاب درســی تفســیر 

ــت. در جهان اس



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

بررسی میزان کاربست ابعاد و مؤلفه های نظام تفسیر ژئوتوریسم
 به منظور ارائۀ مدل مفهومی مناسب در ژئوپارک جهانی قشم

نکوئی صدری   و همکاران 108

14
01

یز 
 پائ

م،
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

ــوب در  ــن چهارچ ــه ای در ای ــوع، مطالع ــودن موض ــو ب ــه ن ب
داخــل کشــور و ارائــٔه مدلــی بــرای نظام تفســیر ژئوتوریســم در 
 دو 

ً
داخــل یــا در ســطح جهانــی انجــام نشــده اســت و صرفــا

پژوهــش بــا سرپرســتی پژوهشــگران داخلــی یعنــی فارســانی 
ــده و  ــر ش ــی منتش ــان انگلیس ــه زب ــکاران )2018( )ب و هم
ــم از  ــی ژئوتوریس ــس جهان ــاب رفرن ــم کت ــل هفده در فص
داولینــگ و نیوســام )2018(( و پژوهــش جدیدتــر از نکوئــی 
پژوهشــی  مقالــه ای  )در   )1401( همــکاران  و  صــدری 
بــه زبــان فارســی بــا بهره گیــری از روش کیفــی تحلیــل 
مضمــون روی تمامــی منابــع رفرنــس جهانــی ژئوتوریســم بــه 
ــام  ــای نظ ــاد و مؤلفه ه ــایی ابع ــرای شناس ــی ب ــان انگلیس زب
تفســیر ژئوتوریســم( انجــام شــده اســت کــه در ذیــل به طــور 

ــوند.  ــرح داده می ش ــه ش خالص
تفســیر 	• نظــام   )2018( همــکاران  و  فارســانی 

ــٔه  ــج مؤلف ــامل پن ــی ش ــر کیف ــم را از نظ ژئوتوریس
و  گاهــی  »آ »هنــر«،  »فّنــاوری«،  »تفریــح«، 
تخصــص علمــی« و »مشــارکت داوطلبــان و مردم 
ــن  ــا ای ــد، ام ــی کرده ان ــی« شناســایی و معرف محل
ــا را  ــن مؤلفه ه ــت ای ــزان کاربس ــگران می پژوهش
بــرای ارائــٔه یــک مــدل کّمــی مناســب در ژئوپــارک 

ویــژه ای در جهــان بررســی نکرده انــد.
نکوئــی صــدری و همــکاران )1401(، بــا انجــام 
ــوم   از مفه

ً
ــدی، اوال ــع جدی ــی جام ــش کیف پژوه

تفســیر در صنعــت گردشــگری تحــت عنــوان 
»آمــوزش غیررســمی بــا رویکــرد تفســیری« بــرای 
نخســتین بــار نــام برده انــد و، ضمــن ارتقــای 
ــانی  ــر از فارس ــتخراجی فوق الذک ــٔه اس ــج مؤلف پن
ــه  ــی مؤلف ــه س ــا را ب ــکاران )2018(، آن ه و هم
)مراجعــه شــود بــه جــدول 1( در هفــت ُبعــد ذیــل 
ــامل  ــد ش ــت ُبع ــن هف ــد. ای ــته بندی کرده ان دس

ــوا«، »مــکان«،  ــا »آموزشــگر«، »محت »مفســر« ی
»مخاطــب«  و  »ابــزار«  »شــیوه«،  »اصــول«، 
ــی  ــد اصل ــت ُبع ــت هف ــر اس ــایان ذک ــتند. ش هس
پایــه(،  مضمــون   7 )دارای  آموزشــگر  شــامل 
پایــه(،  محتــوای آموزشــی )دارای 5 مضمــون 
ــه(،  ــون پای ــی )دارای 2 مضم ــای آموزش مکان ه
پایــه(،  مضمــون   5 )دارای  آموزشــی  اصــول 
شــیوه های آموزشــی )دارای 3 مضمــون پایــه(، 
و  پایــه(،  مضمــون   3 )دارای  آموزشــی  ابــزار 
ــه(، را  ــون پای ــی )دارای 5 مضم ــان آموزش مخاطب
بطــور کیفــی دســته بنــدی معرفی کــرده انــد )برای 
ــرای  ــده ب ــع به کارگرفته ش ــت مناب ــی از فهرس گاه آ
اســتخراج ابعــاد و مؤلفه هــای وضعیــت مطلــوب، 
ــکاران،  ــدری و هم ــی ص ــه نکوئ ــود ب ــه ش مراجع
نیــز  پژوهشــگران  ایــن  شــوربختانه   .)1401
ــور  ــه را به منظ ــی مؤلف ــن س ــت ای ــزان کاربس می
ــٔه مدلــی مناســب بــرای ژئوپارکــی خــاص در  ارائ
ــٔه  ــد. ســی مؤلف ــا جهــان بررســی نکرده ان ــران ی ای
مذکــور )جــدول 1( بــا چهــار مؤلفــه از پنــج 
مؤلفــٔه فارســانی و همــکاران )2018( در پژوهــش 
ــه  ــا توجــه ب ــن، ب ــد. بنابرای ــی هم پوشــانی دارن قبل
بــا  مقایســه  در  مؤلفه هــا،  چشــمگیر  ارتقــای 
ــوت  ــاط ق ــه از نق ــود ک ــر از خ ــای قبل ت پژوهش ه
آن پژوهــش جامــع بــوده اســت، در پژوهــش 
ــٔه  ــت و ارائ ــزان کاربس ــی می ــرای بررس ــر، ب حاض
ــم، از  ــرٔه قش ــی جزی ــارک جهان ــرای ژئوپ ــدل ب م
ابعــاد هفت گانــه و ســی مؤلفــٔه نکوئــی صــدری و 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــکاران )1401( اس هم

جدول 1: سی مؤلفٔه  نظام تفسیر ژئوتوریسم )وضعیت آرمانی( )نکوئی صدری و همکاران، 1401(

مؤلفه هاردیف

1
ایجاد ارتباط مخاطب با جهان 

اطراف

دانش به روز2

فن بیان و مهارت های سخنرانی3

تجسم پذیر کردن دانش4

عشق5

الگو، الهام بخش و حیرت انگیز بودن6

7
بازیگری حرفه ای و قدرت اجرای 

هنرهای نمایشی

8
ICT )فّناوری اطالعات و ارتباطات 

یا فاوا(

مؤلفه هاردیف

HT )فّناوری پیشرفته(9

10
فّناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( 

و فّناوری پیشرفته به طور توأمان

ایجاد جرقٔه ذهنی11

ایجاد برانگیزش12

ایجاد تجربٔه بهینه13
کسب درآمد14
کمک به تعالی معنوی15

کودکان16

نوجوانان17

بزرگ ساالن18
سالمندان19

مؤلفه هاردیف

گروه های خاص20
تماشاچیان21

اطالعات دموگرافیک22

هنر23

مکان های روباز24

مکان های مسقف25

کلی گویی26

طرح داستان27

گزیده گویی28

گزیده نمایی29

گزیده نویسی30
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پژوهــش حاضــر تــالش دارد، ضمــن بهره گیــری از 
مؤلفه هــای شناسایی شــده قبلــی )جــدول 1(، بــرای وضعیــت 
آرمانــی ژئوپارکــی مفــروض، مدلــی متناســب بــا نظــام تفســیر 
ــه  ــم ارائ ــرٔه قش ــی جزی ــارک جهان ــژه در ژئوپ ــم به وی ژئوتوریس
ــالش  ــش ت ــن پژوه ــده، ای ــائل ذکرش ــه مس ــه ب ــا توج ــد. ب ده

دارد بــه ســه پرســش اساســی در ایــن حــوزه پاســخ دهــد:
1- وضعیــت موجــود نظــام تفســیر ژئوتوریســم )آموزش 
غیررســمی بازدیدکننــدگان( در ژئوپــارک جهانــی جزیــرٔه قشــم 

در کشــور چگونــه اســت؟
ــم در  ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــرای نظ ــی را ب ــه مدل 2- چ

ــه داد؟ ــوان ارائ ــم می ت ــرٔه قش ــی جزی ــارک جهان ژئوپ
ــیر  ــام تفس ــنهادی نظ ــدل پیش ــب م ــٔه تناس ــار و درج 3- اعتب
ــه  ــه چ ــان ب ــر متخصص ــم از نظ ــارک قش ــم در ژئوپ ژئوتوریس

ــت؟ ــزان اس می

روش پژوهش
ــرای شناســایی وضعیــت مطلــوب،  ــن پژوهــش، ب در ای
ــدری و  ــی ص ــین نکوئ ــی پیش ــٔه کیف ــاری مطالع ــٔه آم از جامع
ــایت های  ــع، وب س ــن مناب ــه از آخری ــکاران )1401(، ک هم
یونســکو و اســناد معتبــر  ژئوپارک هــای تحــت حمایــت 
ــره  ــم و غی ــس ژئوتوریس ــاب رفرن ــت کت ــامل هف ــی ش جهان
بــه دســت آمــده بــود، به منزلــٔه مبنــای کار کّمــی و تهیــٔه 
ــزان  ــث می ــود از حی ــت موج ــنجش وضعی ــش نامه و س پرس
ــب  ــی مناس ــدل مفهوم ــٔه م ــا و ارائ ــاد و مؤلفه ه ــت ابع کاربس

ــد. ــتفاده ش ــم اس ــرٔه قش ــی جزی ــارک جهان ــرای ژئوپ ب
در بخــش کّمــی، بــرای تعییــن وضعیــت موجــود، کلیــٔه 
ــر  ــم )382 نف ــرٔه قش ــی جزی ــارک جهان ــدگان ژئوپ بازدیدکنن
کــه در ایــام نــوروز 1398 یعنــی از بــازٔه 20 اســفندماه 1397 
ــایت ها  ــد از ژئوس ــغول بازدی ــاه 1398 مش ــا 20 فروردین م ت
بودنــد( در نظــر گرفتــه شــدند. ایــن امــر بــا اتــکا بــه جامعــٔه 
ــفندماه  ــازٔه 20 اس ــی ب ــال 1397 )یعن ــد س ــام عی ــاری ای آم
1396 تــا 20 فروردین مــاه 1397( و ســال های پیــش از آن 
ــوه، درٔه  ــٔه چاهک ــایت های تنگ ــن رو، ژئوس ــد. ازای ــام ش انج
ســتاره ها، غــار نمکــدان، درٔه تندیس هــا و مــوزٔه ژئوپــارک 
توجــه  مــورد  ژئوســایت هایی  مهم تریــن  به ترتیــب  قشــم 
بازدیدکننــدگان بودنــد کــه مبنــای کار پژوهشــگران ایــن 
ــردی و  ــدف کارب ــا ه ــق ب ــن تحقی ــد. ای ــرار گرفتن ــق ق تحقی
بــه روش  به شــیؤه توصیفی - پیمایشــی  بــه روش کّمــی و 
گــردآوری  بــرای  شــد.  انجــام  دســترس  در  نمونه گیــری 
ــب  ــد. ضری ــتفاده ش ــاخته اس ــش نامٔه محقق س ــا از پرس داده ه
ــنجش  ــزار س ــش نامه )اب ــدٔه پرس ــاخ محاسبه ش ــای کرونب آلف
وضعیــت موجــود( 976/. بــه دســت آمــد کــه پایایــی ابــزار را 

نشــان می دهــد.

آمــار  شــاخص های  از  داده هــا  تحلیــل  به منظــور 
عاملــی  تحلیــل  از روش  اســتنباطی  آمــار  در  و  توصیفــی 
  tنســخٔه 3/3( و آزمــون Smart Pls تأییــدی )بــا نرم افــزار
ضریــب   )26 نرم افــزار SPSS نســخٔه  )بــا  تک نمونــه ای 
ــتر  ــات بیش ــد. جزئی ــتفاده ش ــیر اس ــل مس ــتگی و تحلی هم بس
ــده  ــه ش ــؤال ارائ ــر س ــک ه ــه تفکی ــش ب ــای پژوه در یافته ه

ــت. اس

یافته های پژوهش
یســم  1- وضعیــت موجــود نظــام تفســیر ژئوتور
ژئوپــارک  در  بازدیدکننــدگان(  غیررســمی  )آمــوزش 

جهانــی جزیــرهٔ قشــم در کشــور چگونــه اســت؟
ــای  ــرداری از مؤلفه ه ــدن و بهره ب ــخص ش ــس از مش پ
تفســیر  )نظــام  ژئوســایت ها  از  بازدیدکننــدگان  آمــوزش 
ــه، چگونگــی  ــن مرحل ــق، در ای ــات تحقی ژئوتوریســم( از ادبی
ــن  ــاظ میانگی ــده از لح ــای استخراج ش ــودن مؤلفه ه ــادار ب معن
به دســت آمده تحلیــل شــد. همان طــوری کــه ذکــر شــد، 
به منظــور مقایســٔه وضــع موجــود بــا وضــع مطلــوب، تمامــی 
ــزار  ــه در اب ــد، ک ــت ُبع ــا در هف ــته بندی آن ه ــا و دس مؤلفه ه
 
ً
ســنجش وضعیــت موجــود بــه کار گرفتــه شــدند، قبــال
ــق  ــای موف ــی در ژئوپارک ه ــر جهان ــای معتب ــاس روش ه براس
ــده  ــتخراج ش ــی اس ــه روش کیف ــی( ب ــت آرمان ــان )وضعی جه

ــد.  بودن
بــود کــه  ایــن مطلــب  ایــن مرحلــه تعییــن  هــدف 
پیشــین  پژوهــش  در  کــه  ابعــاد هفت گانــه،  از  کدام یــک 
حــال  در  شــده اند،  خالصــه  ســی گانه  مؤلفه هــای  در 
ــن(  ــم )ژئو-اینترپریتیش ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــر، در نظ حاض
در ژئوپــارک جهانــی جزیــرٔه قشــم در وضعیــت مطلــوب 
ــا  ــگران ب ــه، پژوهش ــن مرحل ــد. در ای ــرار دارن ــوب ق ــا نامطل ی
ــودن آن هــا و  ــادار ب ــرای بررســی معن ــٔه داده هــا، ب وارســی اولی
ــت آمده از  ــای به دس ــی داده ه ــار توصیف ــی آم ــٔه بررس در مرحل
پرســش نامٔه خودســاخته، وضعیــت موجــود را بــه شــرح ذیــل 

ــد. ــی کردن بررس
الــف( ُبعــد آموزشــگر: در ُبعــد آموزشــگر و زیرابعــاد 
آموزشگر/مفســر ســوم شــخص، در تمــام مؤلفه هــا، اکثــر 
ــم را  ــیار ک ــم و بس ــی ک ــای 1 و 2 یعن ــرکت کنندگان گزینه ه ش
انتخــاب کــرده بودنــد. درصــد انتخــاب گزینــٔه متوســط تنها در 
مؤلفــٔه عشــق بــه 14/6 درصــد می رســید و در ســایر مؤلفه هــا 
از 5 و 6 درصــد تجــاوز نمی کــرد. در مؤلفه هــای ایجــاد 
ارتبــاط مخاطــب بــا جهــان اطــراف، تجســم پذیر کــردن 
دانــش و عشــق، هیچ کــدام از شــرکت کنندگان گزینه هــای 
ــد.  ــرده بودن ــاب نک ــاد را انتخ ــیار زی ــاد و بس ــی زی 3 و 4 یعن
ــای  ــان و مهارت ه ــن بی ــه روز، ف ــش ب ــای دان ــط در مؤلفه ه فق
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ــن  ــودن، بی ــز ب ــش و حیرت انگی ــو، الهام بخ ــخنرانی و الگ س
1 الــی 3 درصــد شــرکت کنندگان گزینــٔه زیــاد و بســیار زیــاد 
را انتخــاب کــرده بودنــد. درمجمــوع، نتایــج توصیفــی نشــان 
ــد در  ــن بع ــای ای ــاخص ها و مؤلفه ه ــت ش ــد وضعی می ده

 نامطلوبــی قــرار دارنــد.
ً
ســطح کامــال

ب( ُبعــد اصــول: در ُبعــد اصــول آمــوزش غیررســمی 
ــیر  ــام تفس ــول نظ ــارک )اص ــیری در ژئوپ ــرد تفس ــا رویک ب
اکثــر  مؤلفه هــا،  تمــام  در  زیرابعــادش،  و  ژئوتوریســم( 
ــم  ــیار ک ــم و بس ــی ک ــای 1 و 2 یعن ــرکت کنندگان گزینه ه ش
را انتخــاب کــرده بودنــد. میــزان 2/2 درصــد گزینــٔه متوســط 
را در مؤلفــٔه ایجــاد جرقــٔه ذهنــی، 2/93 درصــد همــان گزینــه 
را در مؤلفــٔه ایجــاد برانگیــزش، 6/6 درصــد در مؤلفــٔه کســب 
ــه تعالــی معنــوی  درآمــد و 7/27 درصــد در مؤلفــٔه کمــک ب
را انتخــاب کردنــد. گزینــٔه زیــاد توســط کســر کمــی )زیــر 2 
ــٔه  ــی در مؤلف ــد. ول ــاب ش ــخ دهندگان انتخ ــد( از پاس درص
کمــک بــه تعالــی معنــوی، ایــن گزینــه توســط 18/49 درصــد 
ــج توصیفــی نشــان می دهــد  انتخــاب شــد. درمجمــوع، نتای
ــن ُبعــد در ســطح  ــت شــاخص ها و مؤلفه هــای ای کــه وضعی

ــرار دارد. ــی ق  نامطلوب
ً
کامــال

ج( ُبعــد محتــوا: در ُبعــد محتــوای نظــام تفســیر 
اکثــر  مؤلفه هــا،  تمــام  در  زیرابعــادش،  و  ژئوتوریســم 
ــم  ــیار ک ــم و بس ــی ک ــای 1 و 2 یعن ــرکت کنندگان گزینه ه ش
را انتخــاب کــرده بودنــد. میــزان 4/4 درصــد گزینــٔه متوســط 
را در مؤلفــٔه کلی گویــی، 16 درصــد همــان گزینــه را در 
ــی  ــٔه گزیده گوی ــٔه طــرح داســتان، 2/51 درصــد در مؤلف مؤلف
ــد در  ــی و 8/8 درص ــٔه گزیده نمای ــد در مؤلف و 49/95 درص
مؤلفــٔه گزیده نویســی را انتخــاب کردنــد. گزینــٔه زیــاد توســط 
ــاب  ــخ دهندگان انتخ ــد( از پاس ــر 10 درص ــی )زی ــر کم کس

شــد.
یســم:  ژئوتور تفســیر  نظــام  مخاطبــان  ُبعــد  د( 
درخصــوص ُبعــد مخاطبــان و زیرابعــاد آن، نتایــج زیــر 
ــی  ــنی و تمام ــای س ــد گروه ه ــد: در زیرُبع ــت آمدن ــه دس ب
ــای  ــرکت کنندگان گزینه ه ــد از ش ــای آن، 82/6 درص مؤلفه ه
ــد  ــد و 17/4 درص ــرده بودن ــاب ک ــم را انتخ ــیار ک ــم و بس ک
از شــرکت کنندگان نیــز گزینــٔه متوســط را انتخــاب کــرده 
بودنــد. امــا شــرکت کنندگان، در هیچ کــدام از مؤلفه هــا، 
ــد.  ــرده بودن ــاب نک ــاد را انتخ ــیار زی ــاد و بس ــای زی گزینه ه
ــالمت  ــزان س ــٔه می ــاص و در مؤلف ــای خ ــد گروه ه در زیرُبع
ــم و  ــای ک ــرکت کنندگان گزینه ه ــی  ش ــمی – ذهنی، تمام جس
بســیار کــم و همچنیــن، در مؤلفــٔه تماشــاچیان، 82/6 درصــد 
ــط  ــٔه متوس ــد گزین ــم و 17/4 درص ــیار ک ــم و بس ــٔه ک گزین
شــرکت کنندگان  از  هیچ کــدام  بودنــد.  کــرده  انتخــاب  را 
ــد.  ــرده بودن ــاب نک ــاد را انتخ ــیار زی ــاد و بس ــای زی گزینه ه

درنهایــت، در زیرُبعــد اطالعــات دموگرافیــک و مؤلفــٔه تعــداد 
ــم  ــای ک ــد گزینه ه ــایت، 95/6 درص ــد از آن س ــٔه بازدی تجرب
و بســیار کــم و فقــط 4/4 درصــد گزینــٔه متوســط را انتخــاب 
ــام  ــالت و زادگاه تم ــای تحصی ــا در مؤلفه ه ــد. ام ــرده بودن ک
ــاب  ــم را انتخ ــیار ک ــم و بس ــای ک ــرکت کنندگان گزینه ه ش

ــد. ــرده بودن ک
ــم: در  یس ــیر ژئوتور ــام تفس ــیوه های نظ ــد ش ــ ( ُبع ه
ُبعــد شــیؤه آمــوزش نیــز، بیشــترین افــراد بــه ســؤاالت پاســخ 
ــا  ــیار ی ــٔه بس ــد، گزین ــن بع ــد. در ای ــم دادن ــی ک ــا خیل ــم ی ک
بســیار زیــاد از ســوی پاســخ دهندگان انتخــاب نشــد و کمتــر 

از یــک درصــد از افــراد گزینــٔه متوســط را انتخــاب کردنــد.
و( ُبعــد مــکان: در بعــد مکان هــای نظــام تفســیر 
ــی از  ــد باالی ــاد، درص ــایر ابع ــد س ــز همانن ــم نی ژئوتوریس
افــراد گزینــٔه کــم یــا بســیار کــم را در همــٔه مؤلفه هــا انتخــاب 
ــا(  ــیرها )ژئوتریل ه ــای مس ــط، در مؤلفه ه ــد و فق ــرده بودن ک
ــاد را  ــٔه زی ــراد گزین ــد از اف ــایت، 4/4 درص ــل ژئوس و در مح

ــد. ــاب کردن انتخ
ــوزش،  ــزار آم ــد اب ــوع، در ُبع ــزار: درمجم ــد اب ز( ُبع
اکثریــت شــرکت کنندگان گزینه هــای کــم و بســیار کــم 
را انتخــاب کــرده بودنــد. در مؤلفــٔه فّنــاوری اطالعــات و 
ــیار  ــم و بس ــای ک ــد گزینه ه ــاوا(، 87/7 درص ــات )ف ارتباط
ــاوری  ــرفته، فّن ــاوری پیش ــای فّن ــن، در مؤلفه ه ــم و همچنی ک
ــور  ــرفته )به ط ــاوری پیش ــاوا( و فّن ــات )ف ــات و ارتباط اطالع
توأمــان( به ترتیــب 97/8 درصــد و 96/9 درصــد گزینه هــای 
کــم و بســیار کــم را انتخــاب کــرده بودنــد. در مؤلفــٔه فّنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات )فــاوا(، 12/3 درصــد مؤلفــٔه فّنــاوری 
پیشــرفته، 2/2 درصــد مؤلفــٔه فّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــد  ــان( و 3/1 درص ــور توأم ــرفته )به ط ــاوری پیش ــاوا( و فّن )ف
ــد.  ــرده بودن ــاب ک ــط را انتخ ــٔه متوس ــرکت کنندگان گزین ش
ــیار  ــاد و بس ــای زی ــرکت کنندگان گزینه ه ــدام از ش ــا هیچ ک ام
ــوارد  ــه در م ــوری ک ــد. همان ط ــرده بودن ــاب نک ــاد را انتخ زی
از مؤلفه هــای نظــام  فــوق توضیــح داده شــد، هیچ یــک 
ــادار  ــاس معن ــری مقی ــن نظ ــا میانگی ــم ب ــیر ژئوتوریس تفس
نیســتند و نمــرٔه مؤلفه هــا از میانگیــن نظــری یــا متوســط 
ــه از  ــت ک ــا اس ــدان معن ــب ب ــن مطل ــت. ای ــر اس کوچک ت
ــور  ــای مذک ــی مؤلفه ه ــت کنون ــدگان وضعی ــر بازدیدکنن نظ
 نامطلــوب و از حــد متوســط پایین تــر اســت. هرچنــد 

ً
نســبتا

تمامــی ابعــاد از میانگیــن نظــری پایین تــر هســتند، درکل 
ُبعــد آموزشــگر از ســایر ابعــاد بــه میانگیــن نظــری نزدیک تــر 
اســت. پاییــن بــودن تمامــی مؤلفه هــا از حــد متوســط 
ــه  ــت. ب ــادار اس ــاری معن ــاظ آم ــری از لح ــن نظ ــا میانگی ی
ــی  ــدگان، وضعیــت کنون ــر نظــر بازدیدکنن ــا ب ــان دیگــر، بن بی

ــت. ــب اس ــوب و نامناس ــور نامطل ــای مذک مؤلفه ه
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۲- چــه مدلــی را می تــوان بــرای نظــام تفســیر 
یســم در ژئوپــارک جهانــی جزیــرهٔ قشــم ارائــه داد؟ ژئوتور
ــم  ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــرای نظ ــدل ب ــٔه م ــور ارائ به منظ
مراحــل گوناگــون بــه شــرح ذیــل انجــام شــد: ایــن پژوهــش بــا 
ــا  ــدادی و ب ــاهده های پس روی ــاس مش ــتگی براس روش هم بس
تحلیــل رگرســیون از نــوع معــادالت ســاختاری بــه پیش بینــی 
متغیــر وابســته از طریــق مجموعــه ای از متغیرهــای توضیحــی 
ــش  ــدف پژوه ــر، ه ــان دیگ ــه بی ــرد. ب ــدام ک ــی اق و میانج
ارائــٔه مــدل بــرای نظــام تفســیر ژئوتوریســم در ژئوپــارک 
جهانــی جزیــرٔه قشــم بــود کــه شــواهد و داده هــای آن از طریــق 
ــال  ــی نرم ــرای بررس ــود. ب ــده ب ــع آوری ش ــش نامه جم پرس
بــودن توزیــع داده هــا از آزمــون کولموگروف  - اســمیرنف 
1و بــرای بررســی وجــود یــا عدم وجــود هم  خطــی شــدید 

ــاس  ــد. براس ــتفاده ش ــس( اس ــورم واریان ــاخص VIF )ت از ش
ــا داری  ــطح معن ــمیرنف، س ــون کولموگروف  - اس ــج آزم نتای
محاسبه شــده بــرای همــٔه شــاخص ها کمتــر از 0/05 بــه 
ــد، از  ــا رد  ش ــودن داده ه ــال ب ــه نرم ــد و، ازآن جاک ــت آم دس
روش حداقــل مربعــات جزئــیPLS( 2( اســتفاده شــد؛ چراکه 
روش تخمیــن PLS  ضرایــب را به گونــه ای تعییــن می کنــد 
کــه مــدل حاصلــه بیشــترین قــدرت تفســیر و توضیــح را داشــته 
باشــد و بتوانــد، بــا باالتریــن دقــت و صحــت، متغیــر وابســتٔه 
محدودیت هایــی  برخــالف  و،  کنــد  پیش بینــی  را  نهایــی 
ــد  ــا چن ــک ی ــخ، ی ــر پاس ــع متغی ــودن توزی ــوم ب ــل نامعل مث
ــر توضیحــی  ــن متغی ــال چندی ــان در قب ــر پاســخ را هم زم متغی

ــد.  ــازی کن الگوس

2. Partial Least Square 1. Kolmogorov-Smirnov

جدول ۲: شرایط برقراری پایایی و روایی همگرا

شاخصحد مجازمنبع

)هایر و همکاران، 1397)

پایاییCR<0/7 و آلفای کرونباخ باالی 0/7 باشند.

•	(t<1/96( بارهای عاملی باید معنادار باشند

بارهای عاملی استاندارد باید بزرگ تر از 0/4 باشند.	•

•	CR<AVE

•	AVE<0/5

•	Rho_A<0/06

روایی همگرا

AVE<MSVروایی واگرا

بــرای بررســی هم خطــی میــان  ایــن پژوهــش،  در 
شــاخص ها از شــاخص VIF )تــورم واریانــس( اســتفاده شــد 
و تمامــی  شــاخص ها بــا تــورم واریانــس کمتــر از 4 بــه دســت 
آمدنــد. ازایــن رو، هم خطــی میــان شــاخص ها در ســطح 
، بــرای ارائــٔه مــدل، از روش 

ً
مطلــوب و قابل قبولــی بــود. نهایتــا

تحلیــل عاملــی تأییــدی بــرای بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهــای 
ــش نامه(  ــای پرس ــده )گویه ه ــای مشاهده ش ــی و متغیره اصل
ــدل  ــدول 2، م ــدرج در ج ــرایط من ــق ش ــد. طب ــتفاده ش اس
ــوری  ــی دارد. همان ط ــب و مطلوب ــرایط مناس ــری ش اندازه گی
ــب  ــٔه ضرای ــود، هم ــاهده می ش ــکل های 2 مش ــر ش ــه در زی ک
استانداردشــدٔه مســیر از لحــاظ آمــاری معنــادار هســتند، 
ــی 

ّ
ــٔه عل ــون رابط ــی آزم ــف خروج ــکل 1-ال ــه ش ــوری ک به ط

ــا اســتفاده از نرم افــزار اســمارت  میــان متغیرهــای تحقیــق را ب
پــی ال اس در حالــت اســتاندارد و شــکل 1-ب خروجــی 
ــتفاده  ــا اس ــق را ب ــای تحقی ــان متغیره ــی می

ّ
ــٔه عل ــون رابط آزم

ــان  ــاداری نش ــت معن ــی ال اس در حال ــمارت پ ــزار اس از نرم اف
ــل  ــری و مراح ــی نظ ــفه و مبان ــٔه فلس ــس از ارائ ــد. پ می دهن
اجرایــی، مــدل نظــام تفســیر ژئوتوریســم در ژئوپــارک جهانــی 
جزیــرٔه قشــم به صــورت شــکل 3 ارائــه شــد. همچنیــن، 
مــدل شــکل 2 )مراجعــه شــود بــه الــف و ب( درواقــع تمامــی 
معــادالت اندازه گیــری )بارهــای عاملــی مرتبــٔه اول، دوم و 
ــد.  ــون می کن ــارٔه t آزم ــتفاده از آم ــا اس ــیر( را ب ــب مس ضرای
طبــق ایــن مــدل، بــار عاملــی در ســطح اطمینــان 95 درصــد 
معنــادار اســت. در ایــن پژوهــش، بــرای ارزیابــی مــدل 
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تحلیــل عاملــی تأییــدی از شــاخص بســیار مهــم ریشــٔه دوم 
بــرآورد واریانــس خطــای تقریــب )SRMR( اســتفاده شــد. 
حــد مجــاز این شــاخص 0/1 اســت. بــرای ایــن مــدل، مقدار 
ایــن شــاخص 0/097 بــه دســت آمــد و، بــا توجــه بــه این کــه 
ــدل  ــت م ــوان گف ــت، می ت ــر اس ــد کمت ــدار 0/1 درص از مق
ــا  ــن پژوهــش ب ــرازش مناســبی داشــته اســت و داده هــای ای ب
ســاختار عاملــی و زیربنــای نظــری تحقیــق بــرازش مناســبی 
ــا ســازه های  دارد. ایــن امــر بیانگــر هم ســو بــودن ســؤاالت ب
ــٔه  ــق در مرحل ــای تحقی ــی متغیره ــرای تمام ــت. ب ــری اس نظ
ــی از  ــی ترکیب ــاخ و پایای ــای کرونب ــدار آلف اصــالح مــدل، مق
را  اندازه گیــری  ابــزار  پایایــی  بزرگ تــر شــده اند کــه   0/7

نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه این کــه تمامــی ضرایــب مثبــت 
ــتقیم  ــٔه مس ــا رابط ــن مؤلفه ه ــه بی ــد، درنتیج ــت آمدن ــه دس ب
ــج  ــن، نتای ــد. همچنی ــاهده ش ــز مش ــت نی ــتگی مثب و هم بس
 (PLS(1به دســت آمده از طریــق حداقــل مربعــات جزئــی
ــیر و  ــدرت تفس ــترین ق ــدل بیش ــه م ــان داد ک ــا نش در این ج
توضیــح را دارد و توانســته اســت، بــا دقــت و صحــت، متغیــر 
ــت  ــرای مدیری ــن، ب ــد. بنابرای ــی کن ــی را پیش بین ــتٔه نهای وابس
ــم  ــرٔه قش ــارک جزی ــت ها در ژئوپ ــی ژئوتوریس ــام آموزش نظ
بایــد بــه ســی مؤلفــه و گویه هــای آن هــا را در ایــن ژئوپــارک 

توجــه کــرد.

1. Partial Least Square

شکل 2-الف: مدل تحلیل عاملی تأییدی چندسطحی در حالت تخمین ضرایب استاندارد با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس

شکل 2-ب: مدل تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب معناداری 
با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس 
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 شکل 3: مدل پیشنهادی نظام تفسیر ژئوتوریسم در ژئوپارک جهانی جزیرٔه قشم  

۳- درجــٔه تناســب و اعتبــار ایــن مــدل از نظــر متخصصان 
چــه میزان اســت؟

مــدل طراحی شــده بــه 30 نفــر از متخصصــان ایــن حوزه 
ــه ای  ــف پنج درج ــورت طی ــان به ص ــر آن ــد. اظهارنظ داده ش
ــٔه  ــی درج ــی تک گروه ــون ت ــق آزم ــپس از طری ــم و س تنظی
تناســب مــدل ارزیابــی شــد. در تمامــی مــوارد، مقــدار آمــارٔه 
تــی از 1/96 بزرگ تــر اســت و بــرای تمامــی مؤلفه هــا در 
ســطح 0/01 معنــادار و میانگیــن آن هــا از مقــدار آزمــون 
ــان، از  ــد اطمین ــطح 99 درص ــدل، در س ــه م ــت ک ــر اس باالت
ــد  ــا تأیی ــام مؤلفه ه ــود و تم ــار ب ــان دارای اعتب ــر متخصص نظ

ــدند. ش

بحث
ــیر  ــام تفس ــدل نظ ــن م ــر تدوی ــش حاض ــدف پژوه ه
ژئوتوریســم در ژئوپــارک جهانــی جزیــرٔه قشــم براســاس 
آمــوزش  نظــام  مؤلفه هــای  کاربســت  میــزان  مطالعــٔه 
کشــورهای  ژئوپارک هــای  از  استخراج شــده  غیررســمی 
ــن  ــه، ای ــود. در ادام ــی( ب ــت آرمان ــان )وضعی ــرفته جه پیش

ــا برنامه هــای آموزشــی گردشــگران  ســؤال مطــرح شــد کــه آی
ــد و  ــه کار رفته ان ــم ب ــارک قش ــیری در ژئوپ ــرد تفس ــا رویک ب
ــم  ــی قش ــارک جهان ــا در ژئوپ ــن برنامه ه ــود ای ــت موج وضعی
ــاق دارد. ــوب انطب ــت مطل ــا وضعی ــزان ب ــه می ــا چ ــران ت درای
ــی  ــش کّم ــؤال، از روش پژوه ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
اســتفاده شــده اســت. جامعــۀ آمــاری در ایــن پژوهــش 
ــی  ــارک جهان ــایت های ژئوپ ــدگان از ژئوس ــامل بازدیدکنن )ش
قشــم در جزیــرٔه قشــم( بــا روش هــای جمــع آوری داده هــا و از 
ــی و  ــاری توصیف ــای آم ــش نامه و روش ه ــع پرس ــق توزی طری

اســتنباطی و اخــذ نظــر متخصصــان تعییــن شــد. 
ــؤال  ــون س ــش پیرام ــد، پژوه ــر ش ــه ذک ــور ک همان ط
ــیر  ــام تفس ــود نظ ــت موج ــایی وضعی ــه شناس ــق، ک اول تحقی
ــود، در هفــت ُبعــد  ــارک مــورد مطالعــه ب ژئوتوریســم در ژئوپ
اصــول، محتــوا، شــیوه ها، مخاطبــان، مکان های آموزشــی، 
آموزشــگران )مفســران( و ابزارهــای آموزشــی انجــام شــد 
ــن  ــا میانگی ــاداری ب ــاوت معن ــه تف ــان داد ک ــج آن نش و نتای
ــه( در تمامــی  نظــری آزمــون )حــد متوســط مقیــاس به کاررفت
هفــت ُبعــد وجــود دارد، به طــوری کــه شــوربختانه وضعیــت 
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موجــود پایین تــر از میانگیــن نظــری آزمــون اســت و بــا 
ــج  ــن، نتای ــادی دارد. همچنی ــٔه زی ــوب فاصل ــت مطل موقعی
ــگر  ــد آموزش ــای بع ــت مؤلفه ه ــزان کاربس ــه می ــان داد ک نش
)مفســر(، در وضعیــت موجــود، از همــه بیشــتر و میــزان 
کاربســت مؤلفه هــای ُبعــد ابــزار از همــه کمتــر بــوده اســت. 
ــارک  ــت ژئوپ ــه مدیری ــد ک ــان می  ده ــج نش ــی، نتای به طور کل
ــن  ــی از ای ــزان اندک ــه می ــر ب ــال حاض ــم در ح ــی قش جهان
ــت و  ــوده اس ــد ب ــی گانٔه آن( بهره من ــای س ــاد )و مؤلفه ه ابع

ــادی دارد.  ــه زی ــوب فاصل ــت مطل ــا وضعی ب
نتایــج  بــا  پژوهــش  ایــن  نتایــج  و  یافته هــا  درکل، 
و  وقــت  نماینــدٔه  تورنــر1،  ســوزان  میدانــی  بازدیدهــای 
ارزیــاب ســازمان یونســکو، همخوانــی دارد. با این حــال، 
ــارک قشــم از  ــن پژوهــش، وب ســایت ژئوپ پــس از انجــام ای
منظــر آموزش هــای غیررســمی در شــهریور 1399 بــرای 
کاربــران ارتقــا یافــت کــه به علــت جمــع آوری داده هــا 
ــت.  ــده اس ــس نش ــزارش منعک ــن گ ــوروز 1398 در ای در ن
ــالدی و  ــس از 2017 می ــه پ ــی ک ــی اقدامات ــن، تمام همچنی
پیوســتن دوبــارٔه ژئوپــارک قشــم به فهرســت ســازمان یونســکو 
به واســطٔه  انجــام می شــود  درخصــوص جامعــٔه محلــی 
ــیس  ــش از تأس ــط بــا پی ــهیلگری خــود )مرتب ماهیــت تس

ــت. ــده اس ــی نش ــق بررس ــن تحقی ــارک!( در ای ژئوپ
کــه  تحقیــق،  دوم  ســؤال  پیرامــون  پژوهــش  در 
ــم در  ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــرای نظ ــی ب ــی آموزش ــٔه مدل ارائ
ــه  ــاد هفت گان ــر ابع ــالوه ب ــود، ع ــه ب ــورد مطالع ــارک م ژئوپ
ــه  ــدل ب ــرای م ــری  ب ــر دیگ ــی گانه، عناص ــای س و مؤلفه ه
دســت آمــد کــه عبــارت هســتند از 1. فلســفه و اهــداف مــدل 
ــای  ــری و معیاره ــی نظ ــم؛ 2. مبان ــیر ژئوتوریس ــام تفس نظ
انتقــال  نتایــج   .3 ژئوتوریســم؛  تفســیر  نظــام  تئوریــک 
ــی و  ــم )آموزش ــارک قش ــم در ژئوپ ــیر ژئوتوریس ــام تفس نظ
ــدد  ــی مج ــی و طراح ــورد، ارزیاب ــام بازخ ــی(؛ 4. نظ مدیریت
ــیر  ــام تفس ــازی نظ ــاده س ــول پی ــم؛ 5. اص ــیر ژئوتوریس تفس
و  ژئوپــارک  مدیریــت  نهــادی  )بایســته های  ژئوتوریســم 
ــه  ــای مواجه ــر( و 6. روش ه ــه مفس ــوط ب ــته های مرب بایس

ــیری.  تفس
براســاس ابعــاد و مؤلفه هــای پژوهــش کیفــی پیشــین از 
ــر  ــتمل ب ــی مش ــکاران )1401(، مدل ــدری و هم ــی ص نکوئ
ــه نتیجــٔه  ــا توجــه ب ــن شــد کــه، ب ــی تدوی ــد بخــش اصل چن
شــامل  جدیــد،  اســنادی - کیفی  یافته هــای  از  حاصــل 
فلســفه و اهــداف مــدل، مبانــی نظــری، نتایــج انتقــال مــدل، 
ــول  ــدل، اص ــدد م ــی مج ــی و طراح ــام بازخورد - ارزیاب نظ

ــت. ــیری اس ــٔه تفس ــای مواجه ــدل و روش ه ــرای م اج

ــون  ــم، واتس ــی ژئوتوریس ــٔه آموزش ــوص مؤلف درخص

1. Susan Turner

و  عــوارض  این کــه  بــا  می کنــد:  پیشــنهاد   )2013(
و  شــگفتی  حــس  زمین شــناختی  چشــم اندازهای 
ــی  ــن مکان ــرد در چنی ــور ف ــطٔه حض ــط به واس ــرت را فق حی
فرصت هــای  از  طیفــی  در  مفهوم ســازی  برمی انگیزاننــد، 
ــه  ــا توج ــژه ب ــی به وی ــن مکان های ــرای چنی ــمی ب ژئوتوریس
بــه مؤلفــٔه آموزشــی2 آن هــا ضــروری اســت. ازآن جاکــه 
ــد،  ــد دارن ــی پیون ــی و طبیع ــوم اجتماع ــا عل ــا ب ژئوپارک ه
ــه  ــی4 ب ــرای آمــوزش همگان ــال آموزشــی 3ب یــک مــکان ایدئ
شــمار می رونــد )Bröhl et al., 2010: 27(. همچنیــن، 
به منظــور پاســخ بــه تمایــالت نــو در راهبردهــای گردشــگری 
چنیــن  ژئوپارک هــا(،  )مثــل  طبیعــت  پارک هــای  بــرای 
و  آموزشــی  روش هــای  معرفــی  درصــدد  مکان هایــی 
ســرگرمی جدیــد5 هســتند تــا تعــداد بازدیدکننــدگان را افزایش 
دهنــد. روش هــای آموزشــی و ســرگرمی جدیــد در ُبعــد ابــزار 
آموزشــی )شــامل ICT ،IT و تلفیــق توأمــان آن هــا( در ایــن 

ــت.  ــی یاف ــدل تجل م
همچنیــن، بــرای بــه حداکثــر رســاندن فوایــد تفســیری، 
کیــد کرده انــد کــه فراینــد  کی نودســن و همــکاران )1995( تأ
ارزیابــی بایــد بخشــی جدایی ناپذیــر از فراینــد مدیریــت 
ــدی  ــورد مفی ــا بازخ ــود ت ــه ش ــر گرفت ــدگان در نظ بازدیدکنن
ــی  ــداف مدیریت ــا اه ــه آی ــیم ک ــته باش ــوص داش ــن خص در ای
ــی  ــات قبل ــه. تحقیق ــا ن ــود ی ــق می ش ــا محق ــاز م ــورد نی م
ــرات  ــت تأثی ــه مدیری ــد ب ــیر می توان ــه تفس ــد ک ــان داده ان نش
منفــی گردشــگری مثــل آســیب های  محیــط زیســتی در 
محــل ســایت، ایجــاد تغییــرات در رفتــار بــا حیــات وحــش و 
آلودگــی و خرابی گرایــی6 ناشــی از حضــور بازدیــد کننــدگان 
ســایت ها،  برگزیــدن  دربــارٔه  اطالعــات  دادن  طریــق  از 
ــن،  ــد. همچنی ــک کن ــر کم ــای دیگ ــا فعالیت ه ــیرها ی مس
ــدگان از  ــتند درک بازدیدکنن ــادر هس ــیری ق ــای تفس برنامه ه
ــای  ــا نگرش ه ــد و در آن ه ــش دهن ــی را افزای ــائل حفاظت مس
مثبــت  محیــط زیســتی ایجــاد کننــد. تفســیر می توانــد نقــش 
 Moscardo,( مؤثــری در اصــالح رفتــار مــردم داشــته باشــد
2015(. بنابرایــن، ارزیابــی و طراحــی مجــدد مــدل، اصــول 
ــن  ــدل تدوی ــن م ــیری در ای ــٔه تفس ــای مواجه ــرا و روش ه اج
شــد. در ایــن مــدل، ُبعــد مفســر ســوم شــخص نظــام 
ــد  ــی و ُبع ــار عامل ــترین ب ــم )0/923( بیش ــیر ژئوتوریس تفس
مکان هــای نظــام تفســیر ژئوتوریســم )621/)0 کمتریــن 
بــار عاملــی در نظــام تفســیر ژئوتوریســم را دارد. درکل، 
ــم«،  ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــخص نظ ــوم ش ــر س ــاد »مفس ابع

2. The educative component
3. An ideal didactic playground
4. General education

5. New education and entertainment method
6. Vandalism
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»اصــول نظــام تفســیر ژئوتوریســم« و »محتــوای نظــام تفســیر 
میــان  در  عاملــی  بــار  بیشــترین  به ترتیــب  ژئوتوریســم« 
ــار عاملــی  ــد. ســایر ابعــاد از ب ســایر ابعــاد ایــن مــدل را دارن
ــتند  ــارت هس ــب عب ــی به ترتی ــار عامل ــن ب ــا کمتری ــط ت متوس
ــی  ــای آموزش ــم و ابزاره ــیر ژئوتوریس ــام تفس ــان نظ از مخاطب
نظــام تفســیر ژئوتوریســم بــا بــار عاملــی برابــر 786/. و ســپس 
ــار عاملــی 784/. و  ــا ب شــیوه های نظــام تفســیر ژئوتوریســم ب

ــتند. ــی را داش ــار عامل ــن ب ــه کمتری ــا ک ــت مکان ه درنهای

نتیجه گیری 
نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان داد آموزش گردشــگران 
ــا مشــکالتی  در ژئوپــارک قشــم )نظــام تفســیر ژئوتوریســم( ب
جــدی روبــه رو اســت و کمکــی بــه یادگیــری مــردم نمی کنــد. 
ــوزش  ــد آم ــت ُبع ــی هف ــه تمام ــت ک ــی از آن اس ــج حاک نتای
گردشــگران شــامل »محتــوا«، »مفســر«، »مــکان«، »اصــول«، 
ــاز  ــادی نی ــول بنی ــه تح ــب« ب ــزار« و »مخاط ــیوه«، »اب »ش
دارنــد و مدیریــت ژئوپــارک جهانــی قشــم در حــال حاضــر بــه 
میــزان اندکــی از ایــن مؤلفه هــا بهره منــد اســت و بــا وضعیــت 
مطلــوب فاصلــه زیــادی دارد. در ایــن بیــن و به طورکلــی در زیر 
ســطح متوســط از کاربســت ابعــاد و مؤلفه هــای نظــام تفســیر 
ژئوتوریســم، میــزان کاربســت مؤلفه هــای ُبعــد آموزشــگر 
)مفســر( از بقیــٔه ابعــاد بیشــتر و میــزان کاربســت مؤلفه هــا در 
ــن ســطح اســت کــه در اغلــب مــوارد  ــزار در پایین تری ُبعــد اب
ــی  ــزار آموزش ــد اب ــدان ُبع ــارت فق ــوان از عب ــوربختانه می ت ش
در نظــام تفســیر ژئوتوریســم در ژئوپــارک جهانــی جزیــرٔه قشــم 

یــاد کــرد.

راهکارها و پیشنهادها
ــد  ــت ُبع ــن در هف ــول بنیادی ــزوم تح ــه ل ــت ب ــا عنای ب
از نظــام تفســیر ژئوتوریســم، کــه در بخــش نتیجه گیــری 
ــه،  ــاد هفت گان ــک از ابع ــرای هری ــد، ب ــد ش کی ــا تأ ــر آن ه ب
ــل  ــه ای در ذی ــی جداگان ــنهادی علمی - عمل ــای پیش راهکاره

ــت: ــده اس ــه ش ارائ
یســم  بــرای ارتقــای ُبعــد مفســر نظــام تفســیر ژئوتور

یتــر(1 پر )ژئو - اینتر
ــان  ــان و راهنمای ــرای کارکن ــاری ب ــوزش اجب ــف( آم ال
ــن  ــوزی و ضم ــای بازآم ــود دوره ه ــنهاد می ش ــارک: پیش ژئوپ
ــف  ــاری تعری ــورت اجب ــی به ص ــان فعل ــرای کارکن ــت ب خدم

شــود.
ب( داستان ســرایی در ژئوپــارک انجــام شــود حتــی 
ایــن خصــوص،  در  محلــی:  افســانه های  از  اســتفاده  بــا 
ــانه و  ــق افس ــی از طری گاه ــش آ ــرای افزای ــود ب ــنهاد می ش پیش

1. Geo-interpreter

ــارک و  ــه ترویــج ژئوپ ــی ب ــن برنامه های ــا تدوی داستان ســرایی ب
ــود. ــک ش ــراث کم ــظ می حف

ج( انتصــاب مدیــر »تفســیر و آمــوزش« در ژئوپارک هــا: 
ــا  ــوزش« در ژئوپارک ه ــیر و آم ــر »تفس ــود مدی ــنهاد می ش پیش
ــان  ــود و از می ــاد ش ــارک ایج ــازمانی ژئوپ ــای س در چارت ه
ــا  ــش )ی ــا گرای ــی ب ــت آموزش ــتٔه مدیری ــردگان رش تحصیل ک
ــایر  ــا س ــگری ی ــمی در گردش ــای غیررس ــه( آموزش ه پایان نام
ــی  ــیر زمین شناس ــز تفس ــا ت ــان ب ــل زمین شناس ــته ها )مث رش
ــاق  ــد اتف ــته های الزم جدی ــدازی رش ــا راه ان ــده ب ــه در آین ک

ــه شــوند.  ــاد( در نظــر گرفت خواهــد افت

یسم  برای ارتقای ُبعد اصول نظام تفسیر ژئوتور
ــایت  ــر ژئوس ــرای ه ــیر ب ــز تفس ــود مراک ــنهاد می ش پیش
یــا به صــورت خوشــه ای در چنــد مرکــز ســاخته شــود و 
ــود.  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــرای درآمدزای ــه ای ب ــٔه جداگان ورودی
ــا مفســران  ــا همدیگــر و ب  مفســران ایــن مراکــز تفســیر ب

ً
ــا ثانی

ــی  ــران )و فعل ــی در ای ــی آت ــی و جهان ســایر ژئوپارک هــای مل
ــای  ــان بنگاه ه ــد و از می ــکاری کنن ــالف و هم ــان( ائت در جه
ــن،  ــد. همچنی ــر بپردازن ــذب اسپانس ــه ج ــی ب ــادی محل اقتص
مجموعــٔه مدیریتــی ژئوپــارک خیریــن محلــی را بــه مشــارکت 
ــردم  ــتر م ــی بیش گاه ــث آ ــه باع ــیری ک ــای تفس در برنامه ه

ــد. ــوت کنن ــود دع ــدگان می ش ــره و بازدیدکنن جزی

یسم برای ارتقای ُبعد محتوای نظام تفسیر ژئوتور
پیشــنهاد می شــود در ژئوپــارک قشــم محتوانویســی 
ــی  ــان داخل ــک متخصص ــا کم ــه ای ب ــورت حرف ــیر به ص تفس
ــان  ــک متخصص ــا کم ــدان ب ــورت فق ــا در ص ( ی

ً
ــا )ترجیح

خارجــی انجــام شــود. الزم اســت اصــول تجربــی مربــوط بــه 
محتوانویســی ماننــد فواصــل نصــب تعــداد نصبــی یــا میــزان 

ــود. ــت ش ــی رعای ــای خال ــته ها و فض نوش

یسم برای ارتقای ُبعد مخاطبان نظام تفسیر ژئوتور
پیشــنهاد می شــود از مفســران تخصصــی کــودکان و نوجوانــان 
ــژه  ــور وی ــالمندان به ط ــاالن و س ــه و بزرگ س ــور جداگان به ط
ــت  ــا معلولی ــراد ب ــان تفســیر شــامل اف اســتفاده شــود. مخاطب
ذهنــی یــا جســمی نیــز هســتند و الزم اســت برنامه هــای 
ــز  ــردد نی ــکان ت ــا ام ــده ب ــن ع ــرای ای ــی ب ــیری تخصص تفس
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــا می توانن ــن برنامه ه ــود. ای ــه ش ــر گرفت در نظ
ــره  ــم و غی ــان اوتیس ــتفاده از متخصص ــا اس ــن ها ی از اپلیکیش
ــرای  ــی ب ــی فعالیت های ــی و طراح ــوالن ذهن ــرای معل ــرای ب ب

ــوند.  ــغ ش ــه و تبلی ــر گرفت ــمی در نظ ــوالن جس معل
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یسم برای ارتقای ُبعد شیوه های نظام تفسیر ژئوتور

تفســیر  غیرحضــوری  شــیوه های  بــه  می شــود  پیشــنهاد 
ــارک هــم در وب ســایت و هــم ســایر راه هــای ارتباطــی  ژئوپ
ــه و  ــن ارائ ــورت آنالی ــره به ص ــازی و غی ــبکه های مج در ش
ــی  ــوق های مدیریت ــا مش ــد ب ــر می توان ــن ام ــود. ای ــه ش پراخت
ــراداری  ــاعات اداری و غی ــان در س ــط کارکن ــان توس ــه کارکن ب
در ســایر فضاهــای مجــازی نیــز انجــام شــود. همچنیــن، در 
ــیقی  ــی، موس ــص محل ــه رق ــوری ب ــری حض ــیوه های هن ش
ــرای  ــر ب ــش تئات ــرای نمای ــک گردانی و اج ــی و عروس محل
ــراث  ــت از می ــه حفاظ ــوط ب ــیری مرب ــای تفس ــال پیام ه انتق
زمین شناســی و حفــظ محیــط زیســت جزیــره بــا اســتفاده از 
ــی  ــدان محل ــری از هنرمن ــان و بهره گی ــای متخصص دیدگاه ه
ــٔه برنامه هــای حضــوری جــذاب اقــدام شــود. به صــورت ارائ

یسم برای ارتقای ُبعد مکان های نظام تفسیر ژئوتور

ــارک قشــم  پیشــنهاد می شــود بوســتان زمین شناســی1 در ژئوپ
ــی  ــان ایران ــک متخصص ــا کم ــی و ب ــرمایه گذاری، جانمای س
ژئوتوریســم طراحــی و ســاخته شــود. همچنیــن، بــه افزایــش 
ــرٔه  ــل مــوزٔه معــدن کاری در جزی ــارک مث ــن ژئوپ موزه هــای ای
ــد  ــرای رص ــماوی ب ــم َس ــایت ژئوتوریس ــاد س ــا ایج ــز ی هرم
ــاور  ــیر مج ــز تفس ــراه مرک ــز به هم ــا هرم ــم ی ــتارگان در قش س
ــاد  ــف و ایج ــه بازتعری ــاز ب ــی، نی ــود. به طورکل ــدام ش آن اق
فضاهــای روبــاز یادگیــری در ژئوتریل هــا، ژئوســایت ها و 
ــتٔه  ــای سربس ــن فضاه ــی و همچنی ــتان های زمین شناس بوس
ــود  ــای موج ــد فض ــه از چن ــتفادٔه بهین ــزوم اس ــری و ل یادگی
فعلــی مثــل مرکــز تفســیر و مــوزه در ایــن ژئوپــارک و همچنین 
مرکــز دانش آمــوزی ژئوپــارک وجــود دارد. در حــال حاضــر، 
ــای  ــش عکس ه ــرای نمای ــی ب ــه مکان ــا ب ــیر تنه ــز تفس مرک
ــری  ــد کارب ــت و فاق ــده اس ــاص داده ش ــی اختص زمین شناس
یادگیــری مؤثــر اســت. همچنیــن، شــوربختانه مــوزٔه ژئوپــارک 
در حــال حاضــر دارای ارزش نمایشــگاهی اســت و فاقــد 
ارزش یادگیــری بــرای مخاطبــان اســت و بــه ارتقــای کاربــری 

ــاز دارنــد. ــا ابزارهــای آموزشــی نی ب

یسم برای ارتقای ُبعد ابزارهای نظام تفسیر ژئوتور

بخــش  ســه  در  آموزشــی  ابزارهــای  می شــود  پیشــنهاد 
ابزارهــای فّنــاوری پیشــرفته، ابزارهــای ICT و ابزارهــای 
تفســیر  نظــام  برنامه هــای  در  توأمــان  به طــور  تلفیقــی 
ژئوتوریســم در ایــن ژئوپــارک بــا الهــام از ژئوپارک هــای 
ــان  ــورت متخصص ــری از مش ــرفته و بهره گی ــورهای پیش کش
و  تهیــه  ســرمایه گذاری،  به تدریــج  داخلــی  ژئوتوریســم 
بهره بــرداری شــود. همچنیــن، بازی هــای رایانــه ای بــرای 

1. Geological garden

کــودکان دربــارٔه محیــط زیســت و میــراث زمین شناســی 
می شــود. پیشــنهاد  تجهیــز  اولویت هــای  به منزلــٔه 

تشکر و قدردانی
ــود را از داوران  ــگزاری خ ــیله سپاس ــن وس ــه ای ــندگان ب نویس
محتــرم مجلــه، کــه بــا ارائــٔه کامنت هــای خــود باعــث 
بهبــود ایــن مقالــه شــدند، اعــالم می دارنــد. همچنیــن، 
ــی،  ــا رضوان ــر محمدرض ــای دکت ــاب آق ــژه از جن ــور وی به ط
ــه  ــان ازجمل ــکاران ایش ــایر هم ــه و س ــرم مجل ــردبیر محت س
ســرکار خانــم دکتــر پورجــم )مدیــر محتــرم داخلــی(، بــرای 
ــه،  ــی مقال ــل بررس ــی مراح ــه در ط ــای صمیمان همکاری ه

ــد. ــالم می دارن ــود را اع ــایان خ ــر و ش ــی واف قدردان

منابع

 .(1388( امیرحســین  محمــدداودی،  و  عیســی  ابراهیــم زاده، 

بزرگ ســاالن  آمــوزش  اصلــی  مؤلفه هــای  بررســی 

ــٔه مــدل مناســب در کشــور. فصلنامــٔه رهبــری  به منظــور ارائ

و مدیریــت آموزشــی دانشــگاه آزاداســامی واحــد گرمســار، 

.22-9  ،)4(3

بــک، لــری و کیبــل، تــد )1396(. اصــول تفســیر میــراث در 

صنعــت گردشــگری: مدیریــت بازدیدکننــدگان و حفاظــت از 

میــراث طبیعــی و فرهنگــی، مترجــم بهــرام نکوئــی صــدری 

ــا همــکاری فاطمــه فهرســت. تهــران: انتشــارات مشــترک  ب

ــه  ــته ب ــگ )وابس ــم و فرهن ــگاه عل ــی  دانش ــت پژوهش معاون

ــه. ــگاهی( و مهکام ــاد دانش جه

داولینــگ، راس و نیوســام، دیویــد )1387). ژئوتوریســم )جهانــی(، 

ــز:  ترجمــٔه عــادل نجــف زاده و بهــرام نکوئــی صــدری. تبری

انتشــارات معاونــت راهبــردی ســازمان منطقــه آزاد تجــاری 

صنعتــی ارس.

دربــان آســتانه، علیرضا، محمــدزاده الریجانــی، فاطمــه، اصفهانی، 

مجیــد و غالمــی، علــی )1400(. نقــش گردشــگری دانــش 

مــوردی:  )مطالعــٔه  توســعٔه جوامــع محلــی  در  محــور 

ــگری  ــی گردش ــٔه علمی - پژوهش ــم(. فصلنام ــارک قش ژئوپ

و توســعه، 10)1(، 189-202.

ــا  ــگری: ب ــن گردش ــی زمی ــرام )1398) مبان ــدری، به ــی ص نکوئ

کیــد برایــران. تهــران، چــاپ چهــارم: ســازمان مطالعــه و  تأ

ــمت(. ــگاه ها )س ــانی دانش ــوم انس ــب عل ــن کت تدوی

ــم  ــوزش عل ــر آم ــرآغازی ب ــرام )1396(. س ــدری، به ــی ص نکوئ

الــی 36(،  ایــران )مقدمــه مترجــم، ص 31  تفســیر در 
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در کتــاب اصــول تفســیر میــراث در صنعــت گردشــگری 

ــی و  ــراث طبیع ــت از می ــدگان و حفاظ ــت بازدیدکنن )مدیری

فرهنگــی(، نوشــتٔه ِبــک، لــری و کیبــل، تــد. ویرایــش جدیــد، 

ــی  ــت پژوهش ــترک معاون ــارات مش ــران: انتش ــاپ دوم، ته چ

ــه جهــاد دانشــگاهی( و  ــم و فرهنــگ )وابســته ب دانشــگاه عل

ــه.  مهکام

نکوئــی صــدری، بهــرام، قورچیــان، نادرقلــی و محمــدداودی، 

تفســیر  مفهومــی  مــدل  تدویــن   .)1401( امیرحســین 

ــی.  ــر جهان ــراث در ژئوپارک هــا براســاس روش هــای معتب می

توســعه،)2)10. و  گردشــگری  علمی - پژوهشــی  فصلنامــهٔ 

ــتین و  ــگل، کریس ــاس، رین ــت، توم ــن، هال ــوزف فرانکلی ــر، ج های

ــازی  ــع مدل س ــای جام ــو )1397). راهنم ــتدت، مارک سارس

ــی  ــات جزئ ــل مربع ــا روش حداق ــاختاری: ب ــادالت س مع
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