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چکیده
 عهجام. بود هاآن تجربی یادگیری بر کودکان آموزشی سفرهای تأثیر بررسی حاضر پژوهشاز  هدفِ
 فرهنگی میراث محوطه از تفریحی تور با که( سال 7 تا 4) کودکانِ والدین تمامی شامل پژوهش آماری

 روش ازنظر و کاربردی هدف ازنظر پژوهش این. بود، اندداشته بازدید هفته یک مدت به کاشان فین باغ
 384 آن ادتعد و دسترس در پژوهش این گیرینمونه روش. بوده است پیمایشی توصیفی تحقیقات جزو
 روش فادهاست با نیز آماری هایتحلیل. بود ساختهمحقق پرسشنامه پژوهش این در سنجش ابزار. بود نفر

 اختاریس معادالت مدل روش از متغیرها بین علی ارتباط تعیین برای. است شده انجام ساختاری معادالت
 این هایافته. شد گرفته نظر در 0/05 از ترکوچک p_value هافرضیه آزمودن منظوربه معناداری سطوح و

 است ذاراثرگ تعامالت واسطهبه کودکان آموزشی هایمزیت بر کودکان تجربی یادگیری داد نشان پژوهش
 هایمزیت و کودکان تجربی یادگیری برای انگیزه بر تاریخی هایمحوطه برند از آگاهی همچنین و

 رب تاریخی هایمحوطه برند از آگاهی که است آن از حاکی هایافته، است تأثیرگذار کودکان آموزشی
 ایجنت. دارد معناداری و مثبت اثر کودکان آموزشی هایمزیت و کودکان تجربی یادگیری برای انگیزه

 فزایشا واسطهبه کودکان آموزشی توان افزایش بر نیز کودکان آموزشی سفر که بود آن از حاکی پژوهش
 مثبت یرتأث ملی تعلق افزایش و کودکان پنهان و آشکار دانش افزایش، اجتماعی هایفعالیت در مشارکت
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 مقدمه
مرحله از مراحل زندگی انسان است که در طی آن کودک شروع به  ترینمهمکودکی 

تا محیط اطراف خود را بهتر بشناسد  کندکند و سعی میکاوش جهان پیرامون خود می
. (2019، 2یانگ و الئو)؛ و برای کودکان سفر بهترین آموزش است (2005، 1میندس)

ها فعالیت و بیشترین میزانیادگیری تجربی کودکان در سفر بافرهنگ و تاریخ پیوند دارد 
های . محوطه(2017 ،3لهتو و زو )مبتنی بر طبیعت و بازدید از یک سایت تاریخی است 

عنوان در این میان کودکان به، میراث فرهنگی مکانی مناسب برای افزایش یادگیری است
عنوان عنوان منتخب مقصد بلکه بهنه به، بخشی از جامعه گردشگری به همراه خانواده خود

 ها به بازدید و یادگیریدر این سایت، بردآموزد و بیشتر لذت میبخشی که بهتر می
اهی های مختلف تأثیر آگبنابراین نیاز به پژوهشی که جنبه ؛(2019، یانگ و الئو)پردازد می

 ،های میراث جهانی در نظر بگیرداز برند و انگیزه یادگیری تجربی کودکان را در سایت
تاریخی ، اثر فرهنگی 24تاکنون  1979که از سال رسد. بخصوص اینضروری به نظر می

سکو ثبت شده است. این پژوهش با در نظر و طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یون
های معتبر میراث جهانی در ایران به بررسی میزان تأثیر یادگیری گرفتن وجود سایت

فین  موزهباغپردازد. به همین منظور ها میکودکان در سفرهای خانوادگی به این مکان
یکی از نه باغ عنوان به 1389عنوان یک جاذبه تاریخی و فرهنگی که در سال کاشان به

ن یک عنوابه هرسالهبرتر ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفته است و 
سوی خود جذب شماری از گردشگران سراسر جهان را بهمقصد گردشگری تعداد بی

ه این محوط، دهدعنوان دومین مکان در استان اصفهان به خود اختصاص میکند و را بهمی
انی مناسب برای یادگیری تجربی کودکان در این پژوهش در نظر عنوان مکتاریخی به

گرفته شده است. البته موضوع این پژوهش آموزش از طریق گردشگری کودک است. 
ناهمگن ذینفع بین سه  هایگروهگردشگری کودک نوعی از گردشگری است که نیازهای 

کودکان در این گروه  (.2011، 4همکاران و )بلوچفلدت دهدتا یازده سال را هدف قرار می
سنی بازدیدکنندگان باارزشی هستند که در که از طریق گردشگری دانش خود را گسترش 

بنابراین  ؛(2018، 7هی، 2016، 6فن و لی، 2014، 5الن)کنند تجربه کسب می، دهندمی
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ال ای در حطور فزایندهنقش کودکان نباید نادیده گرفته شود. محققان سراسر جهان به
فن ، 20161همکاران  و کنوسا)کسب آگاهی از نقش فعال کودکان در گردشگری هستند 

در ، ای دارندهای اجتماعی فعاالنهاغلب نقش که کودکانزیرا  ؛(2018 2هی، 2016 ،و لی
و  ؛(2017، 4هی 2016، 3شانزل و کر)های تعطیالت دخالت دارند یری تجربهگشکل

های اجتماعی یا فرهنگی زمینهتوانند در که کودکان در همان سن کودکی میازآنجایی
طور های اجتماعی و عاطفی را بهها و تواناییمسئولیت، هامهارت، توجیه شوند

. همچنین کودکان و والدین ممکن (2016، 5کنوسا و گراهام)دهند نشان می توجهیقابل
 و فو )شند نظرات متفاوت حتی متضادی در مورد تجارب گردشگری داشته با، است

برخی از ، مطالعات انجام شده در زمینه گردشگری کودک بهباتوجه. (20146 ،همکاران
 7یپوریا و تیموت)شود غالباً صدای کودکان نادیده گرفته میپژوهشگران معتقدند که 

فقدان توانایی ، زیرا کمبود مطالعات در زمینه گردشگری کودک ؛(2015، 8کارپنتر، 2014
اجتماعی و ساختارهای اقتصادی و فرهنگی گردشگری نشان های محققان را در طراحی

دهد. بعضی از محققان معتقدند که دو چالش اصلی بر سر راه پژوهش در مورد کودکان می
توانند رفتارهای متفاوتی را که کودکان در حضور والدین خود نمییکی این، وجود دارد
کودک و مراحل رشد و جمعیت  تیشناخروانکه در نظر گرفتن سن دیگر این، انجام دهند

های . تعامل با تفاوت(2016، 9و همکارانوئو )شناختی در این مطالعات بسیار مهم است 
. (2017، 10مک گلدری و الب)دهد را افزایش میفرهنگی و تسهیل این روند یادگیری 

زایش اف، توان به آگاهی اجتماعی و فرهنگیاز مزایای جدید یادگیری تجربی در سفر می
. مسافرت (2013، 11استون و پاتریک)اشاره کرد  نفسمادبهاعتاستقالل و ، دانش و دیدگاه
، 12برومهال و پیتمن) ها برای یادگیری عمیق و ماندگار استترین زمینهیکی از واضح

ای است که یادگیری غیرحرفه آموزشی و هایفرصتو سفر یکی از معدود  ؛( 2010
 هایفرصت، مکان و مردم، صراحتاً در مورد زبان وپرورشآموزشخارج از محدوده 

 در که است عصری به ورود حال در . جامعه(2008، 13وری)کند آموزشی را فراهم می
 نبعم یک عنوانبه، دانش از عاقالنه در استفاده افراد توانایی وسیلهبه اساساً آینده آن
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ریعتی شود )شمی تعیین، است انسانی سرمایه فکری و فناوری شامل که جهانی بهایگران
، فرد یک که درکی و هامهارت، هاواقعیت عنوانبه توانمی را (. دانش1398، و همکاران

 در ار فرد توانایی که نمود تعریف، آوردمی دست به تجربه یا آموزش از طریق ویژهبه
د دهمی افزایش هاطرح کردناجرایی و محتوا ارزیابی، فرایندها اصالح، گیریتصمیم

 وپرورشآموزشاخیر این یادگیری با عنوان گردشگری  هایسال(. در 1397، )صدری
 هانآمانع سفر برای  ترینمهماهمیت زیادی یافته است. بخصوص برای مسافرانی که 

بنابراین گردشگری با اهداف  ؛(0032، 1همکارانریچی و )تجربه یادگیری کودکان است 
عنوان راهکاری در بارور نمودن قدرت تخیل کودکان و بروز توان بهآموزشی را می

ها و تعداد زیاد گردشگران در بازدید از محوطه قرارداد. موردتوجهاستعدادهای آنان 
بناهای میراث فرهنگی یکی از نتایج مثبت یک برند قوی است که نشانی از درک کیفیت 

ها که سرشار از فرهنگ و این سایت .(2010، 2و همکاران یانگ)برتر و تجربه است 
یانگ و ) شوندها بازدیدکننده بازدید میتوسط میلیون هرسالهتوجه هستند تاریخی قابل

گ سنت و فرهن، ها تاریخی برای یادگیری کودکان در مورد تاریخ. سایت(2019، همکاران
. والدین (2019، یانگ و لوو ) هستند آفریننقشهمچنین حفاظت از میراث فرهنگی 

 ریکنند زیرا امروز یادگیعنوان ابزاری برای یادگیری تفسیر میجوان چینی سفر را به
در  آموزشی هایفعالیتبلکه ، در مدرسه بستگی نداردآموزان دانشسازی دیگر به غنی

. پژوهش یانگ و ( 2015 3هونگ و گاوز)شود هایی پویاتر از سابق به کار گرفته میفرم
ت ها و بناهای ثبیادگیری کودکان در تعامل با محوطه( بر عوامل مؤثر بر رشد 2019)الئو 

 )های مهم سفر است دهد که یادگیری متعارف یکی از انگیزهمیراث جهانی نشان می
( طی پژوهشی در مورد 2019). همچنین وای گود و همکاران (2019، یانگ و لوو

ند و رواکثر کودکان غالباً به سفرهای محلی می، رضایت از سفر کودکان اظهار داشتند
رهاست تبه کشف و یادگیری در مورد محیط اطرافشان گاهی بیشتر از بزرگ هاآنتمایل 

( به این 2019). در پژوهشی دیگر وئو و همکارانش (2019، 4وی گوود و همکاران)
از آنچه  های روشنیای از سفر و ایدهنتایج دست یافتند که کودکان چینی تجارب گسترده

، وئو و وال و همکاران )دارند ، دهدرا تشکیل می یادماندنیبهگردشگری خانوادگی 
اما در  ؛است 2019. پژوهش حاضر برگرفته از مدل نظری یانگ و الئو در سال (2016
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 یهاتمزی، ملی تعلق افزایش، آشکار کودکان دانش، پنهان کودکان دانشاین پژوهش نیز 
 مدل دارایبه مدل اضافه شده است. ، اجتماعی هایفعالیت در مشارکت افزایش آموزشی

متغیر اصلی است. این پژوهش به بررسی اثر یادگیری تجربی کودکان در قالب  10
 هایفعالیت در مشارکت افزایش واسطه به آنان آموزشی توان افزایش گردشگری بر

 پردازد.می اجتماعی

 روش
. ستاروش جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین پژوهش 

 آوری شده است.ای و حاصل از پرسشنامة محقق ساخته جمعاطالعات به روش کتابخانه
 تفریحی تور با که( سال 7 تا 4 مثالً) کودکانِ والدین تمامی شامل پژوهش آماری جامعه

در ود. شمی، اندداشته بازدید هفته یک مدت به کاشان فین باغ فرهنگی میراث محوطه از
 در تعیین تعداد ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد.آوری دادهمنظور جمعبه، این پژوهش

نفر و روش  384نمونه پژوهش از جدول مورگان استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش 
ی از منابع گیر. پرسشنامه این تحقیق محقق ساخته و با بهرهاستگیری در دسترس نمونه

 بخش در نامهپرسش روایی بررسی آمده است. برای 1که ابعاد آن در جدول  معتبر است
 و موردبررسی خبره گردشگری 30 توسط مفهومی و ظاهری روایی ازنظر ابتدا، نیز کمی
است  های تاریخیدر مکان برند از در این پژوهش متغیر مستقل آگاهی. گرفت قرار تائید

 جربیت و متغیرهای میانجی یادگیری استکودکان  آموزشی توان و متغیر وابسته افزایش
 هایفعالیت در مشارکت افزایش، کودکان آموزشی یهامزیت، تفاوت، تعامالت، کودکان

ملی  قتعل کودکان و افزایش پنهان دانش افزایش، کودکان آشکار دانش افزایش، اجتماعی
یافته است بعد تخصیص 10 سؤال در قالب 29، های الزمآوری دادههستند. برای جمع

، آمده است 1که در جدول  گونههمانهای مدل آمده است. ابعاد و گوی 1که در جدول 
بعد از ابعاد پرسشنامه دارای منبع و سه بعد آن محقق ساخته است. برای پایایی  7

 KMOها از ضریب آلفای کرونباخ و جهت تعیین ثبات درونی ابزار از آزمون پرسشنامه
رای ها و بکرویت بارتلت برای مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک عامل و

تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش معادالت ساختاری استفاده شده است. کلیه 
های و تحلیل SPSS 23افزارهای آماری محاسبات آماری این پژوهش با استفاده از نرم

انجام گرفت  AMOS 23افزار با استفاده از نرم مربوط به مدل یابی معادالت ساختاری
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ن مرحله پس از اجرای تحلیل عاملی یدر ا .است >P 0/ 05 و سطح معنادار تمامی آزمون
ن یا یرابطه علّ Amosافزار نرم کمکبا ، یسازی معادالت ساختارروش مدل، تأییدی
 شده است.ر آزمون یدو متغ

 مشخصات ابزار پژوهش .1جدول 

 ابعاد
 (2019، یانگ و لوو)انگیزه برای یادگیری تجربی کودکان 

 (2019، )یانگ و لوو ها و بناهای میراث فرهنگیتجربه تعامل در محوطه

 (2019، )یانگ و لوو هاجوان بودن خانواده
 (2019، )یانگ و لوو اجتماعی هایفعالیت در مشارکت افزایش

 (2019، یانگ و لوو)ثبت میراث جهانی  (باغ فین کاشان)آگاهی از برند 

 (2019، یانگ و لوو) ها و بناهای میراث فرهنگیمزایای آموزشی کودکان در تعامل با محوطه

 دانش آشکار )خبرگان پژوهش(
 دانش پنهان )خبرگان پژوهش(

 ملی )خبرگان پژوهش( تعلق افزایش
 (2019، یانگ و لوو) کودکان آموزشی توان افزایش

 هایافته
 از روش، های در نظر گرفته شدهای پرسشنامه و تائید عاملبرای بررسی روایی سازه

های ماکس( برای دستیابی به عامل - یتحلیل عاملی به شیوه چرخش محورها متعامد )وار
و آزمون کرویت بارتلت استفاده  KMOخالص استفاده شد. به این منظور از شاخص 

بیشتر  KMOمقدار شاخص  ازآنجاکه، شودنیز مشاهده می 2ل که در جدو طورهمانشد. 
تعداد نمونه )در اینجا همان تعداد پاسخگویان( برای تحلیل عامل کافی ، است 6/0از 

درصد است که نشان  5تر از کوچک، آزمون بارتلت (sig)مقدار معنادار ، است. همچنین
 مناسب است. مدل عاملی، دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختارمی

 جمعیت شناختی گروه نمونه هایویژگی .1جدول 

 جنسیت
 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 5/62 240 مرد

 5/37 144 زن
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 تحصیالت

 2/23 89 دیپلمفوقدیپلم و  

 6/34 133 کارشناسی

 1/28 108 کارشناسی ارشد

 1/14 54 دکترا

 محدوده سنی
 3/53 205 30سال تا  20

 6/46 179 سال 40تا  30بین 

 100 384 مجموع

 و بارتلت پرسشنامه KMOآزمون  .2جدول  

 KMO 960/0آزمون 

 آزمون بارتلت
 2x 006/10734 یبیاسکوئر تقریکا

 df 406 یدرجه آزاد
 sig 000/0 یداریسطح معن

نایی اشاره دارد. اعتبار توا موردنظرها با سازه ها یا گویهاعتبار به ارتباط منطقی پرسش
عنی آزمون اعتبار به این م، شودارزیابی چیزی است که قرار سنجیده شود. وقتی گفته می

سنجد. اعتبار همگرا می، است موردنظررا که  آنچهدقیق  طوربهآزمون  هایپرسشاست که 
آماری معتبر باشند. در این  ازنظرهای مدل ارزیابی شود که تمام گویهنیز زمانی محقق می

به دست آمد که میانگین  1شدهاستخراجپژوهش اعتبار همگرا توسط میانگین واریانس 
منطقی است که همین امر نشان داد که همگرای  5/0باالی  شدهاستخراجها واریانس سازه

، باتاست که درجه ث گیریاندازهپایایی نیز یک ابزار ها وجود دارد. ها یا گویهپرسش
، ز)کشاور است، گیرداندازه می آنچههر  گیریاندازهبینی آن در همسانی و قابلیت پیش

 برای آمد به دست 70/0ها بیشتر از (. در این پژوهش آلفای کرونباخ همه گوی1393
(. پایایی 1393، بیشتر باشد )کشاورز 60/0باید از  CRرسیدن به پایایی سازه حداقل ارزش 

 موردنیازهای شاخص 3ئید قرار گرفت. در جدول نیز مورد آزمون و تا سازه این پژوهش
 را نمایش داده است. هاسازهجهت اعتبار و پایایی 

                                                                                                                                        
1. average variance exeracted 
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 ی برازش مدل ساختاری پژوهشهاشاخص. 3 جدول

 هاگوی ابعاد
 بار

 عاملی
CA 

 )آلفای کرونباخ(
CR 

 )پایایی مرکب(
AVE 

 )روایی همگرا(

 یادگیری تجربی کودکان
EL1 919/0 

946/0 948/0 858/0 EL2 950/0 

EL3 910/0 

 هاخانواده بودن جوان
I1 827/0 

898/0 902/0 755/0 I2 919/0 

I3 858/0 

 تفاوت
D1 662/0 

872/0 842/0 644/0 D2 785/0 

D3 936/0 

 WHSsآگاهی از برند 
BW1 918/0 

847/0 864/0 685/0 BW2 899/0 

BW3 636/0 

های آموزشی مزیت
 کودکان

EA1 917/0 
928/0 928/0 812/0 EA2 880/0 

EA3 906/0 

افزایش مشارکت در 
 اجتماعی هایفعالیت

IP1 685/0 
817/0 821/0 607/0 IP2 849/0 

IP3 794/0 

افزایش دانش آشکار 
 کودکان

OK1 879/0 
900/0 901/0 752/0 OK2 862/0 

OK3 860/0 
افزایش دانش پنهان 

 کودکان
CK1 765/0 

759/0 776/0 635/0 
CK2 827/0 

 افزایش تعلق ملی
NI1 907/0 

904/0 908/0 767/0 NI2 889/0 

NI3 829/0 

افزایش توان آموزشی 
 کودکان

EP1 868/0 
932/0 842/0 644/0 EP2 949/0 

EP3 914/0 
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کند که افزار شاخص برازشی تولید میباید توجه داشت که تحلیل مسیر در این نرم 
نیز  (AGFI)در بازه مشخصی مقبول و نتایج آن قابل استناد است. شاخص میزان انطباق 

، (GFI)های نیکویی برازش برای شاخص 9/0مقادیر باالی ، باشد 9/0از  تربزرگباید 
 تطبیقیشاخص برازش ، (GFI) برازش یکویین یهاشاخص یبرا 9/0 یباال یرمقاد

(CFI) ،انطباق  یزان. ماستبرخوردار  یاست که مدل از برازش مطلوب یندهنده انشان
 هایشاخص. به دست آمد یربه شرح جدول ز شدهاستخراج ارچوبچ یبرا هاشاخص

 آمده است. 4 پرسشنامه در جدول برازش برای

 پرسشنامه برازش برای هایشاخص .4 جدول

گروه شاخص 
 برازش

 مقادیر نهایی مقدار مجاز نام شاخص

 برازش مطلق

CMIN/DF (شده بهنجار اسکوئر کای)  366/2 3کمتر از 

RMSEA 060/0 08/0کمتر از  برآورد( ین مربعات خطایانگیشه می)ر 

GFI 875/0 9/0باالتر از  برازش( ییکوی)ن 

برازش 
 افزایشی

AGFI 836/0 9/0باالتر از  افته(یلیتعد ی)شاخص برازندگ 

CFI 957/0 9/0باالتر از  افته(یلیتعد – یاسهی)شاخص برازش مقا 

NFI 929/0 9/0باالتر از  نرم شده( ی)برازندگ 

TLI 948/0 9/0باالتر از  نرم نشده( ی)برازندگ 
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 شدهمدل مفهومی اصالح .1شکل 

 
 پژوهشهای برآورد مسیر فرضیه. 2شکل  
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ت. استفاده شده اس افزار آموسدر نرم تحلیل مسیراز روش  هایهفرض ینا یبررس یبرا
 یشده است. مبناداده ( نشان5)در جدول  هایهفرض ینمنظور آزمون ابه یسطوح معنادار

 باشد. 0.05تر از کوچک هاآن یبرا یاست که سطح معنادار ینا هایهفرض یدتائ

 های پژوهشبررسی فرضیه. 5جدول 

 ریمس هاهیفرض
 ریبرآورد مس

-Estimate (p جهینت
value) 

 یهفرض یدتائ 426/0)***(  تعامالت ← کودکان تجربی یادگیری  .1

 یهفرض یدتائ 455/0)***(  کودکان تجربی یادگیری ← برند از آگاهی  .2

 یهفرض یدتائ 362/0)***(  کودکان آموزشی یهامزیت ← برند از آگاهی  .3
 یهفرض یدتائ 774/0)***(  هاخانواده بودن جوان ← برند از آگاهی  .4

 یهفرض یدتائ 371/0)***(  کودکان تجربی یادگیری ← ترجوان هایخانواده  .5

 یهفرض یدتائ 277/0)***(  کودکان آموزشی یهامزیت ←تر جوان هایخانواده  .6

 یهفرض یدتائ 529/0)***(  تعامالت ←تر جوان هایخانواده  .7
 یهفرض یدتائ 357/0)***(  کودکان آموزشی یهامزیت ← های تاریخیتعامالت در مکان  .8

9.  
 هایفعالیت در مشارکت افزایش ← کودکان آموزشی یهامزیت

 اجتماعی
 یهفرض یدتائ 845/0)***( 

 یهفرض یدتائ 765/0)***(  کودکان آشکار دانش افزایش ← کودکان آموزشی یهامزیت  .10

 یهفرض یدتائ 787/0)***(  کودکان پنهان دانش افزایش ← کودکان آموزشی یهامزیت  .11
 یهفرض یدتائ 856/0)***(  ملی تعلق افزایش ← کودکان آموزشی یهامزیت  .12

13.  
 آموزشی توان ← اجتماعی هایفعالیت در مشارکت افزایش

 کودکان
 یهفرض یدتائ 201/0( 004/0)

 یهفرض یدتائ 231/0)***(  کودکان آموزشی توان ← کودکان آشکار دانش افزایش  .14

 یهفرض یدتائ 322/0)***(  کودکان آموزشی توان ← کودکان پنهان دانش افزایش  .15
 یهفرض یدتائ 181/0( 006/0) کودکان آموزشی توان ← ملی تعلق افزایش  .16

 گیریبحث و نتیجه 
شوند و محسوب میدر ایران بناها و اماکن تاریخی بخشی از میراث ماندگار و کهن 

دهند. کشور ایران با بیش از آموزش بسیاری را پیش روی کشورها قرار می هایفرصت
هزار اثر ثبت ملی  32ها دارای ها و موزهکاخ، بناها، هااثر تاریخی شامل محوطه میلیونیک
اثر ثبت میراث جهانی یونسکو است. معرفی و آموزش این اماکن تاریخی برای  24و 

، کندمی ایفا یادگیری در مهمی نقش کودکی کهازآنجایی، اهمیت زیادی دارد کودکان
 محققان و کارشناسان و است کرده پیدا زیادی اهمیت امروز دنیای در کودک گردشگری
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ه بر عالو خانوادگی سفرهای، اندکرده تأکید بر آموزش کودکان سفر اهمیت بر بسیاری
 ار کودکان محیطیزیست و جغرافیایی تاریخی مختلف اطالعات افزایش زمینه اینکه

دهد.  قاارت نیز را خانواده مشارکتی و جمعی یادگیری تواندمی همچنین کند؛ فراهم، تواندمی
تر شانتزاعی اثربخ هایآموزشآموزش عملی از طریق سفر به اعتقاد بسیار از کارشناسان از 

بنیادی را در عرصه آموزش فراهم تواند تحولی اساسی و است و نتایج این پژوهش می
 گردشگری جدید عصر در آموزشی ابزارهای از یکی که داد نشان پژوهش این آورد. نتایج

 بسیاری هایهتجرب کودکان و افتدمی اتفاق تجربی صورتبه یادگیری سفر در است. و سفر
 به رمنج سفر زمان در کودکان یادگیری که داد نشان پژوهش نماید. نتایج اینمی کسب را

 و هبود بیشتر جوان هایخانواده در یادگیری این، شودمی هاآن اجتماعی تعامالت افزایش
های این پژوهش حاکی از یافته گردد.می کودکان برای زیادی آموزشی هایمزیت به منجر

 کارآش دانش و کنندمی مشارکت اجتماعی هایفعالیت در کودکان سفر طول آن بود که در
ثار بازدید کودکان از آ کند.می پیدا افزایش جغرافیا و تاریخ به نسبت هاآن پنهان دانش و

یادگیری  که داد نشان پژوهش این نتایج دهد. نیز افزایش را کودکان ملی تعلق، تواندمی ملی
 تفادهاس با توانمی دهد ومی رخ متقابل روابط با و پیچیده مدلی در کودکان در طول سفر

 کشور به نسبت را هاآن تعلق وسیلهبدین و کرد معرفی را کشور جغرافیای و تاریخ، سفر از
 هم و پنهان صورتبه هم سفر در که بود آن از حاکی پژوهش این نتایج داد. افزایش

 دهد.می رخ جمعی صورتبه یادگیری و کندمی پیدا افزایش کودکان دانش آشکار صورتبه
 ودکانک آموزشی توان افزایش بر کودکان تجربی یادگیریدر این پژوهش به بررسی 

 آموزشی یهامزیت، برند از آگاهی، ترای جوانتفاوت خانواده، تعامالت واسطهبه
 و کودکان پنهان دانش، کودکان آشکار دانش، اجتماعی هایفعالیت در مشارکت، کودکان

رند ب از است که آگاهیاست. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن  شده پرداخته ملی تعلق
های تاریخی و درک تفاوت از مکان، کودکان تجربی های تاریخی بر یادگیریمکان
 یتجرب تر بر یادگیریای جوانو خانواده کودکان تأثیرگذار است؛ آموزشی یهامزیت

و  بأسکودکان اثر مثبت و معناداری دارد.  آموزشی یهاتعامالت و مزیت، کودکان
های نیز به این نتیجه دست یافتند که یادگیری تجربی کودکان در مکان (2015)همکاران 

و گاه  است مؤثرها و بناهای ثبت میراث جهانی به دلیل بسیار میراث فرهنگی در محوطه
( نیز 2019). ژو و همکاران استعامل اصلی محرک برای سفرهای خانوادگی  عنوانبه

 زنظراای خانوادگی نسبت به اشکال دیگر سفر به این نتیجه رسیدند که یادگیری در سفره
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آموزشی اثرگذارتر است. به باور آنان در بازدیدهای گردشگری که والدین با فرزندان 
 طرفازیکتر است. این نوع یادگیری یادگیری بسیار اثربخش، کنندخود همکاری می

تواند درک و عمیق باشد و از طرف دیگر باهم بودن خانواده می گامبهگامتواند می
( نیز دریافتند که مزایای 2019تری از فرهنگ و معانی را دریافت کند. یانگ و الئو )عمیق

های ثبت ها و مکاندر محوطه هاآنآموزش تجربی برای کودکان ناشی از تعامل عمیق 
مردم و جامعه دانش ، دکان در مورد تاریخها کوزیرا در این مکان میراث جهانی است؛

بینند. نتایج این کنند و در مورد خودشان و رشد و تحول اجتماعی آموزش میکسب می
پژوهش نشان داد که اهمیت فرزندان در خانواده باعث شده تا یادگیری تجربی در 

های هافتهای مهم سفرهای خانوادگی باشد. یهای فرهنگی و تاریخی یکی از انگیزهمحیط
ها و بناهای میراث بر پژوهش حاضر حاکی از آن بود که تأثیر مشارکت در محوطه

ر های معتبدهمچنین تأثیر آگاهی از برن، هاآنبر آموزش  درنتیجهیادگیری کودکان و 
جهانی بر یادگیری تجربی کودکان اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج این پژوهش نشان داد 

 افزایش کودکان به واسطه آموزشی توان کودکان بر افزایش یآموزش یهاکه مزیت
 هانپن دانش افزایش کودکان و آشکار دانش افزایش، اجتماعی هایفعالیت در مشارکت
نیز  (2017) الب و گلدری مک .تأثیر مثبت و معنادار دارد ملی تعلق افزایش و کودکان

را  های تاریخی یادگیریدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تعامل با کودکان در مکان
دهد. نتایج پژوهش آنان نیز حاکی از آن است که از مزایای جدید یادگیری افزایش می

افزایش دانش و نگرش و افزایش ، توان به آگاهی اجتماعی و فرهنگیتجربی در سفر می
بر در پژوهش  نیز( 2013پاتریک ) و کودکان استفاده کرد. استون نفساعتمادبهاستقالل و 

رگیر فرزندانشان د، توانند که از طریق مسافرتخود به این نتیجه رسیدند که والدین می
های زندگی کنند. بر اساس یافته هایمهارترشد شخصیتی و توسعه ، یادگیری تجربی

آید و مشاهده و مشارکت به دست میدانشی است که از طریق ، آنان تجربه مسافرت
ش های پژوهیادگیری تجربی است. یافته، مزایای سفر ترینمهمطور خاص یکی از به

 ترین( نیز حاکی از آن است که مسافرت یکی از واضح2010همکاران ) و پیتمن، برومهال
ه ت کها برای یادگیری عمیق و ماندگار است. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن اسزمینه

کودکانشان در یادگیری در مورد ، تا با سفر به مقصدهای گردشگری والدین سعی دارند
فرهنگ و مردم کمک کنند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تعامل در ، تاریخ

 ها و بناهای میراث فرهنگی بر یادگیری تجربی کودکان اثر مثبت و معناداری دارد؛محوطه
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ن همچنی، ها بر انگیزه برای یادگیری کودکانهای تجاری این مکانو آگاهی والدین از نام
ن دانند که کودکاریزی برای انتخاب مقصد اثر مثبت و معناداری دارد. والدین میبرنامه

ر این . سفگیرندفرامیذهن بسیار یادگیرنده و خالقی دارند و سریعاً چیزهای مختلف را 
نوان عتواند بهجهان را تجربه کنند. این عامل می دهد تا خودشانفرصت را به کودکان می

خصوص گردشگران خانوادگی باشد. مسافرت وقتی یک مزیت مهم در جذب گردشگر به
 راحتیهم در سفر درگیر باشند. یادگیری به هاآنشود که تر میبرای کودکان جذاب

یفه عنوان یک وظبهجزئی از فرهنگ سفر شود و نگرش کودکان را در مورد سفر ، تواندمی
ای هو تکلیف به نوع متفاوتی از سبک زندگی که در آن یادگیری از طریق تجربه

 تغییر دهد.، شودانگیز و ماجراجویانه انجام میهیجان
 تاریخ اب را کودکان آموزشی مختلف تورهای برگزاری با تواندمی کشور آموزشی نظام

، فیاجغرا با را کودکان آشنایی زمینه، انندتومی تورها نیز برگزاری نماید. آشنا کشور
 زمان در یادگیری اهمیت بهباتوجه، نماید فراهم و غیر و زیستمحیط، شناسیزمین

 باحثم سفر در کودکان نماید. ترجذاب کودکان برای را یادگیری، تواندمی سفر کودکی
، پویا، ترجذاب محیطی نتایج این پژوهش نشان داد که سفر، گیرندمی یاد را تریفراوان
 کند.فراهم می یادگیری برای اثربخش و تعاملی

 1398سال در  یصورت پیمایش مقطعاین پژوهش به، زمانی یهامحدودیت بهباتوجه
رو های آتی با محدودیت روبهپذیری نتایج را به زمانتعمیمانجام شد که این امر قدرت 

و  استها در این تحقیق پرسشنامه آوری دادهابزار جمع، اینکه بهباتوجهسازد. می
ممکن است نگرش ، دهدقرار می موردبررسیپرسشنامه نگرش پاسخگویان را 

رو وبهنتایج تحقیق با محدودیت ر، پاسخگویان کمی با واقعیت متفاوت باشد و از این نظر
های پژوهش دسترسی سخت به نمونه آماری در این . یکی دیگر از محدودیتاست

 وهش بود.پژ

 منابع

 هایآموزش(. ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت 1398م. )، نجفی، ع، امین بیدختی، ف، شریعتی
 هایامنظنشریه پژوهش در  .الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش بهباتوجه: ایحرفهفنی و 

 .54-41، (47)13 ،آموزشی
 هاینظامنشریه پژوهش در  .های ایران(. استقرار مدیریت دانش در دانشگاه1397ع. )، صدری

 .63-41، (43)12، یآموزش
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