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    اندام گل پور لطیف اعظم 690

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 روانی سالمت بر خانوادگی گردشگری تاثیر بررسی

 و افزایی مهارت متغیرهای با آن رابطه و والدین

 کودکان در عمومی مهارت

 1اندام گل پور لطیف اعظم
 دانشگاه رودهن، واحد عمومی، روانشناسی گروه ،ارشد کارشناسی

 .(نویسنده مسئول) ایران رودهن، ، اسالمی آزاد
 

 چکیده
 هب را بسیاری محققان توجه اخیر سالیان در خانوادگی گردشگری

 تاثیر بررسی حاضر پژوهش هدف. است کرده جلب خود
 با آن رابطه و والدین روانی سالمت بر خانوادگی گردشگری
 این. باشد می کودکان در عمومی مهارت و افزایی مهارت متغیرهای

 از پژوهش های داده.  است شده انجام پیماشی صورت به پژوهش
 ابتدایی مقطع در آنها کودکان که تهران شهر در خانواده 400

 معج بودند رفته خانوادگی تعطیالت به هم با و کردند می تحصیل
 ای¬خوشه¬ گیری¬نمونه شیوه از استفاده با  و است شده آوری

 نتایج .گرفتند قرار مطالعه مورد پرسشنامه ابزار کمک با و انتخاب
 کودکان عمومی های مهارت و والدین روانی سالمت که داد نشان
 عالوه. ودب شده بهتر آن از قبل به نسبت خانوادگی گردشگری از پس
 ریقط از افزایی مهارت و یادماندنی به گردشگری تجربه یک این، بر

 رد آمده بوجود تغییرات با مثبتی رابطه خانوادگی گردشگری
 .داشت طریق این از والدین روان سالمت

 
 

 مهارت روانی، سالمت خانوادگی، گردشگری :کلیدی کلمات
 .گردشگری سالمت خانوادگی، سالمت عمومی،

 
 08/07/1400: افتیدر خیتار
 20/11/1400:  رشیپذ خیتار
 
 sahelmoj6@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 

 مقدمه
گردشگری خانوادگی توجه محققان و صنعت گردشگری را به خود 

ای مسافرت رونده"(. طبق نظرسنجی 2، 1جلب کرده است )
دگی خصوصا در ، بازار گردشگری خانواآگودا "2018خانوادگی 

کشورهای آسیایی رونق چشمگیری یافته است. برای مثال، نظرسنجی 
ژاپن نشان داد که گردشگری خانوادگی یکی  2018گردشگری ملی 

درصد از گردشگری  64/19از مهم ترین انواع مسافرت است که 
درصد از گردشگری خارجی را در بین ساکنان  06/30داخلی و 

بسیاری از (. عالوه بر این، 3ه است )ژاپنی به خود اختصاص داد
 tabi-ikuآژانس های مسافرتی یک بسته مسافرتی را تحت عنوان 

ارائه می دهند که نوعی گردشگری خانوادگی با هدف رشد فردی 
کودکان است که در بین خانواده های ژاپنی محبوبیت خاصی پیدا 

 (. 4کرده است )
وه بر این، گردشگری خانوادگی ارزش تحقیق دارد چون نقش عال

مهمی در رابطه بین اعضای خانواده دارد و به اعضای خانواده کمک 
(. پژوهش های پیشین درباره 1می کند تا در جامعه پویاتر باشند )

از سفر مانند تصمیم گیری که با  این موضوع رفتارهای پیش
ل، . با این حاارتباط دارند را بررسی کرده اندگردشگری خانوادگی 

به گردشگری خانوادگی وجود عالقه زیادی به ارزیابی خود تجر
تجربه گردشگری خانوادگی  (1،6طالعه )(. اگرچه چندین م5دارد )

را تا حدودی بررسی کرده اند ولی آنها برای درک کامل مزایای 
گردشگری خانوادگی کافی نیستند چون از یک مطالعه طولی 

عه لاستفاده نکرده اند. به همین دلیل این مقاله با استفاده از یک مطا
ه چ طولی به بررسی این نکته می پردازد که گردشگری خانوادگی

 مزایایی را برای اعضای خانواده به ارمغان می آورد.
این پژوهش بطور خاص روی مزایای گردشگری خانوادگی در 

والدین و مهارت های عمومی کودکان تمرکز می کند.  یسالمت روان
وی ت عمومی رپژوهش های زیادی مزایای گردشگری و تعطیال

با این حالی برخی محققان مزایای آن سالمت روان را نشان داده اند. 
را در کنار در مهارت های عمومی دانش آموزان و بزرگساالن 

بررسی کرده اند. اما هیچ تحقیقی وجود مزایای آموزشی کودکان 
ر د ندارد که مزایای گردشگری خانوادگی برای والدین و کودکان را

گردشگری ، پژوهش های قبلی فقط روی هم بررسی کندکنار 
خانوادگی از بعد والدین تمرکز کرده اند و آن را از بعد کودکان 
بررسی نکرده اند. هم چنین برخی محققان مخالف این عقیده اند که 

ر دو بعد لذت جسمی و در نظر گرفتن سالمت روان کلی )از ه
روحی( امری حیاتی است. این در حالی است که اکثر پژوهش های 
انجام شده روی گردشگری فقط روی بهزیستی مربوط به لذت و 

(. با در نظر داشتن این روند، بررسی 7خوشی تمرکز داشته اند )
ضای خانواده امری حیاتی است چون مزایای دیدگاه های مختلف اع

روانشناختی گردشگری خانوادگی را از هر دو بعد لذت های جسمی 
 و روحی به ما نشان می دهد.

ما هم چنین عوامل پیشایند که روی سالمت روان والدین از طریق 
گردشگری خانوادگی تاثیر می گذارند را بررسی کردیم. یکی از 

یک تجریه گردشگری به یادماندنی  مصداق های آن می تواند
(MTE( باشد )که این چنین تعریف می شود: یک تجربه 8 )
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گردشگری که پس از اتمام آن به خوبی از آن یاد شود.  برخی 
ن گردشگران را و سالمت روا MTEمطالعات رابطه مثبتی بین 

. خانواده ها عالقه دارند تا وقت آزاد خود را با پیشنهاد داده اند
همدیگر بگذرانند و تجارب به یاد ماندنی از طریق گردشگری 

( که نشان دهنده تاثیر مثبت آن روی 2،6خانوادگی کسب کنند )
والدین است. یکی دیگر از عواملی که می تواند روی  ینسالمت روا

سالمت روان والدین تاثیر بگذارد رشد شخصیتی کودکان به واسطه 
گردشگری خانوادگی است. پژوهش های پیشین نشان داده اند که 
والدین نه تنها بدنبال ارتقای سالمت روان خود از طریق گردشگری 

کودکان خود را نیز در  ن برایخانوادگی اند بلکه مزایای آموزشی آ
 نظر دارند.

مطالعه میزان گرایش به بررسی  در تحقیقی آفتابی و همکاران
گانه شهرداری تبریز به گردشگری و سرپرستان خانوار مناطق ده

-داری و عزت ، دینرابطه آن با متغیرهای احساس امنیت اجتماعی
داری و ، دینبررسی نقش احساس امنیت اجتماعیپرداختند.  نفس

ترین اهداف این نفس در گرایش به گردشگری سالمت از مهمعزت 
 400که به روش پیمایشی انجام شده پژوهش است. دراین پژوهش

ا گانه شهرداری تبریز بنفر از سرپرستان خانوار تبریزی ازمناطق ده
ای انتخاب و با کمک ابزار خوشهگیری شیوه نمونهاستفاده از 

درصد جامعه آماری این  31پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. 
 ،اند. نتایج نشان داددرصد را مردان تشکیل داده 69تحقیق را زنان و 

بین متغیراحساس امنیت اجتماعی و گردشگری سالمت سرپرستان 
و  داریداری وجود دارد.بین دینیخانوار تبریز رابطه مستقیم و معن

-گرایش به گردشگری سالمت سرپرستان خانوار تبریز رابطه معنی

نفس و گرایش به گردشگری داری وجود دارد و بین متغیر عزت 
داری وجود سالمت سرپرستان خانوار تبریز رابطه معنی

 تبلیغات تبلیغاتی، هایرسانه تاثیر ایدرمقاله ،(9)اکبری  .ندارد
 را اصفهان شهر در گردشگری وضعیت و گردشگران برجذب
ده فااست برای مناسب هایرسانه برآن عالوه و کردندتبیین و بررسی

درصنعت گردشگری در این تحقیق شناسایی شد. نتایج تحقیق آنان 
نشان داد که ابزار تبلیغاتی استفاده شده در اصفهان برای جذب 

وش توان از پنج رگذار نبوده است و میثیرالمللی تاگردشگران بین
کتاب راهنما تبلیغات اینترنتی، تلویزیون، بروشور و روزنامه استفاده 

ها، سنین و کردکه میزان تاثیر این ابزار برای مناطق جنسیت
( 10پیر محمد زاده و همکاران)تحصیالت مختلف متفاوت است. 

 مایس با تأکید بر سبک گردشگری توسعهدر مقاله ای به بررسی 
 زندگی، رفاه اجتماعی و اقلیم سالمت )مطالعه موردی شهر سمنان(

کمی و  ژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر دادهاین پ پرداختند.
از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش به سه بخش قابل 
تفکیک است بخش اول ساکنین محلی شهر سمنان براساس 

 1395سرشماری نفوس و مسکن مندرج در مرکز آمار ایران در سال 
نفر  390نفر که براساس فرمول کوکران تعداد  125129به تعداد 

شدند. بخش دوم شامل  به عنوان حجم نمونه آماری تعیین
 15/3/1399لغایت  15/12/1398گردشگرانی هستند که از تاریخ 

شهر سمنان را به عنوان مقصد گردشگری خود در نظر خواهند 
گرفت. بخش سوم شامل نخبگان دانشگاهی و مدیران و دست 

اندرکاران بخش گردشگری مشغول به کار در سطح استان به تعداد 
نفر  80با استفاده از فرمول کوکران تعداد  نفر است که 100تقریبی 

به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شده است. در این پژوهش از 
است. در پژوهش  شده استفاده ساده  روش نمونه گیری تصادفی

های -رسشنامهحاضر جهت جمع آوری اطالعات میدانی از پ
؛ پرسشنامه رفاه اجتماعی؛ پرسشنامه رضایت سالمت اجتماعی کییز

گردشگران و پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت 
اساس  بر .استفاده شده است SF) -Q-LES-(Qو همکاران

 فرهنگی، –اجتماعی رفاه با رهنگیف –یافته ها منافع اجتماعی
 یگردشگر توسعه و فرهنگی –اجتماعی سالمت زندگی، کیفیت
 –اجتماعی هایهزینه همچنین. است معناداری رابطه دارای مایس

 ندگی،ز کیفیت فرهنگی، –اجتماعی رفاه متغیرهای با نیز فرهنگی
ه رابط دارای مایس گردشگری توسعه و فرهنگی –اجتماعی سالمت

نتایج نشان داد که تمامی روابط احتمالی در نظر  .معناداری می باشد
گرفته شده در مدل پژوهش دارای رابطه معناداری با یکدیگر 

 .هستند
والدین نیاز دارند که از زندگی روزمره فاصله بگیرند و  بنابراین

خود را از طریق تعطیالت خانوادگی بهبود بخشند تا  یسالمت روان
گردش خانوادگی را به صورت یک تفریح مفید برای خود بدانند. 
آنها ممکن است پیامدهای آموزشی گردشگری خانوادگی برای 

ود آنها نیز بهب یکودکان خود را مفید بدانند و در نتیجه سالمت روان
ر این مقاله به دنبال سواالت با توجه به اهمیت تحقیق حاضر، د یابد.

 زیر هستیم:
 

 سواالت تحقیق
والدین پس از گردشگری خانوادگی ارتقا می  ی( آیا سالمت روان1

 یابد؟
 ؟( آیا مهارت های عمومی کودکان پس از این کار ارتقا می یابند2 
والدین با تجربه گردشگری خانوادگی به  ی( آیا سالمت روان3 

 ؟یادماندنی رابطه دارد
( آیا پس از گردشگری خانوادگی، رابطه ای بین مهارت افزایی 4 

والدین وجود  یکودکان و تغییرات مشاهده شده در سالمت روان
 ؟دارد

 
 ها روشمواد و 

 این پژوهش به صورت پیماشی انجام شده است. داده های پژوهش
خانواده در شهر تهران که کودکان آنها در مقطع ابتدایی  400از 

تحصیل می کردند و با هم به تعطیالت خانوادگی رفته بودند جمع 
 آوری شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود.

بخش تشکیل شده است: چهار بخش اول مربوط  5این پرسشنامه از 
دهی کودکان طراحی شده به والدین هستند و بخش آخر برای پاسخ 

است. اولین بخش سالمت روان والدین را با استفاده از 
PERMA-Profiler ( 11ارائه شده توسط بوتلر و کرن )

که پنج  شده است،آیتم را در این بخش گنجانده  15. شدبررسی 
دامنه سالمت روان )احساسات مثبت، مشارکت، روابط، معنادار 

سوال است.  3هر دامنه متشکل از بودن و دستاوردها( است که 
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رتبه بندی شده اند. این قسمت در هر  11تمامی سواالت با مقیاس 
 پاسخ داده می شود. 2و  1دو زمان 

بخش دوم تجارب گردشگری به یادماندنی را با استفاده از مقیاس 
MTE ( بررسی 8ارائه شده توسط کیم و همکارانش )شده است 

لذت جویی، تازگی، فرهنگ بومی، رفع  زیرگروه است: 7که شامل 
آیتمی  14از نسخه های . و  خستگی، معنادار بودن، مشارکت و دانش

MTE  (. شرکت 2017)میاکاوا و اگوچی  شده است.استفاده
پاسخ می دهند. از این افراد  5کنندگان سواالت را در یک مقیاس 
 پر کنند. 2خواسته شد تا این بخش را در زمان 

ارت های عمومی کودکان را بر اساس رتبه بندی بخش سوم مه
، 12آیتم بر اساس مطالعات پیشین ) 15. گیری شدوالدین آنها اندازه 

که برای کودکان مقطع ابتدایی مناسب است.  شد( استفاده 14، 13
برای ارزیابی مهارت های  5یک مقیاس رتبه بندی والدین از 

کودکان خود استفاده کردند. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا به این 
پاسخ دهند. بخش چهارم شامل  2و  1سواالت در زمان های 

اطالعات جعیت شناختی مانند جنسیت و سن کودکان، درآمد 
 والدین و سطح سواد آنها بود.

ز ا وریافت پاسخ های کودکان طراحی شد. بخش نهایی نیز برای د
آیتم استفاده شده در بخش والدین برای ارزیابی مهارت  15همان 

ولی موضوع سواالت را به کودکان  شدهای کودکان خود استفاده 
 انجام گرفت. تغییر دادیم و جمله بندی آنها را مناسب این کودکان

ز مقیاس های سال( بود، ا 12تا  6پرسشنامه کودکان دبستانی )
Smiley Face (SFS استفاده1979، لوین ) که شامل  شد

ایموجی هایی بصورت صورت اخمو تا صورت خندان بود. ما این 
ایموجی ها را بصورت بشدت مخالف تا بشدت موافقم نیز رتبه 

 2و  1بندی کردیم. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا در زمان های 
 به این سواالت پاسخ دهند.

ه بر داده های حاصل از پرسش نامه، داده های مربوط به عالو
اطالعات سفر )مدت زمان سفر، مقصد و اطالعات جمعیت شناختی 

 مورد بررسی قرار گرفت.مسافران( 

 یافته ها
 مشخصات گردشگری خانوادگی

نشان داده شده است.  1پروفایل گردشگری خانوادگی در جدول 
(، متوسط SD=1.58) روز 52/4متوسط طول سفر خانواده ها 

( و میانگین هزینه سفر SD=1.19نفر ) 75/3اعضای خانواده 
دالر آمریکا؛  4200)تقریبا  462223بصورت  شده پرداخت 

SD=394962 بود. از بین تمامی شرکت کنندگان در این )
( آنها بسته مسافرت خانوادگی n=154درصد ) 71پرسش نامه، 

( آنها n=62درصد ) 5/28را خریده بودند در حالی که ی شرکت
فقط یک بلیط هواپیما خریده بودند یا یک هتل را رزرو کرده 

و   (n=20) گرجستان(، n=21) شامل ترکیهبودند. کشورهای 
( محبوب ترین مقصدهای گردشگران بود و پس n=18) ارمنستان

( و n=13از آنها کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر سنگاپور )
( n=28( و گوام )n=43شتند. هاوایی )( قرار داn=10ویتنام )

دو جزیره ای بودند که بیشترین توریست را به خود جذب کرده 
 بود.

 اعتبارسنجی مقیاس ها و همبستگی نتایج
اعتمادپذیری داخلی هر مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده 
شد. نمره کلی بدست آمده برای سالمت روان والدین نشان دهنده 

، 2و زمان  α=0.94،  1قابلیت اطمینان قابل قبول آن بود )زمان 
α=0.95 عالوه بر این، نمره کلی مهارت های عمومی نیز قابلیت .)

،  1ی را برای هر دو پاسخ کودکان )زمان اطمینان بسیار باالی
α=0.83  2و زمان ،α=0.86 1( و والدین )زمان  ،α=0.87 

کلی نیز قابلیت  MTE( نشان داد. نهایتا نمره α=0.88، 2و زمان 
 (.α=0.86اطمینان خوبی داشت ) 

 

 

 

 
 (n=400ویژگی های گردشگری خانوادگی ) 1جدول 

 % n متغیرها
 مدت سفر

 روز 3-2
 روز 5-4
 روز 7-6

 روز 7بیشتر از 

 
105 
202 
78 
15 

 
3/26 
7/50 
4/19 
7/3 

 برنامه سفر
 پکیج مسافرتی
 هواپیما و هتل

 هواپیما
 بدون جواب

 
284 
64 
50 
2 

 
71 

1/16 
4/12 
5/0 

 هزینه سفر
 میلیون 50کمتر از 

 میلیون 100تا  50

 
12 
162 

 
2/3 
6/40 
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 میلیون 150تا  100
 میلیون 200تا  150
 میلیون 250تا  200

 میلیون 300بیش از 

125 
64 
19 
18 

3/31 
1/16 
2/4 
6/4 

 نوع گردشگری خانوادگی
 یک خانواده
 دو خانواده

 خانوادهسه 
 سه نسل
 تک والد

 
332 
15 
37 
13 
3 

 
9/82 
7/3 
2/9 
2/3 
9/0 

 تعداد اعضای خانواده
 نفر 3-2
 نفر 5-4

 نفر 5بیشتر از 
 بدون جواب

 
101 
280 
17 
2 

 
2/25 

70 
2/4 
6/0 

 مقصد
 ترکیه
 اروپا

 آسیای شرقی
 آسیای جنوبی

 اقیانوسیه
 کانادا
 آمریکا

 بدون جواب

 
22 
3 

123 
92 
22 
80 
51 
7 

 
5/5 
9/0 
9/30 

23 
5/5 
8/19 
9/12 
4/1 

. همبستگی بین استنشان داده شده  2ضرایب همبستگی در جدول 
تاریخ پاسخ، سالمت روان، مهارت های عمومی گزارش شده توسط 
والدین و مهارت های عمومی گزارش شده توسط کودکان را در 

و هیچ همبستگی فاحشی به جز برای  شدبررسی  2و  1زمان های 
که  نشدپیدا  2و سالمت روان در زمان  2تاریخ پاسخ در زمان 

(. r = -0.22, p = 0.001داشتند )رابطه بسیار منفی با هم 
و  MTEعالوه بر این، نتایج حاکی از یک رابطه مثبت بین 

( و سالمت r = 0.21 , p= 0.002) 1سالمت روانی در زمان 

( می داد. مهارت های r = 0.38, p<0.001) 2روانی در زمان 
عمومی کودکان از دید کودکان و والدین بشدت با هم ربط داشتند. 

ی عمومی گزارش شده توسط والدین و کودکان در هر دو مهارت ها
 ,r = 0.66) 2( و زمان r = 0.61, p<0.001) 1زمان 

p<0.001 رابطه مثبتی با هم داشتند. این نتایج نشان می دهند که )
ارزیابی مهارت های عمومی توسط والدین و کودکان همبستگی 

 درونی باالیی دارد.

 
 

 تبه صفرضرایب همبستگی های مر 2جدول 
 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 - 8.57 10.18 (1تاریخ پاسخ )زمان -1
-

0.11 
0.03 0.06 0.03 0.01 0.07 0.02 0.03 

 -  10.87 9.9 (2تاریخ پاسخ )زمان -2
-

0.12 
-0.22** 0.03 -0.01 0.07 0.02 -0.02 

سالمت روانی )زمان  -3
1) 

6.34 1.54   - 0.57*** 0.36*** 0.29*** 0.19** 0.19** 0.21** 

سالمت روانی )زمان -4
2) 

7.01 1.47    - 0.28*** 0.43*** 0.12 0.27*** 0.38*** 
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    اندام گل پور لطیف اعظم 694

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مهارت های عمومی -5
 (1)گزارش والدین، زمان 

3.50 0.59     - 0.66*** 0.61*** 0.55*** 0.15* 

مهارت های عمومی -6
 (2)گزارش والدین، زمان 

3.79 0.54      - 0.51*** 0.66*** 0.32*** 

مهارت های عمومی -7
)گزارش کودکان، زمان 

1) 
3.65 0.58       - 0.73*** 0.14* 

مهارت های عمومی -8
)گزارش کودکان، زمان 

2) 
3.81 0.59        - 0.23** 

9-MTE 4.38 0.45         - 

( نشان دهنده این است که شرکت 1توجه: تاریخ پاسخ )زمان 
را تکمیل  1کنندگان چقدر قبل از اعزام به سفر پرسشنامه زمان 

( نیز نشان می دهد چقدر پس از 2کرده اند و تاریخ پاسخ )زمان 
، p<0.05*را پر کرده اند.  2بازگشت به خانه، پرسشنامه زمان 

**p<0.01 ،***p<0.001 
 

نمونه های جفتی انجام شد تا مزایای یک سفر خانوادگی  tآزمون 
روی سالمت روان والدین بررسی شود. نتایج نشان داد که سالمت 

بطور چشمگیری ارتقا یافته بود  2تا  1روان والدین از زمان 
(t(216) = 7.00, p<0.001, d=44 گزارش کودکان از .)

بهتر شده بود  بسیار 2تا  1مهارت های عمومی خود نیز از زمان 
(t(216) = 5.73, p<0.001, d=28 گزارش والدین از .)

 2تا  1مهارت های عمومی کودکان خود نیز همین روند را از زمان 
 (.t(216) = 9.36, p<0.001, d=0.52داشت )

تا برآورد  گرفتعالوه براین، یک آنالیز سلسله مراتبی انجام 
بررسی شود )جدول  2 تا 1والدین از زمان  یتغییرات سالمت روان

(. با استفاده از تغییرات سالمت روان والدین )اختالف مشاهده 3
( بعنوان یک متغیر 2تا  1شده در نمرات سالمت روان از زمان 

وابسته، متغیرهای کنترل شامل جنسیت، سن، سطح سواد و درآمد 
را در مرحله  MTEرا وارد این آنالیز کردیم.  1والدین در مرحله 

ره مهارت افزایی کودکان )بر اساس مهارت های عمومی و نم 2
. نتایج نشان شدوارد  3گزارش شده توسط کودکان( را در مرحله 

داد که جنسیت، سن، سطح سواد و میزان درآمد نتوانستند تغییر در 

 ,F(4,191) = 1.64والدین را پیش بینی کنند ) یسالمت روان

p=0.167نسبت به مدل  2دل (. در عوض، ضرایب اندازه گیری م
بشدت بهبود یافته بود و برآزش کلی مدل نیز قابل توجه بود  1
(F(5,190) = 2.49, p=0.33 عالوه بر این، مدل .)افزایش  3

نشان داد و  2قابل توجه ضریب اندازه گیری را در مقایسه با مدل 
 ,F(6,189) = 3.89برآزش کلی آن نیز قابل توجه بود )

p=0.001،بطور کلی .) MTE  و مهارت افزایی کودکان بخوبی
 توانستند تغییر سالمت روانی والدین را پیش بینی کنند.

 
 نتیجه گیری
بررسی تاثیر گردشگری خانوادگی بر سالمت با هدف این پژوهش 

مهارت افزایی و مهارت روانی والدین و رابطه آن با متغیرهای 
واقع هدف مقاله عمومی در کودکان در شهر تهران انجام گرفت . در 

حاضر گردشگری خانوادگی در سالمت روانی والدین و مهارت های 
و سالمت  MTEعمومی کودکان تمرکز شده است و رابطه بین 

روانی والدین را شناسایی کردیم. عالوه بر این، رابطه داخلی مزایای 
گردشگری خانوادگی برای والدین و کودکان را نیز درنظر گرفته 

کلی یافته های تحقیق نشان داد که گردشگری  شده است. بطور
خانوادگی سالمت روانی والدین و مهارت افزایی کودکان را بهبود 

و مهارت افزایی کودکان رابطه  MTEمی بخشد به نحوی که 
 مثبتی با پیامدهای سالمت روان والدین دارند.

 

 
 

 نوالدی ینتایج رگرسیون سلسله مراتبی تغییر در سالمت روان 3جدول 
  B SE (B) β R2 R2Δ متغیر
 1مرحله 
 aجنسیت

 سن
 تحصیالت

 درآمد

 

14/0 –  
01/0  
22/0  
02/0  

 
23/0  
02/0  
13/0  
03/0  

 
05/0-  
05/0  
13/0  
05/0  

03/0  03/0  

 2مرحله 
 aجنسیت

 سن

 
11/0-  
02/0  

 
23/0  
02/0  

 
4/0-  

06/0  
0/06* 0/03* 
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 تحصیالت
 درآمد

MTE 

16/0  
03/0  
56/0  

13/0  
03/0  
23/0  

09/0  
07/0  

0/17* 
 3مرحله 
 aجنسیت

 سن
 تحصیالت

 درآمد

MTE 
 مهارت افزایی کودکان

 
02/0-  
02/0  
17/0  
02/0  
46/0  
75/0  

 
22/0  
02/0  
13/0  
03/0  
23/0  
23/0  

 
01/0-  
08/0  
10/0  
04/0  

0/14* 
0/23** 

0/11** 0/05** 

= زن؛ مهارت افزایی کودکان = اختالف نمره  1= مرد،  a 0توجه: 
بر اساس جواب های  2و  1مهارت های عمومی کودکان در زمان 

 p<0.05 ،**p<0.01*کودکان؛ 

گردشگری خانوادگی برای سالمت روانی والدین و مهارت افزویی 
کودکان مفید است. نتایج با پژوهش های قبلی همخوانی داشت چون 

گردشگری عمومی در بهزیستی همراه با شادی  این مقاالت نیز مزایای
( را 16، 14( و مهارت های عمومی کودکان )15و لذت والدین )

ادی و لذت، یافته های نشان می دادند. عالوه بر بهزیستی همراه با ش
نشان داد که گردشگری خانوادگی می تواند لذت های  این مقاله

 روحی را نیز در پی داشته باشد.
هم چنین زمانی که تجربه گردشگری خانوادگی به یادماندنی باشد، 

ه با یافته پیامدهای سالمت روانی والدین شاخص تر خواهد بود ک
همان طور که شاو و  هم خوانی دارد. های پژوهش های پیشین

( گزارش داده اند، زمانی که اعضای خانواده تجربه 6همکاران )
مثبت و به یادماندنی حین گردشگری خانوادگی داشته باشند، این 
خاطرات معموال بیشتر در ذهن می ماند که به خانواده ها کمک 

یاد خانواده را تقویت کنند. عالوه بر این، مهارت افزایی می کند تا بن
ن 18، 17کودکان از این طریق تاثیر مثبتی روی سالمت روان والدی

دارد. عالوه بر لذت و آرامش، والدین بدنبال مزایای آموزشی نیز 
را برای پولشان  والدین ممکن است(. ، 6برای کودکان خود هستند )

لذت خود و یک تجربه بامعنی برای کودکانشان خرج کنند و در 
 نتیجه سالمت روان خود را ارتقا بخشند.

این مطالعه دانش موجود  این مقاله از چند نر حائز اهمیت است اوال
درباره گردشگری خانوادگی را با نشان دادن مزایای آن برای والدین 

در گذشته اکثر تحقیقات گردشگری و کودکان ارتقا می بخشد. 
متر مورد بررسی خانوادگی در جهت بازار بودند و تجربه افراد ک

(، 22، 21(. در راستای تحقیقات پیشین )20، 19قرار گرفته است )
ی گردشگری خانوادگی برای مزایا که نشان داد این مقالهیافته های 

اعضای خانواده و روابط داخلی موجود بین این مزایا نقش بسزایی 
در مقاالت مربوط به گردشگری ایفا می کند. هم چنین، پژوهش 
های پیشین تاکید داشته اند که تجربه اعضای خانواده مولفه مهمی 

 در مقاله حاضر( ولی 24، 23در ارتقای تجربه گردشگران است )
پیشنهاد می دهد که یادگیری کودکان نیز ممکن است یک مولفه 

 مهم دیگر برای افزایش سالمت روان والدین باشد.

از رویکردهای پیشرفته ای برای درک  حاضرعالوه بر این، پژوهش 
اگرچه بیشتر مقاالت  مزایای گردشگری خانوادگی بهره می برد.

از روش های کیفی برای بررسی نظر کودکان درباره گردشگری قبلی 
خانوادگی استفاده کرده اند )برای نمونه، وو، وال، زو و یینگ 

گردآوری داده های کمی از کودکان بود  این مقاله(، هدف 2019
انجام شد. عالوه  SFPکه این کار از طریق روش های خاص مانند 

پس آزمون برای بررسی مزایای -براین، ما از یک آنالیز پیش آزمون
گردشگری خانوادگی استفاده کردیم. اگرچه مقاالت پیشین مزایای 

از مطالعه مقطعی بررسی کرده گردشگری خانوادگی را با استفاده 
 اند.

 . ابتدا اینکهشدیت را در این پژوهش شناسایی نهایتا چندین محدود
این مطالعه از یک روش طولی برای ارزیابی مزایای گردشگری 
خانوادگی استفاده می کند ولی داده های بلندمدت را نداریم. پژوهش 
های بعدی باید اثرات بلند مدت گردشگری خانوادگی را بررسی 

ه می روند یا برای باز مزایا فورا از بین بررسی شود که اینکنند تا 
زمانی بیشتری دوام می آورند. دوما اگرچه در این پژوهش داده ها 
را از والدین و کودکان گردآوری کردیم ولی پژوهش های بعدی 
باید دقت روش های استفاده شده برای گردآوری داده ها از چندین 
فرد در یک خانواده را بررسی کنند. سوما، اگرچه ما از چندین 

ترجمه پرسشنامه استفاده کردیم تا راحت تر بتوانیم پاسخ  روش
باید این نکته را درنظر داشت های کودکان را جمع آوری کنیم ولی 

که ممکن است کودکان به درستی به این سواالت پاسخ نداده باشند. 
از این رو تحقیقات بیشتر باید در زمینه اعتبارسنجی روش های 

 داده ها از کودکان انجام شوند.استفاده شده برای گردآوری 
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