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 اجتماعی شهر کرمانشاه ـ اقتصادی ةبر گردشگری پزشکی( بر توسع تأکیدنقش گردشگری سالمت )با 
 2، نسرین عزیزی 1فر مصطفی شاهینی

 

 چکیده  

 تهرن   مههم ده اتهک. از   هر امروزه توج  بسیاری از  شورها را ب  خود جلب  مارز،ور  عنوا  صنفت ب  مگردشگری تالمک

ههای گردشهگری اتهک. انه       هماهنگ  بهی  مرا هز تهالمک و پزشهک  بها حهوزه      نا شورهام  بیشتران  صنفک در  مشکال 

 ۀ،  بهر توتهف   یرتأثتوا  شناخت  صحیح از  ای    نم  گون  دم ب شو ان  نوع گردشگری م  تأثیرناهماهنگ  موجب غفلک از 

اقتصهادی و   ۀگردشهگری پزشهک  بهر توتهف     تهأثیر منظهور تفیهی  میهزا      . ان  تحایق ب داشکاقتصادی و اجتماع  شهرها 

تحلیله  اتهک. بهرای     ـ   اربردی و ازنظهر ماهیهک توصهیف      ماجتماع  شهر  رمانشاه صور  گرفت  اتک. روش ان  پژوهش

مر ز  0 در ماجتماع  شهر  رمانشاه ـ  اقتصادی  ۀبر گردشگری پزشک ( بر توتف تأ یدا  گردشگری تالمک يبا تأثیربررت  

صهور   حضوری با گردشگرا  پزشک  بررته    ۀو مصاحب نام  پرتش ۀواتط بودندم ب  IPD   دارای مر ز  مخدمات  درمان 

 2و ،زمهو  خه     spssافزار  ا از نرمه . برای تحلیل نافت اتک 0/7باالتر از  نام  پرتش. ،لفای  رونباخ برای روان    اتکگرفت

دتهک ،مهده اتهک. ماهادنر      به   1/3و میانگی  مت یرهای اقتصهادی   98/2اتتفاده شده اتک. میانگی  مت یرهای اجتماع  

محاتهب  شهده اتهک.     75/7ی دار مفنه  و تطح  4برای هردو گروه از مت یرها با درج  ،زادی  2دتک ،مده از ،زمو  خ   ب 

نتهانج   . برابهر اتهک  488/9بحرانه    تهر از ماهدار   بهرای مت یرههای اقتصهادی و اجتمهاع  بهزرگ      مزمهو  در ،ن  ، K2مادار

 مشهکال  شهود. از   های موردانتظهار رد مه    شده با تفاو  های مشاهده فر  صفر مبن  بر تصادف  بود  تفاو  م،مده دتک ب 

وناهل بهرای    ههای درمهان م اقهامت  و حمهل     تهوا  به   مبهود زنرتهاخک     م  مدر شهر  رمانشاه تالمکروی گردشگری  پیش 

دهد  ه  گردشهگری تهالمک     طور ل  نتانج نشا  م  ب  .اشاره  ردهای مناتب  ناب  تبلی ا  و بازارنبود گردشگرا  پزشک م 

 اجتماع  شهر  رمانشاه ناش انکارناپذنری دارد.  ـاقتصادی  ۀبر گردشگری پزشک ( بر توتف تأ یديبا 

 

 اجتماع م  رمانشاه ۀاقتصادیم توتف ۀگردشگری تالمکم گردشگری پزشک م توتف :یدیکل واژگان

 

 
  

                                                      
 نور پیام دانشگاه اتتادنار. 1

  گردشگری رنزی  برنام  و ج رافیا ارشد  ارشنات  دانشجوی .2



 

 مقدمه

 تههرن  مهههمعنهوا  نکهه  از   بهه  مصهنفک گردشههگری 

تومم طه  نهیم قهر  گذشهت  بها رشهد        ۀهزارهای  پدنده

خود تأثیر بسزان  در رشد و پونان  اقتصادی  ۀتصاعدگون

 ه    طهوری  به  و تبادال  فرهنگ   شورها داشهت  اتهک.   

نظرا م قر  حاضهر را قهر  گردشهگری     بسیاری از صاحب

 2727تها تهال    مWTOبینه    پهیش  برابهر . اند نهادهنام 

میلیهارد  1/6بهر   میالدیم تفداد جهانگردا  ب  رقم  بهالغ 

شههده از همههی   ،مههار ارائهه  اتههاارنفههر خواهههد رتههید. ب

درصد مفضل اشت ال در  شهورهای   57تازما م بیش از 

  شهدن   انه  صهنفک حهل    ۀازطرنق توتهف  مدرحال توتف 

حفههظ و بهبههود تههالمک گههرانش  ماتههک. در انهه  میهها 

مشترک جهان  در میا  تمام  تنی م طباا  اجتماع م 

درحایاک میل ب  رههان    .هاتک و قاره ها باورهام فرهنگ

تر و قادر تهاخت    از بیماریم زندگ  تالمم عمری طوالن 

هههها و  جسهههم و روح بههه  شهههکوفان  ظرفیهههک و ذهههه 

،غهاز تمهد  بشهر دارد     م رنشه  در یههای فهرد   توانمندی

ۀ ارائه  ههای  (. زمینه  2714م 1يانجم  گردشگری پزشهک  

درمهان م   های گرم ، : از دنیا عبارتند در پزشک  خدما 

 به   اجیه احت مپزشهک   نها  درمهان  گردشگری  های برنام 

 ،ثهار  گردشهگری  .شهود  مه  احسهاا   پزشهک  مداخال 

. ان  گذارد جای م  میزبا  ب  ۀگوناگون  بر ماصد و جامف

م  فرهنگه  ـ  اجتمهاع    ،ثار ای از طیف گسترده ،ثار شامل

به    شهود. باتوجه    محیط  مه   اقتصادیم تیات  و زنسک

ههها نیههز ابفههاد گسههترده و    پیچیههدگ  ففالیههک تنههوع و 

گردشهگری   ،ثهار  ۀای دارند    باند در مطالف پیوتت  هم ب 

(. نوع و میزا  20: 2773م  2ها توج  شود يماتو  ب  ، 

ک ئگردشگری در ن  ماصد از عوامل متفهددی نشه   ،ثار

 ۀهای جامفه  ان  عوامل ونزگ  ترن  مهمازجمل   ؛گیرد م 

ههای گردشهگری در    میزبا  و میهما  و ماهیهک ففالیهک  

 ه  اخهتال     (. زمان 270: 1389يترابیا  م  اتکماصد 

وجهود   أمیزبا  و جامفه  مبهد   ۀزنادی بی  فرهنگ جامف

احتمهال   م(69: 1995ي 3از نظر برنز و هُلد  مداشت  باشد

                                                      
1. Medical Tourism  Association 

2. Mason 

3. Burns & Helden 

يمربهک و منفه ( بسهیار زنهاد خواههد بهود.        ،ثارافزانش 

 :اتکایق شامل موارد زنر   اصل  تحتؤاال

بهر گردشهگری    تأ یهد ،نا گردشگری تالمک يبها   -

تهطح  یفیهک زنهدگ      یتواند موجب ارتاها  پزشک ( م 

   شهر  رمانشاه شود؟اتا ن

ناههش  تههأثیرچهه  راهکارهههان  بههرای افههزانش    -

 یفیهک زنهدگ  در   تهطح   یگردشگری تالمک در ارتاا

  رمانشاه وجود دارد ؟

 مبانی نظری

متفددی از گردشگری تهالمک ارائه  شهده    تفارنف 

تالمک عبهار    یترن  تفرنف از نوع گردشگر  امل.اتک

اتک از: گردشگری تهالمک مسهافرت  اتهک به  مکهان       

منظههور انجههام   خههارج از محههیط مفمههول زنههدگ م بهه    

حفهظ و نها بهبهود تهالمت  و      بهرای هان  خهاص   ففالیک

ههای   ی تجهار م درمها   وجهو  جسک ۀتندرتت  و با انگیز

وجهود   أفردم بوم  نا مبتن  بر مکا     در مبد منحصرب 

عوامهل   تهأثیر گردشهگری تهالمک تحهک     ۀندارد. توتهف 

توا  ب   م م  قرار داردم ازجمل  عوامل  لیدی ،  گوناگون 

تاختار جمفیت م تطح امید ب  زندگ  و ضرنب تکهاثری  

میا  تر یب تن  جمفیهک و تمانهل    .گردشگری نام برد

ای قهوی   ناب  ب  تهالمک رابطه    رای دتکب  انجام تفر ب

با پیر شد  جمفیک نیاز ب  تالمکم امید به    .وجود دارد

درنتیجه    و های حفظ تالمت  فرد حیا  طوالن م انگیزه

نابهد.   ناب  به  تهالمک نیهز افهزانش مه       تفر برای دتک

محهوری موردتااضها در     از،نجا   عنصر تالمت  محصول

انهه  محصههول  ۀبهها توتههف مگردشههگری تههالمک اتههک 

تالمک در تولید ناخهالص داخله     ۀگردشگری تهم حوز

بههر، م گردشههگری تههالمکم   عههالوه .نابههد افههزانش مهه  

گردشههگری  ۀدر حههوز گونههاگون تااضههاهای  ۀانجاد ننههد

وناهلم   تهوا  به  حمهل    ان  تااضهاها مه    ۀشودم ازجمل م 

در  موگذار و... اشاره  رد. گردشگری تهالمک  اقامکم گشک

از نهرخ رشهد بسهیار     مر انهواع گردشهگری  ماانس  بها تهان  

باالتری برخوردار اتک و ان  نرخ رشد باال موجب رقابت  

شد  شدند بازار گردشگری تالمک شده اتک. ضهروری  
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ونژه نوع گردشگری پزشهک    ب  مبود  گردشگری تالمک

 . ند مشترنا  را ناگزنر ب  اتتفاده از ان  محصول م  م، 

گری تالمک  متر از دنگر گردش ۀدرنتیج  تااضا در حوز

مت یرههای اقتصهادی نظیهر     تأثیرانواع گردشگریم تحک 

 أبه  مبهد   محیط  هال  يافهزانش نهرخ ارز ماصهد نسهبک     

تصهر ( قهرار    گردشگر( و محیط خرد ي اهش در،مد قابل

های اقتصادی مااومک بیشتری  بحرا  درماابلگیرد و  م 

ههای همیشهگ  مااصهد     درنهانهک چهالش   .دهد نشا  م 

در ان   مپذنری پذنری و  نترل بین  مرل پیش مگردشگری

نابههد  تحاههق بیشههتری مهه   یههکنههوع از گردشههگری قابل

 م(. گردشهههگری پزشهههک 21-19: 1394يشهههالبافیا م 

نکهه  از اجههزای صههنفک گردشههگریم ازطرنههق   درناههش

 هه  ههای رفهاه    های هواپیمهان م ففالیهک   هام شر ک هتل

نفک هههای مههرتبط بهها صهه  تفرنحهه  و تمههام زنرتههاخک 

عنهوا    ب  مگردشگری در ارتباط اتک. گردشگری پزشک 

طهرز   بخش  از صنفک گردشگریم در جها  پساصنفت  ب 

ای توتهط بسهیاری از  شهورها ارتاها نافته        مالحظ  قابل

 (.2717م  1اتک ي انل

 

 شناسی تحقیق روش

افهزار  هاربردی    برای تجزن  و تحلیهل نتهانج از نهرم   

SPSS وری اطالعها  از   برای جمهع  .اتتفاده شده اتک،

طهور   به   نامه   پرتهش روش اتنادیم پیمهانش میهدان  و   

طبهق فرمهول  هو را  حجهم      .توأما  اتتفاده شده اتک

نفر بوده    اطالعا  ان   384،مده  دتک ب  ی،مار ۀنمون

روش تصهادف  تهاده    به   نام  پرتش 384تفداد از طرنق 

را  گرد،وری شده اتک. اطالعها  دمهوگرافیک  پرتشهگ   

هلم جنسهیکم تهطح تهواد و وضهفیک     أشامل: وضفیک ت

ههای  یفه :    شهامل مت یهر    اررفت  ب های  گون .ش ل بود

خیل   مم  مم متوتطم زناد و خیل  زناد بود. در طراح  

از دو گههروه مت یههر اقتصههادی و اجتمههاع    نامهه  پرتههش

 تؤال بوده اتک.  چهاردهاتتفاده شده    هر دام شامل 

اتهههمیرنو  و نیکهههون    – ،زمهههو   ولمهههوگرا  

شهده   بررت  ادعای مطهرح  برای : ان  ،زمو (K2)برازش

                                                      
1. Connel 

اتهک.    ار رفته   ب   های ن  مت یر  مّ توزنع داده بارۀدر

ههای نرمهالم    تهوا  وجهود توزنهع    م  مSPSSافزار  در نرم

و  و نمان  را بررته   هرد. نتهانج انه      ترانواخکم پ ن 

درصهد بهوده و    5 متر از  sig،زمو  نشا  داد    مادار 

شود و برای  ها پذنرفت  نم  ادعای نرمال بود  توزنع داده

های ناپارامترن  اتتفاده  هرد.   از روش دبانها  زمو  داده،

های تجزنه    از نک  از پر اربردترن  روش مدر ان  تحایق

يخه  دو( نها    K2نفنه  ،زمهو     مو تحلیل ناپارامترنه  

تهک. انه  ،زمهو  بهرای     اتهتفاده شهده ا   منیکون  برازش

توزنهع   ۀبرای ماانسهای ناپارامترن  مناتب اتک و  داده

 .  رود  ار م  ب شده  نظری با توزنع مشاهده

 

 موردمطالعه  ةمنطق

 ه  در   اتهک مر ز اتتا   رمانشاه  مشهر  رمانشاه

 یلومتری جنو  غرب  تهرا  و در مسیر راه  526 ۀفاصل

خسهروی واقههع شهده اتهک. شهرتههتا      هاصهل  تههرا     

دارای جمفیته  در   م1395 در ترشماری تال م رمانشاه

يمر هز ،مهار انهرا م     میلیهو  نفهر بهوده اتهک     نه  حدود 

ب  موقفیک مرزی بود م  باتوج  م(. اتتا   رمانشاه1395

ورودی و خروج  خسهروی و پرونزخها     ۀدرواز دودارای 

زنههارت  و...  بههرای ارتبههاطم صههادرا  و واردا م تههفرهای

  .اتک

 

 ی تحقیق ها یافته

صهور    های حاصل از تحایاا  میدان     به   نافت 

منظور  ب  مای در بی  شهروندا  شهر  رمانشاه نام  پرتش

 ه  اقتصهادی  ۀبررت  ناش گردشگری تهالمک بهر توتهف   

پخش و تکمیل شد ب  ان  گون   ماجتماع  شهر  رمانشاه

میهزا  مشهار ک    مشهده  تکمیل ۀنام پرتش 384از  :اتک

در   به  مجردههام شهاغال     هالأب  مردا م مته  زنا  نسبک

هها به  دنگهر تهطوح      بخش ،زاد ب   ارمندا  و لیسانسه  

. ،لفای  رونباخ پهژوهش دارای  اتک،موزش  بیشتر بوده 

 .اتک    نشا  از پانان  باالن  دارد 0/7تطح  باالتر از 

های ان   ادههام د طبق ،زمو  نرمال و غیرنرمال بود  داده

و   چهولگ  مبه  عبهارت  دنگهر    اتک.پژوهش از نوع نرمال 



 

 

 

 
نشها    ه   قهرار دارد   -2 تها  2 ۀدر بهاز ها  داده شیدگ  

 ؛دهد توزنع مت یر از  شیدگ  نرمال برخهوردار اتهک   م 

. بها اتهتفاده از ،زمهو     اتکها از نوع نرمال  بنابران  داده

پارامترنه  نها ناپارامترنه      ماتهمیرونو   – ولموگرو  

،مهده از   دتهک  عهدد به    ؛انم دتک ،ورده  ها را ب بود  داده

،مارهههای  ودادههها جههز درنتیجهه  متههر بههود  وچهه  75/7

ههای   ههای مناتهب بها داده    ناپارامترن  بودند. از ،زمهو  

بهرای تجزنه  و    ممرل ،زمو  نیکون  بهرازش  مناپارامترن 

  نیم. تحلیل اتتفاده م 

شده بهرای مت یرههای    ،وری های جمع دهمیانگی  دا

و  98/2شهر  رمانشاه عدد  ۀگذار بر توتفتأثیراجتماع  

. دههد  را نشها  مه    1/3برای مت یرهای اقتصهادی عهدد   

 منامه   پرتهش بهرای پانهان     م،مده دتک ،لفای  رونباخ ب 

و بههرای مت یرهههای  940/7 بههرای مت یرهههای اقتصههادی

 0/7اگر ،لفای  رونبهاخ بهاالتر از   . اتک 860/7اجتماع  

دارد. بهرای اننکه     نام  پرتشباشدم نشا  از پانان  باالی 

ابتهدا   متر تجزن  و تحلیل  رد بتوا  نتانج را  بهتر و  امل

صهور     نندگا  را باند ب  اطالعا  دموگرافیک  مشار ک

درصدی بیا   رد تا بتوا  با اطمینا  بیشتری به  نتهانج   

  رد.  تأ یدها  نام  پرتشحاصل از 
 

 های توصیفی وضعیت جنسیت یافته :3جدول

 وضعیت فراوانی درصد

 ز  174 20.1

 مرد 287 02.9

 جمع 384 177

 

 های توصیفی وضعیت تأهل یافته :7جدول

 وضعیت فراوانی درصد

 مجرد 237 59.9

 متأهل 154 47.1

  ل 384 177

 
 های توصیفی وضعیت اشتغال یافته :1جدول

 وضعیت فراوانی درصد

 45.8 106  ارمند
 54.2 278 ،زاد
 177 384 جمع

 
 های توصیفی وضعیت سواد یافته :4جدول

 وضعیت فراوانی درصد

 0.8 37 دنپلم

 8.9 34 دنپلم فو 

 42.2 162 لیسانس

 41.1 158 لیسانس فو 

 177 384 جمع

 

تهوا    مه  هها را   نافته   ،مهدهم  دتک  ب  نتانج ب باتوج 

به    درصهد مشهار ک زنها  نسهبک     :گون  توصیف  رد ان 

درصهد   1/20 و 9/02ترتیهب   به    ه  مردا  بیشتر اتک 

به    1/47. نسبک مشار ک افراد متأهل ب  مجردهها  اتک

شامل  ارمنهد   مدرصدهای مشار ک شاغال  .اتک 9/59

 ارمنهدا    داشتند؛های نزدن  ب  هم  نسبک مو ش ل ،زاد

و شههاغال  در بخههش ،زاد يدانشههجونا  و زنهها      8/45

 2/54ان  گهروه محاتهب  شهده اتهک(      ودار نیز جز خان 

 ننهدگا    تواد مشار ک درنهانک تطح .درصد بوده اتک

درصهدم   8/0هها بها مشهار ک      دنپلماتک:  گون  بوده ان 

درصهد و   2/42ها با   لیسانس درصدم 9/8ها با   دنپلم فو 

. درصد 1/41لیسانس و باالتر  افراد دارای تطح تواد فو 

م افراد دارای ا بیشترن  میزا  مشار ک را افراد مجردم زن

.دارنههدشهه ل ،زاد و افههراد دارای تههطح تههواد لیسههانس  
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 اجتماعی شهر کرمانشاه ةنقش گردشگری پزشکی بر توسع  :6جدول

 ةبر توسعهای امام علی، محمد کرمانشاهی، امام رضا، فارابی و امام خمینی، بیستون و مرکز ناباروری رویان  های بیمارستان نقش گردشگری پزشکی متأثر از فعالیت

 اجتماعی شهر کرمانشاه

 ها گویه فیرد
 یلیخ

 کم
 ادیز متوسط کم

 یلیخ

 ادیز
 نیانگیم جمع

 3.4 384 91 174 82 08 29 شهر  رمانشاهمردم   اتتاندارد زندگ یدر ارتااناش گردشگری پزشک   1

 2.0 384 7 02 154 124 34 چادر اتک؟ شهر  رمانشاهمردم افزانش تطح ،گاه  در ناش گردشگری پزشک   2

 3.6 384 116 110 63 66 22 ی شهر  شهر  رمانشاه تا چ  اندازه اتک ؟در ارتااناش گردشگری پزشک   3

4 
ی همبسهتگ  و وحهد  محله  و تبهادل فرهنگه  مهردم شههر        ارتااناش گردشگری پزشک  در 

 ها چگون  اتک ؟  رمانشاه با تانر اتتا 
17 08 108 94 24 384 3.1 

 3.1 384 40 95 119 171 22 ؟تاونک هونک مل  و اجتماع  مردم شهر  رمانشاه ناش دارددر گردشگری پزشک   5

6 
ی انسجام فرهنگ  مردم شهر  رمانشاه در داخهل شههر چگونه     در ارتااناش گردشگری پزشک  

 اتک ؟
34 171 156 07 23 384 2.9 

0 
 تینما و تئاتر در تطح شههر  رمانشهاه   تاونک امکانا  فرهنگ  نظیردر ناش گردشگری پزشک  

 چیسک؟
173 172 98 87 7 384 2.4 

8 
تاونهک   ۀتاونهک مهدنرنک فرهنگه  و تبلی هات  شههرداری درزمینه      در ناش گردشگری پزشک  

  نید ؟ گردشگری در تطح شهر  رمانشاه را چگون  ارزناب  م 
22 125 132 82 23 384 2.9 

9 
تاونک بناههای تهارنخ  و ارزشهمند شههری در تهطح شههر       حفظ و در ناش گردشگری پزشک  

 چیسک؟  رمانشاه
33 130 121 01 22 384 2.8 

17 
 های تارنخ  در تطح شههر  رمانشهاه   بافک یحفظ و بازتازی و احیادر ناش گردشگری پزشک  

 چگون  اتک
46 134 144 67 7 384 2.6 

 3.4 384 87 88 141 51 24 ؟ رمانشاه چگون  اتکبرندتازی شهری در تطح شهر در ناش گردشگری پزشک   11

 3.5 384 113 69 143 23 36 چگون  اتک؟ ناش گردشگری پزشک  در انجاد حس غرور مل  و عز  نفس شهروندا   رمانشاه 12

13 
ههای محله  ماننهد     ناش گردشگری پزشهک  در تجدنهد حیها  و افهزانش دلبسهتگ  به  تهنک       

 صنانع دتت  در  رمانشاه چگون  اتک؟ورتومم نوع پوششم مفماریم  ،دا 
11 177 107 40 56 384 3.1 

14 
رنگ شد  فرهنگ محل  و فرامهوش شهد  زبها  محله  و جهانگزنن        گردشگری پزشک  در  م

 های خارج  با زبا  محل  در  رمانشاه چگون  ناش  دارد ؟ زبا 
123 174 134 23 7 384 2.2 

 2.98 384 42 00 131 95 39 میانگی 

 

   آزمون فرض صفر متغیر اجتماعی 

 شههده هههای مشههاهده  فههر  صههفر: بههی  فراوانهه   

گذاری گردشهگری مرا هز درمهان     تأثیردرخصوص میزا  

میهزا  تهطح    واجتمهاع  انه  شههر     ۀ رمانشاه بر توتف

دار وجود ندارد.  ها تفاو  مفن  گذاری موردانتظار ، تأثیر

درخصهوص   شهده  های مشهاهده  فراوان فر  مخالف: بی  

گذاری گردشگری مرا ز درمان   رمانشهاه بهر   تأثیرمیزا  

گهذاری   تهأثیر میهزا  تهطح    واجتماع  ان  شهر  ۀتوتف

 دار وجود دارد.   ها تفاو  مفن  موردانتظار ، 

گهذاری  تأثیرنتانج مشاهدا  نشانگر ان  اتک    میهزا   

شهههر  اجتمههاع  ۀگردشههگری مرا ههز درمههان  بههر توتههف 

به    باتوج  مرتد نظر م     ب  اتک 98/2 رمانشاه مفادل 

قبهول    در حهد قابهل   م3ب  میانگی  نظهری    نزدن  بود

 شود. ب  ،زمو  ،  پرداخت  م  ادام    در اتک

بهه  اننکهه  در انهه  تحایههق فراوانهه   باتوجهه  ماصههوالآ

 ماتهک گذاری مرا ز درمان  تأثیرموردانتظار مت یر میزا  

طهور   انه  مت یهر به     ۀگانه  فراوان  موردانتظار طباا  پنج

رو جمع فراوان  موردمشاهده  شود. ازان  مساوی فر  م 



 

 

 

 
تها   شهود  طباا  بهر تفهداد طباها  تاسهیم مه       ۀدر هم

 فراوان  موردانتظار هر طبا  تفیی  شود.

 

 

 محاسبات آزمون خی دو برای متغیرهای اجتماعی :5جدول

 O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E میزان مشارکت

 18.674688 1428.8 -30.8 06.8 39 خیل   م
 4.3137278 331.24 18.2 06.8 95  م

 38.257521 2930.6 54.2 06.8 131 متوتط
 7.7775278 7.74 7.2 06.8 00 زناد

 15.06805 1211 -34.8 06.8 42 خیل  زناد

 06.9305 5978.68 7 384 384 جمع

 

. اتهک  4 مب  تفداد طباا  باتوج  (df)درج  ،زادی 

 75/7داری در ان  تحایق برابهر بها    از،نجا   تطح مفن 

بهها اتههتفاده از جههدول ماههادنر  مبفههدی ۀدر مرحلهه اتههکم

ب  اتتخراج مادار مربع  های بحرانه     مبحران  مربع  ای

شهود  ه  برابهر بها      پرداخت  م  75/7داری  با تطح مفن 

 .اتک 488/9

شهههده  محاتهههب  K2بههه  اننکههه  ماهههدار  باتوجههه 

( بها  488/9بحرانه  ي  K2تر از مادار  ( بزرگ9305/09ي

م فهر   اتهک  75/7داری  و تهطح مفنه    4درج  ،زادی 

شهده بها    شهاهده های م صفر مبن  بر تصادف  بود  تفاو 

توا  نتیج  گرفهک   شود. م  های موردانتظار رد م  تفاو 

شده و موردانتظار درخصوص  های مشاهده    بی  فراوان 

گذاری گردشگری مرا ز درمان   رمانشهاه بهر   تأثیرمیزا  

گهذاری  تأثیراجتماع  ان  شهر بها میهزا  تهطح     ۀتوتف

 دار وجود دارد. ها تفاو  مفن  موردانتظار ، 

 
 اقتصادی شهر کرمانشاه ةنقش گردشگری پزشکی بر توسع :2جدول

های امام علی، محمد کرمانشاهی، امام رضا، فارابی و امام خمینی، بیستون و مرکز ناباروری رویان بر  های بیمارستان نقش گردشگری پزشکی متأثر از فعالیت

 اقتصادی شهر کرمانشاه ةتوسع

 ها گویه ردیف
 یلیخ

 کم
 ادیز متوسط کم

 یلیخ

 ادیز
 نیانگیم جمع

1 
های شهر  رمانشهاه چه  ناشه  را       و  یف  رتتورا گردشگری پزشک  در افزانش تطح  مّ

  ند؟ انفا م 
56 35 09 15

9 46 384 3.2 

2 
ها و اما   پذنران  شههر  رمانشهاه     یف  هتل ۀ  و رتب مّ ۀناش گردشگری پزشک  در ارتاا

 چگون  اتک؟
40 37 85 14

9 03 384 3.5 

3 
هها در شههر    ههای ،   و رونق ففالیهک ت  مسافرهای  گردشگری پزشک  در افزانش تفداد ،ژانس

  ند؟  رمانشاه چ  ناش  را انفا م 
25 22 142 12

8 60 384 3.5 

4 
ههای شههری نظیهر اصهالح و انجهاد       ناش گردشهگری پزشهک  در ارتاها و بهبهود زنرتهاخک     

  نید؟ تطح در شهر  رمانشاه را چگون  ارزناب  م  های غیرهم ها و تااطع  مربندی
43 93 125 11

8 5 384 2.9 

5 
نظر شما گردشگری پزشک  در  اهش میزا  بیکاری و انجاد اشت ال در شهر  رمانشهاه چه     ب 

 ناش  را ب  عهده دارد؟
36 98 95 92 63 384 3.1 

17 140 53 36 دار اتک؟ های شهر  رمانشاه چ  ناش  را عهده شهرداریگردشگری پزشک  در افزانش در،مد  6

0 41 384 3.2 

0 
گیری مرا ز خرند مدر  مانند پاتاژها در شهر  رمانشهاه در   ناش گردشگری پزشک  در شکل

 چ  وضفیت  اتک؟
59 48 141 09 50 384 3.1 
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 2.9 384 23 09 136 115 31 ارتباط  در شهر  رمانشاههای دفاتر خدما   ناش گردشگری پزشک  در افزانش ففالیک 8

 2.8 384 5 95 130 123 24   اتک؟شدار چ  نا رتان  در شهر  رمانشاه عهده گردشگری پزشک  در افزانش مرا ز اطالع 9

17 
ههای تفرنحه  و اتهتراحتگاه  در حاشهی  و ورودی شههر       گردشگری پزشک  در انجاد  مهپ 

 قرار دارد؟ رمانشاه در چ  وضفیت  
24 07 124 98 68 384 3.3 

11 
ونال مسافر در شههر   های حمل ها و پانان  ناش گردشگری پزشک  در انجاد و نا تجهیز فرودگاه

  رمانشاه چگون  اتک؟
31 34 96 15

5 68 384 3.5 

12 
جوانا  و زنا  برای مشاغل و حهر  تهنت     ۀناش گردشگری پزشک  در انجاد و افزانش انگیز

  نید؟ در شهر  رمانشاه را چگون  ارزناب  م 
88 61 114 01 57 384 2.8 

13 
های اقتصهادی شههر    بخش  اقتصادی و انجاد الگوهای جدند پیوند گردشگری پزشک  در تنوع

  رمانشاه چ  ناش  دارد؟
00 91 174 08 34 384 2.0 

14 
گذارا  خارج  در شهر  رمانشاه را چگونه    افزانش حضور ترمان  ناش گردشگری پزشک  در

  نید؟ ارزناب  م 
177 09 51 17

8 46 384 2.8 

17 113 68 49 میانگی 

8 46 384 3.1 

 

 آزمون صفر متغیر اقتصادی 

در  شههده هههای مشههاهده فههر  صههفر: بههی  فراوانهه 

مرا هز درمهان    گهذاری گردشهگری   تأثیرخصوص میهزا   

میهزا  تهطح    واقتصهادی انه  شههر     ۀ رمانشاه بر توتف

دار وجود ندارد.  ها تفاو  مفن  انتظار ،  گذاری موردتأثیر

درخصهوص   شهده  های مشهاهده  فر  مخالف: بی  فراوان 

گذاری گردشگری مرا ز درمان   رمانشهاه بهر   تأثیرمیزا  

گهذاری  تأثیرمیهزا  تهطح    و اقتصادی انه  شههر   ۀتوتف

 دار وجود دارد.   ها تفاو  مفن  وردانتظار ، م

نتههانج مشههاهدا  نشههانگر انهه  اتههک  هه  میههزا   

اقتصهادی   ۀگذاری گردشگری مرا ز درمان  بر توتفتأثیر

رتهد   نظهر مه     ه  به    اتهک  1/3شهر  رمانشاه مفهادل  

قابهل   3ان  عهدد از میهانگی  نظهری      ب  باال بود باتوج 

 شود.   پرداخت  م ب  ،زمو  ،   ادام . در اتکقبول 

 محاسبات آزمون خی دو برای متغیرهای اقتصادی :2جدول 

 O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E میزان مشارکت

 17.763721 002.84 -20.8 06.8 49 خیل   م
 1.7783333 00.44 -8.8 06.8 68  م

 10.763721 1317.4 36.2 06.8 113 متوتط
 12.605 903.44 31.2 06.8 178 زناد

 12.35278 948.64 -37.8 06.8 46 خیل  زناد

 53.161458 4782.06 7 384 384 جمع

 های تحایق مأخذ: نافت 

 

. اتک 4 مب  تفداد طباا  توج  با (df)مدرج  ،زادی 

 75/7داری در ان  تحایق برابهر بها    از،نجا   تطح مفن 

بفدی با اتتفاده از جدول ماادنر بحران   ۀدر مرحل اتکم

مربع  ای ب  اتتخراج مادار مربع  ای بحران  بها تهطح   

 488/9شود  ه  برابهر بها     پرداخت  م  75/7مفن  داری 

 .اتک

 شهههده محاتهههب  K2بههه  اننکههه  ماهههدار  باتوجههه 

بحرانههه   K2تهههر از ماهههدار  بهههزرگ (1614853/53ي

 75/7 داری و تههطح مفنهه  4( بهها درجهه  ،زادی 488/9ي

ههای   م فر  صفر مبنه  بهر تصهادف  بهود  تفهاو      اتک

شههود.  هههای موردانتظههار رد مهه  شههده بهها تفههاو  مشههاهده

شهده و   های مشاهده توا  نتیج  گرفک    بی  فراوان  م 



 

 

 

 
گههذاری گردشههگری تأثیرموردانتظههار درخصههوص میههزا  

 واقتصهادی انه  شههر     ۀمرا ز درمان   رمانشاه بر توتهف 

دار  ها تفاو  مفن  گذاری موردانتظار ، تأثیرمیزا  تطح 

 وجود دارد.

  

 گیری بحث و نتیجه

 .ای نوظهور و جدند نیسک گردشگری تالمک پدنده

ای طهوالن  دارد. امهروزه به      گون  از گردشگری تابا  ان 

  نند. ارز،ور نگاه م   عنوا  صنفت گردشگری تالمک ب 

مبهم بهود  ماهیهک گردشهگری     ۀواتط ب  مدر انرا 

اقههداما   معنههوا  صههنفک ارز،ور و پرمنففههک تههالمک بهه 

ههای   مشه   ای با جدنک پیگیری نشهده و بهر خهط    توتف 

عمهل   ۀانه  صهنفک جامفه    ۀاتخاذی در جهک رد و توتف

روی  ههای پهیش    چهالش  ترن  مهمپوشانده نشده اتک. از 

نابههاوری بهه   مگردشههگری تههالمک در انههرا  و  رمانشههاه

عوانهد حاصهل از صهنفک    ا  ان  صنفک در افزانش تأثیر

های گردشگری و ارتاهای   گردشگری تالمک با دنگر گون 

هاتهک. تلفیهق گردشهگری      شور نزد دنگر  شهور  ۀوجه

تالمک بها دنگهر انهواع گردشهگری در افهزانش متوتهط       

دارد و تهههأثیر اقامهههک گردشهههگر و میهههزا  مخهههارج ،  

دهندگا  گردشهگری   بدنل  را برای توتف  های ب  فرصک

،ورد. بنابران  برای حر ک ب  تمک  رم ا  م تالمک ب  ا

م اتهک    نیاز اصل  جوامهع   ماقتصادی و اجتماع  ۀتوتف

تهرن    توج  ونژه ب  گردشگری پزشهک  نکه  از ضهروری   

 ه  نیازمنهد تحایهق و     اتهک انه  شههر    ۀالزاما  توتهف 

 .اتکهای بیشتری   رنز برنام 

،مههده از تجزنهه  و تحلیههل   دتههک طبههق نتههانج بهه  

تهوا  نتیجه  گرفهک  هه      مهه  مگرفته   انجهام  ههای  ،زمهو  

بر گردشهگری پزشهک ( بهر     تأ یدگردشگری تالمک يبا 

 اجتماع  شهر  رمانشاه ناش دارد.ه اقتصادی ۀتوتف

 

  منابع

فرهههودیم  مبهدوتههکم فرانهه   مپوراحمههدم احمههد 

 ۀبررت  ناش گردشگری در توتهف  »(م1394ي اهلل رحمک

ه   یشههر  شنو ،مها  ایه ج راف ۀفصلنامم «شهری  رمانشاه

 م صههص1394م تابسههتا  15 ۀم شههمار5 ۀم دوریامنطاهه 

177-85.     

تهنجش  »(م 1389ي ترابیا م پون . ضیان م محمهود 

منف  اجتماع  گردشگرا  بر جوامع  ،ثارقبول  تطح قابل

ههای روتهتان     تهکونتگاه  :مورد مطالفه   ممحل  در انرا 
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