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Abstract 

This study was conducted with the aim of determining the promotion of the website three 

times in increasing the international impact and revenue in the ophthalmology hospital 

between Tehran. The purpose of the research, its application and the method of doing it 

describe the type of budget survey. The statistical population completely controls the research 

and creates the administrative staff of Bina Ophthalmology Hospital in 2020, whose number 

is 180 people. The sample size was estimated using the Cochran's formula of 123 people. The 

sampling method was simple random visualization. Data collection tool was a researcher-

made questionnaire on a 5-point Likert scale with a reliability coefficient of 0.83. 

Experiments and data analysis were performed to aid in one-group K-S and t-tests. The results 

showed that there is an increase in content, user interface, work experience design, download 

speed, smooth translation of translated text, communication system of the trilingual website, 

in the international and hospital level. 
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 چکیده

الملل و درآمد در بیمارستان چشم پزشکی بینا تهران  زبانه در افزایش میزان بیماران بین سایت سه تعیین تاثیر ارتقاء وباین پژوهش با هدف 
و پرسنل  رانیمد هیکلیشی بود. جامعه آماری پژوهش را پیما انجام شده است. هدف پژوهش، کاربردی و روش انجام آن توصیفی از نوع

نفر  129 کوکراننفر است. حجم نمونه از طریق فرمول  164دادند که تعداد آنها تشکیل  1911چشم پزشکی بینا در سال  مارستانیب یادار
ای لیکرت و با ضریب  درجه 5محقق ساخته در مقیاس  پرسشنامهها  گیری تصادفی ساده بود. ابزار گرداوری داده برآورد شد. روش نمونه

صورت گرفت. نتایج نشان داد ارتقاء محتوا، رابط کاربری،  گروهی تک tو  K-Sآزمون ها به کمک  دادهتجزیه و تحلیل بود.  69/4پایایی 
زبانه، در افزایش میزان بیماران  سایت سه های ترجمه شده، سیستم ارتباطی وب لیس بودن متنطراحی تجربه کاری، سرعت بارگذاری، س

 الملل و درآمد بیمارستان تاثیر دارد. بین
 

 الملل، درآمد، بیمارستان، گردشگری سالمت. سایت، بیماران بین وب واژگان کلیدی:

 حفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی م

 

 

 مقدمه 

های جدید  در دنیای امروز، حضور فناوری منجر به پیدایش شغل
وکارها شده است. مراکز پزشکی و  و متنوع و تغییر در کسب

درمانی نیز از تغییرات فناوری دور نمانده و بسیاری از خدمات 
ها و مبتنی بر اینترنت به انجام  سایت خود را بر اساس وب

تارنما  وبگاه، تارگاه و سایت که به آن ر از وبرسانند. منظو می
 محتوای حاوی وب صفحات از ای شود، مجموعه گفته می

 اینترنتی زیردامنه یا اینترنتی دامنه یک دارای که است مدیا مالتی
 داده انتشار وب سرور یک حداقل توسط و مشترک هستند

 رنتاینت شبکه مثل اینترنت پروتکل شبکه روی ها وبگاه شود می
 .[1]گیرد می قرار محلی شبکه یا

در هزاره جدید، با توجه به نیاز سازمان ها و شرکت های اساسا، 
های اختصاصی و همچنین  سایت داخلی و خارجی به طراحی وب

سایت،  و انتظارات کاربران اینترنتی از یک وب نیازهابررسی 
ها به صورت حرفه ای و  سایت سازی وب طراحی و بهینه

ه گونه ای که کاربرپسند و جذاب باشد، از اهمیت تخصصی ب
سایت به عنوان یک  ویژه ای برخوردار شده است. اهمیت وب

ابزار ارتباطی سازمان با تمام ذینفعان خود اعم از مشتریان، 
 .[2]تامین کنندگان و شرکاء بر هیچکس پوشیده نیست

باعث شده است که واژه  گردشگریرابطه بین صنعت پزشکی و 
ترین  شگری پزشکی مطرح شود و یکی از بزرگترین و سریعگرد

صنایع خدماتی در حال رشد در جهان است و یک تجارت 

http://hamyaryiran.ir/forum42.html
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 پزشکی گردشگری پدیده. [9]سودآور برای کشور مقصد است

که با ظهور اینترنت و اختصاص فضایی برای درج و انتشار 
را  ها، روند تسهیل سازی خدمات سایت اطالعات بر روی وب

 خدمات درمانی به بیماران و باعث سهولت دسترسی ودهطی نم

را  زیادی اطالعاتتوانند  افراد می است. با وجود اینترنت، شده
مختلف )از نظر قیمت،  در کشورهای بیماری ها درمان به راجع

 آگاهانه برای درمان خود، سپس و کنند کیفیت و...( کسب

  .[0]تصمیم بگیرند
طالع رسانی در جذب گردشگران های تحقیقاتی، ا طبق یافته

های  لذت بردن از سیستمپزشکی، نقش بسیار مهمی دارد و 
 سایت یکی از آنها است، مناسب که وب اطالع رسانی پزشکی
باشد  میبرای جذب گردشگران پزشکی  هایکی از مهمترین ابزار

سایت  ها و مراکز پزشکی از وب بیمارستانبر این اساس،  .[5]
مانند آموزش بیمار و ارائه اطالعات و در عین  برای مقاصد عملی

کنند و اساسا، نفوذ  حال برای پذیرش بیماران استفاده می
سایت را به عنوان مفیدترین ابزار برای  های هوشمند، وب تلفن

درج و انتشار اطالعات معرفی کرده است. مرور مطالعات حاکی 
طریق به سایت در مراکز پزشکی، از  از آن است که ارتقاء وب

روزرسانی منظم و درج و انتشار اطالعات، به بیماران جدید 
کند تا انتخاب درستی در نوع بیمارستان جهت انجام  کمک می

در عین حال محققان اذعان . [8]خدمات پزشکی داشته باشند
 گردشگران که انتخاب مکانی برای گیری تصمیمداشتند که 

 ارتباطی های شبکه به دارند، را آنجا درمان در قصد پزشکی

 .[0]سایت( بستگی دارد )وب
 زیرمجموعه ها، این از یکی عنوان در گردشگری پزشکی، که به

 تبادل خدمات موجب و گردد اقتصادی محسوب می فعالیتی

و گردشگری  پزشکی بخش دو پیوند حداقل معرف و شده،
سفر کردن به منظور درمان بیماری جسمی و انجام . [6]باشد می

حت نظر پزشکان در مراکز درمانی است که جراحی ت
آورد تا از  هایی را برای بیمارستان ها فراهم می فرصت

های خود به منظور ارائه خدمات به بیماران سایر  پتانسیل
این صنعت به عنوان یکی از بزرگترین  .[1]کنندکشورها استفاده 

شود و  و سودآورترین شاخه های گردشگری در دنیا محسوب می
های اخیر، رشد آن بسیار چشمگیر بوده است و تعداد  الدر س

به  دنیا مختلف زیادی از گردشگران پزشکی برای درمان، از نقاط
 .[14]دسفرکرده ان در حال توسعه کشورهای

فناوری  های قابلیت و وب محیط از استفاده گسترش و رشد
 پیشرو بیشتر های تا بیمارستان شده باعث ارتباطات و اطالعات

 خواسته و افزایش نیازها به توجه ببرند. با بهره ها قابلیت این از

 وضوح به توسط بیمارستانها بیشتر تحرک های مردم، نیاز به

و تحرک بیشتر، همسو ساختن  رشد شود. برای می احساس

 استفاده در رقابت ایجاد و در بیمارستانها وب قابلیتهای توسعه

 این در ها ارزیابی فعالیت به از قابلیتهای آن نیاز و بیشتر بهینه

بیمارستان تخصصی و . [11]شود می احساس به وضوح حوزه
تنها بیمارستان فوق به عنوان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا 

تخصصی چشم پزشکی منطقه شرق تهران است که توانسته 
های الزم )پاراکلینیک، خدمات ویژه درمانگاه تخصصی،  سرویس

ربرداری پزشکی دیجیتال از جمله قلب و عروق، سالمت، تصوی
رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، پانورکس و...( برای بیماران 
را ارائه نماید و عالوه بر بیماران این منطقه، در زمینه توریسم 

فعال بوده و بیماران متعددی را از کشورهای همسایه  نیز درمانی
یت بیمارستان . با اینحال، پس از بررسی سامورد درمان قرار دهد

چشم پزشکی بینا تهران، مشخص گردید که شش بُعد از این 
باشد که عبارتند از: محتوای  سایت، دارای قابلیت ارتقاء می وب
سایت، رابط کاربری، سرعت بارگذاری سایت هنگام تغییر  وب

زبان، سلیس بودن متن های ترجمه شده، تجربه کاربری و 
 میان تعامل کاربر که رابط برقرای ارتباط. الزم به ذکر است

مهمی  نقش مشخص می سازد. رابط کاربر را وب برنامه و افراد
 افراد آیا نشان می دهد که است تعیین کننده ای نقطه دارد و

 رابط کاربری، تأثیر. [12]؟خیر یا کنند بازدید می از پایگاه دوباره

که  شود سبب می گذارد و بر کاربر می فراوانی عینی و ذهنی
 و آورد دست به درستی اطالعاتی، شناخت پایگاه از بتواند اربرک
 ویژگی های به توجه از اینرو. کند آن استفاده نحو شایسته از به

 یک رابط کاربر است، زیرا ضروری و الزم طراحی زمان در آن

 پایگاه های در را خود مسیر کاربران شود، می مناسب باعث

 عملکرد کاربران در سزاییتأثیر ب و بهتر بشناسند اطالعاتی

 تنها پل کاربر رابط بازیابی، فرآیند در خواهد داشت. در واقع،

 مرتبط اطالعات بازیابی با نظام های را که کاربر ارتباطی است

شاخص  علت ضعف از پایگاهها به بعضی در کند. کاربران می
 رابط کاربری )به عنوان مثال قابلیت جستجوی مناسب( در

 .[19]رسند  خود نمی مناسب اتی، به اطالعاتاطالع پایگاه
 و نگرشها رفتارها، شامل کاربری از سوی دیگر، تجربه

 یا سامانه از یک محصول، استفاده درباره کاربر یک احساسات

 همان کاربری تجربه عبارت دیگر، باشد. به می سرویس خاص

 یا سامانه محصول، یک از خاطره ای است که با استفاده

کاربری یک  می بندد. لذا تجربه نقش کاربر ذهن در سرویس
 به توجه با و زمان طول در پیوسته طور به که پویا است مفهوم

با توجه . [10]کند می کاربرد آن، تغییر زمینه های یافتن گسترش
تخصصی و فوق  ها و به خصوص بیمارستان به اینکه بیمارستان

را بر اساس می کوشند تا فرآیندشان  تخصصی چشم پزشکی بینا
بیماران، مهندسی مجدد کرده و از فناوری اطالعات برای به 
دست آوردن بیماران، ایجاد ارتباط با آنها، متمایزسازی خدمات و 



 صوفی و همکارش

66 

ارائه فرصتهای جدید استفاده نمایند و افزون بر آن برای ارتباط 
بهتر با بیماران خارج از کشور و جذب آنها و کمک به صنعت 

هایی که به  سایت ، ضروری است تا وبگردشگری تالش کنند
چند زبان طراحی شده اند مورد مطالعه قرار گیرند و بر این 

سایت  اساس، سوال اصلی پژوهشگر آن است که ارتقاء وب
الملل و درآمد  در افزایش میزان بیماران بین تا چه اندازهزبانه  سه

 در بیمارستان چشم پزشکی بینا تهران دارد؟
 

 روش پژوهش
آوری  جمعاز نظر و  نظر هدف، این پژوهش کاربردی استاز 

ها، از نوع پیمایشی  از نوع توصیفی و از نظر تحلیل داده ها، داده

 دسته دراین پژوهش  ها، داده نوع نظر از نیهمچناست. 
 هیکلجامعه آماری این پژوهش شامل . دارد قرار یکمّ قاتیتحق
در سال ی بینا چشم پزشک مارستانیب یو پرسنل ادار رانیمد

نفر است. برای تعیین حجم  164تعداد کل آنها  که است 1911
استفاده شده است و بر اساس این  کوکراننمونه از فرمول 

باشد. روش  نفر می 129فرمول مشخص شد که نمونه مناسب 
آوری داده های مورد  برای جمع گیری تصادفی ساده بود. نمونه

محقق  پرسشنامهری پژوهش، از گیری از مبانی نظ نیاز، با بهره
 است گویه 91شامل ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه 

مورد استفاده برای این مقیاس . پردازد میمتغیر  8که به بررسی 
 است.ای لیکرت  درجه پرسشنامه پنج

 

 های پرسشنامه پژوهش گویهبندی . دسته1جدول 
 منبع تعداد گویه متغیر

؛ (1915) ساکی ؛ قبادی(1915) یزدی زاده ؛ تقی(1912) ؛ مصطفوی(1912) اوجان قاسمی 5 محتوا
 (2411)  ؛ ترنر(1918) محمدزاده

 (1910) زمانی ؛ طلوع(1918) ماکلوانی ؛ محمدی(1918) ؛ محمدزاده(1912) اوجان قاسمی 8 رابط کاربری

 (1918) ماکلوانی محمدی 0 راحی تجربه کاریط

 (2410) ؛ صمدبیک(1915) باشی ؛ زعیم(1912) دوالنی 8 سرعت بارگذاری

 (1966)؛ علیپور (1919) ؛ مانیان(1912) ؛ مصطفوی(1912) اوجان قاسمی 9 های ترجمه شده سلیس بودن متن

 (2410) صمدبیک 0 سیستم ارتباطی

 
نسبت روایی از  پرسشنامه محتوایی برای سنجش روایی

تشخیصی برای تعیین روایی  و 1الوشه CVR محتوایی یا
به تص ـکه مخا گرا و وایی همگرر روامعیا)همگرا و واگرا( از 

 2فرنل و الرکرو توسط  ستری اساختات الدمعازی سالدـم
ارائه شده استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای 

برای تجزیه و به دست آمد.  69/4مه کرونباخ بریا کل پرسشنا
 تک گروهی tو اسمیرنف  کولموگروفآزمون ها از تحلیل داده
 .استفاده شد

 

 . نتایج روایی و پایایی2 جدول
 نتیجه آلفای کرونباخ روایی واگرا روایی همگرا CVRروایی محتوایی  متغیر

 قابل قبول 06/4 060/4 815/4 85/4 محتوا

 قابل قبول 64/4 004/4 501/4 1 رابط کاربری

 قابل قبول 01/4 609/4 011/4 09/4 طراحی تجربه کاری

 قابل قبول 64/4 052/4 580/4 80/4 سرعت بارگذاری

 قابل قبول 02/4 068/4 816/4 01/4 سلیس بودن متن های ترجمه شده

 قابل قبول 05/4 010/4 898/4 05/4 سیستم ارتباطی

 
  

http://hamyaryiran.ir/forum42.html
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 ها یافته

  K-Sیا  اسمیرنف کولموگروف آزموننتایج  . 9 جدول
 K-S df Sig 

 411/4 129 400/4 محتوا

 158/4 129 150/4 رابط کاربری

 101/4 129 120/4 طراحی تجربه کاری

 488/4 129 406/4 سرعت بارگذاری

 219/4 129 180/4 سلیس بودن متن های ترجمه شده

 191/4 129 110/4 سیستم ارتباطی

 
های به داریسطح معنی، شود همانطورکه در جدول مشاهده می

. است 45/4از  اسمیرنف بزرگتر آزمون کولموگروفدست آمده در 
از پژوهش های  توان گفت که داده میدرصد  15پس با اطمینان 

های  بایست از آزمون و می کنند ویژگی نرمال بودن تبعیت می
 . کردها استفاده برای تحلیل داده پارمتریک

سایت  ء محتوای وبپژوهش: ارتقا 1* فرضیه 

الملل و درآمد  زبانه، در افزایش میزان بیماران بین سه

 بیمارستان تاثیر دارد.

 
 1ای برای فرضیه  تک نمونه tآزمون . 0جدول 

 9میانگین جامعه = 

 t df Sig انحراف استاندارد میانگین

56/9 691/4 09/9 122 444/4 

 
-t=9میانگین جامعه با  M=56/9مقایسه میانگین به دست آمده 

value مشاهده شده و  دهد که بین میانگیننیز نشان می
میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و در نتیجه فرضیه 

شود که ارتقاء محتوای  پژوهش تایید شده و مشخص می
الملل و درآمد  زبانه، در افزایش میزان بیماران بین سایت سه وب

 بیمارستان تاثیر دارد.

 

سایت  پژوهش: ارتقاء رابط کاربری وب 2فرضیه  *

الملل و درآمد  بین مارانیب زانیم شیدر افزازبانه،  سه

 .دارد ریتاث مارستانیب

 
 2ای برای فرضیه  تک نمونه t. آزمون 5جدول 

 9میانگین جامعه = 

 t df Sig انحراف استاندارد میانگین

95/9 090/4 904/5 122 444/4 

 
-t=9با میانگین جامعه  M=95/9به دست آمده  مقایسه میانگین

value مشاهده شده و  دهد که بین میانگیننیز نشان می
میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و در نتیجه فرضیه 

شود که ارتقاء رابط کاربری  پژوهش تایید شده و مشخص می
آمد الملل و در زبانه، در افزایش میزان بیماران بین سایت سه وب

 بیمارستان تاثیر دارد.

 

طراحی تجربه کاری ارتقاء پژوهش:  3* فرضیه 

 مارانیب زانیم شیدر افزا، زبانه سایت سه وب

 .دارد ریتاث مارستانیالملل و درآمد ب بین
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 9ای برای فرضیه  تک نمونه t. آزمون 8جدول 
 9میانگین جامعه = 

 t df Sig انحراف استاندارد میانگین

90/9 056/4 5 122 444/4 

 
-t=9با میانگین جامعه  M=90/9مقایسه میانگین به دست آمده 

value مشاهده شده و  دهد که بین میانگیننیز نشان می
میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و در نتیجه فرضیه 

شود که ارتقاء طراحی تجربه  پژوهش تایید شده و مشخص می
الملل و  افزایش میزان بیماران بینزبانه، در  سایت سه کاری وب

 درآمد بیمارستان تاثیر دارد.

 

 سرعت بارگذاریارتقاء پژوهش:  4* فرضیه 

 مارانیب زانیم شیدر افزا، زبانه سایت سه وب

 .دارد ریتاث مارستانیالملل و درآمد ب بین

 
 0ای برای فرضیه  تک نمونه t. آزمون 0جدول 

 9میانگین جامعه = 

 t df Sig اف استانداردانحر میانگین

04/9 04804/4 11 122 444/4 

 
 

-t=9با میانگین جامعه  M=04/9مقایسه میانگین به دست آمده 

value مشاهده شده و  دهد که بین میانگیننیز نشان می
میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و در نتیجه فرضیه 

ت سرعارتقاء شود که  پژوهش تایید شده و مشخص می

الملل  بین مارانیب زانیم شیدر افزا، زبانه سایت سه وب بارگذاری
 .دارد ریتاث مارستانیو درآمد ب

های  سلیس بودن متنارتقاء پژوهش:  5* فرضیه 

 زانیم شیدر افزا، زبانه سایت سه وب ترجمه شده در

 .دارد ریتاث مارستانیالملل و درآمد ب بین مارانیب

 
 5ای برای فرضیه  تک نمونه t. آزمون 6جدول 

 9میانگین جامعه = 

 t df Sig انحراف استاندارد میانگین

0 055/4 604/15 122 444/4 

 
-t=9با میانگین جامعه  M=0مقایسه میانگین به دست آمده 

value مشاهده شده و  دهد که بین میانگیننیز نشان می
 میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و در نتیجه فرضیه

شود که ارتقاء سلیس بودن  پژوهش تایید شده و مشخص می
 زانیم شیدر افزازبانه،  سایت سه های ترجمه شده در وب متن

 .دارد ریتاث مارستانیالملل و درآمد ب بین مارانیب

پژوهش: ارتقاء سیستم ارتباطی )جهت  6* فرضیه 

سایت  برقراری تماس مخاطبین با بیمارستان( در وب

الملل و درآمد  بین مارانیب زانیم شیدر افزازبانه،  سه

 .دارد ریتاث مارستانیب

 
 8ای برای فرضیه  تک نمونه t. آزمون 1جدول 

 9میانگین جامعه = 

 t df Sig انحراف استاندارد میانگین

90/9 600/4 111/0 122 444/4 
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-t=9با میانگین جامعه  M=90/9مقایسه میانگین به دست آمده 

value مشاهده شده و  دهد که بین میانگینان مینیز نش
میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد و در نتیجه فرضیه 

شود که ارتقاء سیستم ارتباطی  پژوهش تایید شده و مشخص می
سایت  )جهت برقراری تماس مخاطبین با بیمارستان( در وب

 رستانمایالملل و درآمد ب بین مارانیب زانیم شیدر افزازبانه،  سه
 .دارد ریتاث
 

 گیری نتیجه
زبانه، در افزایش  سایت سه ها نشان داد ارتقاء محتوای وب یافته

نتیجه به الملل و درآمد بیمارستان تاثیر دارد.  میزان بیماران بین
، [15](1910طلوع زمانی و همکاران )دست آمده با مطالعات 

، [8](2411) 9، تراهید و آیکو[18](1912قاسمی اوجان )
توان گفت طبق  مخوانی دارد. در تبیین یافته به دست آمده میه

که  یزیهر چ، عبارت است تیسا یمحتوا برا نیتام ،تعریف
... شود؛ به و یباعث انتقال اطالعات، تجربه ها، آموزشها، معرف

نموده و موجب اعتماد  تیسایت را تثب وب گاهیکه جاگونه ای 
ایت به ویژه در حوزه س محتوای وب. شود انیمشتر نیدر ب یساز

به  تا است الزم و است فراوانی برخوردار بیمارستان، از اهمیت
بروزرسانی شود؛ چرا  بازاریابی گردشگری زمینه در منظم صورت

که بیماران به دلیل آنکه خواهان گرفتن نتیجه اثربخش هستند، 
مراکز درمانی که بتوانند پاسخگوی سواالت بیشمار آنها باشند را 

دهند و بنابراین، سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا  می ترجیح
محتوای یعنی تولید دو نوع محتوا باید از نظر محتوا بروز بوده و 

را در دستور  محتوای تبدیل مخاطب به مشتریو  جذب مخاطب
 کار خود قرار دهد. 

زبانه، در  سایت سه ها نشان داد ارتقاء رابط کاربری وب یافته
الملل و درآمد بیمارستان تاثیر دارد.  ماران بینافزایش میزان بی

طلوع زمانی و همکاران نتیجه به دست آمده با مطالعات 
، تقی زاده یزدی و [12](1915، امتی و علیپور )[15](1910)

، قاسمی [10](1919، مانیان و همکاران )[0](1915همکاران )
ت آمده همخوانی دارد. در تبیین یافته به دس، [18](1912اوجان )

توان گفت طبق تعریف، منظور از رابط کاربری بخشی از  می
با . [12]پایگاه اطالعاتی است که کاربر به تعامل با آن می پردازد

 شیدر افزازبانه،  سایت سه توجه به تاثیر ارتقاء رابط کاربری وب
ست تا در ، الزم امارستانیالملل و درآمد ب بین مارانیب زانیم

نیازهای آتی سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا،  طراحی وب
دسترسی جهت  مورد توجه قرار گرفته و در عین حال، کاربران

سایت تمهیدات الزم  وب های پراستفاده به بخش انآسان کاربر
 صورت گیرد.

زبانه،  سایت سه ها نشان داد ارتقاء طراحی تجربه کاری وب یافته
الملل و درآمد بیمارستان تاثیر دارد.  بیماران بین در افزایش میزان

 زلف پور آرخلورازقی و نتیجه به دست آمده با مطالعات 

همخوانی دارد. در تبیین یافته به دست آمده  ،[16](1918)

 0گایمادارتعریف توان گفت طراحی تجربه کاری طبق  می
کاربر  کیها و احساسات  شامل رفتارها، نگرش [10](2416)

خاص  سیسرو ایمحصول، سامانه  کیاره استفاده از درب
. موفقیت بیمارستان چشم پزشکی بینا در پی آن است باشد می

طراحی سایت خود را از نظر  که برای جذب توریسم سالمت، وب
، صفحات و کلیه اجزای آنها بر مبنای اصول گرافیکی

ها،  ها، سایز فونت ها، فونت رنگ) های بصری سایت ویژگی
و  استفاده از کلمات مناسب(، های مختلف یر، چینش بخشتصاو

سایت و... تنظیم نماید تا  های وب قابل درک در معرفی بخش
بدین وسیله، توریسم سالمت، با رغبت و تمایل، به جستجو در 

سایت بیمارستان پرداخته و ترجیح دهد که از خدمات  وب
 بیمارستان چشم پزشکی بینا استفاده نماید.

در ، زبانه سایت سه وب سرعت بارگذاریارتقاء ا نشان داد ه یافته
. دارد ریتاث مارستانیالملل و درآمد ب بین مارانیب زانیم شیافزا

، [11](1918موسوی و قوچانی )نتیجه به دست آمده با مطالعات 
 [5](2410و همکاران ) 5صمدبیک، [8](2411تراهید و آیکو )

توان گفت  ت آمده میهمخوانی دارد. در تبیین یافته به دس
اری سایت در کمتر از ذممکن بارگ حالتبهترین و عالی ترین 

 از سهاری آن در کمتر ذباشد، اما اگر زمان بارگ ثانیه مییک 
حتی برخی  باشد. ثانیه انجام شود بازهم به اندازه کافی خوب می

باشد که البته باید آن  ثانیه هم قابل قبول میهفت ها تا  از سایت
اساسا، کاربران در جستجوهای اینترنتی، خواهان . بود بدهندرا به

سرعت هستند و تمایل دارند با هر کلیک، در کوتاهترین زمان، 
به خواسته خود دست یابند. بنابراین، جهت افزایش توریسم 

ها، ویدئوها و... باید  عکس  سایت به بارگزاری سالمت، توجه وب
 مورد توجه قرار گیرد.

های ترجمه شده در  ن داد ارتقاء سلیس بودن متنها نشا یافته
الملل و درآمد  بین مارانیب زانیم شیدر افزازبانه،  سایت سه وب

مطالعات موسوی و . نتیجه به دست آمده با دارد ریتاث مارستانیب
، قاسمی اوجان [10](1919) ، مانیان[11](1918قوچانی )

اران ، صمدبیک و همک[24](1912) ، مصطفوی[18](1912)
در همخوانی دارد.  [0](2415و همکاران ) 8، هانفلد[5](2410)

توان گفت برخی از متونی که در  تبیین یافته به دست آمده می
سایت ها قرار می گیرند بر اساس ترجمه متونی از سایر زبان 

از  [21]باشندباشند، که ضروری است روان  های زنده دنیا می
توریسم سالمت، از کشورهای مختلف هستند و آنها  آنجایی که
سایت  شوند که بتوانند زبان نوشتاری وب های می سایت جذب وب



 صوفی و همکارش

 

12 

های زنده دنیا،  سایت عالوه بر زبان را درک کنند؛ الزم است وب
های کشورهایی که از نظر مالی غنی هستند را نیز به  زبان
آنها از طریق  سایت اضافه نموده و در جهت شناسایی خود به وب

 زبان، اقدام نماید.
ها نشان داد ارتقاء سیستم ارتباطی )جهت برقراری تماس  یافته

 زانیم شیدر افزازبانه،  سایت سه مخاطبین با بیمارستان( در وب
نتیجه به دست . دارد ریتاث مارستانیالملل و درآمد ب بین مارانیب

امتی و ، [16](1918) زلف پور آرخلورازقی و آمده با مطالعات 
همخوانی  [10](1919، مانیان و همکاران )[12](1915علیپور )

توان گفت سیستم های  دارد. در تبیین یافته به دست آمده می
سایت به منظور برقراری تماس مخاطبین با  نهادینه شده در وب

برقراری ارتباط  [21]باشد میمدیران و قسمت پشتیبانی سایت 
ها برای  ، یکی از مهمترین و اصلی ترین دلیل سازمانمشتریبا 

مشتریان به راحتی  ،در دنیای وبسایت است.  داشتن یک وب
که از سازمان  محصولیخدمت یا نظر خود را راجع به هر 

شان را در قالب  دهند و نظرات ارائه می کنند مربوطه دریافت می
نیز  سازمان. کنند سازمان ارسال میپیشنهاد برای یا انتقاد و 

ان مشتریان خود را بشناسد و برای جذب مشتری  تواند سلیقه می
بنابراین توجه بیمارستان چشم . [22]برداردبیشتر گام  خود

ارتقاء سیستم ارتباطی خود باید مورد توجه قرار پزشکی بینا به 
 گیرد.

 

 پیشنهادها
ر سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا محتوا و اطالعاتی که د -

است، برای راحتی کاربران، به شکل موضوعی در صفحه اول 
 بندی شوند. سایت قرار داده شده و دسته وب

سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا، خدمات خاصی که  در وب -
 در این بیمارستان وجود دارد، به طور دقیق تشریح شوند.

بیمارستان چشم پزشکی  سایت در وب شده  محتواهای ارائه -
 و تناسب داشته باشد. هماهنگیان، با احتیاجات مخاطب بینا
به  بیمارستان چشم پزشکی بینا سایت وباطالعات و  محتوا -

 به روز شوند. طور مرتب
به نیازهای آتی سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا  در وب -

 توجه جدی مبذول گردد. کاربران
پزشکی بیمارستان چشم پزشکی بینا در تجارب موفق خدمات  -

 سایت این بیمارستان به دقت اطالع رسانی شوند. وب
ای باشد که  گونه طراحی سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا به -

 از طریق موبایل نیز بریا کابرانن قابل استفاده باشد.
سایت بیمارستان  در وبطراحی صفحات و کلیه اجزای در  -

 به طور دقیق رعایت شود.اصول گرافیکی چشم پزشکی بینا، 

 سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا وبطراحی صفحات در  -
ها،  ها، سایز فونت ها، فونت رنگ) های بصری سایت ویژگی

 ( رعایت شود.های مختلف تصاویر، چینش بخش
 سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا های وب در معرفی بخش -

 شود.ستفاده او قابل درک  از کلمات مناسب
دسترسی امکان  سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا در وب -

 سایت فراهم شود. یی وبها بخش کلیهبه  کاربران مناسب
امکان جستجو  سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا در وب -

 کردن در بین مطالب برای کاربران فراهم شود.
سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا، جهت تسهیل  در وب -
در  های مورد نیاز مانند پراخت اینترنتی فناوریربران، از کا

 سایت استفاده شود. وب
سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا، جهت لود شدن  در وب -

 استفاده شود. حجم کمو ویدئوهای  تصاویرسریع، از 
 دسترسیسایت بیمارستان چشم پزشکی بینا، امکان  در وب -

، برای کاربران ت سایتبه صفحه اصلی از تمام صفحا سریع
 فراهم شود.

سرویس ترجمه  سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا، در وب -
 درج شود. متن آنالین و رایگان چندزبانه

کلمات کلیدی در سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا،  در وب -
 درج شود. سایت متن وب

سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا، فضایی جهت  در وب -
 سایت تدارک دیده شود. های مختلف وب ان با بخشکاربرتعامل 

برای  امکاناتیسایت بیمارستان چشم پزشکی بینا،  در وب -
 کاربران ایجاد شود.دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات 

مکان ارسال سایت بیمارستان چشم پزشکی بینا،  در وب -
ود ایجاد شود تا مابرلن به راحتی سواالت خ کاربرانپرسش برای 

را پرسیده و به راحتی و در کمترین زمان ممکن، به جواب 
 برسند.
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