
1-18، صفحات 1395بهار، 33، شماره دهمیاز، سال مطالعات مدیریت گردشگريفصلنامه

گر گردشگري پزشکیهاي تسهیلسایتها و محتواي وبمؤلفه

**مهدي شامی زنجانی- *زاده یزديمحمدرضا تقی

****آباديفرزانه ابوهاشم- ***محمد حقیقی

)95/ 25/03: تاریخ پذیرش-2/10/94:تاریخ وصول(

چکیده 
گر گردشگري هاي تسهیلسایتها و تعیین محتوا براي وباین پژوهش، شناسایی مؤلفههدف 

اي مرحلهبراي نیل به این هدف، استراتژي دو. پزشکی جهت جذب گردشگران پزشکی بالقوه است
گر گردشگري پزشکی حاصل از جستجوي هفت کلیدواژه هاي برتر تسهیلسایتشناسایی وب"

گر گردشگري سایت تسهیلتعیین محتواي پیشنهادي براي یک وب"و سپس "تخصصی در گوگل
هاي سایتدر ابتدا تمام وب. گرفته شدبکار"شدهپزشکی با استفاده از خدمات و اطالعات استخراج

که بررسی قرارگرفته و انواع خدمات و اطالعاتیمنتخب با استفاده از رویکرد کیفی تحلیل محتوا مورد
سپس با توجه به ارزیابی به. گیرند، شناسایی و استخراج شدنددر اختیار گردشگران پزشکی قرار می

بندي این بندي شدند و بدین ترتیب محتواي پیشنهادي براي معرفی و دستهآمده، در سه سطح دستهعمل 
ي فراوانی و محتوا و محاسبهدر ادامه با استفاده از رویکرد کمیِ تحلیل. خدمات و اطالعات ارائه گردید

نتایج نشان داد که در . بندي برایشان صورت گرفتتکرار هر یک از خدمات و اطالعات، رتبه
هاي پزشکی از اهمیت بیشتري گر گردشگري پزشکی، محتواي معرفی گزینههاي تسهیلسایتوب

رفی گردشگري پزشکی، سایت، معهاي بعدي محتواهاي معرفی تسهیالت وببرخوردار است و در رده
. سایت و نظرات بیماران و مخاطبان قرار دارندمعرفی وب

هاي سایتتحلیل محتوا، جذب گردشگر، گردشگري پزشکی، وب:هاي کلیديواژه
گرتسهیل
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مقدمه
ي منبع مثابهشود که بهترین صنعت دنیا محسوب میترین و متنوعامروزه، گردشگري بزرگ

صنعت گردشگري، صنعتی . ، نقش مهمی در رشد اقتصادي کشورها دارداصلی درآمد و اشتغال
نسب، یزدانی، وحقیقی(کنند هاي متعددي در آن فعالیت میچندبعدي است و زیرمجموعه

ها، فعالیتی اقتصادي عنوان یکی از این زیرمجموعه؛ که گردشگري پزشکی به )1393کریمی، 
، و معرف پیوند حداقل دو بخش پزشکی و گردد و موجب تبادل خدمات شدهمحسوب می

و ینتریکی از بزرگاین صنعت به عنوان).2011، 1کورمنی و باالگلو(باشدگردشگري می
در و) 2015و همکاران،2وایتمور(شود محسوب میگردشگري در دنیاهايشاخهسودآورترین

گردشگران پزشکی براي گیر بوده است و تعداد زیادي ازهاي اخیر، رشد آن بسیار چشمسال
، 3کورمنی و باالگلو(اندسفرکردهتوسعهدرحالدرمان، از نقاط مختلف دنیا به کشورهاي 

ي خدمات را طی نموده و سازلیتسهپدیده گردشگري پزشکی با ظهور اینترنت روند ).2011
توانندیافراد م،نترنتیباوجود ا. باعث سهولت دسترسی بیماران به خدمات درمانی شده است

...) و تیفیکمت،ینظر قاز(مختلف يدر کشورهاهايماریرا راجع به درمان بيادیاطالعات ز
.)2011، 4النت و کاررا(رندیبگمیآگاهانه تصم،درمان خوديو سپس براکنندکسب 

هاي مهم بازاریابی براي مراکز گر گردشگري پزشکی جزئی از استراتژيهاي تسهیلسایتوب
حساببهخدمات درمانی، تجهیزات، و تسهیالت پزشکی در سطح جهانی کنندهأمینتپزشکی 

ها براي جذب گردشگران پزشکی جدید از مدیران سازمانباألخصگذاران، آیند و سرمایهمی
؛2011، 5ماسون و رایت(کنندها براي انتقال پیام خود استفاده میسایتاستراتژي بازاریابی وب

توجهی طور قابل، بهآنهاهاي بازاریابیها و ویژگیسایتنابراین محتواي وبب). 2011، 6ترنر
منجر به ارسال مؤثر پیام، انتقال کیفیت محصوالت و خدمات، و تصویر ایجاد شده از نام تجاري

ازياریهدف بسکهییازآنجا.پذیري شده استدر زمینه گردشگري پزشکی و مهمانآنها
منبع کلیدي اطالعات عنوانبهی بیماران است و اال بردن سطح آگاهبهاتیساوبگونهنیا

شوند،  نقش مهمی در برقراري ارتباط بین فرایندهایی که در براي افراد بیمار محسوب می
). 2010، 7النت، هاردي، و مانیون(کنند شود، ایفا میخارج از کشور براي بیماران انجام می
سایتی اقدام به سفر پزشکی خواهند کرد که آن از طریق وببدین ترتیب، گردشگران پزشکی 

1. Cormany and Baloglu
2.  Whitmore et al.
3. Cormany and Baloglu
4. Lunt and Carrera
5. Mason and Wright
6. Turner
7. Lunt, Hardey, and Mannion
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. گر، بتواند اطالعات و خدمات الزم براي یک سفر پزشکی ایمن را مهیا سازدسایت تسهیلوب
گر هاي تسهیلسایتجذب گردشگران پزشکی و نیاز به دسترسی به وبمنظوربهرونیازا

د تا براي تحقق هدف پژوهش حاضر یعنی تعیین دارگردشگري پزشکی با کیفیت، ما را بر آن می
گردشگري پزشکی، نقطه شروع خود را به بررسی گرلیتسههاي سایتمحتواي پیشنهادي براي وب

يگر گردشگرتسهیلهاي برتر سایتی وباطالعاتو نوع خدمات اختصاص دهیم که چه سؤالاین 
موردارائه محتواي رونیازا. دهندمیقرار سایت خودبر روي وبتیاهمباعواملی عنوانبهیپزشک

گر گردشگري هاي تسهیلسایتهاي خدماتی و اطالعاتی وببراي شناخت و معرفی بخشازین
هاي ریزيها و برنامهسایتگونه وببا شناخت بهتر این. پزشکی از اهمیت باالیی برخوردار است

جذب گردشگران پزشکی بالقوه که منجر به توان در راستاي، میآنهاصحیح در رابطه با محتواي
ذیل در سؤالبر این اساس پاسخ به .ي برداشتمؤثررشد و توسعه اقتصادي کشور خواهد شد، گام 

:خواهد بودتوجهقابلگر گردشگري پزشکی هاي تسهیلسایتبررسی وب
ر هاي برتسایتبندي خدمات و اطالعات وببراي معرفی و رتبهترین محتوا مناسب

چگونه است؟گر گردشگري پزشکیتسهیل

مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش
مبانی نظري پژوهش

يدر این بخش مفاهیم اساسی صنعت گردشگري پزشکی و مباحثی در رابطه با تاریخچه
. شودبررسی میآنهاهاي گردشگري پزشکی، ماهیت و نحوه عملکردسایتظهور وب

مفهوم گردشگري پزشکی 
ها ترین واژه براي اقدام به سفر پزشکی، واژه گردشگري پزشکی است که در رسانهمحبوب

زعم به). 2013، 1دالستروم(استفاده قرارگرفته است و مجلس سناي ایالت متحده آمریکا مورد
، دلیل اصلی تمامی تغییرات به وجود آمده در عنوان سفر پزشکی، )2006(2میلستین و اسمیت

آمریکا است که قابلیت استفاده از عناوین متعدد براي این نوع از گردشگري را سیستم پزشکی
هدف اقامت و دریافت خدمات گردشگري پزشکی به اقدام بیمارانی که با. محدود ساخته است

النت، هاردي، و مانیون، ؛ 2013، 3وگله(شود کنند، اطالق میدرمانی به خارج از کشور سفر می
؛2011، 4ماسون، رایت، و بوگارد؛ 2011النت و کاررا، ؛ 2011ت، ماسون و رای؛ 2010مانیون، 

1. Dalstrom
2. Milstein and Smith
3. Wagle
4. Mason, Wright, and Bogard
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چنین در ادامه باید اشاره کرد که امروزه گسترش گردشگري هم). 2007، 1اسمیت و فورگیون
شده یافته منجر به تغییر در ماهیت خدمات درمانی و بهداشتی ارائهپزشکی در کشورهاي توسعه

در دسترس بودن پزشکان واجد . خدمات گردیده استکنندگانو امکانات فیزیکی تأمین
هاي انتظار هاي طوالنی و لیستیافته، صفشرایط، هزینه باالي درمان در کشورهاي توسعه

گیر صنعت گردشگري که موجب رشد سریع و چشمترین عواملی هستندبیماران از مهم
).2011و همکاران،2هئونگ(است پزشکی در کشورهاي آسیایی شده

دالیل رونق گردشگري پزشکی 
اي نموده است و موجب شده تا المللی توجه ویژهپدیده گردشگري پزشکی به بیماران بین

کننده خدمات بهداشتی بیماران آگاهانه طبق خواست، سلیقه و تمایل خود، از دیگر کشورهاي تأمین
ي فوق ایدئولوژي منطق ع جملهدر واق. و درمانی، خدمت و درمان مورد نظر خود را دریافت نمایند

هاي بهداشتی و درمانی که بر کند که بیانگر مدلی است براي مراقبترا بیان می) 2008(3انتخاب مل
هاي بهداشتی و عنوان اساسی براي ارتقا و ترویج مراقبتکنندگان بهاهمیت انتخاب و نظر مصرف

هاي درمانی باال در کشور مسافر، عدم ینهدر اینجاست که عواملی نظیر هز. ورزددرمانی تأکید می
شوند تا بیماران براي هایی خاص و در آخر حفظ حریم خصوصی بیمار، باعث میدسترسی به درمان

چنین هم.)2011النت و کاررا، (پوشش دادن موارد فوق به خارج از کشور براي درمان سفر کنند 
مقایسه یا ها، کیفیت قابلجویی در هزینههاي بازار در این نوع از گردشگري شامل صرفهمحرك

، 4ککلی و آندروود(تر بیمار است مدت و در نهایت درمان سریعبهتر درمان، دوره انتظار کوتاه
ترین ویژگی عنوان جذابهاي خدمات درمانی، اغلب بهدر این میان است که کاهش هزینه). 2008

ها در بین جویی در هزینهی مبنی بر صرفههایحساب آمده و پیامکنندگان بهبراي مصرف
). 2011ماسون ورایت، (گردد گر گردشگري پزشکی به وفور مشاهده میهاي تسهیلسایتوب

هاي پزشکی در کشورهاي صنعتی، آور مراقبتهاي سرسامترکیبی از عوامل مختلف نظیر هزینه
هاي ارز در اقتصاد جهانی، پیشرفتهاي مطلوب تبدیل المللی، نرخهاي بینافزایش سهولت مسافرت

طرف و اینترنت از سریع تکنولوژیکی پزشکی و استانداردهاي مراقبت در بیشتر کشورها از یک
ابوبکر و (طرف دیگر، منجر به افزایش اخیر در عمومیت یافتن گردشگري پزشکی شده است 

م مسافران از کشورهاي امروزه براي پاسخگویی به این تقاضاي روزافزون اقدا). 2016ایلکان،
1. Smith and Forgione
2. Heung and et al
3. Mol
4. Keckley and Underwood
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50یافته تعداد مقاصد ترویج خدمات پزشکی به بیش از تر توسعهیافته به سمت کشورهاي کمتوسعه
هاي سایتوبو با ظهور ) 2015، 2وودمن؛2006، 1شالت(یافته است کشور در جهان گسترش 

خود مقصد مناسبی بیماران خارجی قادر هستند تا با توجه به بودجهگر گردشگري پزشکیتسهیل
). 2011، 4اسنایدر و همکاران؛ 2007، 3هوروییتز، روزنزویگ، و جونز(جهت درمان تعیین نمایند 

گر گردشگري پزشکیهاي تسهیلسایتوب
اند و هاي گردشگري پزشکی نسبت به حالت سنتی خود متفاوت شدهسایتطی سالیان اخیر وب

یدکنندگان خود، در مورد انواع مختلف شرایط پزشکی و رسانی سالمتی به بازدعالوه بر اطالع
و شناساییکهآنجااز). 2014، 5لی و همکاران(دهند هاي پزشکی اطالعات مفیدي را ارائه میروش

پزشکی گردشگريهايسایتوبطریقازاولوهلهدرپزشکیگردشگريمقاصدباارتباط
6اسیوك(کنند میایفاپزشکیگردشگريمقصدتوسعهدريمؤثرنقشبنابراینگیرد،میصورت

.)2016و همکاران،
گذاري اطالعات سالمت هستند، تنها مسئول به اشتراكها نهسایتگونه وبدر حال حاضر این

آنها).2013وگله، (کنند کنندگان خدمات نیز نقش مهمی ایفا میبلکه در انتخاب بهینه تأمین
گونه ترین هدف اینکردها را بر عهده دارند و اولین و مهممسئولیت اجراي طیف وسیعی از عمل

و هدف ) 2011النت و کاررا، (باشد کنندگان میها، معرفی و ترویج خدمات به مصرفسایتوب
کنندگان، انتخاب مرکز درمانی و خدمات پزشکی توسط عنوان مصرفجذب بیماران بهآنهابعدي

). 2014کاران، لی و هم(آید ها به شمار میسایتوب
گر گردشگري پزشکی به پنج فرایند اصلی هاي تسهیلسایتی عملکرد اصلی وبطورکلبه
: شودبندي میتقسیم
.اي براي دسترسی به اطالعات جراحی و پزشکی هستندعنوان دروازهبه. 1
. دهنده خدمات سالمت هستندبیماران به مراکز ارائه رابط. 2
.ترویج خدمات هستندعامل ارزیابی و.  3
. شوندسازي خدمات پزشکی میباعث تجاري. 4
النت، هاردي، و (باشند منظور برقراري ارتباطات میایجادکننده فرصت براي کاربران به. 5

1. Schult
2. Woodman
3. Horowitz, Rosensweig, and Jones
4. Snyder et al.
5. Lee et al.
6. Esiyok et al
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).2010مانیون، 
ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادي و سیاسی دولت 20انداز چشماساسبر

منظور هاي مناسب فناوري در کشور بهها و زیرساختو وجود فرصتایرانجمهوري اسالمی 
، توجه به المللیدر عرصه بینپزشکیمطلوب در زمینه گردشگري جایگاهدستیابی کشور به 

گر این امر، موضوعی بسیار عنوان یک عامل مهم تسهیلهاي گردشگري پزشکی بهسایتوب
سایت ترین محتوا براي یک وبسعی شده است تا مناسبشود که در این پژوهش جدي تلقی می

.گردشگري پزشکی پیشنهاد گردد

پیشینه پژوهش
تعییندرهاشبکهنقشعنوانبا2015در سال » 1و همکارانهانفلد«توسطکهپژوهشی

دالیلبهتاکنونکهکردنداشارهنکتهاینپژوهشگران بهپزشکی انجام شد؛سرنوشت گردشگري
شدهکمیتوجهخدمات بهداشتی و درمانی،کنندگانانتخاب تأمینومقصد پزشکیخاب کشورانت

انجامپزشک60وپزشکیگردشگر77رويبرکهعمیقیيمصاحبهمحتوايتحلیلباآنها.است
خدمات کنندگانتأمینوبیمارانبینواسطههايبا بررسی شبکهکهرسیدندنتیجهاینبهدادند

وب،هايانجمننظیریررسمیغهايشبکه،)گر گردشگري پزشکیهاي تسهیلیتساوب(
بیماران انگیزهوسفرالگوهايدقیقفهمتوان بهمیفرديهايتوصیهپشتیبانی خدمات وهايگروه
قصد درمانپزشکیگردشگرانکهمکانیانتخاببرايگیريتصمیمدادنشاننتایجچنینهم. رسید

ازمنديبهرهمنظوربهتصمیمگام آناولینکهشودمیبنديتقسیمگامچهاربهارند،در آنجا را د
مقصد و در کشورانتخابخارجی، سومین گامسفربهاقدامبرايخاص، دومین گام تصمیمدرمانی

طولکه درارتباطی است،هايشبکهيوسیلهبهخدماتکنندگانتأمینانتخابنهایت چهارمین گام
.کنندهمواره نقش ایفا میارتباطیهايچهار گام شبکهاین

یهاي فراملسایتوبيمحتوالیبا عنوان تحل2011در سال شده توسط ترنرپژوهش انجام
تاکنون یپزشکيگردشگریجهاندهیکه برخالف پددهدنشان می،ییکانادایپزشکيگردشگر

. اندبررسی قرارگرفتهموردیکپزشيگردشگريهاهاي شرکتسایتوبيمحدودطوربه
گر هاي تسهیلسایتوب،کاناداوزیگوگل الرتز و گوگل نگوگل، در جستجوبا پژوهشگر

هاتیساوبيمحتوا به استخراج اطالعات بر رولیو با روش تحلییرا شناساي کانادایی هاشرکت
خدمات خود یابیبازاريابرنترنتیها از اشرکتنیکه ادیرسجهینتنیبه اپژوهشگر. پرداخت
مراکز ،از کشورهاياطالعات ارزشمندکاناداییهايسایتکه وببیان کردو کنندیاستفاده م

1. Hanefeld et al.
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و یملیدر بازار رقابتخود راتیموقعو با این روش دهندیارائه مو اماکن اقامتی مقصدیپزشک
.نمایندفراملی تثبیت می

در مورد ترویج گردشگري پزشکی 2011در سال » 1کُروکس و همکاران«پژوهشی که توسط 
هند انجام شد، به این نتیجه رسیدند که موفقیت در زمینه گردشگري پزشکی به موفقیت در 

هاي گردشگري، ترتیبات هاي درمانی، امکانات درمان، فرصترسانی به بیماران در مورد رویهاطالع
رویج گردشگري پزشکی شامل طیف سفر و کشورهاي مقصد گردشگري پزشکی بستگی دارد و ت

.باشدها میسایتها و وبها، کتابچهاي از ابزارهاي بازاریابی مانند آگهیگسترده
تأثیر تبلیغات اینترنتی و آنالین بر به بررسی 2016در پژوهشی در سال 2ابوبکر و ایلکان

دهان بهدهان هدف این پژوهش بررسی تبلیغات . انتخاب مقاصد گردشگري پزشکی پرداختند
عنوان متغیر بر انتخاب مقصد گردشگري و بررسی تأثیر درآمد به) EWOM3(آنالین و اینترنتی

نتایج نشان داد که اوالً تبلیغات اینترنتی در توسعه گردشگري پزشکی نقش به . کننده بودتعدیل
رآمدي یاً میزان سطوح دثانو باعث رونق گردشگري پزشکی خواهند شد و سزایی دارند

.گردشگران بر انتخاب مقاصد گردشگري تأثیر زیادي خواهد گذاشت
گردشگريتارنماهايیاثربخشبه بررسی ) 1394(زاده نمین و بیات چنین در پژوهشی تاجهم
پزشکیگردشگريهايسایتوباثربخشیدرمؤثر عواملاین مقالهدر. ایران پرداختنددرپزشکی

ایجادبعدپنجازها،دادهتحلیلباسپس.گردیدندبررسیوفی شناساییاکتشاتحلیلازاستفادهبا
وسفرنحوهخصوصدرسازيآگاهادعاها،توجیهدرمانی،درباره خدماتاعتبارواطمینان

جزءسازيآگاهبعداطالعات،درشفافیتوکاربربامؤثر برقراري ارتباطدرمانی،گردشگري
نظرازدیگربعدچهارامانشد،شناساییپزشکیگردشگريهايسایتوباثربخشیدرمؤثر عوامل

.شدندشناساییدرمانیگردشگريهايسایتوباثربخشیدرمؤثر عوامل عنوانبهخبرگان

شناسی پژوهشروش
ي روش مورد استفاده در این پژوهش، روش تحلیل محتوا است و از لحاظ هدف در دسته

هاي تحلیل متن در میان ترین روشتحلیل محتوا یکی از قدیمی. گیردمیهاي کاربردي قرار پژوهش
معتقد است که براي تحلیل » 4پینگل«). 1390محمد پور، ( هاي تجربی پژوهش اجتماعی است روش

یکی رویکرد کمی و دیگري رویکرد کیفی؛ که در رویکرد . محتوا دو رویکرد کلی وجود دارد
شده، اوانی و تعداد وقوع کلمات و اسامی و فضاي اختصاص داده کمی با استفاده از محاسبه فر

1. Crooks et al.
2. Abubakar and Ilkan
3. Electronic word-of-mouth
4. Pingel
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وي معتقد است که در تحلیل کمی، وسعت و حجم . گیردموضوع مربوطه مورد تحلیل قرار می
کند، اما در روش کیفی تحلیل عمقی بیش از حجم تحلیل مورد توجه قرار بررسی افزایش پیدا می

ها، در سایتبه ماهیت دائماً در حال تغییر اینترنت و بالطبع وببا توجه ). 1391جمالی فر، (گیرد می
ها، استخراج سایتبه بررسی محتواي وب94لغایت تیرماه 94ماه ماهه از اردیبهشت3قلمرو زمانی 

گر هاي برتر تسهیلسایتجامعه آماري این پژوهش، وب. ها پرداخته شدها و گردآوردي دادهمؤلفه
ابتدا به . دهندباشند که به گردشگران پزشکی خدمات ارائه میري پزشکی میي گردشگدر زمینه

ها با جستجو هفت کلیدواژه تخصصی و سایتگونه وببندي معتبر از ایندلیل عدم وجود رتبه
صفحه از نتایج 30مرتبط با حوزه صنعت گردشگري پزشکی در موتور کاوش گوگل و بررسی 

پوشانی در بین این سایتی که داراي بیشترین فراوانی، تکرار و همبو10عنوان نمونه جستجو، به 
همگی ازجمله سایتوب10چنین این هم. هفت کلیدواژه بودند شناسایی و انتخاب شدند

گوگل، از رتبه بسیار Page Rankو ابزار ) Alexa(بندي الکسا که طبق رتبههایی بودندسایتوب
ترین الزم به ذکر است که دو مرجع فوق از مهم. ها برخوردار بودندسایتباالیی نسبت به سایر وب

گیري بنابراین از روش نمونه. روندها در فضاي اینترنت به شمار میسایتبندي وبمراجع رتبه
سایت وب10سپس براي گردآوري اطالعات، این . هدفمند از نوع قضاوتی استفاده گردید

شکی را مورد بررسی قرار داده و تمامی خدمات و اطالعات بهگر برتر حوزه گردشگري پزتسهیل
هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر از عبارات کلیدواژه.کار رفته در آنها استخراج گردیدند

شده در مقاالت هاي انجامباشند و با بررسیپرکاربرد در ادبیات صنعت گردشگري پزشکی می
سایت بط و محتملی هستند که فرد بیمار جهت دستیابی به وبهاي مرتالمللی، ازجمله کلیدواژهبین

هاي این کلیدواژه. دهدگر مناسب جهت اقدام به سفر پزشکی، مورد استفاده قرار میتسهیل
: باشندپرکاربرد در صنعت گردشگري پزشکی شامل عبارات ذیل می

Medical Tourism, Medical Care Abroad, Medical Tourism Company, Medical Tourism
Facilitator, Treatment Abroad, Medical Tourism Portal, Travel Care International

در بخش . ها در این پژوهش از دو رویکرد کیفی و کمی مورد تحلیل قرار گرفتندداده
هايسایتشده در وبها، به بررسی موردي تمامی خدمات و اطالعات ارائهتحلیل کیفی داده

در آنهاگر گردشگري پزشکی با توجه به کاربرد و موردتوجه قرار گرفتن هر یک ازتسهیل
محور، ها پرداخته شد و در بخش تحلیل کمی نیز، با رویکردي خدمات و اطالعات سایتوب

مشخص و آنهاخدمات و اطالعات موجود در هر سطح با توجه به فراوانی و تکرارشان، اولویت 
گر گردشگري پزشکی در هاي نمونه برتر تسهیلسایتلیست اسامی وب. دیدندبندي گررتبه

.آورده شده است1جدول 
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گر گردشگري پزشکیهاي برتر تسهیلسایتلیست وب. 1جدول 

6. visitandcare.com1. Treatmentabroad.com
7. itravel4health.com2. placidway.com
8. veiovis.com3. Medretreat.com
9. americanhealthta.com4. Planethospital.com
10. dynte.com5. Medimundi.com

هاي پژوهشیافته: منبع

هاي پژوهش و تحلیل یافتهتجزیه 
گر گردشگري پزشکیهاي تسهیلسایتبررسی خدمات و اطالعات وب

گر گردشگري پزشکی دنیا، تمامی هاي برتر تسهیلسایتدر این گام پس از شناسایی وب
. بندي قرار گرفتندشدند مورد بررسی و رتبهها ارائه میسایتخدمات و اطالعاتی که توسط این وب

بندي خدمات و اطالعاتدسته
اولویت . هایی مجزا قرار گرفتندبر اساس مشابهت در محتوا، خدمات و اطالعات در دسته

شده طوح دوم و سوم نیز به ترتیب فراوانی زیاد به کم حاصل قرارگیري خدمات و اطالعات در س
گر برتر گردشگري پزشکی به دست سایت تسهیلوب10بر روي است که این امر از تحلیل کمی

هاي پزشکی، معرفی تسهیالت دهنده این است که، به ترتیب معرفی گزینهنتایج نشان.آمد
سایت و در انتها نظرات بیماران و مخاطبان در سایت، معرفی گردشگري پزشکی، معرفی وبوب
ها تمامی خدمات و اطالعات را شامل سایتتمامی وب. گیرندهاي اول تا پنجم قرار میرده
مطالبی آنهاي ها دربارهسایتشدند، ولی خدمات و اطالعاتی موجود هستند که در تمام وبنمی

تر بودند و خدمات گردشگري پزشکی متمرکزاي از ها در حوزهسایتبرخی از وب. موجود بود
شده از خدمات و اطالعات استخراج. دادندها خدمات ارائه میبرخی دیگر در تمام حوزه

).1شکل(اندبندي شدهها در قالب مدل گرافیکی ذیل معرفی و اولویتسایتوب
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مقاصد محبوب -
گردشگري 

اطالعات در مورد -
درمانها

مقایسه تامین کنندگان -
لیست درمانها-

تسهیالت مسافرتی-
تسهیالت پزشکی-
تسهیالت ارتباطی-

درباره گردشگري -
پزشکی

انتشارات در این زمینه-
آموزش- جلسات  در -

زمینه گردشگري 
پزشکی

تشریح فعالیت وبسایت-
چگونگی ارتباط-
معرفی خود از طریق -

پادکست
معرفی اعضاي تیم-

نظرات بیماران و -
مخاطبان در قبل و بعد 

از سفر
نظرات بیماران  در مورد -

خدمات دریافت شده

 هزینه درمان در کشور مورد
نظر

خالصه اي از نحوه درمان ها
 تشریح سیستم بهداشتی

درمانی کشور مورد نظر
دالیل انتخاب کشور مورد نظر
دانستی ها درباره کشور مقصد

 چگونگی انتقال پرونده هاي
پزشکی

 تنظیم قرار مالقات هاي
پزشکی

 اطالعات کاربردي قبل از عمل
جراحی

 اطالعات کاربردي بعد از عمل
جراحی

 مقایسه درمان در کشورهاي
مختلف

 ،مقایسه مراکز پزشکی
بیمارستان ها و کلینیکها

 مقایسه رزومه و مشخصات
پزشکان و جراحان

انتخاب نوع درمان
انتخاب حوزه درمان

 ارائه خدمات بیمه سفر
پزشکی

 تسهیل فرایند اخذ ویزا و
پاسپورت

 ارائه خدمات پرداخت بین
المللی

ارائه خدمات ترجمه و مترجم
ارائه خدمات اقامتی در هتل
 معرفی و پیشنهاد آژانسهاي

مسافرتی پزشکی بگزینه هاي 
بازدید از جاذبه هاي مقصد

 نقشه مقصدي که ارائه دهنده
خدمت می باشد

 ارائه حمل و نقل هوایی و
زمینی

 واکسیناسیون و ارائه خدمات
بهداشتی

 ارائه خدمات پشتیبانی از بیمار
در دوران نقاهت

 ارائه خدمات پشتیبانی از بیمار
هنگام بازگشت

خدمات آمبوالنس هوایی
 مهیا نمودن ارتباط تلفنی

رایگان با متخصص

 ارائه تلفنهاي  همراه در خارج
از کشور

 فراهم نمودن کارت تلفن بین
المللی

معرفی نزدیک ترین کافی نت
مهیا نمودن نرم افزار از راه دور

 تعریف و تاریخچه
گردشگري پزشکی

صرفه جویی در هزینه ها
 تشریح گام به گام اقدام

براي سفر پزشکی
 کیفیت و امنیت درمان

در خارج از کشور
 منشور حقوق بیمارو

کدهاي اخالقی
 درباره نماد و مجوز

کمیسیون مشترك 
مراکز پزشکی

 تبلیغات از پزشکان و
مراکز درمانی و 

درمانهاي پرطرفدار

کتابهاي الکترونیکی
  مقاالت و گزارشها

موردي 
 پیمایشها در زمینه

گردشگري پزشکی
 اخبار و خبرنامه در

صنعت گردشگري 
پزشکی

 کنگره و کنفرانسهاي
گردشگري پزشکی

 رویدادهاي گردشگري
پزشکی

 برگزاري کارگاه هاي
گردشگري پزشکی

 پیوند به وبالگها و دیگر
سایتهاب اطالع رسانی

اهداف وبسایت
ماموریت و چشم انداز
دالیل انتخاب وبسایت
 تعهد ضمانتنامه و حفظ

امنیت بیمار
 ایجاد ارزش براي بیمار

در کشور مقصد
 تاریخ آخرین زمان به

روز رسانی صفحه وب

 درخواست عضویت در
وبسایت

 ارتباط از طریق شبکه
هاي اجتماعی

 ارتباط از طریق شماره
تماس، آدرس پست و 

دفاتر کار

 پادکست گامهاي اقدام
براي سفر پزشکی

پادکست فرایند درمانی
 چگونگی عضویت در

پادکست

 معرفی اعضاي هیئت
مدیره

 معرفی اعضاي هیئت
مشاوران

معرفی شرکا و همکاران

 نظرات در مورد انواع
درمانها

 نظرات در مورد قیمت
درمانها

 نظرات در مورد مراکز
پزشکی، بیمارستان و 

کلینیکها
 نظرات در مورد کشور

تامین کننده درمانها

معرفی گزینه هاي 
پزشکی

معرفی تسهیالت وبسایت معرفی گردشگري 
پزشکی معرفی وبسایت

نظرات بیماران و 
مخاطبان

نظرات مکتوب
ویدئوهاي نظرات
نظرات صوتی

گر گردشگري پزشکیهاي تسهیلسایتبها و محتواي پیشنهادي براي ومؤلفه. 1شکل

معرفی خدمات و اطالعات
گر دنیا چه خدمات و هاي برتر تسهیلسایتمشخص شد که در وبپس از ترسیم مدل

محتواي خدمات و اطالعات در سطح اول شامل پنج . شوداطالعاتی به گردشگران پزشکی ارائه می
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تر قرار گرفتند که به عنوان جزئی69سطح سوم ي جزئی و دردسته16ي کلی، در سطح دوم دسته
:باشندشرح زیر می

پزشکیهايگزینهمعرفی
دهد و بر اساس هاي پزشکی را پوشش میاین دسته، انواع خدمات و اطالعات مختص به گزینه

اهمیتی است دهندهباشد که این نشانها بیشترین فراوانی خدمات و اطالعات مربوط به آن مییافته
اطالعاتی محتواي عمده این دسته،. دهندها به این دسته از خدمات و اطالعات میسایتکه وب

گردشگريمقاصدها،درمانو بررسی اطالعاتارزیابیباتاکندمیکمکبیماربهکهاست
پزشکی خود ریزي براي سفر برنامهمطلوبزماندربتواندکنندگان،تأمینمقایسه خدماتوپزشکی

برگزیند، و راکننده خدمتمقصد و بهترین تأمینخود بهتریندرماننوعبهتوجهبه عمل آورد و با
. در مورد قبل و بعد از درمان خودآگاهی کامل را کسب نماید

پزشکی،گردشگريمحبوبمقاصددستهچهاربهپزشکیهايگزینهمورددراطالعات
تقسیمهادرمانپزشکی و لیستخدماتکنندگانقایسه تأمینمها،درمانمورددراطالعات

.شودمی
ها(درمانيهزینهدربارهکهاستپزشکیگردشگريمحبوبمقاصدمورددراولدسته(،

انتخاب کشور خارجی ودرمانی، دلیلوبهداشتیسیستمتشریح،)ها(نحوه درمانازايخالصه
.دهدرا ارائه میالعاتاطنظر،موردکشورها دربارهدانستنی
هاي اطالعات در مورد چگونگی انتقال پروندهها؛درماناطالعات در مورددومدستهدر

اطالعات کاربرديجراحی وعملازکاربردي قبلاطالعاتپزشکی، تنظیم قرار مالقات پزشکی،
.گیردمیجراحی قرارعملازبعد

در درمانآن به مقایسهدرکهپزشکی استماتخدکنندگانمقایسه تأمینسوم دربارهدسته
ورزومهها و در نهایت مقایسهکلینیکوهابیمارستانپزشکی،مراکزمختلف، مقایسهکشورهاي
رامناسبانتخابامکانبیماربهاطالعاتگونهاین. پردازدمیجراحانوپزشکانمشخصات

.شودمیمتذکرراگزینهانتخاب هربراينیازموردنکاتچنینهمودهدمی
حوزهو انتخابدرماننوعانتخابدربرگیرندهاست، کههادرمانلیستآخردسته
.باشدمیدرمان

سایتوبتسهیالتمعرفی
موجودبندي دارد، محتواياي که بیشترین فراوانی محتوا را در جدول دستهدومین دسته
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ملزوماتازپزشکیسفرشده درارائه هیالتتسنوع. سایت استتسهیالت وبمعرفیيدرباره
ي این دسته، محتواي عمده.باشدمیپزشکیسفربرايریزيبرنامهدرمهمبسیارمواردو

تصمیمبراست که همهارتباطیاموروپزشکی،امورمسافرتی،اموربرايشدهفراهم تسهیالت
. تأثیرگذار استپزشکیگردشگرانانتخابو

 فرایندتسهیلسفر پزشکی،بیمهي خدماتدستهنُهبهکهاستمسافرتیتسهیالتدسته اول
المللی، ارائه خدمات ترجمه و مترجم همراه، ارائه بینپرداختپاسپورت، ارائه خدماتوویزااخذ

پزشکی مسافرتیهايآژانسپیشنهادومقصد، معرفیکشوردرهتلاسکانواقامتیخدمات
دهنده هاي مقصد، نقشه مقصدي که ارائه هاي بازدید از جاذبهگران امور، گزینهعنوان تسهیلبه

.شودتقسیم میونقل هوایی و زمینیباشد و درنهایت ارائه حملخدمت می
بهداشتی و درمانی در کشور واکسیناسیون و خدماتشاملپزشکیتسهیالتدومدسته

ان نقاهت، ارائه خدمات پشتیبانی از بیمار هنگام ارائه خدمات پشتیبانی از بیمار در دورمقصد،
متخصصبارایگانتلفنیهوایی و مهیا نمودن ارتباطآمبوالنسبازگشت به کشور مبدأ، خدمات

.باشدمیسؤاالتبهپاسخبراي
کشور،ازخارجدرهمراههايارائه تلفندستهچهاربهکهاستارتباطیتسهیالتآخردسته

افزارهاي ارتباط مهیا نمودن نرمنت،کافیتریننزدیکمعرفیالمللی،بینتلفنرتفراهم نمودن کا
.شوندمیتقسیماز راه دور

پزشکیگردشگريمعرفی
در مورد تمام جوانب صنعت در واقعپزشکی است کهگردشگريمعرفیدسته سوم، محتواي

بهتصمیممورددربیمارهد و آگاهیداطمینان ارائه میگردشگري پزشکی به مسافر اطالعات قابل 
يدستهسهبهدر این دسته،موجودمحتواي. دهدمیافزایشرانظرمورددرمانبرايپزشکیسفر

جلسات در زمینه –آموزشوپزشکیگردشگريزمینهدرانتشاراتپزشکی،گردشگريدرباره
:گیرندمیجايذیلشرحهباطالعاتیدسته،هردرکهقابل تشخیص هستندگردشگري پزشکی

تاریخچهوتعریفشاملکهپزشکی استگردشگريي اول در مورد دربارهدسته
براياقدامگامبهگامپزشکی، تشریحگردشگريدرهاهزینهدرجوییصرفهپزشکی،گردشگري

اخالقیکدهايوبیمارحقوقمنشورکشور،ازخارجدردرمانامنیتوپزشکی، کیفیتسفر
ازتبلیغاتوپزشکیمراکزالمللیبینمشتركگروهپزشکی، درباره نماد و مجوزردشگريگ

.باشدمیپرطرفدارهايدرمانودرمانیمراکزوپزشکان
اطالعاتی. استپزشکیگردشگريزمینهدرانتشاراتمورددراطالعاتمحتواها،دومدسته
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بتواندآنهامطالعهوبررسیبابیمارشکی تادر زمینه گردشگري پزانتشاراتانواعخصوصدر
زیرمجموعهچهاربهدستهاین. شودآشناکشورازخارجدردرمانمحاسنومعایبباخوبیبه

ها در زمینه گردشگري پزشکی و پیمایشهاي موردي،و گزارشمقاالتالکترونیکی،هايکتاب
.شودمیبنديدستهپزشکیگردشگريصنعتدرخبرنامهواخبار
جلسات در زمینه گردشگري پزشکی- آموزشمورددراطالعاتي آخر،دستهمحتواي

گردشگريپزشکی، رویدادهايگردشگريهاياجالسوکنگرهدستهچهاربهکهباشدمی
هاي سایتو دیگر وبهاپیوند به وبالگگردشگري پزشکی وهايپزشکی، برگزاري کارگاه

.شودمیتقسیمرسانیاطالع

سایتوبمعرفی
عنوانبهسایتوبمعرفیاست که دربردارندهسایتوبمعرفیدسته چهارم، محتواي

سایتوبعملکردنحوهآشنایی گردشگران پزشکی باهدف از این محتوا،. استبرترگرتسهیل
آنهااصلیهدفواستپزشکیسفربهاقدامبرايپزشکیگردشگريگر برترتسهیلعنوانبه

خاطراطمیناناینپزشکیگردشگربهاطالعاتاین. باشدسایت میوببازدیدکنندهکردنمتقاعد
کناردرراايصرفهبهمقرونوامنسفريپزشکی،گرتسهیلسایتوباینانتخابباکهدهدمیرا

قرارماربیاختیاردررااطالعاتیسطحاینآنها.کردخواهندتجربهسایتمتصدي وبمجربکادر
اي ازجمله محتواي عمده.کندعملبهترخودگرتسهیلسایتوبانتخابدربتواندبیمارتادهندمی

معرفی خود چگونگی ارتباط،سایت،ي تشریح فعالیت وبدستهچهارمطرح است؛دستهاینکه در
.باشدسایت میوبگروهو معرفی اعضاي)رادیوي اینترنتی(ها از طریق پادکست

سایت، مأموریتوباهدافيدستهششسایت است که دروبي اول تشریح فعالیتدسته
بیمار،امنیتحفظونامهضمانتسایت حاضر، تعهد،وبانتخابسایت، دلیلانداز وبچشمو

تقسیمروزرسانی صفحه وبدر کشور مقصد و تاریخ آخرین زمان بهبیماربرايارزشایجاد
.شودمی

عضویت در درخواستدستهسهبهچگونگی برقراري ارتباط است که خودي دومدسته
آدرس پست تماس،شمارهطریقازارتباطواجتماعیهايشبکهطریقازارتباطسایت،وب

.استشدهبنديتقسیمکاردفاتروالکترونیکی
يدستهسهدراست که) رادیوي اینترنتی(ها معرفی خود از طریق پادکستسوم،بنديدسته

درعضویتدرمانی و چگونگیفرایندپادکستهاي اقدام براي سفر پزشکی،گامپادکست
.استشدهتعریفپادکست
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اعضاييدستهسهبهباشد کهسایت میوبتیماعضايمعرفیمورددرآخردسته
.اندشدهیمتقس) وابستههايشرکت(همکارانومشاوران و در آخر شرکاهیئتاعضايمدیره،هیئت

مخاطبانوبیماراننظرات
هدف از قرارگیري این نوع محتوا، . باشددسته آخر در مورد نظرات بیماران و مخاطبان می

از آنهاقبلی و اطمینان خاطرمخاطبانوبیمارانآشنایی دیگر گردشگران پزشکی با نظرات
وقبلنظراتدو دستهبهاطبانمخوبیماراننظراتدستهایندر.باشدگیري درست میتصمیم

تقسیمخدمات دریافت شدهمورددربیماراننظراتچنینو همپزشکیدرمان و سفرازبعد
.شودمی

درمان و سفر پزشکی ازبعدوقبلو مخاطبان دربیماراننظراتبهاول که مربوطدسته
.دشومیتقسیمصوتینظراتونظراتویدئوهايمکتوب،نظراتبهاست
چهاربهخودخدمات دریافت شده است،موردبیماران درنظراتدوم که در مورديدسته
در مورد مراکز، نظرات)ها(درماندر مورد قیمتنظرات،)ها(درمانانواعمورددرنظراتدسته

تقسیم)ها(درمانکنندهتأمیندر مورد کشورچنین نظراتهموهاپزشکی، بیمارستان، کلینیک
.گرددیم

هاطور کامل به شناسایی مؤلفهاي یافت نشد که بهبر اساس اطالعات در دسترس محققان، مطالعه
حال ینباا. پزشکی پرداخته باشدگردشگريگرتسهیلهايسایتوببرايپیشنهاديارائه محتوايو

ي پزشکی گر گردشگرهاي تسهیلسایتالمللی اخیر از اهمیت موضوع وبتنها در مقاالت بین
گر گردشگري هاي تسهیلسایتشده بر روي وبصحبت شده است و خدمات و اطالعات ارائه

پزشکی را خالصه به ارائه اطالعات در مورد مقصد پزشکی، کاهش هزینه درمان در کشور خارجی 
. سایت مورد نظر دانسته استي ارتباطی با وبهاراهو 

اشاره کرد که به بررسی 2011نر در سال توان به پژوهش تردر ابعادي محدودتر می
پژوهشگر به این نتیجه رسید . هاي گردشگري پزشکی کانادایی پرداخته استهاي شرکتسایتوب

ها اطالعات ارزشمندي در مورد کشورها، مراکز پزشکی مقصد، اماکن سایتگونه وبکه این
کورمنی و باالگلو در . ر مطابقت داردهاي پژوهش حاضآورند که با یافتهها فراهم میاقامتی و هتل

ها در سایتگر گردشگري پزشکی که اسامی این وبهاي تسهیلسایتبا بررسی وب2011سال 
ها حاوي سایتگونه وبهاي راهنماي گردشگري ذکر شده بود، به این نتیجه رسیدند که اینکتاب

رستان، نظرات مسافران قبلی، خدمات و اطالعاتی ازجمله آدرس پست الکترونیک، انتخاب بیما
شبیه به نسبتاًهایی در حوزه. هاي پژوهش حاضر نیز مطابقت داردباشند که با یافتهاقامت در هتل می
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اشاره کرد که با انجام پژوهشی تحت عنوان 2013توان به پژوهش وگله در سال پژوهش حاضر می
هاي کم در یجه رسید که هزینهمحور در حوزه گردشگري پزشکی به این نتگرهاي وبیلتسه

گر هاي تسهیلسایتعنوان جاذبه اصلی بر روي وبکشورهاي مقاصد گردشگري پزشکی به
ي هامؤلفهنیز در پژوهش حاضر جزء اهم مؤلفهشوند که این گردشگري پزشکی در نظر گرفته می

هاي جغرافیایی و ودیتاز محددوررو براي بررسی جامع و بهازاین. اطالعاتی معرفی گردیده است
گرتسهیلهايسایتوبمحتواهايوهاها، محققان کوشیدند تا با شناسایی مؤلفهسایتانتخابی وب
شود را در هاي برتر دنیا ارائه میسایتپزشکی، خدمات و اطالعاتی که توسط وبگردشگري

.سطوح مختلف تشریح نمایند

گیري و پیشنهادهانتیجه
ه مسافرت افراد براي دریافت خدمات سالمت در کشورهاي دیگر در گردشگري پزشکی ب
این نوع از گردشگري به یک صنعت چند میلیارد دالري در عرصه . شودقالب گردشگر اطالق می

در حال حاضر با توجه به شرایط عامل و تقاضاي مطلوب، ایران از مزایاي . جهانی تبدیل شده است
آنجااز. رو در گردشگري پزشکی در سطح منطقه برخوردار استمتعددي براي تبدیل به کشور پیش

گردشگريهايسایتوبطریقازاولوهلهدرپزشکیگردشگريمقاصدباو ارتباطشناساییکه
.کنندمیبازيپزشکیگردشگريمقصدتوسعهدريمؤثرنقشبنابراینگیرد،میپزشکی صورت

هاي سایتیات نظري غنی و فقر اطالعاتی در حوزه وبو نبود ادبشدهمطرحبا توجه به مباحث 
رود، پژوهش میبه شمارهاي تقویت گردشگري پزشکی گردشگري پزشکی که یکی از کانال

هاي سایتشده توسط وبحاضر کوشیده است تا تمرکز کافی بر روي خدمات و اطالعات ارائه
. اشته باشدی به گردشگران پزشکی را درسانخدمتگردشگري پزشکی براي 

شکلبر اساس اهمیت و اولویت خدمات و اطالعات این پژوهش درشنهادشدهیپمحتواي 
و باشد و اولویتهاي بعدي میدر سطح اول بیشتر از سطحآنهااست که تکرار و اهمیتگرفته

پژوهشگران با بررسی . صورت گرفته استآنهااطالعات و خدمات بر اساس فراوانیبنديرتبه
ها به این نتیجه رسیدند که گردشگران پزشکی براي سفر پزشکی به اطالعات و خدمات سایتوب

گر گردشگري پزشکی سعی در رفع هر چه بیشتر و بهتر هاي تسهیلسایتزیادي نیاز دارند که وب
شده از سوي درواقع در این پژوهش سعی شده است تا اطالعات و خدمات ارائه. این نیازها دارند

ي گر پزشکی به گردشگران پزشکی از اولین زمان تصمیم به سفر تا لحظهایت تسهیلسوب
این خدمات و اطالعات در . ي تجارب خود غنی شودگذاراشتراكبازگشت از سفر پزشکی و به 

نتایج حاصل نشانگر آن است . شده استکلی براي گردشگران پزشکی ارائه يسه سطح و پنج دسته
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هاي پزشکی از اهمیت گر گردشگري پزشکی، معرفی گزینهي برتر تسهیلهاسایتکه در وب
هاي بعدي محتواهاي معرفی تسهیالت بیشتري نسبت به دیگر محتواها برخوردار است و در رده

سایت، و در انتها نظرات بیماران و مخاطبان قرار سایت، معرفی گردشگري پزشکی، معرفی وبوب
. دارند

گردشگري در دنیاهايشاخهسودآورترینو ینتریکی از بزرگکیپزشگردشگري از آنجا 
سایت چندزبانه در این زمینه با معرفی وبطراحی یک تا به شودیمشود، پیشنهاد محسوب می

با توجه به نتایج پژوهش و محتواي . شده در این پژوهش پرداخته شودیشنهادپو محتواهاي خدمات 
پیشنهاد ، هاي گردشگري پزشکی و فعاالن حوزه گردشگري پزشکیسایتشده به مدیران وبارائه
هاي گردشگري پزشکی استفاده نمایند و سایتشود تا براي جذب گردشگران پزشکی از وبمی

هاي خود سایتوبءشده در پژوهش حاضر براي ارتقاي استخراجهامؤلفهدر شروع فعالیت خود از 
.بهره ببرند

هاي آکادمیک در این حوزه نسبتاً محدود هستند، ه هنوز هم یافتهچنین با توجه به اینکهم
هاي سایتگونه وبهایی که اینگردد تحقیقات بیشتري براي بررسی نوع حمایتپیشنهاد می

. آوردند، انجام گیردگر از گردشگران پزشکی خود به عمل میتسهیل

هاي پژوهشمحدودیت
که روش گردآوري از آنجا . داردهایی محدودیتهاياین پژوهش نیز مانند سایر پژوهش

هاي مربوط به این روش، در از نوع تحلیل محتوا بود، تمام محدودیت،اطالعات این پژوهش
گر گردشگري پزشکی و سایت برتر تسهیلوبدهبازدید از . پژوهش حاضر مترتب است

ابراین با توجه به ماهیت بن. صورت گرفت1394ماهه در سال سهدر بازه زمانی آنهابررسی
ها و نیز با داشتن محدودیت زمانی، امکان تغییر سایتدائماً در حال تغییر اینترنت و بالطبع وب

بندي هر یک از خدمات و اطالعات ذکرشده در مدل مفهومی و اضافه یا کم شدندر اولویت
پذیر ی دیگر، امري امکانها و در بازه زمانسایتگونه وببا بررسی تعداد بیشتري ازاینآنها

.است
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