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بررسی تأثیر کارکردهای طراحی صننتیی کیسسن هنای


راهنما در حرم امام رضا(ع) ،بر میزان رضاییمندی زائران
مهری پاکیزه سرشت ،1بهزاد سلیمانی

2

 .1کارشناس ارشد طراحی صنعتی ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه طراحی صنعتی ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،94/11/18 :تاریخ پذیرش نهایی)95/9/20 :

چکیده
با توجه به اهمیت حرم امام رضا(ع) و فراوانی زائرانی که در این مکاان حواور ماییابناد ،انجاام اداداماتی بارا افازای میازان
رضایتمند آنها ضرور است .هدف کلی از پژوه حاضر ،افزای میزان رضایتمند زائران حرم رضو از طریق ارائاۀ مناسا
اطالعات بهوسیلۀ کیوسکها راهنماست .این پژوه توصیفیتحلیلی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است .جامعاۀ آماار
را زائران حرم تشکیل میدهند که  420نفر از آنها بهعنوان نمونه ،به روش داوطلبانه در این پژوه شرکت کردند .ابزار گردآور
دادهها پرس نامه بوده و از طیف لیکرت برا دریافت میزان رضایتمند استفاده شده است .برا تجزیهوتحلیل دادهها از جدول
فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و برا تحلیل فرضیات ،از آزمون همبستگی و میانگین جامعۀ آمار استفاده شده اسات .نتیجاۀ
تحلیلها ثابت کرد بین عملکرد و ارائۀ مناس اطالعات از طریق کیوسکها راهنما ،با میزان رضایتمند زائاران ارتبااو وجاود
دارد .یافتهها پژوه نشان داد زائران از اطالعرسانی در حرم و کارکرد کیوسکها موجود رضایت ندارناد و ایان نارضاایتی از
کارکردها فنی ،بیشتر از کارکردها زیباییشناسی است .با توجه باه ماالعاات ،رعایات مالحااات طراحای و ساا،ت ،اصاول
ارگونومی و آنتروپومتر  ،زیباییشناسی ،مکانیابی ،استفاده از عناصر معمار اسالمی و فرم ،رنگ و مصالح هماهناگ باا محای
موج کارکرد صحیح کیوسکها و درنهایت ،افزای رضایتمند زائران میشود.

واژگان کلیدی
اطالعرسانی ،حرم امام رضا(ع) ،رضایتمند  ،زیباییشناسی ،کارکرد فنی ،کیوسک راهنما
 این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول با عنوان «بررسی عوامل و نیازها حاکم در بهینهساز محی و ساماندهی افراد در اماکن زیاارتی
طراحی محصولی جهت ارائۀ اطالعات در حرم امام رضا(ع)» است که در مهر ،1394به راهنمایی نگارندۀ دوم ،در دانشگاه الزهرا(س) به انجام رسیده است.
 نویسندۀ مسئول :تلفن ،021-88420048 :نمابر.E-mail:behzad_soleimani@yahoo.com ،021-88420067 :
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مقدمه ____________________________________________________
هر سال ،میلیونها زائر به دصد زیارت حرم اماام رضاا(ع) در
این مکان حوور مییابناد و سااعاتی را در آن مایگذرانناد.
بنابراین ،تأمین نیازها ،رفاه و آسای زائران ضرور است که
درنهایت ،به رضایتمند آنها منجر میشود .مجموعۀ حارم
با فوا زیارتی ،اص ،ود ،به وساایلی نیااز دارد تاا زیاارت
زائران را تسهیل بخشد ،اطالعات موردنیاز را در ا،تیار آنهاا
درار دهد و موجبات آرام و رضایت آنان را فاراهم آورد .باا
توجه به بزرگی و اهمیت مجموعه و فراوانی زائرانی که روزانه
در این مکان حوور مییابند ،الزم اسات اطالعاات مختلفای
اعم از اطالعاات مرباوو باه مکاانهاا ،مسایریاابی و بر،ای
اطالعات شهر و ...برا کاه ساردرگمی و اتاالفودات و
رسیدن به زیارتی مالوب و درنهایت، ،وشایند  ،در ا،تیاار
این حجم وسیع زائر درار گیرد.
پژوه انجامشاده ،ماالعاها توصایفیتحلیلای اسات و
هدف کلی از آن ،افزای میزان رضاایتمند زائاران از طریاق
ارائۀ مناس اطالعات موردنیاز آنها بهوسیلۀ کاارکرد صاحیح
کیوسااکهااا راهنماساات .در حااال حاضاار ،نبااود سیسااتم
اطالعرسانی مناس در حرم ،اکثر زائاران را باا ساردرگمی در
پیداکردن مکانها مدنار ،ود مواجه میکناد کاه ایان امار
باعث آشفتگی و درنهایت ،نارضایتی آنها میشود .نیااز اصالی
زائااران در ایاان پاارو ه ،نیاااز بااه دریافاات اطالعااات مناسا و
منسجم است .در این پژوه  ،ابتادا تحقیاق بار رو عناصار
اطالعرسان و راهنما در حرم صورت میگیرد و ساس عوامال
مؤثر در کارکرد صحیح کیوسکها راهنما تعیین میشود که
موج طراحی کیوسکی مناس و کارا میشود و رضایتمند
زائران و متصد را بهدنبال ،واهد داشت.
تاااکنون ماالعاااتی جااامع بااا هاادف افاازای میاازان

رضایتمند زائران حرم ماهر از طریق ارائۀ مناس اطالعات
مورد نیاز آنها صاورت نگرفتاه اسات .تعاداد از ماالعاات
درونسازمانی سازمان عمران و توساعۀ حاریم حارم عباارت
است از .1 :پرو ۀ طرح جامع طراحی تابلوها راهنما زائار
( )1391که معاونت طرح و برنامۀ سازمان عماران و توساعه
انجام داده اسات  .2طراحای کیوساک انتااماات کاه تایم
طراحی معاونت طارح و برناماه در ساال  1390انجاام داد و
فادد فاز تئاور اسات  .3طراحای کیوساک راهنماا زائار
(نمونهها کنونی) که معاونت طرح و برنامه در ساال 1388
انجام داد و فادد ماالعات است  .4طرح توسعۀ حاریم حارم
که مهندسان مشاور آستان ددس ،در ساال  1388باا هادف
تااأمین کماای و کیفاای فواااها زیااارتی تاادوین کردناد .5
ماالعات ساماندهی و برنامۀ راهبرد مبلمان محیای حرم
توس مهندسان مشاور پهنهبند در ساال  1388و در چهاار
جلد انجام شد و در آن ،ماالعاتی درزمینۀ سنج وضاعیت
فواها ،ارجی ،میانی و دا،لی ،شناسایی معوالت عناصار
محیااای حاارم و فهرسااتی از مبلمااان بااههمااراه مالحاااات
طراحی و سا،ت آنها و درنهایت ،برنامها راهبارد بارا
عناصر محیای ارائه شده است.
در مقالۀ حاضر ،ابتدا به مفهوم رضایتمند و کارکرد و
سس به عوامل ایجاد فواها عمومی مالوب ،ماالبی در
باب اطالعات و اطالعرسانی بهعنوان منابع تحقیق پردا،ته
شده اسات .پا از آن ،مالحااات اجرایای و شارح وضاع
موجود کیوسک ها راهنما در حارم بررسای شاده اسات.
سااس متاادولو تحقیااق ،آزمااون فرضاایات و میاازان
رضایتمند زائران از کیوسکها راهنما در حارم رضاو
تعیین شده است.

مروری بر منابع مسضسع
رضاییمندی
ایجاد ح رضایتمند در کاربر ،عنصر کلیاد اساتراتژ در
کس وکار است و هدفی برا تمام سازمانهاا و فعالیاتهاا
بازار ردابتی شنا،ته مایشاود (.)Gyasi Nimako,2012: 121
یکی از روشها متاداول تعیاین میازان رفاع ،واساتههاا و
نیازهااا اسااتفادهکنناادگان یااک محصااول ،ساانج میاازان
رضایت آنها توس ساازمان اسات .سانج و انادازهگیار
رضااایت ،اباازار اساات مااؤثر باارا کنتاارل عملکاارد کلاای و
تشخیص نقاو ضاعف و تاالش بارا برطارفکاردن آنهاا و

شناسایی نقاو مثبت و تقویت آنها (دارابای و ملکای:1387 ،
 .)27میتوان رضایتمند را تابعی از انتاارات فارد و عملکارد
ادراکشده دانست .در این بین ،میل به اساتفادۀ مجادد ،تاابع
رضایت استفادهکنندگان است (پورداداش سانگده و فهایمنیاا،
 .)1388در مقاااالت و ماالا مختلااف ،تعاااریف گوناااگونی از
رضایتمند ذکر شده است که سه مؤلفۀ مشترک در این بین
در،ور توجه است (: )Giese & Cote, 2000: 1
 .1رضایت کاربر نوعی پاسخ و واکن است یا میتاوان
گفت رضایت واکنشی احساسی یا فکر است.
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 .2این واکن  ،مربوو به مسئله و نقاۀ تمرکز ،اص
مانند انتاارات یا محصول یا تجربۀ مصرف است.
 .3واکن مذبور در زمانی ،اص مثل پا از انتخااب،
پ از استفاده ،براساس تجربۀ دبلی و ...رو میدهد.
بنابراین ،رضایت را میتوان پاسخ یا واکن عااطفی یاا
شنا،تی از کاربر تعریف کرد که مربوو به پدیدها ،ااص
است و در زمانی مشخص رو مایدهاد .آنتاون 1رضاایت
کاربر را حالتی ذهنی بیان میکند کاه در آن ،واساتههاا،
انتاارات و نیازها کاربر هنگام استفاده از محصول برطرف
شده و باعث وفادار و استفادۀ مجدد از محصول یا ،دمت
میشاود ( .)Abdallat & Emam,2008: 1اساتاندارد ISO
 ،9241-11رضاااایتمند کااااربر ،باااههماااراه کاااارایی 2و
تأثیرگذار  3محصول را از اهدافی میداند که هر محصاول
در راباه با کاربر ،ود دنبال مایکناد .در ایان اساتاندارد،
رضایتمند به میزان راحتی و رضایتی اشاره دارد کاه هار
کاربر در هنگام استفاده از محصاول یاا ،ادمت ارائاهشاده
احساس میکند و اینکه آن محصاول تاا چاه انادازه بارا
کاربر به جهت رسیدن به اهداف از پی تعیینشاده دابال
دبول است ( .)Jordan, 1998: 5اما استاندارد ISO/IECCD
 ،25010.3لذتبردن هنگام اساتفاده از محصاول را نیاز در
رضایتمند کاربر بسایار مهام مایشامارد .بادینترتیا ،
رضایتمند شامل دو بخ عملکردگرا 4و لذتگرا 5اسات.
در این راستا ،اهداف عملکردگرا شامل تجربۀ استفاده دابال
دبول مانند بهرهور  ،نتایج استفادۀ دابل دباول (اثرگاذار
محصاول) و عواماال اسااتفادۀ داباال دبااول (مسااائلی ماننااد
ایمنی) میشود ( .)Bevan, 2009: 3بهطاور کلای ،رضاایت
ایجاد احساس لذت در کااربر هنگاام اساتفاده از محصاول
اساات و نارضااایتی نتیجااۀ عملکاارد نادرساات محصااول و
ا،تالف آن با انتاار کاربر (.)Gyasi Nimako, 2012: 121
کارکرد
توماس هااف در کتااب تااریخ طراحای صانعتی ،طراحای را
فرایند تعریف کرده است که فرم یاک محصاول باه ماوازات
عملکرد آن پدید میآید .در ایان تعریاف ،منااور از عملکارد،
تنهااا عملکاارد فناای یااا ارگونومیااک نیساات و مجموعااها از
کارکردها را شامل مایشاود (هااف .)18 :1386 ،در طراحای
صنعتی برا هر محصول سه کاارکرد شاامل کاارکرد عملای
(فنی) 7،کارکرد زیباییشناسی 8و کارکرد نشانهشناسی 9وجاود
دارد .کارکرد عملی شامل کارکرد فنی ،دابلیت استفاده ،ماواد و
مصالح و مسائل ارگونومیکی میشود .کاارکرد زیبااییشناسای
شامل رنگ ،فرم و بافت محصول اسات و کاارکرد نماادین یاا
سمبولیک شامل نشانهشناسی تصویر  ،نق هاا ارتبااطی و
6

کارکرد فرهنگی است (مجیاد و فار عصار .)73 :1390 ،
هر شیء با کارکرد سمبلیک ،ذهن انسان را هنگام درک ،اود
تحتتأثیر درار میدهد و برا او یاادآور ،ااطرات و تجربیااتی
در گذشته و مساائل احساسای در رابااه باا آن شایء اسات.
محتوا سمبلیک محصوالت بهوسیلۀ عناصر استیتیکی مانناد
فاارم ،رنااگ ،رویااه و ...بااه وجااود آمااده اساات و بااا چگااونگی
درارگیر این عناصر ،کارکرد سمبلیک در ذهن انساان شاکل
میگیرد .کارکردها عملی بر ،ود محصول اساتوار هساتند و
در بااان آن وجااود دارنااد ولاای کارکردهااا نمااادین در
پ زمینهاند (بوردک.)214 :1391 ،
زیباسازی و ایجاد فضاهای عمسمی مطلسب
حرم امام رضاا(ع) ،جازو فوااها عماومی شاهر اسات.
فواها عمومی فواهایی چندمناوره هستند ،در دسترس
عموم درار دارند و مدیریت آنها بر عهدۀ مسائوالن دولتای
است .فرانسی تیبالدز 10عنوان می کند فواها عماومی،
مهمترین بخ ها هر شهر هستند و بیشاترین کان هاا
میان افراد در این فواها رخ میدهد (مرتوایی و اصلفالح،
 .)28 :1392طبق مصوبۀ کمیتۀ زیباساز کاالنشاهرها
کشور در سال  ،1380زیباساز فواها شهر به تماامی
اددامات آگاهانه ا اطالق می شود کاه توسا ارگاانهاا
مربوو (در پرو ۀ حاضر ،آستان ددس رضو ) برا ارتقاا
کیفیت محی صورت می گیرد .هدف از زیباسااز  ،ایجااد
محیااای لااذتبخ ا باارا تمااامی اسااتفادهکنناادگان از
فواها عمومی است (باباییاددم و همکاران.)38 :1393 ،
از ویژگی ها فوا عمومی زیبا می تاوان باه پویاایی،
پایدار  ،فراگیار  ،دسترسای بارا عماوم ،دوام ،هویات،
ایمنی ،احساس تعلق ،مالوبیت، ،وانایی ،نام و پااکیزگی،
جذابیت ظاهر  ،تعامل با شهروندان و انعاافپذیر اشاره
کرد (مرتوایی و اصل فاالح .)48 :1392 ،عوامال ساازندۀ
زیباساز شهر شامل جدارۀ شهر  ،فوا سبز ،مبلماان
11
شهر و هنرها شهر می شود .در این میان ،فرهناگ
و هویت 12نیز از عوامل مهم و اصلی تأثیرگذار بار فوااها
شهر و زیباسااز آنهاسات .فرهناگ را مایتاوان یاک
سیستم یکسارچاه از الگوهاا یااد گرفتاه شادۀ رفتاار و
عقاید شخصی تعریف کرد که تعیینکنندۀ رفتارها افاراد
است (رجبی فرد .)1388 ،هویت هر شهر و فوا نیاز وجاه
تمایز آن است با سایر شهرها و فواها .بنابراین ،مهامتارین
شرو هویتمند را می توان دابل تشاخیص باودن دانسات
(بهزادفر .)20-23 :1390 ،هویت را میتوان مشخصاها از
یک شهر دانست که ساکنان آن شاهر یاا شاهرها دیگار،
بهواساۀ آن مشخصه ،آن شهر را می شناسند (بابایی اددم و
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همکاااران .)34 :1393 ،باارا شاانا،ت هویاات هاار فوااا
(مکان) ،باید مؤلفه ها ساازندۀ شخصایت آن را شانا،ت.
این مؤلفهها دارا دو بعاد عینای یاا کالباد و ذهنای یاا
روحی هستند که از طریق محی طبیعی ،مصنوع و انسانی
دابل تفکیکاناد .مؤلفاۀ طبیعای ،متییرهاایی مانناد کاوه،
دشت ،رود و ...دارد .مؤلفاۀ مصانوع شاامل اجزایای مانناد
بناها، ،یاباانهاا ،مسااجد و ...اسات و اجازا مؤلفاههاا
انسانی نیز متییرهایی همچون زبان ،دین و مانناد آن دارد
(بهزادفر.)54-56 :1390 ،
در پرو ۀ حاضر ،پسوند مذهبی یا اساالمی بارا شاهر
مشهد ،هویت این شهر را مشخص میکند .در اینجا عناصر
مصانوع معماراناۀ محای  ،ساابقۀ تااریخی و سااازوکارها
فرهنگی برا تشخیص هویت ،سنجیده می شوند .در واداع،
از طریااق دو شااا،ص عواماال مصاانوع و عواماال انسااانی،
معرفهها اسالمیبودن سنجیده می شود .در شاهر مشاهد
بناهایی وجود دارند که تبلور حوور دینباوراناۀ مسالمانان
در آنها دیده میشود و حارم اماام رضاا(ع) ،مهامتارین و
شا،صترین ایان بناهاسات .شاا،ص بعاد معارف شاهر
اسالمی ،مؤلفۀ انسانی آن اسات و داللات بار ویژگایهاا
جمعی شاهروندانی مایکناد کاه اکثریات آنهاا مسالمان
هسااتند .در ایاان بااین ،طراحاای مناس ا عناصاار مبلمااان
محیای موج حفظ هویت مکان و نیاز نماود بیشاتر آن
میشود (باباییاددم و همکاران.)34 :1393 ،
تجهیزات محیطی (مبلمان شهری)
مالوبیاات و موفقیاات فواااها مختلااف شااهر و میاازان
کارایی آن ها به کیفیت آن فواها بساتگی مساتقیم دارد و
این مسئله نیز تابع امکاناات و تجهیزاتای اسات کاه در آن
فواها تعبیه شده اسات .اصااالحات رایاج ایان امکاناات،
اثاثیاه و تجهیازات ،مبلماان شاهر  ،مبلماان ،یاباانی یاا
مبلمان فوا باز اسات (بحرینای .)251 :1390 ،در زباان
فارسی ،رایجترین عبارت در باب تجهیزات شهر  ،مبلماان
شاااهر  13اسااات (مرتواااایی .)20 :1382 ،درواداااع باااه
مجموعه ا از تجهیزات که موج ارتقا کیفیت و کارایی
زندگی در شهر می شود و در فواها بااز باا هادف ایجااد
17
راحتی 14و آسای  15،ارائۀ اطالعاات 16،کنتارل حرکات،
ایجاد امنیت 18و رفاه شهروندان درار میگیرند ،مبلماان یاا
اثاثیۀ شاهر گویناد (ناریاان و همکااران.)5-8 :1392 ،
مبلمان محیای عالوه بر سا،تن فواا عماومی مادناار،
بخ ا مهماای از هویاات آن فوااا نیااز شاامرده ماایشااوند
(صدادت کی  .)6 :1390 ،عناصر مبلمان محیاای ،دارا

دو ویژگی اساسای زیباایی و کااربرد باودن اسات کاه در
صااورت دارا ودن هاار دو ویژگاای ،ماایتواننااد نیااازهااا
عملکرد و بصر عموم مردم را برآورده سازند (باباییاددم
و همکاران .)18 :1393 ،موضوع بررسی در پارو ۀ حاضار،
در دستۀ عناصر اطالعرسانی درار میگیرد که میتاوان آن
را بخشی از مبلمان با کاربر ،دماتی نیز نامید.
اطالعات و اطالعرسانی
به دلیل تیییر و تحولها ساریع و ناوآور هاا هارروزه در
حوزهها مختلف ،عصر کنونی عصر اطالعات و ارتباطات 19نام
گرفته است .نیازها اطالعاتی ،مجموعه نیازهایی هساتند کاه
از طریاق ،ادمات اطاالعرساانی و باا بهارهگیار از فنااور
ارتباطات برطرف میشاوند (غفاار و همکااران .)1387 ،وا ۀ
اطالعاات از فعاال مالااعکااردن 20گرفتااه شااده اساات و فعاال
مالعکردن از کلمۀ التین  Informerباه معنای شاکلدادن،21
دال گذار 22و صورتدادن به ماده برا آماوزش و بهباود آن
گرفته شده است .سا،تار اصلی اطالعات از سه عنصار نشاانه،
چیز و فرد تشکیل شده است .بدین معنی که فرد از راه نشاانه
از چیز مالع شود .نشانه میتواند بهصورت عالمات 23،نمااد،
وسیله 24یا پیامرسان 25مارح شود و وا ۀ چیز به پیاام ،محتاوا
و اطالعات اطالق میشود (ضرغامی و باردند .)1391 ،
اطالعات میتواند بخشی از فرایند ارتباطاات و درواداع،
جوهرۀ اصلی فعالیت باشد (رادفر .)1386 ،ارتباو به معنای
فراگرد انتقال پیام از فرستنده برا گیرنده است به شارو
آنکه مشابهت معنی با معنی مدنار فرساتنده ایجااد شاود
(محمد نوزادیاان .)61 :1386 ،در تعریاف اطاالعرساانی
می توان گفت ماالعه و تحلیل نااممناد مناابع اطالعااتی،
تولید اطالعات ،گردآور  ،سازماندهی ،اشااعه ،ارزشایابی،
اسااتفاده و ماادیریت همااۀ اشااکال اطالعااات کااه شااامل
کانالها اطالعاتی و فناور هایی میشود که برا انتقاال
اطالعااات بااه کااار ماایرود (نعمتاای انااارکی و شمسااینیااا،
 .)1389دان اطالعرسانی بهعنوان دانشی میاانرشاتها ،
تالش دارد تا مجموعۀ نیازها اطالعاتی جامعۀ استفادهگار
را برطرف کند چر اکه دستیابی به اطالعات منام ،مستند،
پویا و بهروز از بسیار از ،ااها و سردرگمیها میکاهاد و
از اتااالف زمااان ،اناار و منااابع جلااوگیر ماایکنااد.
باارآوردهنکااردن نیازهااا اطالعاااتی کاااربران ،آشاافتگی و
درنهایت ،نارضایتی آن ها را بهدنبال دارد (آزادگان.)1385 ،
عامل موفقیت در انتقال اطالعاات ،باه شناساایی نیازهاا
اطالعاتی کاربران وابسته است .با اساتفاده از ایان فنااور ،
اطالعات موردنیاز مخاطبان پ از شناسایی و دستهبناد
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در ا،تیار آنها درار داده میشاود و ساازماندهای افاراد در
محی ها عمومی صورت میپذیرد.

 توجه به عقایاد ،عاادات ،رفتارهاا ،ارزشهاا ،عالیاق،آرزوها و آرمانها افراد مرتب با محصول
 طراحاای ،وشااایند محصااول کااه موج ا ترغی ا وتشویق به بردرار ارتباو با کیوسک شود.
ب) مالحاات زیباییشنا،تی:
 ایجاد نام و هماهنگی بصر در اجزا و ایجاد کلیتایمنسجم با وحدت اجزا تشکیلدهندۀ کیوسک
 رعایت سادگی ،وضوح ،مانایی و بیزمانی بهکاربردن رنگ ،بافت و مصاالح متناسا باا فواا وایجاد هویت مشترک.
پ) مالحاات عملکرد :
 نورپرداز مناس ،ارجی و دا،لی تاابق کاربرد کیوسک با انتاارات افراد مرتب با آن دارابااودن دوام و اسااتحکام در براباار عوامال جااو وتخری احتمالی
 بازبودن زاویۀ دید متصد سهولت ورود و ،رو بردرار امکاان چیادن اشایا و لاوازم ماورد نیااز بااکاربر کیوسک در دا،ل
 رعایت اصول و دواعاد ارگوناومی مانناد ایمانباودن،توجه به ویژگیها فیزیکی و جسمی کاربران
 هماااهنگی مااواد بااا مصااالح تشااکیلدهناادۀ بناهااا وتجهیزات محی و بهکاربردن مصالح مقاوم
 سهولت سا،ت و مونتا امکان بازساز یا تعویض داعاات و بازرسای دورهااز تأسیسات
 رعایت مالحاات نص و جانمایی (مزاحمتنداشاتنبرا تردد ،فاصلۀ مناس با بناها و سایر تجهیزات ،رعایات
فواصل متوالی کیوسکها از یکدیگر ،فاصلۀ نصا ایمان از
کابلها برق و تأسیسات و)...
 ایستایی محصول (صدادت کی )11-15 :1390 ، داشتن امکاناتی مانند گرمای  ،سرمای  ،روشنایی وجمعآور زباله.

 .1مالحظات و متیارهای اجرایی کیسس
رعایت و بهکااربردن معیارهاا و مالحااات لیساتشاده در
ذیل ،بهعنوان عوامال ماؤثر در کاارکرد کیوساک راهنماا،
موجا طراحاای کیوسااکی مناس ا و کااارا ماایشااود کااه
رضایتمند زائران و متصد را بهدنبال ،واهد داشت.
الف) مالحاات فرهنگی و اجتماعی:
 شنا،ت ویژگیها متصدیان و افراد دارا تعامل بااکیوسک ازنار سن ،جنسیت ،تواناییها و...

وضع مسجسد

(ع)

وضع مسجسد تجهیزات اطالعرسانی در حرم امام رضا
در حرم امام رضا(ع) ،عوامل و تجهیزات اطاالعرساان موجاود
برا راهنمایی و ارائۀ اطالعات به زائاران در دو دساتۀ عوامال
دا،ل و ،ار از فوا دستهبند میشوند .عوامل دا،ل فوا
حاارم ،بااه دو دسااته عواماال انسااانی (،ااادمین) و تجهیاازات
اطالعرسان (تابلوها جهتنما و مکااننماا ،جاداکننادههاا و
کیوسکها راهنما زائر) تقسایمبناد مایشاوند .عوامال
،ار از فوا حرم نیاز شاامل عوامال انساانی (،اادمین) و
تجهیااازات (تابلوهاااا و کیوساااکهاااا راهنماااا زائااار و
وبکیوسکها) میشوند .طبق بررسیها بهعملآمده شاامل
نیازسنجی زائران از طریق پرسا ناماه ،مصااحبه ،مشااهده و
مصاحبه با کارشناسان بخ عمران و توسعۀ حاریم حارم ،در
حال حاضر اولویت اول برا بررسی ،بین عناصار اطاالعرساان
برا ساماندهی زائران ،کیوسکها راهنما سنجیده شاد .باه
همین دلیل ،پژوه حاضر در راستا بررسی کیوساکهاا
راهنما در حرم امام رضا(ع) صورت گرفت.
کیسس راهنمای زائر
وجه تمایز کیوسک 26از سایر عناصر مبلماان محیاای ،داشاتن
متصااد باارا ،اادمترسااانی و تعاماال بااا طیااف گسااتردۀ
استفادهکنندگان است .وا ۀ کیوسک در لیات باه معنای دکاان
کوچک یا آالچیق است .در التین این وا ه باه معنای ساا،تمان
کوچک برا فاروش روزناماه اسات و در اصااالح عامیاناه ،باه
اتادکی سقفدار اطالق میشود که محلی بارا عرضاۀ کااال یاا
،دماتی مانند اطالعرسانی ،نگهبانی و ...است .اناواع کیوساکهاا
عبااارت اساات از :کیوسااک ،ااردهفروشاای ،کیوسااک ماادوالر،
کیوسک تعاملی 27که از مجموعۀ ساختافازار باا برناماههاا
،اص نرمافزار برا ارتباو متقابل باا اساتفادهکنناده تشاکیل
شده است ،کیوسک نگهبانی و کیوساک چنادمناوره (صادادت
کی  .)7-11 :1390 ،کیوسک مدنار در پرو ۀ حاضر میتواناد
در دستۀ کیوسکها تعاملی و چندمناوره درار گیرد.

مشهد و حرم امام رضا(ع)
شهر مشاهد باه علات وجاود حارم اماام رضاا(ع) ،ساومین
کالنشهر زیارتی جهان به شامار مایرود (معاونات طارح و
برنامۀ ساازمان عماران و توساعۀ حاریم حارم )1 :1390 ،و
هرساله پذیرا تعداد بسیار از زائران و مسافران است لاذا
انجااام ادااداماتی باارا تااأمین نیازهااا و افاازای میاازان
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رضایتمند زائران ضرور اسات .مجموعاۀ حارم ،در ساال
 1392هجر شمسی  70هکتار مساحت داشات و در حاال
حاضاار ،دارا  26رواق یااا بنااا سرپوشاایده 9 ،صااحن یااا
فوا باز و  6مد،ل ورود باه ناام بسات اسات 28.طباق
آمارها ارائهشده در ماالعات طارح نوسااز و بازسااز در
مرکز شهر مشاهد کاه دفتار سااماندهی و بهسااز شاهر
وزارت مسااکن و شهرساااز انجااام داده و ماالعااات طاارح
توسعه و عمران ناحیۀ مشهد کاه مهندساین مشااور فرنهااد
انجام داده است ،تعداد زائران و مسافرانی کاه در پایاان دارن
حاضر (سال 1400ه .ش) به مشهد سفر مایکنناد ،باال بار
 25تا 30میلیون نفار تخماین زده شاده اسات (مهندساین
مشاور معمار و شهرساز آساتان دادس .)15 :1388 ،در

تصویر ،1نقشۀ حرم ماهار و فوااها مختلاف آن مشااهده
میشود.
میزان جمعیت حاضر در حرم در زمان برپاایی و اداماۀ
نماز و روزها ،ااص (اعیااد و شاهادتهاا) افازای پیادا
میکند .کمترین تعداد زائر در ساعتها  1الی  7بامداد و
 13تا  14است (مهندساین مشااور شهرسااز و معماار
پهنه بند ،جلد 30 :1388 ،2و .)31دانستن تعداد زائاران و
تراکم جمعیت در نقاو مختلف ،به انتخااب تعاداد و محال
نص مناس کیوسکها کمک میکناد .در تصااویر  2و ،3
تراکم جمعیت در روزها عاد و فوقالعادۀ سال در نقااو
گوناگون حرم مشاهده میشود.

تصسیر  .1فضاهای مخیلف حرم امام رضا(ع)
مأخذ( :مهندسین مشاور متماری و شهرسازی آسیان قدس)15 :1388 ،

تصاویر  2و  .3تراکم جمتیت در فضاهای مخیلف حرم در روزهای عادی (چپ) و روزهای فسقالتاده (راست)
مأخذ( :همان)
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شناخت عناصر زیباییشناسی و سنمبلی

در حنرم

امام رضا(ع)
حرم ماهر امام رضا(ع) نماد و نشانه ا برا شاهر مشاهد،
ایران و نماد برا اسالم و مذه شیعه اسات .باه دلیال
ایجاد ح معنو در افراد ،بهرهگیر از عناصر موجود در
معمار ایرانی و اسالمی و بهکارگیر رنگهاا و فارمهاا
شنا،تهشده ،این مکان دربردارنادۀ هویات مکاان ماذهبی
است .کل مجموعه براساس معمار اسالمی شاکل گرفتاه
است .صحن ها چهارایوانی است و کاشیهاا رنگارناگ باا
نقااوش هندساای ،گیاااهی و ،ااوشنویساای رو دیوارهااا و

گنبدها نق بسته کاه از ،صوصایات باارز هنار اساالمی
است .هویت غال در مجموعۀ حرم ،مذهبی و اسالمیبودن
فواست .ازجمله نشانهها که مرتب با حرم اماام رضاا(ع) و
جزئی از هویت فواست ،به نمونهها زیر اشاره میشود:
گنبد طال ،ضریح ماهر ،ایوان طال ،پنجره فوالد ،گلدستههاا،
گنبد مسجد گوهرشاد ،ساقا،انۀ ناادر  ،ساقا،انها باا نماا
مسجداالدصی در صحن ددس ،کاشیکار باا نقاوش هندسای،
گیاهی و ،وشنویسی ،آیناهکاار هاا ،عادد  8کاه نشاانۀ اماام
رضا(ع) است و شمسۀ 8پر .در تصاویر  5 ،4و  ،6تعاداد از ایان
نمادها نشان داده شده است.

تصسیر  .4نمایی از ضریح مطهر امام رضا(ع)
مأخذ)photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx ( :

تصسیر  .5گنبد طال ،پنجره فسالد و ایسان طال ،سقاخانۀ نادری و صحن انقالب
مأخذ)photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx( :

تصسیر  .6سقاخانه با نمای مسجداالقصی ،صحن قدس
مأخذ)photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx ( :
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در مجموعۀ حرم ،رنگها آبی فیاروزها و الجاورد
در کنار سفید ،زرد ،طالیی و دهوها مجموعها هماهناگ
ایجاد کرده که در بر،ی دسمتها ،رنگها مکمل آجار
مایل به نارنجی ،این هماهنگی را دلنشینتار مایکناد .در
تصویر  ،7نمونها از کاشیکار ها و نقوش در حرم ماهار
نشان داده شده است.
وضع کیسس های راهنمای زائر در حرم امام رضا(ع)
موضوع انتخابی برا پرو ۀ حاضر ،کیوسک ها راهنما
در دا،ل مجموعه است .در تصویر  ،8نما دا،ل و ،اار
این کیوسکها مشاهده میشود.
از معای کیوسک ها راهنما زائر در دا،ل مجموعۀ
حرم میتوان به گزینهها زیر اشاره کرد:

 تعداد کم کیوسکها در محوطۀ حرم؛ بهطور کلی ،ششکیوسک در مجموعه قرار دارد.
 کیوسکها با بافت و هویت مذهبی حرم ازنظر رنگ و فرمتناسب و هماهنگی ندارد.
 کیوسکهای داخل و خارج مجموعه ازنظر فرم ،رنگ وحتی کاربری با یکدیگر متفاوتاند.
 متریال و رنگ طالیی کیوسک در زمان تابش مستقیمآفتاب ،سبب خیرگی چشم زائران میشود.
 نمای پشت کیوسک با توجه به اینکه در معرض دید قراردارد ،ظاهر مطلوبی ندارد.
 اصول و قواعد ارگونومیک و آنتروپومتری در کیوسکهایکنونی رعایت نشده است.
 برای تجهیزات و وسایل داخل کیوسک ،فضای مشخصو مناسبی تعبیه نشده است.

تصسیر  .7نمسنۀ نقسش و کاشیکاریها در حرم امام رضا(ع)
مأخذ)photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx( :

تصسیر  .8کیسس

راهنمای زائر داخل محسطۀ حرم امام رضا(ع)

روششناسی پژوهش
نسع پژوهش
پژوه حاضر ،ماالعه ا توصایفیتحلیلای اسات کاه باه
روش پیمایشی انجام شده است و به بررسی تاأثیر کاارکرد
کیوسکها راهنما در حرم امام رضاا(ع) بار رضاایتمند
زائران میپردازد.

ابزار گردآوری دادهها
گردآور دادهها در این پژوه از طریق پرس نامه اسات کاه
براساس منابع موضوعی مارتب  ،نارهاا و ،واساتههاا زائاران
حرم امام رضاا(ع) و متخصصاان طراحای شاده اسات .پا از
تدوین اولیۀ پرسا ناماه ،بارا اصاالح ،از پانج نفار از اسااتید
طراحی صنعتی و متخصصان درزمینۀ مبلمان شهر و  20نفار
از زائران نارسنجی شاد و روایای محتاوا پرسا ناماه تأییاد
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گردید .پرس نامه در دو بخ تدوین شده و شاامل  21ساؤال
است .در بخ اول ،کس اطالعااتی مانناد اطالعاات شخصای
پاسخدهندگان ،میزان مراجعاه باه حارم و سااعات حواور ،ناام
ورود  ،اطالعااات مااوردنیاااز ،عواماال سااردرگمی در حاارم و
مؤثرترین درگاهها ارائۀ اطالعات از دیدگاه زائران مادنار باوده
است .بخ دوم ،با هدف ارزیابی میازان رضاایتمند زائاران از
ساح اطالعرسانی در حرم و میازان رضاایت آنهاا از عملکارد
کیوسکها راهنما زائر تدوین شد .برا دستیابی به تحلیلای
ددیقتر و اثبات فرضیهها پژوه  5 ،سؤال مرباوو باه میازان
رضایت از کارکرد فنی کیوسکهاا و  4ساؤال مبنای بار میازان
رضایت از کارکرد زیباییشناسی کیوساکهاا طارح شاد .بارا
ارزیابی تمامی سؤاالت بخ دوم ،از مقیاس پنجامتیاز لیکرت
استفاده شد .بهمناور تأیید پایاایی پرسا ناماه نیاز از ضاری
آلفا کرونباخ استفاده گردید .در این مرحله 20 ،پرس ناماه در
حرم امام رضا(ع) توزیع شد و پ از جمعآور دادههاا ،ضاری
آلفا کرونباخ کل پرس نامه از طریق نرمافزار  SPSS 21مقدار
 0/828محاسبه و اعتبار آن تأیید شد.
تتداد و روش نمسنهگیری
جامعۀ آمار در این پاژوه  ،زائاران حارم اماام رضاا(ع)
هستند که از نقاو مختلاف کشاور و در سااعات گونااگون
شبانهروز در حرم ماهر حوور داشتهاند .با توجه به حجام
بسیار گستردۀ جامعۀ آمار  ،براسااس فرماول کاوکران در
ساح ،اا  ،0/05حدادل تعداد نمونهها  384نفر تعیاین
شد که در این راستا 420 ،پرس نامه به روش نمونهگیر
داوطلبانه توزیع شد و  405پرس نامه بهصورت صحیح به
دست محقق رسید.
روش تجزیهوتحلیل دادهها
بررسی و تجزیهوتحلیل دادهها در ایان پاژوه باهوسایلۀ
نرمافزار  ،SPSS 21در ساح آماار توصایفی باا اساتفاده از
جدول فراوانی دادهها ،شاا،صهاا مرکاز (میاانگین) و
پراکندگی (انحراف معیار) انجام شده است .همچنین بارا
تجزیهوتحلیل فرضیات تحقیق از آزمونها هامبساتگی و
میانگین جامعۀ آمار استفاده شده است.

نیایج و بحث
خصسصیات جمتیتشناخیی نمسنه
برا تجزیهوتحلیل سؤاالت بخ اول پرسا ناماه از جادول
فراوانی دادهها استفاده شد .بر مبنا نتایج این جدول ،در باین
نمونهها جمعآور شاده ،آدایاان باا  61درصاد در اکثریات

بودند .ازنار سنی 44 ،درصد آزمودنیها بین  25تاا  40ساال،
 36درصد بی از  40سال 16 ،درصد بین  18تا  25سال و 4
درصاااد باااین  10تاااا  18ساااال باااودهاناااد 40 .درصاااد از
پرس شوندگان دارا مدرک کارشناسی 24 ،درصاد دیاسلم،
 16درصد کارشناسی ارشد و بیشتر 12 ،درصد کمتر از دیاسلم
و  8درصد کاردانی بودهاند .در این بین 28 ،درصد آزمودنیهاا
ساکن مشهد بودهاند و سایرین از شهرستانها دیگر مراجعت
کردهاند .از میان پاسخدهندگان 40 ،درصد بعاد از سااعت ،18
 34درصد بین  10تا  14صبح 11 ،درصد باین  14تاا 9 ،18
درصد بین ساعات  7تا  10صبح و  6درصد دبل از  7صابح در
حرم حوور داشتند 43 .درصد عنوان کردند که از ورود ها
صحن جامع رضاو  36 ،درصاد ورود شایراز  10 ،درصاد
ورود طبرسی 7 ،درصاد ناواب و  6درصاد از ورود صاحن
غدیر وارد مجموعه میشوند .این مسئله یعنی ورود هایی کاه
زائران ،بیشتر از آنها استفاده میکنند ،در انتخاب مکان مناس
برا نص کیوسکها کماکرساان ،واهاد باود .در ساؤاالت
پرس نامه ،سؤالی نیز مبنی بر میزان نیاز زائران باه اطالعاات
مختلف مارح شده بود که براساس نارسنجی 35 ،درصد نیاز
به دریافت نقشۀ مکانها مختلف در حرم 25 ،درصد راهها
دسترسی به روضۀ منوره 21 ،درصاد نقشاۀ راههاا و امکاناات
حرم 13 ،درصد نقشۀ شهر مشهد و  6درصد اطالعات مرباوو
به برنامهها فرهنگی را موردنیاز دانستند.
پاسخ به پرسشهای پژوهشی
سؤال یک :کدام درگاه ها ارائۀ اطالعات نق مؤثرتر در
راهنمایی زائران در حرم امام رضا(ع) دارند؟
برا پاسخ به پرس هاا پژوهشای ،از آزماون میاانگین
جامعۀ آمار استفاده شد که نتیجه در جدول  1آمده است.
همااانگونااه کااه در جاادول  1مشااخص شااده اساات،
بیشترین مراجعۀ زائران برا دریافت اطالعاات ماورد نیااز
،ود ،کیوسک ها و سس تابلوها راهنماسات از ایان رو،
کیوسکها نق مؤثرتر در راهنمایی زائران دارند.
سننلاد دو :عسامننل مننلثر در سننردرگمی افننراد در
مجمسعۀ حرم مطهر چیست؟
طبق پاساخهاا زائاران ،باهترتیا  32درصاد بازر باودن
مجموعااۀ حاارم و فواساااز نامناساا  27 ،درصااد تعاادد و
شباهت صحنها باا یکادیگر 19 ،درصاد در دساترس نباودن
کیوسکها راهنما 15 ،درصد وجاود تابلوهاا نامناسا در
حرم و  7درصد نحوۀ بر،ورد و راهنمایی نامناس ،ادماان را
مهمترین عوامل مؤثر در سردرگمی افراد در حرم دانستهاند.
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جدود  .1ملثرترین درگاههای ارائۀ اطالعات در راهنمایی زائران
Test Value = 0
95% Confidence Interval of
the Difference
Upper

Lower

Mean Difference

Sig.
)(2-tailed

t

df

-1/55

-1/65

-1/602

0

404

-65/815

دفاتر راهنما زائر

0/42

0/29

0/356

0

404

10/412

تابلوها راهنما

0/90

0/77

0/837

0

404

25/012

کیوسکها راهنما

-0/97

-1/12

-1/042

0

404

-27/078

وبکیوسکها

جدود  .2میزان رضایت از اطالعرسانی در حرم
Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Lower

-0/45

-0/59

Mean
Difference

-0/519

Sig.
)(2-tailed

0

سلاد سه :میزان رضایت زائران از اطنالع رسنانی در
حرم امام رضا(ع)
برا پاسخ به این پرس نیاز از آزماون میاانگین جامعاۀ
آمار استفاده شد که نتیجه در جادول  2مشاخص شاده
است.
براساس جدول  ،2میاانگین میازان رضاایت زائاران از
اطالعرسانی در حرم امام رضا(ع) -0/52،برآورد شده اسات
که این عدد مبنی بر نارضایتی است.
آزمسن فرضیه
فرضیۀ اصلی این پژوه عبارت است از اینکاه باین ارائاۀ
مناس اطالعات از طریق کیوساک راهنماا در حارم اماام
رضا(ع) با میزان رضایتمند زائران ارتباو معناادار وجاود
دارد .برا اینکه محصولی وظیفۀ ،ود را بهدرساتی انجاام
دهد ،باید از عملکرد مناسبی بر،وردار باشد .طبق تعاریف،
عملکاارد هاار محصااول شااامل سااه کااارکرد عملاای،
زیباییشناسی و سمبلیک اسات .باا توجاه باه توضایحات،
میزان رضایتمند از دو کاارکرد زیبااییشناسای و عملای
(فناای) ،در ایاان پرس ا نامااه در دال ا سااؤاالت گوناااگون
پرسیده شد .بنابراین ،برا دستیابی به نتایج ددیقتر ،یاک
فرضیۀ اصلی (فرضیۀ  )1و دو فرضیۀ فرعی آزموده شد.

df

404

t

14/939

رضایت از اطالعرسانی در حرم

فرضاایۀ  .1بااین ارائااۀ مناساا اطالعااات از طریااق
کیوسااکهااا راهنمااا در حاارم امااام رضااا(ع) بااا میاازان
رضایتمند زائران ارتباو معنادار وجود دارد.
فرضیۀ  .2بین کاارکرد زیبااییشناسای کیوساکهاا
راهنما در حرم امام رضا(ع) با میازان رضاایتمند زائاران
ارتباو معنادار وجود دارد.
فرضیۀ  .3بین کارکرد عملی کیوساکهاا راهنماا در
حرم امام رضاا(ع) باا میازان رضاایتمند زائاران ارتبااو
معنادار وجود دارد.
برا آزمودن و تأیید فرضیهها مارحشده ،از آزماون
هاامبسااتگی اسااتفاده شااد .در ایاان آزمااون ،فاارا اولیااه
نشاندهندۀ این است که ارتباطی بین دو متییر با یکادیگر
وجود ندارد و فرا جایگزین بیانگر این اسات کاه باین دو
متییر ارتباو وجود دارد .ضری همبساتگی عادد اسات
بین  -1تا  1که چنانچه عادد باهسامت  1متمایال باشاد،
بدین معنی است که دو متییر با یکدیگر ارتباطی مساتقیم
و مثبت دارند .چنانچه عدد نزدیک صافر باشاد ،باه معنای
نداشتن ارتباو یا ارتباطی ضعیف است و اگر عادد نزدیاک
 -1باشد ،ارتباطی دو از نوع معکوس بین دو متییر وجود
دارد .در جاادول  ،3نتااایج آزمااون هاامبسااتگی مشاااهده
میشود.
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جدود  .3نیایج آزمسن همبسیگی
میزان رضایت از کیسس
** 0/716
0
405
** 0/612
0
405
** 0/826
0
405

های راهنما
ضری همبستگی
ساح معنادار
N

ضری همبستگی
ساح معنادار

کارکرد زیباییشناسی

ضری همبستگی
ساح معنادار

کارکرد عملی (فنی)

آزمون همبستگی

N

N

فرضننیۀ  .1بننین ارائ نۀ مناسننا اطالعننات از طری ن
کیسس

عملکرد

های راهنما در حرم امام رضا(ع) بنا مینزان

رضاییمندی زائران ارتباط متنادار وجسد دارد.
در جدول  3مشاهده مایشاود ضاری هامبساتگی بارا
عملکرد 0/716 ،به دست آماده اسات .بناابراین ،ارتبااطی
مثبت و مستقیم بین کارکرد کیوسکها با میازان رضاایت
زائران وجود دارد .بدین معنا کاه باا افازای یکای از ایان
متییرها ،دیگر نیز افزای مییابد .سااح معناادار بارا
این فرضیه صفر باه دسات آماده اسات ()p-value≤0.05
بنابراین ،فرا اولیۀ آزماون مبنای بار ارتبااونداشاتن رد
می شود و فرا جایگزین حاکی بر وجاود ارتبااو باین دو
متییر تأیید میشود .درنتیجه ،فرضیۀ اول پژوه تأییاد و
ثابت میشود بین عملکرد و ارائۀ مناس اطالعات از طریق
کیوسااکهااا راهنمااا در حاارم امااام رضااا(ع) بااا میاازان
رضایتمند زائران ارتباو معنادار وجود دارد.
فرضیۀ  .2بین کارکرد زیباییشناسی کیسسن

هنای

راهنما در حرم امام رضا(ع) بنا مینزان رضناییمندی
زائران ارتباط متنادار وجسد دارد.
براساااس جاادول  ،3ضااری هاامبسااتگی باارا کااارکرد
زیباییشناسی 0/612 ،به دست آمده است .بناابراین ،ارتبااطی
مثبت و مستقیم بین کارکرد زیبااییشناسای کیوساکهاا باا
میزان رضایت زائاران وجاود دارد .سااح معناادار بارا ایان
فرضاایه نیااز صاافر ب اه دساات آمااده اساات ()p-value≤0.05
بنابراین ،فرا اول آزمون رد میشود و فرا جایگزین حااکی
بر وجود ارتباو بین دو متییر تأیید میشود .درنتیجه ،فرضایۀ
دوم پژوه نیز مبنی بر وجود ارتبااو معناادار باین کاارکرد
زیباییشناسی کیوسکها راهنما در حرم ماهر امام رضاا(ع)
با میزان رضایتمند زائران اثبات میشود.

فرضیۀ  .3بین کارکرد عملی کیسس

های راهنمنا در

حرم امام رضا(ع) با میزان رضاییمندی زائران ارتباط
متنادار وجسد دارد.
ضااری هاامبسااتگی باارا کااارکرد عملاای کیوسااکهااا
راهنمااا حاارم 0/826 ،باه دساات آمااده اساات .بنااابراین،
ارتباطی مثبت و مستقیم بین کارکرد عملی کیوسکهاا باا
میزان رضایت زائران وجود دارد .ساح معناادار بارا ایان
فرضیه نیز صافر باه دسات آماده اسات (.)p-value≤0.05
درنتیجه ،فرضیۀ سوم نیز تأیید میشود.
میزان رضاییمندی زائران از کیسس

های راهنمنا در

حرم امام رضا(ع)
در ایاان بخا  ،تجزیااهوتحلیاال دادههااا مربااوو بااه میاازان
رضایتمند زائران با استفاده از روش جدول آماار توصایفی و
محاساابۀ شااا،صهااا مرکااز (میااانگین) و شااا،صهااا
پراکندگی ( انحراف معیار) انجام گرفتاه اسات .بادین منااور،
میاازان رضااایتمند از عملکاارد و کارکردهااا عملاای و
زیباییشناسی کیوساکهاا راهنماا و جزئیاات کارکردهاا
مذکور که در سؤاالت گوناگون پرسایده شاده ،محاسابه شاده
است .در این بررسی ،میزان رضایت بین  -2تا  +2نمرهگاذار
شده است عددها منفی (کم و ،یلی کم) و صفر (متوسا )
به مفهوم نارضاایتی در ناار گرفتاه شاده اسات .اگار فاصالۀ
اطمینان شامل عدد صفر شود یا هر دو عدد منفای باشاد ،باه
مفهوم نارضایتی زائران از آن شا،ص اسات .طباق جادول ،4
میاااانگین نمااارۀ رضاااایت از عملکااارد  ،-0/41از کاااارکرد
زیباییشناسی  -0/28و از کاارکرد عملای  -0/53تأییاد شاد.
بنااابراین ،رضااایتمند زائااران از کارکردهااا کیوسااکهااا
راهنما در حرم ،کمتر از صفر (متوس ) است .بهعباارت دیگار،
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طبق جدول ،6یافته ها تحقیق بیانگر ایان اسات کاه
زائااران در بااین عواماال مختلااف مااؤثر در کااارکرد عملاای
کیوسک ها ،تنها از میزان روشانایی آنهاا در شا رضاایت
دارند و از سایر عوامل مانناد تعاداد ،محال نصا  ،فواا
درارگرفتن در مقابل کیوساک هاا و ارتبااو باا متصاد از
طریق دریچه ناراضی هستند.

زائران پرس شونده از کارکردها کیوساک راهنماا در حارم
رضایت ندارند.
براساس جدول  ،4بیشترین نارضایتی زائران از کاارکرد
عملی (فنی) کیوسکهاست.
یافتهها تحقیق طبق جدول  5بیانگر این است که زائاران
غیار از زیبااایی مصاالح کیوسااکهاا ،از سااایر کارکردهااا
زیباییشناسی ناراضی هستند.

جدود  .4میزان رضایت زائران از کارکردهای کیسس

های راهنما

Test Value = 0
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

df

شاخصهای اصلی

t

-0/4978

-0/5620

-5/2988

0

404

-32/457

کارکرد عملی (فنی)

-0/2376

-0/3254

-0/28148

0

404

-12/609

کارکرد زیباییشناسی

-0/3784

-0/4330

-0/40568

0

404

-29/234

عملکرد (کارکرد)

جدود  .5میزان رضایت زائران از شاخصهای فرعی کارکرد زیباییشناسی کیسس های راهنما
Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Lower

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

df

میزان رضایت

t

0/55

0/40

0/477

0

404

12/966

زیبایی مواد و مصالح

-0/25

-0/40

-0/326

0

404

-8/829

رنگ کیوسکها

-0/34

-0/48

-0/410

0

404

-12/029

شکل کیوسکها

-0/80

-0/93

-0/867

0.

404

-26/217

هماهنگی فرم و رنگ کیوسکها با محی

جدود  .6میزان رضایت زائران از شاخصهای فرعی کارکرد عملی کیسس های راهنما
Test Value = 0
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

df

t

-0/70

-0/86

-0/778

0

404

-19/740

تعداد کیوسکها

-0/55

-0/67

-0/607

0

404

-20/022

محل نص (دسترسی آسان)

-0/65

-0/77

-0/709

0

404

-22/688

فوا درارگرفتن مقابل کیوسک

-0/80

-0/92

-0/859

0

404

-27/741

0/36

0/24

0/304

0

404

9/847

ارتباو با متصد
روشنایی محی کیوسکها
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نییجه ___________________________________________________
در این پژوه تأثیر کارکرد کیوسکها راهنماا در حارم
امام رضا(ع) بر رضایتمند زائران بررسی شاد .یافتاههاا
پژوه  ،فرضیه ها مارحشده را اثبات کردند و مشاخص
شااد بااین عملکاارد و ارائااۀ مناساا اطالعااات از طریااق
کیوسکها راهنما با میازان رضاایتمند زائاران ارتبااو
معنادار وجود دارد و با کارکرد هرچه مناس تر کیوسکها،
میزان رضایتمند افزای مییابد .باا توجاه باه ماالعاات
مشخص شد رعایت معیارها و مالحاات گوناگون طراحی و
سا،ت ،اصول ارگونومی و آنتروپومتر  ،استفاده از ماواد و
مصالح مناس  ،مکانیابی صحیح و نگهدار و باهکااربردن
اصول زیباییشناسی در کیوسکها ،موج کارکرد صاحیح
و درنهایت ،رضایتمند بیشتر زائران میشود.
طی پژوه  ،میزان رضایتمند زائران از اطالعرساانی
در حرم و کارکرد کیوسک ها راهنما موجاود سانجیده
شد و این نتیجه حاصل گردید که در حال حاضر ،زائران از
اطالعرسانی در حرم رضایت ندارند .همچنین نارضاایتی از
کارکردها کیوسکها راهنما نیز وجود دارد که در ایان
بین ،بیشترین نارضایتی از کارکرد عملای کیوساکهاسات.
در شا،صها فرعای مرباوو باه کاارکرد عملای ،تنهاا از
میزان روشنایی آن ها در ش رضایت وجود دارد و از ساایر

عوامل مانناد تعاداد ،محال نصا  ،فواا دارارگارفتن در
مقابل کیوسکها و ارتباو با متصد نارضایتی وجاود دارد.
از این رو ،پیشنهاد می شود محل نص کیوسکها و تعاداد
آنهااا بررساای شااود و ابعاااد و اناادازههااا بااا شااا،صهااا
آنتروپومتر گروه هدف هماهنگ گردد.
یافته ها تحقیق مشخص کردند زائران غیر از زیباایی
مصااالح بااهکاررفتااه در کیوسااکهااا ،از سااایر کارکردهااا
زیباییشناسی نیز ناراضی هستند و بیشاترین نارضاایتی از
هماهنگی فرم و رنگ کیوسکها با محی حرم است .بارا
رفع این نقص و هماهنگی هرچاه بیشاتر آنهاا باا محای
حرم ،الزم است عناصار معماار اساالمی و فارم ،رناگ و
مصااالح هماهنااگ بااا حاارم رضااو اسااتفاده شااود .بااا
مشخصشدن دوتها و ضعفها کیوسکها موجاود ،باا
توجه به میزان رضایتمند محاسبهشده ،رفاع ضاعفهاا و
تقویت دوتها شا،ص هاایی کاه میازان رضاایتمند از
آنهااا بیشااتر بااوده اساات ،ماایتااوان در جهاات هرچااه
مناس ترکردن کیوسک ها در حارم ماهار و بسا آن باه
،ار از محی گامهاا ماؤثر برداشات کاه در پای آن،
رضایت میلیونها زائر و مجاور را در بر دارد.

1. Anton
2. Efficiency
3. Effectiveness
4. Pragmatic
5. Hedonic
6. Thomas Hauffe
7. Function
8. Aesthetics
9. Semiotic
10. Francis Tibbalds
11. Culture
12. Identity
13. Urban Furniture
14. Comfort
15. Convenience
16. Information
17. Circulation
18. Protection
19. Communication
20. To Inform
21. To Put in a Shape
22. To Mould
23. Signal
24. Vehicle
25. Messenger
26. Kiosk
27. Interactive
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