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هنای   تأثیر کارکردهای طراحی صننتیی کیسسن   بررسی 

 ، بر میزان رضاییمندی زائران(ع)در حرم امام رضا راهنما

 2بهزاد سلیمانی ،1مهری پاکیزه سرشت
 هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران ۀکارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکد. 1

 تهران، ایران، الزهرا هنر، دانشگاه ۀگروه طراحی صنعتی، دانشکد استادیار .2

 (20/9/95، تاریخ پذیرش نهایی: 18/11/94)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

افازای  میازان   بارا   ، انجاام اداداماتی   یابناد  و فراوانی زائرانی که در این مکاان حواور مای   ( ع)با توجه به اهمیت حرم امام رضا

مناسا    ۀاز طریق ارائا رضو  حرم میزان رضایتمند  زائران  افزای  ،هدف کلی از پژوه  حاضر. استرضایتمند  آنها ضرور  

به روش پیمایشی انجام شده است. جامعاۀ آماار    و تحلیلی بوده  پژوه  توصیفیاین . ستها  راهنما کیوسک ۀوسیل بهاطالعات 

ابزار گردآور   .شرکت کردنددر این پژوه  روش داوطلبانه عنوان نمونه، به  بهآنها نفر از  420دهند که را زائران حرم تشکیل می

ها از جدول وتحلیل داده تجزیهبرا  است. شده نامه بوده و از طیف لیکرت برا  دریافت میزان رضایتمند  استفاده  ها پرس داده

 ۀجا نتی استفاده شده اسات.  آمار جامعۀ و میانگین  بستگی از آزمون هم ،فراوانی، میانگین و انحراف معیار و برا  تحلیل فرضیات

ئاران ارتبااو وجاود    با میزان رضایتمند  زا ،ها  راهنما مناس  اطالعات از طریق کیوسک ۀائبین عملکرد و ار ها ثابت کرد تحلیل

از  یرضاایت نادارناد و ایان   نموجود رضایت  ها  کیوسککارکرد و در حرم رسانی  اطالع ها  پژوه  نشان داد زائران ازیافتهدارد. 

احای و ساا،ت، اصاول    طر رعایات مالحااات  با توجه باه ماالعاات،   . استشناسی  ز کارکردها  زیباییبیشتر ا ،کارکردها  فنی

استفاده از عناصر معمار  اسالمی و فرم، رنگ و مصالح هماهناگ باا محای     یابی،  مکان شناسی، زیبایی ،و آنتروپومتر  ارگونومی

 شود.  ن میرضایتمند  زائراافزای   ،و درنهایتها  کیوسکموج  کارکرد صحیح 

 

 کلیدیواژگان 
  کیوسک راهنماشناسی، کارکرد فنی، ، رضایتمند ، زیبایی(ع)رضا  حرم امام رسانی، اطالع
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  ____________________________________________________ مقدمه
در  (ع)ها زائر به دصد زیارت حرم اماام رضاا  هر سال، میلیون
گذرانناد.    و سااعاتی را در آن مای  یابناد   میاین مکان حوور 

که ضرور  است آسای  زائران رفاه و  ،تأمین نیازهابنابراین، 
حارم  مجموعۀ د. شومیمنجر ها  به رضایتمند  آن ،درنهایت
دارد تاا زیاارت   نیااز    زیارتی ،اص ،ود، به وساایلی  با فوا

هاا   ، اطالعات موردنیاز را در ا،تیار آنبخشدزائران را تسهیل 
درار دهد و موجبات آرام  و رضایت آنان را فاراهم آورد. باا   

ی و اهمیت مجموعه و فراوانی زائرانی که روزانه توجه به بزرگ
یابند، الزم اسات اطالعاات مختلفای     در این مکان حوور می

یاابی و بر،ای    هاا، مسایر   اعم از اطالعاات مرباوو باه مکاان    
ودات و   و اتاالف  کاه  ساردرگمی  برا  ...اطالعات شهر  و

، در ا،تیاار  ،وشایند  ،نهایترسیدن به زیارتی مالوب و در
 وسیع زائر درار گیرد.   این حجم

و اسات  تحلیلای   توصایفی  ا  ماالعاه  ،شاده  انجامپژوه  
، افزای  میزان رضاایتمند  زائاران از طریاق    آنهدف کلی از 

کاارکرد صاحیح   وسیلۀ  بهها  نیاز آن اطالعات موردمناس  ارائۀ 
سیسااتم  نبااود ،در حااال حاضاار .سااتهااا  راهنما کیوسااک
را باا ساردرگمی در    ائاران زرسانی مناس  در حرم، اکثر  اطالع

کناد کاه ایان امار      ها  مدنار ،ود مواجه می پیداکردن مکان
شود. نیااز اصالی    ها می آن یرضایتنا ،باعث آشفتگی و درنهایت
نیاااز بااه دریافاات اطالعااات مناساا  و  ،زائااران در ایاان پاارو ه

تحقیاق بار رو  عناصار    ابتادا  در این پژوه ، . استمنسجم 
عوامال  ساس   و گیرد  م صورت میحر رسان و راهنما در  اطالع

که شود  تعیین میها  راهنما  کیوسکصحیح مؤثر در کارکرد 
شود و رضایتمند   می اموج  طراحی کیوسکی مناس  و کار

 .دنبال ،واهد داشت هزائران و متصد  را ب
تاااکنون ماالعاااتی جااامع بااا هاادف افاازای  میاازان    

اس  اطالعات منارائۀ از طریق  ماهررضایتمند  زائران حرم 
ماالعاات  ها صاورت نگرفتاه اسات. تعاداد  از      رد نیاز آنمو

عباارت  حاریم حارم   توساعۀ  سازمانی سازمان عمران و درون
 راهنما  زائار طرح جامع طراحی تابلوها  پرو ۀ . 1از: است 

 سازمان عماران و توساعه   ۀح و برناممعاونت طر( که 1391)
کاه تایم    طراحای کیوساک انتااماات   . 2  انجام داده اسات 

و داد انجاام   1390در ساال  طراحی معاونت طارح و برناماه   
 طراحای کیوساک راهنماا  زائار    . 3  اسات فادد فاز تئاور   

 1388ل معاونت طرح و برنامه در ساا که  (کنونی ها  نمونه)
حارم  حاریم   ۀطرح توسع. 4  استفادد ماالعات  انجام داد و
ف هاد باا   1388در ساال  ، ن مشاور آستان ددساکه مهندس

 .5د  دنااکرتاادوین تااأمین کماای و کیفاای فواااها  زیااارتی 
دهی و برنامۀ راهبرد  مبلمان محیای حرم  ماالعات سامان

در چهاار  و  1388بند در ساال  مشاور پهنهمهندسان توس  
سنج  وضاعیت   ۀو در آن، ماالعاتی درزمین جلد انجام شد

فواها  ،ارجی، میانی و دا،لی، شناسایی معوالت عناصار  
همااراه مالحاااات  بااهحاارم و فهرسااتی از مبلمااان  محیااای

ا  راهبارد  بارا     برنامه ،ها و درنهایت طراحی و سا،ت آن
 عناصر محیای ارائه شده است.  

و  ابتدا به مفهوم رضایتمند  و کارکرد ،حاضر ۀدر مقال
ماالبی در  ،عوامل ایجاد فواها  عمومی مالوببه سس  

پردا،ته تحقیق منابع  عنوان رسانی به باب اطالعات و اطالع
شارح وضاع    مالحااات اجرایای و   ،پا  از آن  .شده اسات 
اسات.   هشاد بررسای   ها  راهنما در حارم  کیوسکموجود 

آزمااون فرضاایات و میاازان  سااس  متاادولو   تحقیااق،  
 در حارم رضاو    ها  راهنما کیوسکرضایتمند  زائران از 

 است. شده تعیین 
 

 

 مسضسعمنابع مروری بر 

 رضاییمندی
عنصر کلیاد  اساتراتژ  در    ،رضایتمند  در کاربرح   ایجاد
هاا    هاا و فعالیات   برا  تمام سازمان یو هدفاست وکار  کس 

(. Gyasi Nimako,2012: 121) شاود  بازار ردابتی شنا،ته مای 
هاا و   میازان رفاع ،واساته    تعیاین   ها  متاداول   یکی از روش

یااک محصااول، ساانج  میاازان  کنناادگان نیازهااا  اسااتفاده
گیار    . سانج  و انادازه  اسات ها توس  ساازمان   آنرضایت 

کنتاارل عملکاارد کلاای و باارا  مااؤثر اساات رضااایت، اباازار  
هاا و   کاردن آن  تشخیص نقاو ضاعف و تاالش بارا  برطارف    

: 1387 دارابای و ملکای،  ) ها ایی نقاو مثبت و تقویت آنشناس
توان رضایتمند  را تابعی از انتاارات فارد و عملکارد    می (.27

تاابع   ،مجادد اساتفادۀ  میل به  ،دانست. در این بینشده  ادراک
 نیاا،  داداش سانگده و فهایم   )پوراست کنندگان  رضایت استفاده

(. در مقاااالت و ماالاا  مختلااف، تعاااریف گوناااگونی از 1388
در این بین مشترک  ۀرضایتمند  ذکر شده است که سه مؤلف

 ( :Giese & Cote, 2000: 1) توجه استدر،ور 
تاوان   یا می است واکن پاسخ و نوعی ر رضایت کارب. 1

 گفت رضایت واکنشی احساسی یا فکر  است.
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 تمرکز  ،اص ۀمربوو به مسئله و نقا این واکن ،. 2

 .است مصرف ۀحصول یا تجربم یا مانند انتاارات
پا  از انتخااب،   مثل  ،اص یواکن  مذبور در زمان. 3

 .دهد رو  می... دبلی وتجربۀ پ  از استفاده، براساس 
توان پاسخ یا واکن  عااطفی یاا    رضایت را می ،بنابراین

،ااص   ا  که مربوو به پدیدهتعریف کرد شنا،تی از کاربر 
رضاایت   1دهاد. آنتاون   مشخص رو  مای  یاست و در زمان

هاا،   کند کاه در آن ،واساته   کاربر را حالتی ذهنی بیان می
انتاارات و نیازها  کاربر هنگام استفاده از محصول برطرف 

مجدد از محصول یا ،دمت  ۀه و باعث وفادار  و استفادشد
 ISO. اساتاندارد  (Abdallat & Emam,2008: 1) شاود  می

و  2هماااراه کاااارایی باااه، رضاااایتمند  کااااربر، 9241-11
محصاول  هر داند که محصول را از اهدافی می 3تأثیرگذار 

در ایان اساتاندارد،    کناد.  در راباه با کاربر ،ود دنبال مای 
هار  کاه  اشاره دارد به میزان راحتی و رضایتی  رضایتمند 

شاده   ارائاه کاربر در هنگام استفاده از محصاول یاا ،ادمت    
کند و اینکه آن محصاول تاا چاه انادازه بارا        احساس می

شاده دابال    تعیینکاربر به جهت رسیدن به اهداف از پی  
 ISO/IECCD (. اما استانداردJordan, 1998: 5دبول است )

بردن هنگام اساتفاده از محصاول را نیاز در     ، لذت25010.3
ترتیا ،   بادین شامارد.  رضایتمند  کاربر بسایار مهام مای   

. اسات  5گرا و لذت 4رضایتمند  شامل دو بخ  عملکردگرا
استفاده دابال  تجربۀ  شاملدر این راستا، اهداف عملکردگرا 

)اثرگاذار    دابل دباول  ۀفادنتایج است ،ور  مانند بهره دبول
)مسااائلی ماننااد  داباال دبااول ۀماال اسااتفادعوا محصاول( و 

رضاایت   ،طاور کلای   به. (Bevan, 2009: 3) شود می ایمنی(
ایجاد احساس لذت در کااربر هنگاام اساتفاده از محصاول     

عملکاارد نادرساات محصااول و  نتیجااۀ اساات و نارضااایتی 
 (.Gyasi Nimako, 2012: 121)الف آن با انتاار کاربر ا،ت

 کارکرد

اریخ طراحای صانعتی، طراحای را    در کتااب تا   6توماس هااف 
تعریف کرده است که فرم یاک محصاول باه ماوازات     فرایند  
منااور از عملکارد،    ،آید. در ایان تعریاف   آن پدید می عملکرد

ا  از و مجموعااهنیساات تنهااا عملکاارد فناای یااا ارگونومیااک 
(. در طراحای  18 : 1386 )هااف،  شاود  کارکردها را شامل مای 

 شاامل کاارکرد عملای    کردسه کاار  برا  هر محصول صنعتی
وجاود   9شناسیو کارکرد نشانه 8شناسیکارکرد زیبایی 7،)فنی(
کارکرد عملی شامل کارکرد فنی، دابلیت استفاده، ماواد و  دارد. 

شناسای   کاارکرد زیباایی   شود.مصالح و مسائل ارگونومیکی می
و کاارکرد نماادین یاا    اسات  شامل رنگ، فرم و بافت محصول 

هاا  ارتبااطی و   شناسی تصویر ، نق  سمبولیک شامل نشانه

 (.73 :1390 عصار ،  )مجیاد  و فار    کارکرد فرهنگی است
 ذهن انسان را هنگام درک ،اود ، کارکرد سمبلیک باشیء  هر

ی تجربیاات ،ااطرات و  برا  او یاادآور   ودهد  میتأثیر درار  تحت
. اسات شایء  ل احساسای در رابااه باا آن    ئگذشته و مساا  در

عناصر استیتیکی مانناد   ۀوسیل به الت  سمبلیک محصومحتوا
و بااا چگااونگی اساات بااه وجااود آمااده  ...و فاارم، رنااگ، رویااه

شاکل  کارکرد سمبلیک در ذهن انساان    گیر  این عناصر، درار
کارکردها  عملی بر ،ود محصول اساتوار هساتند و   گیرد.  می

ردهااا  نمااادین در  ولاای کارک  در بااان آن وجااود دارنااد  
 .  (214: 1391 بوردک،) اند زمینه پ 

 زیباسازی و ایجاد فضاهای عمسمی مطلسب
. اسات ، جازو فوااها  عماومی شاهر      (ع)حرم امام رضاا 

، در دسترس هستندفواها  عمومی فواهایی چندمناوره 
ن دولتای  مسائوال عهدۀ ها بر  عموم درار دارند و مدیریت آن

 ،کند فواها  عماومی  عنوان می 10. فرانسی  تیبالدزاست
هاا   بیشاترین کان   و  شهر هستندهر ا  ه ترین بخ  مهم

 فالح، اصل و  )مرتوایی  دهد میرخ  این فواهاراد در میان اف
شاهرها    کاالن زیباساز   ۀکمیت ۀ(. طبق مصوب28: 1392

 تماامی شهر  به  فواها  ، زیباساز 1380کشور در سال 
هاا    ارگاان شود کاه توسا     ا  اطالق می اددامات آگاهانه

ارتقاا   آستان ددس رضو ( برا  ، حاضر ۀ)در پرو  مربوو
ایجااد   گیرد. هدف از زیباسااز ،  کیفیت محی  صورت می

کنناادگان از  اسااتفادهبخاا  باارا  تمااامی  محیااای لااذت
 (.  38: 1393 ،و همکاران اددم )باباییاست فواها  عمومی 
تاوان باه پویاایی،     ها  فوا  عمومی زیبا می از ویژگی

م، دوام، هویات،    عماو پایدار ، فراگیار ، دسترسای بارا   
،وانایی، نام و پااکیزگی،  ، مالوبیت، تعلق، احساس ایمنی

پذیر  اشاره  جذابیت ظاهر ، تعامل با شهروندان و انعااف
 ۀ(. عوامال ساازند  48: 1392 )مرتوایی و اصل فاالح،  کرد

بلماان  شهر ، فوا  سبز، م ۀزیباساز  شهر  شامل جدار
 11فرهناگ  ،در این میان شود. شهر  و هنرها  شهر  می

گذار بار فوااها     تأثیر  مهم و اصلینیز از عوامل  12و هویت
تاوان یاک    فرهناگ را مای  . سات ها شهر  و زیباسااز  آن 

رفتاار  و  شادۀ  سیستم یکسارچاه از الگوهاا  یااد گرفتاه     
رفتارها  افاراد   ۀکنند عقاید شخصی تعریف کرد که تعیین

وجاه  شهر و فوا نیاز  هر  هویت (.1388 )رجبی فرد،است 
تارین   مهام  ،بنابراینتمایز آن است با سایر شهرها و فواها. 

 توان دابل تشاخیص باودن دانسات    شرو هویتمند  را می
ا  از  مشخصاه توان  هویت را می(. 20-23 :1390 )بهزادفر،
که ساکنان آن شاهر یاا شاهرها  دیگار،     دانست یک شهر 

و  اددم )بابایی شناسند آن مشخصه، آن شهر را می ۀواسا به
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 فواااهاار شاانا،ت هویاات باارا  (. 34 :1393 ،ارانهمکاا
شخصایت آن را شانا،ت.    ۀها  ساازند  مؤلفه باید، )مکان(

ها دارا  دو بعاد عینای یاا کالباد  و ذهنای یاا        این مؤلفه
که از طریق محی  طبیعی، مصنوع و انسانی هستند روحی 

طبیعای، متییرهاایی مانناد کاوه،      ۀ. مؤلفا اناد  دابل تفکیک
مصانوع شاامل اجزایای مانناد      ۀد. مؤلفا دار ...دشت، رود و
هاا    مؤلفاه   و اجازا  اسات  ...هاا، مسااجد و   بناها، ،یاباان 
 و مانناد آن دارد  چون زبان، دینهمیرهایی انسانی نیز متی

   (.54-56: 1390 )بهزادفر،
پسوند مذهبی یا اساالمی بارا  شاهر     ،حاضرپرو ۀ در 

ر کند. در اینجا عناص مشهد، هویت این شهر را مشخص می
 تااریخی و سااازوکارها   ۀمحای ، ساابق  معماراناۀ  مصانوع  

 ،واداع  شوند. در میسنجیده فرهنگی برا  تشخیص هویت، 
از طریااق دو شااا،ص عواماال مصاانوع و عواماال انسااانی،   

. در شاهر مشاهد   شود سنجیده میبودن  ها  اسالمی معرفه
مسالمانان  باوراناۀ   دینبناهایی وجود دارند که تبلور حوور 

تارین و   ، مهام (ع)شود و حارم اماام رضاا    ده میها دی در آن
ایان بناهاسات. شاا،ص بعاد  معارف شاهر        ترین شا،ص
هاا    انسانی آن اسات و داللات بار ویژگای    مؤلفۀ اسالمی، 

 هاا مسالمان   کناد کاه اکثریات آن    جمعی شاهروندانی مای  
طراحاای مناساا  عناصاار مبلمااان  ،د. در ایاان بااینهسااتن

بیشاتر آن   محیای موج  حفظ هویت مکان و نیاز نماود  
 (. 34: 1393 ،و همکاران اددم )بابایی شود می

 تجهیزات محیطی )مبلمان شهری(
مالوبیاات و موفقیاات فواااها  مختلااف شااهر  و میاازان 

ها به کیفیت آن فواها بساتگی مساتقیم دارد و    کارایی آن
کاه در آن  اسات  این مسئله نیز تابع امکاناات و تجهیزاتای   
رایاج ایان امکاناات،    فواها تعبیه شده اسات. اصااالحات   

اثاثیاه و تجهیازات، مبلماان شاهر ، مبلماان ،یاباانی یاا        
(. در زباان  251: 1390 )بحرینای، اسات  مبلمان فوا  باز 

مبلماان   ،شهر  ترین عبارت در باب تجهیزاترایج ،فارسی
 باااهدرواداااع  (.20: 1382 ،)مرتوااااییاسااات  13شاااهر 
ایی کیفیت و کارارتقا  ا  از تجهیزات که موج   مجموعه

شود و در فواها  بااز باا هادف ایجااد      زندگی در شهر می
 17،کنتارل حرکات   16،اطالعاات  ۀارائ 15،و آسای  14راحتی

بلماان یاا   گیرند، م و رفاه شهروندان درار می 18ایجاد امنیت
 (.5-8 :1392 اران،همکا )ناریاان و   شاهر  گویناد  اثاثیۀ 

ناار،   مبلمان محیای عالوه بر سا،تن فواا  عماومی ماد   
 شااوند شاامرده ماای نیااز   مهماای از هویاات آن فوااابخاا

(. عناصر مبلمان محیاای، دارا   6: 1390 )صدادت کی ،

کاه در  اسات  باودن   کااربرد  دو ویژگی اساسای زیباایی و   
 هااا  تواننااد نیاااز ماای ،هاار دو ویژگاای صااورت دارا ودن
ددم ا )بابایی را برآورده سازند  عموم مردم رعملکرد  و بص

حاضار،   ۀموضوع بررسی در پارو  (. 18: 1393 ،همکارانو  
 آنتاوان   گیرد که می رسانی  درار می  عناصر اطالع ۀدر دست

 را بخشی از مبلمان با کاربر  ،دماتی نیز نامید.

 رسانی اطالعات و اطالع
هاا  هارروزه در    ها  ساریع و ناوآور    دلیل تیییر و تحول به 

نام  19و ارتباطات ها  مختلف، عصر کنونی عصر اطالعات حوزه
گرفته است. نیازها  اطالعاتی، مجموعه نیازهایی هساتند کاه   

ز فنااور   گیار  ا   رساانی و باا بهاره     از طریاق ،ادمات اطاالع   
 ۀ(. وا 1387 ،و همکااران  )غفاار   شاوند  ارتباطات برطرف می

اساات و فعاال  شااده   گرفتااه 20کااردن اطالعاات از فعاال مالااع 
 ،21دادن نای شاکل  مع باه   Informer التین ۀکردن از کلم  مالع
دادن به ماده برا  آماوزش و بهباود آن    و صورت22گذار  دال 

گرفته شده است. سا،تار اصلی اطالعات از سه عنصار نشاانه،   
چیز و فرد تشکیل شده است. بدین معنی که فرد از راه نشاانه  

نمااد،   23،صورت عالمات  بهتواند  . نشانه میشوداز چیز  مالع 
چیز به پیاام، محتاوا    ۀوا  مارح شود و 25رسان یا پیام 24وسیله
 (.  1391 امی و باردند ،غ)ضر شود اطالعات اطالق میو 

 ،ارتباطاات و درواداع  فرایند تواند بخشی از  اطالعات می
ارتباو به معنای   (.1386 )رادفر، اصلی فعالیت باشد ۀجوهر

شارو   به   فراگرد انتقال پیام از فرستنده برا  گیرنده است
 نار فرساتنده ایجااد شاود    عنی مدمعنی با مآنکه مشابهت 

رساانی   در تعریاف اطاالع   (.61: 1386 )محمد  نوزادیاان، 
مناد مناابع اطالعااتی،     توان گفت ماالعه و تحلیل ناام می

دهی، اشااعه، ارزشایابی،    تولید اطالعات، گردآور ، سازمان
اشااکال اطالعااات کااه شااامل  همااۀ اسااتفاده و ماادیریت 

شود که برا  انتقاال   هایی می فناور ها  اطالعاتی و  کانال
 نیااا، )نعمتاای انااارکی و شمساای رود کااار ماای  اطالعااات بااه

ا ،  رشاته   میاان عنوان دانشی  رسانی به (. دان  اطالع1389
گار   استفادهجامعۀ نیازها  اطالعاتی مجموعۀ تالش دارد تا 
اکه دستیابی به اطالعات منام، مستند،  چر کند را برطرف 
و کاهاد   میها  ز از بسیار  از ،ااها و سردرگمیرو بهپویا و 

کنااد.  از اتااالف زمااان، اناار   و منااابع جلااوگیر  ماای    
آشاافتگی و ، نیازهااا  اطالعاااتی کاااربران نکااردن هباارآورد
(. 1385 )آزادگان، دنبال دارد ها را به رضایتی آننا ،درنهایت

عامل موفقیت در انتقال اطالعاات، باه شناساایی نیازهاا      
است. با اساتفاده از ایان فنااور ،    وابسته اربران اطالعاتی ک

بناد    پ  از شناسایی و دستهمخاطبان نیاز  اطالعات مورد
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دهای افاراد در    و ساازمان شاود   میدر ا،تیار آنها درار داده 

 پذیرد.   ها  عمومی صورت می محی 

)ع(  رسانی در حرم امام رضاوضع مسجسد تجهیزات اطالع
 

موجاود   رساان  اطاالع  ل و تجهیزاتعوام، (ع)در حرم امام رضا
عوامال   ۀدر دو دسات اطالعات به زائاران   ۀنمایی و ارائراهبرا  

. عوامل دا،ل فوا  دنشو بند  می دستهدا،ل و ،ار  از فوا 
تجهیاازات و  (،ااادمین) بااه دو دسااته عواماال انسااانی  حاارم،
هاا و   کنناده  نماا، جادا   مکاان نما و  تابلوها  جهت) رسان اطالع

عوامال   شاوند.  بناد  مای   تقسایم  (اهنما  زائرها  ر کیوسک
)،اادمین( و   ،ار  از فوا  حرم نیاز شاامل عوامال انساانی    

هاااا  راهنماااا  زائااار و   کیوساااک و)تابلوهاااا  تجهیااازات
آمده شاامل   عمل ها  به طبق بررسی شوند. میها(  کیوسک بو
ناماه، مصااحبه، مشااهده و     سنجی زائران از طریق پرسا   نیاز

در حاریم حارم،    ۀان بخ  عمران و توسعاسمصاحبه با کارشن
رساان   ، بین عناصار اطاالع  برا  بررسیاولویت اول حاضر   حال
باه   سنجیده شاد.  ها  راهنما سککیودهی زائران،  سامانبرا  

هاا    کیوساک  بررسیحاضر در راستا   پژوه  ،همین دلیل
 .گرفتصورت ( ع)رضا راهنما در حرم امام

 کیسس  راهنمای زائر
ان محیاای، داشاتن   از سایر عناصر مبلما  26کیوسکوجه تمایز 

 ۀرسااانی و تعاماال بااا طیااف گسااترد  متصااد  باارا  ،اادمت 
کیوسک در لیات باه معنای دکاان      ۀکنندگان است. وا  استفاده

. در التین این وا ه باه معنای ساا،تمان    الچیق استکوچک یا آ
باه   ،و در اصااالح عامیاناه  اسات  کوچک برا  فاروش روزناماه   

کااال یاا    ۀشود که محلی بارا  عرضا   ر اطالق میدا اتادکی سقف
هاا   اناواع کیوساک   .... استرسانی، نگهبانی و ،دماتی مانند اطالع

 ،کیوسااک ماادوالر، فروشاای کیوسااک ،اارده: ازعبااارت اساات 
هاا    افازار  باا برناماه    ساخت  ۀکه از مجموع 27کیوسک تعاملی

تشاکیل   کنناده  بل باا اساتفاده  ارتباو متقابرا  افزار   ،اص نرم
)صادادت   کیوسک نگهبانی و کیوساک چنادمناوره  است،  شده
تواناد   حاضر می ۀو نار در پر کیوسک مد (.7-11: 1390 کی ،
 ها  تعاملی و چندمناوره درار گیرد. کیوسک ۀدر دست

 مالحظات و متیارهای اجرایی کیسس  . 1
شاده در   لیسات کااربردن معیارهاا و مالحااات     رعایت و به

ؤثر در کاارکرد کیوساک راهنماا،    عنوان عوامال ما   به ،ذیل
شااود کااه  ماای اموجاا  طراحاای کیوسااکی مناساا  و کااار

 .،واهد داشتدنبال  هرضایتمند  زائران و متصد  را ب
 مالحاات فرهنگی و اجتماعی:( الف
ها  متصدیان و افراد دارا  تعامل باا   شنا،ت ویژگی -

  ...وها  سن، جنسیت، تواناییکیوسک ازنار 

 ،هاا، عالیاق   ادات، رفتارهاا، ارزش توجه به عقایاد، عا   -
 ها  افراد مرتب  با محصول  آرزوها و آرمان

ترغیاا  و موجاا  طراحاای ،وشااایند محصااول کااه  -
 .تشویق به بردرار  ارتباو با کیوسک شود

 شنا،تی: زیباییمالحاات ( ب
ایجاد کلیتای  جاد نام و هماهنگی بصر  در اجزا و ای -

 کیوسک  ۀدهند  تشکیلاجزا  منسجم با وحدت 
 زمانی  بیرعایت سادگی، وضوح، مانایی و  -
کاربردن رنگ، بافت و مصاالح متناسا  باا فواا و      به -

 ایجاد هویت مشترک.
 مالحاات عملکرد :( پ
 نورپرداز  مناس  ،ارجی و دا،لی  -
  آنتاابق کاربرد کیوسک با انتاارات افراد مرتب  با  -
ل جااو  و دارابااودن دوام و اسااتحکام در براباار عواماا -

 تخری  احتمالی 
 دید متصد   ۀبازبودن زاوی -
 سهولت ورود و ،رو   -
بردرار  امکاان چیادن اشایا و لاوازم ماورد نیااز باا         -

  کاربر  کیوسک در دا،ل
باودن،   ایمان ایت اصول و دواعاد ارگوناومی مانناد    رع -

  ها  فیزیکی و جسمی کاربران توجه به ویژگی
بناهااا و  ۀدهنااد لتشااکیهماااهنگی مااواد بااا مصااالح  -

 کاربردن مصالح مقاوم  تجهیزات محی  و به
 سهولت سا،ت و مونتا   -
ا   امکان بازساز  یا تعویض داعاات و بازرسای دوره   -

 از تأسیسات 
 نداشاتن  مزاحمت) ایت مالحاات نص  و جانماییرع -

مناس  با بناها و سایر تجهیزات، رعایات   ۀبرا  تردد، فاصل
نصا  ایمان از    ۀها از یکدیگر، فاصل فواصل متوالی کیوسک

 ( ...ها  برق و تأسیسات و کابل
 ( 11-15: 1390 صدادت کی ،) ایستایی محصول -
داشتن امکاناتی مانند گرمای ، سرمای ، روشنایی و  -
 .آور  زباله جمع

 وضع مسجسد

 (ع)مشهد و حرم امام رضا
، ساومین  (ع)شهر مشاهد باه علات وجاود حارم اماام رضاا       

)معاونات طارح و    رودشامار مای   یارتی جهان بهشهر زکالن
( و 1 :1390 حاریم حارم،   ۀتوساع  ساازمان عماران و   ۀبرنام

  لاذا  استاز زائران و مسافران بسیار  هرساله پذیرا  تعداد 
تااأمین نیازهااا و افاازای  میاازان   باارا  انجااام ادااداماتی  
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در ساال  حارم،   ۀمجموعا  .اسات رضایتمند  زائران ضرور  

در حاال  هکتار مساحت داشات و   70هجر  شمسی  1392
صااحن یااا  9  ،رواق یااا بنااا  سرپوشاایده 26دارا  حاضاار، 

طباق   28اسات. مد،ل ورود  باه ناام بسات     6فوا  باز و  
شده در ماالعات طارح نوسااز  و بازسااز  در     آمارها  ارائه

مرکز شهر مشاهد کاه دفتار سااماندهی و بهسااز  شاهر        
ماالعااات طاارح و داده وزارت مسااکن و شهرساااز  انجااام  

ن مشااور فرنهااد   یتوسعه و عمران ناحیۀ مشهد کاه مهندسا  
است، تعداد زائران و مسافرانی کاه در پایاان دارن    داده انجام 
باال  بار    ،کنناد ه. ش( به مشهد سفر مای  1400)سال حاضر
مهندساین  ) اسات  میلیون نفار تخماین زده شاده   30تا  25

در  (.15 :1388معمار  و شهرساز  آساتان دادس،    مشاور

  مختلاف آن مشااهده    حرم ماهار و فوااها  نقشۀ  ،1تصویر
 شود.می

میزان جمعیت حاضر در حرم در زمان برپاایی و اداماۀ   
هاا( افازای  پیادا    نماز و روزها  ،ااص )اعیااد و شاهادت   

بامداد و  7الی  1ها   کند. کمترین تعداد زائر در ساعت می
است )مهندساین مشااور شهرسااز  و معماار       14تا  13

(. دانستن تعداد زائاران و  31و30: 1388، 2پهنه بند، جلد 
تراکم جمعیت در نقاو مختلف، به انتخااب تعاداد و محال    

، 3و  2کناد. در تصااویر   ها کمک می نص  مناس  کیوسک
العادۀ سال در نقااو   تراکم جمعیت در روزها  عاد  و فوق

 شود.گوناگون حرم مشاهده می

 
 (ع)م امام رضافضاهای مخیلف حر. 1 تصسیر

 (15 :1388مهندسین مشاور متماری و شهرسازی آسیان قدس، ) خذ:أم

  

 )راست( التاده فسق)چپ( و روزهای  تراکم جمتیت در فضاهای مخیلف حرم در روزهای عادی .3 و 2تصاویر 

 خذ: )همان(أم
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شناسی و سنمبلی  در حنرم    زیباییشناخت عناصر 

 (ع)امام رضا
شاهر مشاهد،    ا  برا  نماد و نشانه (ع)حرم ماهر امام رضا

دلیال    ایران و نماد  برا  اسالم و مذه  شیعه اسات. باه  
گیر  از عناصر موجود در  بهره ،ایجاد ح  معنو  در افراد
هاا    هاا و فارم   کارگیر  رنگ معمار  ایرانی و اسالمی و به

هویات مکاان ماذهبی     ۀشده، این مکان دربردارناد  شنا،ته
اساس معمار  اسالمی شاکل گرفتاه   است. کل مجموعه بر

هاا  رنگارناگ باا     و کاشیاست ها چهارایوانی  صحن .است
نویساای رو  دیوارهااا و  گیاااهی و ،ااوش نقااوش هندساای،

کاه از ،صوصایات باارز هنار اساالمی      نق  بسته گنبدها 
بودن  مذهبی و اسالمی ،حرممجموعۀ . هویت غال  در است
و  (ع)اماام رضاا   ها که مرتب  با حرم . ازجمله نشانهستفوا

 :شود میاشاره ها  زیر  نمونهبه  ست،جزئی از هویت فوا
هاا،   گنبد طال، ضریح ماهر، ایوان طال، پنجره فوالد، گلدسته

ا  باا نماا     ناادر ، ساقا،انه   ۀگنبد مسجد گوهرشاد، ساقا،ان 
کار  باا نقاوش هندسای،     االدصی در صحن ددس، کاشی مسجد

اماام   ۀکاه نشاان   8عادد   هاا،  کاار   نویسی، آیناه  گیاهی و ،وش
ایان   تعاداد  از  ،6و  5، 4تصاویر پر. در 8 ۀاست و شمس (ع)رضا
 نشان داده شده است. نمادها

 
 (ع)نمایی از ضریح مطهر امام رضا. 4تصسیر 

 (photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx) :مأخذ

   
 صحن انقالب و نادری ۀسقاخان، گنبد طال، پنجره فسالد و ایسان طال. 5تصسیر 

 (photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspxخذ: )أم

 
  سقاخانه با نمای مسجداالقصی، صحن قدس. 6تصسیر 
 (photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx): مأخذ

 

http://photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx
http://photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx
http://photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx
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ا  و الجاورد    ها  آبی فیاروزه  رنگ ،حرم ۀدر مجموع
ا  هماهناگ   ا  مجموعه در کنار سفید، زرد، طالیی و دهوه
ها  مکمل آجار    رنگ ،ها ایجاد کرده که در بر،ی دسمت

کناد. در   تار مای   نگی را دلنشینمایل به نارنجی، این هماه
ها و نقوش در حرم ماهار   کار  ا  از کاشی نمونه ،7 ویرتص

 نشان داده شده است.

 (ع)های راهنمای زائر در حرم امام رضا وضع کیسس 
ها  راهنما  موضوع انتخابی برا  پرو ۀ حاضر، کیوسک

، نما  دا،ل و ،اار   8در دا،ل مجموعه است. در تصویر 
 شود. ها مشاهده می کاین کیوس

ها  راهنما  زائر در دا،ل مجموعۀ  از معای  کیوسک
 ها  زیر اشاره کرد: توان به گزینه حرم می

کلی، شش  طور   ها در محوطۀ حرم؛ به تعداد کم کیوسک -
 کیوسک در مجموعه قرار دارد.

ها با بافت و هویت مذهبی حرم ازنظر رنگ و فرم  کیوسک -
 تناسب و هماهنگی ندارد.

های داخل و خارج مجموعه ازنظر فرم، رنگ و  کیوسک -
 اند. حتی کاربری با یکدیگر متفاوت

متریال و رنگ طالیی کیوسک در زمان تابش مستقیم  -
 شود. آفتاب، سبب خیرگی چشم زائران می

با توجه به اینکه در معرض دید قرار نمای پشت کیوسک  -
 دارد، ظاهر مطلوبی ندارد.

های  اصول و قواعد ارگونومیک و آنتروپومتری در کیوسک -
 کنونی رعایت نشده است.

برای تجهیزات و وسایل داخل کیوسک، فضای مشخص  -
 و مناسبی تعبیه نشده است.

      
 امام رضا)ع(ها در حرم  کاری نقسش و کاشی ۀنمسن. 7 تصسیر

 (photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx: )مأخذ

    
 (ع)حرم امام رضا ۀکیسس  راهنمای زائر داخل محسط. 8 تصسیر  

 شناسی پژوهش روش

 نسع پژوهش

  کاه باه  اسات  تحلیلای   توصایفی  ا  ماالعه ،پژوه  حاضر
تاأثیر کاارکرد    به بررسیو  روش پیمایشی انجام شده است

بار رضاایتمند     (ع)در حرم امام رضاا  ها  راهنما کیوسک
 پردازد. زائران می

 ها آوری داده ابزار گرد
نامه اسات کاه    ها در این پژوه  از طریق پرس گردآور  داده

هاا  زائاران    ا و ،واساته ها موضوعی مارتب ، نار منابع براساس 
اسات. پا  از   شاده  و متخصصاان طراحای    (ع)م رضاا حرم اما

، از پانج نفار از اسااتید    ناماه، بارا  اصاالح    دوین اولیۀ پرسا  ت
نفار   20مبلمان شهر  و  ۀطراحی صنعتی و متخصصان درزمین

ییاد  تأناماه   و روایای محتاوا  پرسا     شاد سنجی  از زائران نار

http://photo.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx
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ال ؤسا  21شاامل   و نامه در دو بخ  تدوین شده گردید. پرس 

در بخ  اول، کس  اطالعااتی مانناد اطالعاات شخصای      است.
دهندگان، میزان مراجعاه باه حارم و سااعات حواور، ناام        خپاس

در حاارم و نیاااز، عواماال سااردرگمی   ورود ، اطالعااات مااورد 
اطالعات از دیدگاه زائران مادنار باوده    ۀها  ارائ مؤثرترین درگاه

ان از است. بخ  دوم، با هدف ارزیابی میازان رضاایتمند  زائار   
هاا از عملکارد    حرم و میازان رضاایت آن   رسانی در ساح اطالع
دستیابی به تحلیلای  برا  . شدها  راهنما  زائر تدوین  کیوسک
وو باه میازان   ال مربا ؤس 5ها  پژوه ،  تر و اثبات فرضیهددیق

ساؤال مبنای بار میازان      4هاا و   کیوسکرضایت از کارکرد فنی 
بارا   . شاد هاا طارح    شناسی کیوساک رضایت از کارکرد زیبایی

امتیاز  لیکرت  پنجاز مقیاس  ،سؤاالت بخ  دومتمامی ارزیابی 
ناماه نیاز از ضاری      مناور تأیید پایاایی پرسا     بهاستفاده شد. 

ناماه در   پرس  20 ،آلفا  کرونباخ استفاده گردید. در این مرحله
هاا، ضاری     آور  داده جمعتوزیع شد و پ  از  (ع)حرم امام رضا

مقدار  SPSS 21افزار  نامه از طریق نرم باخ کل پرس کرونآلفا  
 محاسبه و اعتبار آن تأیید شد. 828/0

 گیریتتداد و روش نمسنه
 (ع)زائاران حارم اماام رضاا     ،آمار  در این پاژوه   ۀجامع

که از نقاو مختلاف کشاور و در سااعات گونااگون     هستند 
 اند. با توجه به حجام روز در حرم ماهر حوور داشته  شبانه

بسیار گستردۀ جامعۀ آمار ، براسااس فرماول کاوکران در    
نفر تعیاین   384ها  نمونه، حدادل تعداد 05/0ساح ،اا  

گیر  روش نمونه نامه به  پرس  420 ،شد که در این راستا
صورت صحیح به  هنامه ب پرس  405و شد داوطلبانه توزیع 

 دست محقق رسید.

 ها وتحلیل داده روش تجزیه
 ۀوسایل  هها در ایان پاژوه  با    وتحلیل داده هبررسی و تجزی

، در ساح آماار توصایفی باا اساتفاده از     SPSS 21 افزار نرم
هاا  مرکاز  )میاانگین( و    ها، شاا،ص جدول فراوانی داده

پراکندگی )انحراف معیار( انجام شده است. همچنین بارا   
بساتگی و   ها  هام  وتحلیل فرضیات تحقیق از آزمون تجزیه

 مار  استفاده شده است.آ ۀمیانگین جامع

 نیایج و بحث

 شناخیی نمسنه جمتیتخصسصیات 
ناماه از جادول    وتحلیل سؤاالت بخ  اول پرسا   برا  تجزیه
مبنا  نتایج این جدول، در باین    . برشدها استفاده  فراوانی داده

درصاد در اکثریات    61شاده، آدایاان باا     آور  ها  جمعنمونه

ساال،   40تاا   25ها بین نیدرصد آزمود 44 ،بودند. ازنار سنی
 4و  سال 25تا  18درصد بین  16سال،  40بی  از درصد  36

درصاااد از  40اناااد. ساااال باااوده 18تاااا  10درصاااد باااین 
درصاد دیاسلم،    24 شوندگان دارا  مدرک کارشناسی، پرس 
دیاسلم  کمتر از درصد  12، بیشتردرصد کارشناسی ارشد و  16
هاا  درصد آزمودنی 28 ،یناند. در این بدرصد کاردانی بوده 8و 

ر مراجعت ها  دیگو سایرین از شهرستاناند  بودهساکن مشهد 
 ،18درصد بعاد از سااعت    40 ،دهندگان اند. از میان پاسخکرده
 9 ،18تاا   14درصد باین   11صبح،  14تا  10 درصد بین 34

صابح در   7درصد دبل از  6صبح و  10تا  7درصد بین ساعات 
ها   درصد عنوان کردند که از ورود  43حرم حوور داشتند. 
درصاد   10درصاد ورود  شایراز ،    36صحن جامع رضاو ،  

ورود  صاحن   از درصاد  6 درصاد ناواب و   7ورود  طبرسی، 
هایی کاه   یعنی ورود مسئله شوند. این  غدیر وارد مجموعه می

ند، در انتخاب مکان مناس  کن استفاده می از آنهابیشتر زائران، 
رساان ،واهاد باود. در ساؤاالت      ا کماک ه برا  نص  کیوسک

نامه، سؤالی نیز مبنی بر میزان نیاز زائران باه اطالعاات    پرس 
درصد نیاز  35 ،مختلف مارح شده بود که براساس نارسنجی

ها   درصد راه 25ها  مختلف در حرم،  مکان ۀبه دریافت نقش
هاا و امکاناات    راه ۀدرصاد نقشا   21 منوره،روضۀ دسترسی به 

درصد اطالعات مرباوو   6شهر مشهد و  ۀرصد نقشد 13 حرم،
 نیاز دانستند. ها  فرهنگی را مورد برنامهبه 

 پژوهشی  های  پرسشپاسخ به 
 در مؤثرتر  نق  اطالعات ۀارائ ها  درگاه کدام: یک سؤال

 دارند؟ (ع)رضا امام حرم در زائران راهنمایی
پژوهشای، از آزماون میاانگین    هاا    پرس پاسخ به برا  
 است. آمده 1آمار  استفاده شد که نتیجه در جدول  جامعۀ

مشااخص شااده اساات،  1گونااه کااه در جاادول  همااان
بیشترین مراجعۀ زائران برا  دریافت اطالعاات ماورد نیااز    

رو،  ها و سس  تابلوها  راهنماسات  از ایان    ،ود، کیوسک
 ها نق  مؤثرتر  در راهنمایی زائران دارند. کیوسک

سننردرگمی افننراد در  سننلاد دو: عسامننل مننلثر در
 مجمسعۀ حرم مطهر چیست؟

باودن   درصاد بازر    32ترتیا    هاا  زائاران، باه    طبق پاساخ 
درصااد تعاادد و  27مجموعااۀ حاارم و فواساااز  نامناساا ،  

درصاد در دساترس نباودن     19ها باا یکادیگر،    شباهت صحن
درصد وجاود تابلوهاا  نامناسا  در     15ها  راهنما،  کیوسک
و راهنمایی نامناس  ،ادماان را  درصد نحوۀ بر،ورد  7حرم و 
 اند. ترین عوامل مؤثر در سردرگمی افراد در حرم دانسته مهم
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 اطالعات در راهنمایی زائرانارائۀ های  ملثرترین درگاه. 1 جدود

 Test Value = 0 

 
t df 

Sig. 
(2-tailed) 

Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

-815/65 دفاتر راهنما  زائر  404 0 602/1- 65/1- 55/1- 

412/10 تابلوها  راهنما  404 0 356/0 29/0 42/0 

012/25 ها  راهنما کیوسک  404 0 837/0 77/0 90/0 

-078/27 ها کیوسک وب  404 0 042/1- 12/1- 97/0- 

 رسانی در حرم میزان رضایت از اطالع. 2 جدود

 Test Value = 0 

 
t df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 -45/0 -59/0 -519/0 0 404 939/14 رسانی در حرم رضایت از اطالع

 

رسنانی در   سلاد سه: میزان رضایت زائران از اطنالع 
 (ع)حرم امام رضا

س  نیاز از آزماون میاانگین جامعاۀ     برا  پاسخ به این پر
مشاخص شاده    2آمار  استفاده شد که نتیجه در جادول  

 است.
، میاانگین میازان رضاایت زائاران از     2جدول  براساس

برآورد شده اسات   -52/0،(ع)رسانی در حرم امام رضا اطالع
 .ستا یرضایتناکه این عدد مبنی بر 

 آزمسن فرضیه
 ۀاینکاه باین ارائا   اصلی این پژوه  عبارت است از  ۀفرضی

مناس  اطالعات از طریق کیوساک راهنماا در حارم اماام     
دار وجاود  ابا میزان رضایتمند  زائران ارتباو معنا  (ع)رضا

درساتی انجاام    ،ود را به ۀوظیف یدارد. برا  اینکه محصول
 ،باید از عملکرد مناسبی بر،وردار باشد. طبق تعاریف ،دهد

 لاای، محصااول شااامل سااه کااارکرد عم    هاار  عملکاارد 
باا توجاه باه توضایحات،      .اسات شناسی و سمبلیک  زیبایی

شناسای و عملای   میزان رضایتمند  از دو کاارکرد زیباایی  
نامااه در دالاا  سااؤاالت گوناااگون  در ایاان پرساا  ،)فناای(

یاک   ،تردستیابی به نتایج ددیقبرا   ،پرسیده شد. بنابراین
 .ده شدفرعی آزموفرضیۀ و دو  (1ۀ )فرضی اصلیفرضیۀ 

مناساا  اطالعااات از طریااق    ۀبااین ارائاا . 1فرضاایۀ 
بااا میاازان  (ع)هااا  راهنمااا در حاارم امااام رضااا  کیوسااک

 دار وجود دارد.ارضایتمند  زائران ارتباو معن
هاا    شناسای کیوساک  بین کاارکرد زیباایی   .2ۀ فرضی

با میازان رضاایتمند  زائاران     (ع)راهنما در حرم امام رضا
 دار وجود دارد.اارتباو معن
هاا  راهنماا در    ین کارکرد عملی کیوساک ب .3فرضیۀ 

باا میازان رضاایتمند  زائاران ارتبااو       (ع)حرم امام رضاا 
 دار وجود دارد. امعن

شده، از آزماون   ها  مارحآزمودن و تأیید فرضیهبرا  
فاارا اولیااه  ،. در ایاان آزمااونشاادبسااتگی اسااتفاده  هاام
این است که ارتباطی بین دو متییر با یکادیگر  دهندۀ  نشان
ندارد و فرا جایگزین بیانگر این اسات کاه باین دو    وجود 

بساتگی عادد  اسات     متییر ارتباو وجود دارد. ضری  هم
 ،متمایال باشاد   1سامت   باه که چنانچه عادد   1تا  -1بین 

متییر با یکدیگر ارتباطی مساتقیم  بدین معنی است که دو 
باه معنای    ،چنانچه عدد نزدیک صافر باشاد   .مثبت دارندو 

ارتباطی ضعیف است و اگر عادد نزدیاک    ارتباو یانداشتن 
باشد، ارتباطی دو  از نوع معکوس بین دو متییر وجود  -1

بسااتگی مشاااهده  نتااایج آزمااون هاام ، 3 در جاادول دارد.
 د.شو می
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 بسیگی نیایج آزمسن هم. 3 جدود

های راهنما کیسس از  میزان رضایت   

بستگی آزمون هم  

 عملکرد

بستگی ضری  هم  ** 716/0  

دارامعنساح   0 

N 405 

شناسی  یکارکرد زیبای  

بستگی ضری  هم  ** 612/0  

داراساح معن  0 

N 405 

)فنی( کارکرد عملی  

بستگی ضری  هم  ** 826/0  

داراساح معن  0 

N 405 

 

مناسننا اطالعننات از طرینن   ۀبننین ارائنن. 1فرضننیۀ 

بنا مینزان    (ع)های راهنما در حرم امام رضا کیسس 

 دار وجسد دارد.ادی زائران ارتباط متنرضاییمن
بساتگی بارا     د ضاری  هام  شاو مشاهده مای  3جدول در 

ارتبااطی   ،دست آماده اسات. بناابراین   ه ب 716/0، عملکرد
ها با میازان رضاایت    مثبت و مستقیم بین کارکرد کیوسک

زائران وجود دارد. بدین معنا کاه باا افازای  یکای از ایان      
بارا   دار معناا یابد. سااح   میدیگر  نیز افزای   ،متییرها

(  p-value≤0.05) دسات آماده اسات   ه این فرضیه صفر با 
رد  نداشاتن  آزماون مبنای بار ارتبااو     ۀفرا اولی ،بنابراین
و فرا جایگزین حاکی بر وجاود ارتبااو باین دو    شود  می

اول پژوه  تأییاد و   ۀفرضی ،د. درنتیجهشومتییر تأیید می
مناس  اطالعات از طریق  ۀد بین عملکرد و ارائشو ثابت می
بااا میاازان  (ع)هااا  راهنمااا در حاارم امااام رضااا  کیوسااک

 دار وجود دارد.ارضایتمند  زائران ارتباو معن

هنای   شناسی کیسسن  بین کارکرد زیبایی. 2ۀ فرضی

بنا مینزان رضناییمندی     (ع)راهنما در حرم امام رضا

 دار وجسد دارد.ازائران ارتباط متن
بسااتگی باارا  کااارکرد    ، ضااری  هاام 3 جاادول براساااس
ارتبااطی   ،دست آمده است. بناابراین ه ب 612/0 ،شناسی زیبایی

هاا باا    کیوساک شناسای   مثبت و مستقیم بین کارکرد زیباایی 
دار بارا  ایان    امیزان رضایت زائاران وجاود دارد. سااح معنا    

(  p-value≤0.05دساات آمااده اساات )ه فرضاایه نیااز صاافر باا
فرا جایگزین حااکی   وشود  میفرا اول آزمون رد  ،بنابراین

فرضایۀ   ،د. درنتیجهشوبر وجود ارتباو بین دو متییر تأیید می
دار باین کاارکرد   ادوم پژوه  نیز مبنی بر وجود ارتبااو معنا  

 (ع)ها  راهنما در حرم ماهر امام رضاا  شناسی کیوسک زیبایی
 شود.با میزان رضایتمند  زائران اثبات می

ی راهنمنا در  ها بین کارکرد عملی کیسس  .3ۀ فرضی

با میزان رضاییمندی زائران ارتباط  (ع)حرم امام رضا

 دار وجسد دارد.امتن
هااا   کیوسااکبسااتگی باارا  کااارکرد عملاای  ضااری  هاام

 ،دساات آمااده اساات. بنااابراینه باا 826/0 ،راهنمااا  حاارم
هاا باا   ارتباطی مثبت و مستقیم بین کارکرد عملی کیوسک

دار بارا  ایان   امیزان رضایت زائران وجود دارد. ساح معنا 
(. p-value≤0.05دسات آماده اسات )   ه فرضیه نیز صافر با  

 د.شوفرضیۀ سوم نیز تأیید می ،درنتیجه

های راهنمنا در   ندی زائران از کیسس رضاییممیزان 

 (ع)حرم امام رضا
میاازان  هااا  مربااوو بااه  وتحلیاال داده تجزیااه ،در ایاان بخاا 

صایفی و  رضایتمند  زائران با استفاده از روش جدول آماار تو 
هااا   هااا  مرکااز  )میااانگین( و شااا،ص شااا،ص ۀمحاسااب
 ،انحراف معیار( انجام گرفتاه اسات. بادین منااور     ) پراکندگی

میاازان رضااایتمند  از  عملکاارد و کارکردهااا  عملاای و     
هاا  راهنماا و جزئیاات کارکردهاا       شناسی کیوساک  زیبایی
 ، محاسابه شاده  پرسایده شاده  که در سؤاالت گوناگون  مذکور
گاذار    + نمره2 تا -2میزان رضایت بین  ،این بررسی . دراست

)متوسا (   )کم و ،یلی کم( و صفر عددها  منفی  شده است
 ۀفاصال  اگار گرفتاه شاده اسات.      به مفهوم نارضاایتی در ناار  
باه   ،باشاد د یا هر دو عدد منفای  واطمینان شامل عدد صفر ش

 ،4 . طباق جادول  اسات ن از آن شا،ص ازائر یرضایتنامفهوم 
، از کاااارکرد -41/0رضاااایت از عملکااارد  ۀین نمااارمیاااانگ
. شاد تأییاد   -53/0و از کاارکرد عملای    -28/0شناسی  زیبایی

هااا   رضااایتمند  زائااران از کارکردهااا  کیوسااک بنااابراین،
 ،عباارت دیگار   . بهاست )متوس ( از صفرکمتر  ،راهنما در حرم
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شونده از کارکردها  کیوساک راهنماا در حارم      پرس زائران 
 ندارند.رضایت 

، بیشترین نارضایتی زائران از کاارکرد  4براساس جدول 
 هاست. عملی )فنی( کیوسک

بیانگر این است که زائاران   5ها  تحقیق طبق جدول  یافته
هاا، از سااایر کارکردهااا    غیار از زیبااایی مصاالح کیوسااک  

 شناسی ناراضی هستند. زیبایی

ها  تحقیق بیانگر ایان اسات کاه     ، یافته6طبق جدول
ان در بااین عواماال مختلااف مااؤثر در کااارکرد عملاای  زائاار

ها، تنها از میزان روشانایی آنهاا در شا  رضاایت      کیوسک
دارند و از سایر عوامل مانناد تعاداد، محال نصا ، فواا       

هاا و ارتبااو باا متصاد  از      درارگرفتن در مقابل کیوساک 
 طریق دریچه ناراضی هستند.

 های راهنما یسس میزان رضایت زائران از کارکردهای ک. 4 جدود

 Test Value = 0 

های اصلی شاخص  
t df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

-457/32 )فنی( کارکرد عملی  404 0 -5/2988 5620/0-  4978/0-  

-609/12 شناسی زیباییکارکرد   404 0 28148/0-  3254/0-  2376/0-  

)کارکرد( عملکرد  234/29-  404 0 40568/0-  4330/0-  3784/0-  

 

 های راهنما شناسی کیسس  های فرعی کارکرد زیبایی میزان رضایت زائران از شاخص .5 جدود

 Test Value = 0 

 t df میزان رضایت
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 55/0 40/0 477/0 0 404 966/12 زیبایی مواد و مصالح

 -25/0 -40/0 -326/0 0 404 -829/8 ها رنگ کیوسک

 -34/0 -48/0 -410/0 0 404 -029/12 ها شکل کیوسک

 -80/0 -93/0 -867/0 0. 404 -217/26 ها با محی  هماهنگی فرم و رنگ کیوسک

 

 های راهنما های فرعی کارکرد عملی کیسس  از شاخصمیزان رضایت زائران  .6 جدود

 Test Value = 0 

 
t df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

 -70/0 -86/0 -778/0 0 404 -740/19 ها تعداد کیوسک

 -55/0 -67/0 -607/0 0 404 -022/20 محل نص  )دسترسی آسان(

 -65/0 -77/0 -709/0 0 404 -688/22 فوا  درارگرفتن مقابل کیوسک

 -80/0 -92/0 -859/0 0 404 -741/27 ارتباو با متصد  

 36/0 24/0 304/0 0 404 847/9 ها روشنایی محی  کیوسک
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 ... در ها  راهنما بررسی تأثیر کارکردها  طراحی صنعتی کیوسک

 

  ___________________________________________________ نییجه 
ها  راهنماا در حارم    تأثیر کارکرد کیوسکدر این پژوه  

هاا   . یافتاه شاد بررسی ند  زائران بر رضایتم (ع)امام رضا
شده را اثبات کردند و مشاخص   مارحها   فرضیه ،پژوه 

از طریااق مناساا  اطالعااات ارائااۀ شااد بااین عملکاارد و  
با میازان رضاایتمند  زائاران ارتبااو     ها  راهنما  کیوسک

 ،ها تر کیوسک با کارکرد هرچه مناس  دار وجود دارد وامعن
بد. باا توجاه باه ماالعاات     یا افزای  می میزان رضایتمند 

مشخص شد رعایت معیارها و مالحاات گوناگون طراحی و 
سا،ت، اصول ارگونومی و آنتروپومتر ، استفاده از ماواد و  

کااربردن     و باه نگهدارو  یابی صحیح مصالح مناس ، مکان
ها، موج  کارکرد صاحیح   شناسی در کیوسک اصول زیبایی
 شود.  می رضایتمند  بیشتر زائران ،و درنهایت

رساانی   اطالعطی پژوه ، میزان رضایتمند  زائران از 
موجاود سانجیده    ها  راهنما  کیوسکدر حرم و کارکرد 

زائران از  ،حاضر  شد و این نتیجه حاصل گردید که در حال
از  یرضاایت نا. همچنین رسانی در حرم رضایت ندارند اطالع

ایان   در   راهنما نیز وجود دارد کهها کارکردها  کیوسک
. سات ها کیوساک بیشترین نارضایتی از کارکرد عملای   ،بین

، تنهاا از  ها  فرعای مرباوو باه کاارکرد عملای      صدر شا،
ها در ش  رضایت وجود دارد و از ساایر   میزان روشنایی آن

گارفتن در    عوامل مانناد تعاداد، محال نصا ، فواا  دارار      
وجاود دارد.  نارضایتی  ارتباو با متصد ها و  مقابل کیوسک

ها و تعاداد   شود محل نص  کیوسک پیشنهاد می ،این رو از
هااا   بااا شااا،صهااا  ازهو ابعاااد و انااد بررساای شااودهااا  آن

 آنتروپومتر  گروه هدف هماهنگ گردد.  
ها  تحقیق مشخص کردند زائران غیر از زیباایی   یافته

از سااایر کارکردهااا   ،هااا کاررفتااه در کیوسااک مصااالح بااه
و بیشاترین نارضاایتی از   د هستنشناسی نیز ناراضی  زیبایی

. بارا   استها با محی  حرم  هماهنگی فرم و رنگ کیوسک
هاا باا محای      و هماهنگی هرچاه بیشاتر آن  نقص رفع این 

حرم، الزم است عناصار معماار  اساالمی و فارم، رناگ و      
. بااا شااوداسااتفاده حاارم رضااو   هماهنااگ بااا   مصااالح
باا   ،ها  موجاود  کیوسک ها  و ضعف ها شدن دوت مشخص

و  هاا  شده، رفاع ضاعف   محاسبهجه به میزان رضایتمند  تو
هاایی کاه میازان رضاایتمند  از      شا،ص ها  تقویت دوت

تااوان در جهاات هرچااه   ماای ،هااا بیشااتر بااوده اساات  آن
ها در حارم ماهار و بسا  آن باه      ترکردن کیوسک مناس 
 ،کاه در پای آن  هاا  ماؤثر  برداشات     گامز محی  ،ار  ا

 دارد. را در بر ها زائر و مجاور رضایت میلیون

  

 ها نسشت پی
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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