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 چکیده

توانند اطالعات زیادی را در یک نظر، به بیننده منتقل کنند. و می اندانتقال پیام طراحی شده منظوربهنمادهای تصویری ابزارهای مهمی هستند که  :زمینه و هدف

 زانیاهساتند کاه بار م ییهاایژگایو یو نمادهاا دارا عالئماز اهمیت باالیی برخوردار است.  کنندمیدرک صحیح این عالئم، زمانی که اطالعات ایمنی را منتقل 
شاامل: واععای باودن، پیگیادگی، معنااداری،  مهم عالئام یشناخت یژگیو پنج 1990مک دوگال و همکاران در سال  است. مؤثر هاآن کاربردپذیریو  یریپذدرک

عالئام  یشاناخت هاایویژگی یابیاارز یبرا دوگال مک پرسشنامه یفارس نسخه ییایپا و ییروا یابیارز هدف با مطالعه نیاکردند.  ی، معرفآشنایی و فاصله معنایی
 .انجام شده است ترافیکی

 صاوری . روایایدیاترجماه گرد یباه فارسا یسایاز زباان انگل Backward-Forwardپرسشنامه با استفاده از روش اساتاندارد  ینسخه اصل: روش بررسی

نسابت و شااخص روایای محتاوایی همگناین  سپس .زمینه ارگونومی، ارگونومی شناختی، طراحی و آمار تعیین شدنفر متخصص در  8 نظرات با توجه به پرسشنامه
نفار از کارکناان دانشاگاه  80 نیپرسشانامه در بابررسی در این مطالعه انتخاب شد.  منظوربهعالمت  25پرسشنامه محاسبه گردید.  متوسط شاخص روایی محتوای

پنج ویژگی: واععی باودن، پیگیادگی، معنااداری، آشانایی و فاصاله  ازنظرکنندگان هر عالمت را . شرکتدیگرد عیتوز رانیا یدرمان یاشتو خدمات بهد یعلوم پزشک
محاسبه شد همگناین از  کرونباخ یآلفا بیاز ضر با استفاده پرسشنامه یدرون یپرسشنامه و سازگار ییایپا تعیین کردند. بندیرتبه 100تا  0از  ذهنی طوربهمعنایی، 

 .پایایی پرسشنامه استفاده شد در ثبات سنجش منظوربهای خوشه درون همبستگی شاخص و محاسبه آزمون باز - روش آزمون

 یایروا شاخص. شدند رفتهیپذ کامل طوربه و بودند رشیپذ حد از باالتر یمحتوا ییروا نسبت نمره یدارا یشناخت هایویژگی پرسشنامه یهاپرسش تمام: هایافته

 ایخوشاه درون یهمبستگ شاخص و 922/0 معادل پرسشنامه کرونباخ یآلفا بیضر. بود 19/0 عبول مورد نمره از باالتر هاپرسش یتمام یبرا پرسشنامه ییمحتوا
(ICC )آمد به دست 995/0 برابر. 

کاه  است یشناخت هایویژگی یابیارز یبرا اعتمادعابل یابزار تصویری، عالئم یشناخت هایویژگیپرسشنامه  یکه نسخه فارس داد نشان مطالعه نیا: گیرینتیجه

 در کشاورهای فارسای زباانعالئام ترافیکای  یشاناخت هایویژگی یابیارزدر حوزه  یآت یهانسخه در پژوهش نیتوان از ایبوده و م ییباال ییایو پا ییروا یدارا
 .استفاده نمود

 

 .یکیتراف عالئم ،یشناخت هایویژگی ،ییایپا ،ییروا: هاکلیدواژه

 مقدمه
 ظورمنبهتصویری ابزارهای مهمی هستند که  نمادهای
اطالعات زیادی را  توانندمیو  اندشدهطراحیانتقال پیام 

همگناین  هااآندر یک نظر، باه بینناده منتقال کنناد. 
اطالعات را به افارادی کاه عاادر باه خوانادن  توانندمی

. درک صاحیح [1] نادینماعبارات متنی نیستند، منتقال 
 کننادمیاین عالئم، زمانی که اطالعات ایمنی را منتقل 

عادم درک  کهطوریبهاز اهمیت باالیی برخوردار است، 
تواند منجر باه آسایب و درست عالمت توسط افراد، می

نمادهاا و  حتی مرگ شود. به علت نقش مهام و مسالم

عالئم تصویری در ارتباطی که باا ایمنای افاراد دارناد، 
چگااونگی  منظوربااه المللاایبیناسااتانداردهای ملاای و 
م بنا شده است ازجمله: اساتاندارد ارزیابی درک این عالئ

ANSIz535.3 توسط موسسه اساتاندارد ملای آمریکاا 
(ANSI) (American National Standards 

Institute ) عبولعابالکه حداعل میازان درک پاذیری 
توسااط  ISO3864و  [2] %85 باارای هاار عالماات را،

 ISO (Internationalاسااتاندارد  المللاایبینسااازمان 
Organization for Standardization ) کاه حاداعل

 %01 برای هر عالمات را عبولعابلمیزان درک پذیری 
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 انو همکاری طاهر فرشته 22

 .[3] اندکردهدرصد اعالم 
 زانیهستند که بر م هاییویژگی دارایو نمادها  عالئم
از  یاسات. برخا مؤثر هاآن کاربردپذیریو  یریدرک پذ

که در ارتباط باا  یاتیمانند رنگ و خصوص هاویژگی نیا
 ب،یاشاکل و ترک ازجملاه آیادمینمادها به دست  ریسا

مااک هسااتند.  گیریاناادازهو  شناساااییعابل راحتیبااه
 یشاناخت یژگیو پنج 1990و همکاران در سال  1دوگال

و درک  یریکاربردپذ زانیبر م هاآن تأثیر که مهم عالئم
 یبرخاوردار اسات، معرفا ییبااال تیااز اهم زین یریپذ

از واععای باودن،  انادعبارت هااویژگیایان  .[4]کردند 
پیگیدگی، معناداری، آشانایی و فاصاله معناایی. واععای 

و افارادی  هاامکاناشیاء،  دهندهنشانبودن یعنی عالئم 
آشنا هستیم. پیگیدگی  هاآنباشند که در دنیای واععی با 

عالئم به این معناست که هرچه عالئم شامل جزئیات و 
بودن به  دارمعنیهستند.  ترپیگیدهیشتری باشند، اجزاء ب

چگونگی دریافت و درک معانی عالئم از سوی کااربران 
فاصله معنایی یعنی رابطه بین آنگه در عالئم  اشاره دارد.
منتقل کناد.  خواهدمیو اطالعاتی که  آیدمیبه تصویر 

فاصااله معنااایی، لزوماااد متاارادف معناااداری نیساات، 
رخی عالئم راهنمایی و راننادگی ممکان ب مثالعنوانبه

فاصله معنایی زیاد بین آن عالئم و پیاام  رغمعلیاست 
دارند  هاآن، به دلیل آشنایی که رانندگان با موردنظرشان

برایشان معنادار باشند. آشنایی میزان تکارار مواجهاه باا 
کاه عملکارد  دهادمیعالئم است، این ویژگای نشاان 

طور چشمگیری بهباود عالئم بهکاربران بعد از یادگیری 
 1999همکاااران در سااال و  . مااک دوگااالیاباادمی

ارزیااابی و تعیااین کمیاات ایاان  منظوربااه ایپرسشاانامه
 یط شناختی عالئم تصویری هایویژگییعنی  هاویژگی

طراحای نمااد صاورت دادناد،  239 یکه بر رو یقیتحق
 .[5]کردند 
 یریپاذ حادس یرو باردر مطالعاه خاود  نیهو آ چن
 هاایویژگیدادناد کاه  نشان عیدر صنا یمنیا ینمادها
 یدارا نمادهاای ماؤثرارتبااط  ایجااد درعالئم  یشناخت

 نیهمگنا. کننادمی یبااز یمهما نقش یمنیا هایپیام

                                                           
1 McDougall 

 تاا شاودمی سابب عالئام یشناخت هایویژگی به توجه
. شاود ترساده هاآن از استفاده و شده ترکاربرپسند عالئم

 سبب دارد سروکار یمنیا با که یعالئم مورد در امر نیا
 .[0] گرددمی حوادث و سوانح خطر کاهش
و  یریکااربر آشانا باشاد، درک پاذ یعالئم برا یوعت

 ازآنجاکااه عالوهبااه ،یاباادمی شیآن افاازا یریکاربردپااذ
باین  ترینزدیکبتوان ارتباط  شودمیبودن سبب  واععی

 حادس و افراد برعرار کارد لاذا هامکانعالمت و اشیاء، 
 کاربردپااذیری آن دنبااال بااه و یریپااذ درک ،یریپااذ

 از تریپاایین درجاه عالوهبه. شودمی شتریبنیز  عالمت
و عالئاام  نمایاادمیدرک را کمتاار  یخطااا ی،دگیااگیپ

 کی یمعنادار. شوندمی رفتهیدرک و پذ ترراحت ،ترساده
اسات  یبا آن و سهولت مرتبط ریتصاوبه  یعالمت بستگ

در ذهن شاخص مشخصی را معنا و مفهوم  تواندمیکه 
 یریسبب درک پذ ،باالتر یمعنادار بنابراین متبلور سازد.

 اییکاه فاصاله معنا یعالئما نیهمگنا. شاودمیبهتر 
مفهاوم در  کیاکه با  رودمیتصور  یعنیدارند،  یکمتر

 .[1] شوندمی درک بهتر ،دنارتباط باش
 ازنظاراز عالئم هساتند کاه  یگروه ،ترافیکی عالئم

انتقاال  یبارا یضارور یابزارهاا و ،باوده مهام یمنیا
 ،عالئم بر اساس عملکرد نیهستند. ا یکیاطالعات تراف

 عالئام، یانتظاام شاامل عالئام ،یبه ساه گاروه اصال
 .[8] شوندمی بندیتقسیم یاخبار عالئم و یاخطار

کااه درک عالئاام  دهاادمیمطالعااات مختلااف نشااان 
ترافیکی در بین مردم کشورهای مختلف یکسان نیسات 

نشاان داده  نیهمگنا یکیمورد عالئم تراف در. [9-12]
 ،یهشدار) یکیتراف، نوع عالمت شرایط آموزش شده که

سن و ) یفرد یرهایمتغ ،(یو امداد ییراهنما ت،یممنوع
 تااأثیر زیاان (.و.. یرانناادگ نامااهگواهیجاانس، داشااتن 

 نیا هاییافته .[11،13]دارند  هاآن بر درک توجهیعابل
 و یمنایعالئام ا واردکاردنکاه  دهدمینشان  مطالعات

 ازین یفرهنگ هایتفاوت لیبه دل کشورها ریسا از یتیامن
 نیا سازیبومی است ممکنو  دارد تریدعیق یبررس به

 .[10]باشد  یمختلف ضرور ینمادها در کشورها
 رانیااا ،یشاارع ترانااهیمنطقااه مد یکشااورها نیدر باا

در  .از تصاادفات را دارد یناش ومیرمرگ زانیم نیشتریب
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آمار فوت حاوادث  ،هاراه یمنیا یگزارش جهان نینخست

باود )ساال  حادثاه 918 نفار درهزار  22 رانیا یکیتراف
 249 در هزار نفر 23گزارش به  نیدر دوم . این آمار(80

 .[15و  14] رسید 89 در سالتصادف 
در کشور ایران عالئم ترافیکی مورد استفاده، بر مبنای 

 نیاا .[10]اسات  وین طراحای شاده 1908کنوانسیون 
 یفارسا نساخه ییایاپا و ییروا یابیارز هدف با مطالعه

ترافیکای  عالئام یشناخت هایویژگی یابیارز پرسشنامه
 انجام شده است.

 
 بررسی روش

 یابیارزی برا ایسنجه یشناخت هایویژگیپرسشنامه 
 هاایویژگی. ایان باشادمیپنج ویژگی شناختی عالیم 

، ییآشاانا پیگیاادگی،واععاای بااودن، شااامل: شااناختی 
هار  کنندگانشرکت. باشندمی معنایی فاصلهو  معناداری

تاا  0از  ذهنای طورباه این پنج ویژگی، ازنظرعالمت را 
شامل موارد زیار  بندیرتبه. این کنندمی بندیرتبه 100

 است:
واععای = بسایار آشانا(، 100، ناآشنا= بسیار 0) ییشناآ

 (،واععاای عطعاااد=  100، غیرواععاای عطعاااد=  0) بااودن
= بساایار ساااده(،  100= بساایار پیگیااده،  0) یدگیااگیپ

کاماال  طوربااه=  100، معناایبی کااامالد=  0معنااادار )
بسایار معناایی  ارتبااط= 0معناایی ) فاصالهو  (دارمعنی

 .(مرتبط عطعاد=  100ضعیف، 
: شاناختی هاایویژگیتهیه نسخه فارسی پرسشنامه  
 اصالیزبان از پرسشانامه هر ترجمه نسخه یهیته یبرا
وجاود دارد.  یو ضارور یدو مرحله اصال گر،ید زبان به

نساخه  1شاناختیزبان یایکاه در آن روا مرحله ترجماه
 هااایویژگی یابیااارز ،و مرحلااه دوم شااودمی یبررساا
 مکمال مرحلاه دو هار. اسات پرسشانامه 2شناختیروان

 نساخه باودن معاادل از ناانیاطم یبارا و بوده گریکدی
 .[11]هستند  یضرور یاصل نسخه با ترجمه

 مرحلاه انجاام و حاضار مطالعاه یاجرا در عدم نیاول
 یابیاپرسشانامه ارز ینساخه اصال ،شاناختیزبان ییروا

                                                           
1 Linguistic Validity 
2 Psychometric Validation 

با استفاده از روش استاندارد  ،عالئم یشناخت هایویژگی
Backward-Forward یبااه فارساا یساایاز زبااان انگل 

 .[21-18] دیگردترجمه 
 کیا توسط پرسشنامه یاصل نسخه ابتدا روش نیا در

 ترجماه یفارسا به یسیانگل از ،یسیانگل زبان متخصص
 کیااپرسشاانامه توسااط  3وارون یترجمااه سااپس. شااد

حصاول  یبارا تیاصاورت گرفات. در نها گریمترجم د
معااادل  یساایانگل ینسااخههاار دو  نکااهیاز ا نااانیاطم

دارناد، نساخه ترجماه  یکساانی ییو بار معنا گرندیکدی
 انتخااب از پاس و دیاگرد سهیمقا یوارون با نسخه اصل

 باا و کلماات یبارا مناساب یاصطالح و ییمعنا معادل
 باا پرسشانامه ساازیمتناسب منظورباه یراتاییتغ جادیا

 .دیگرد هیته ،ترجمه یینها ینسخه ،یکیتراف عالئم

 یصاور روایای نیایتع یبرا :پرسشنامه ییروا یبررس
در  ینمتخصصا از نفر 8 اریاخت در پرسشنامه پرسشنامه،

عارار  یو طراح ی، آمارارگونوم ،یشناخت یحوزه ارگونوم
عدم  زانیم ،یخواسته شد سطح دشوار هاآنگرفت و از 

کلمات  یدر معان ییوجود نارسا ایتناسب، ابهام عبارات و 
 یجزئ یراتییتغ صورتبهنظرات آنان  و کنند مشخص را

 .در پرسشنامه اعمال شد
 رودمیبا هدف استنباط سازی به کار  ،روایی محتوایی

در راساتای شناساایی  اییافتاهنظامهدفمناد و  طوربهو 
 نیا. در ا[22] داردبرمیخاص یک پیام گام  هایویژگی
اسااس روش ارائاه شاده  بار یروایای محتاوای ،مطالعه

 .[23]شد  ی( بررس1915) 4توسط الوشی
گروه متخصصان  اریدر اخت ،پرسشنامهبدین ترتیب که 

نظر خاود  قیدع طوربهخواسته شد  هاآنعرار گرفت و از 
 ،"یضارور"عضااوتی  اسیمق سهدر  آیتمرا دربااره هر 

 مشااخص "غیرضااروری" و "غیرضااروری امااا دیاامف"
نمایند. اگرچاه روش پیشانهادی الوشی حاداعل تعاداد 

 مطالعاه نیاا دراماا  ،[23] کندمینفر اعاالم  4اعضا را 
 نسبت. سپس شد گرفته نظر در نفر 8 پانل یاعضا تعداد

 شد. محاسبه [23] یالوشبر اساس فرمول  5محتوا ییروا

                                                           
3 Back translation 
4 Lawshi 
5 Content Validity Ratio 
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(1) 

ne  را سااؤالتعادادی از اعضااای پانال اساات کااه آن بعاد یااا 

 نظر افرادتعداد کل  دهندهنشان n  و انددادهتشخیص  "ضروری"

 دهنده است.
 ییشاخص روا 1باسل و والتز سپس با استفاده از روش

S-) 2و متوسااط شاااخص روایاای محتااوا (CVI) محتااوا

CVI/Ave ) این صاورتبه  .[8]شد پرسشنامه محاسبه 
و  4و سادگی 3میزان ارتباطکه از متخصصان خواسته شد 

ابزار را در یک طیف لیکارت  سؤاالتهریک از  5وضوح
مربوط بودن، ساده در زمینه  سؤالبرای هر  چهارعسمتی

 بودن و واضح بودن مشخص نمایند.
(2) 

 
 شاخص جهت محاسبه ،پرسشنامه مجدداد منظور نیبد
داده شاد و از  ،شاده ذکر نیبه متخصص ییمحتوا ییروا

 در، ساؤاالتاز  کیاآنان خواسته شد که در ماورد هار 
نسابتاد واضاح و  ،واضاح ،واضح کامالدمقیااس لیکارت )

متوساط شااخص در پایاان  .دهناد ازیامت (ستیواضح ن
( پرسشنامه نیز محاسابه CVI/Ave-S) 0روایی محتوای

 شد.

 هاایویژگی یابیاارز یبارا :بررسی پایایی پرسشنامه
پرسااش در  5،یکاایتراف عالئاام هاار یااک از یشااناخت

؛ دارد وجودعالئم  یشناخت هایویژگی یابیپرسشنامه ارز
در  انتخااب شاده، یکایعالمات تراف 25 یبارا بنابراین

 پرسااش در پرسشاانامه وجااود داشاات. 125مجمااوع 
نفار از کارکناان دانشاگاه علاوم  80 نیپرسشنامه در با

 .دیاگرد عیتوز رانیا یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

                                                           
1 Waltz and Basel 
2 Scale-level Content Validity Index/ Averaging Calculation 

Method 
3 Relevancy 
4 Simplicity 
5 Clarity 
6 Scale-level Content Validity Index/ Averaging Calculation 

Method 

 یدرونا یساازگار و پرسشنامه ییایپا به بردن یپ یبرا
 سانجش منظورباهو  کرونباخ یآلفا بیضر از پرسشنامه

 باااز - از روش آزمااون هاپرسشاانامهپایااایی  در ثبااات
 8ایخوشاه درون همبستگی شاخص و محاسبه 1آزمون

(ICC) .دو در پرسشانامه روش، ایان در استفاده گردید 

 داده مشاابه شارایط تحات واحاد، گاروه یاک باه نوبت
 در. شاوندمی مقایساه هام باا حاصل نمرات و شودمی

 دو اجرای از حاصل نمرات بین همبستگی ضریب نهایت

 امتیاازات شاباهت چگاونگی تاا شاده برآورد آزمون بار

 کار به پایایی ب ثبات درضری عنوانبه و گردد مشخص

 حادی تاا باید آزمون دو بین زمانی فاصله. [24] رودمی
 از و بیفتاد اتفاق ابزار عبارات فراموشی طرفی از که باشد

 که ندهد رخ گیریاندازه مورد پدیده در تغییر دیگر طرف

اناد هکارد پیشانهاد ماه یک تا هفته دو بین را فاصله این
 .[20و  25]

نفاار از  80بااه ایاان منظااور پرسشاانامه مااذکور، بااین 
 یو خادمات بهداشات یکارکنان دانشاگاه علاوم پزشاک

شادند. توزیع و پس از تکمیال، گاردآوری  رانیا یدرمان
ها مجدد توسط همان بعد از گذشت دو هفته، پرسشنامه

عبلی تکمیل گردیدناد. پاس از ورود اطالعاات در  افراد
 درون همبساتگی شااخص، 22نسخه  SPSS افزارنرم

تعیااین ضااریب همبسااتگی  منظوربااه نماارات خوشااه
 اطالعات حاصل از دوبار آزمون، محاسبه گردید.

 
 هایافته

در  :روایی محتوایی پرسشنامهو شاخص  بررسی نسبت
این مطالعه با توجه به تعداد متخصصاینی کاه ساؤاالت 

نفر( حاداعل  8دادند )مورد ارزیابی عرار  را این پرسشنامه
پرسشانامه  هایپرسشتمام  که عبولعابل CVRمقدار 

که در  طورهمان. [23]بود  15/0داشتند، برابر با باید می
 ییمحتوا رواییاز  سؤاالتتمام  شودمی دهید (1جدول )
 در پرسشانامه هایپرسش همه و بودند برخوردار باالیی

 .ندشد رفتهیپذ یفارس زبان
 S-CVI)متوسط شااخص روایای محتاوی  ،در انتها

                                                           
7 Test- Retest 
8 Interclass Correlation Coefficient 
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Ave)  بود  928/0 این مقدار برابر بانیز محاسبه شد که
 داشت.عرار  عبولعابلکه در محدوده 

 ییمحتااوا یاایروا شاااخص دهندهنشااان 2 جاادول
عالئام اسات.  یشاناخت هاایویژگی یابیپرسشنامه ارز

 ییشاخص روا شودمی دهیجدول د نیکه در ا طورهمان
باالتر از نمره ماورد عباول  سؤاالتتمام  یبرا ییمحتوا

 .بود [21] 19/0
باا  ،پرسشنامه پایایی یبررس :بررسی پایایی پرسشنامه

 یآلفااا بیضاار اباازار و یاسااتفاده از روش ثبااات داخلاا
 پرساش 125 ینماره بارا نیاکرونباخ محاسابه شاد. ا

 عبولعابال زانیاباود کاه از م 922/0معادل  ،پرسشنامه
 .بود شتریب اریبس، 1/0

 (ICC) ایهمگنین شاخص همبستگی درون خوشاه

دهنده ثبات پایایی و آمد که نشان به دست 995/0برابر 
 ICCعابلیت تکرارپذیری باالی پرسشانامه اسات، زیارا 

 شاودمیمیازان ثباات مطلاوب  عنوانباه، 8/0باالتر از 
[28]. 

 
 گیرینتیجهبحث و 

 ارییبس مختلف، علوم در قاتیتحق گسترش با امروزه

 ماورد ها،پرسشنامه چون ییابزارها قیطر از هادهیپد از

 ماورد جامعاه ای افراد رفتار بتوانند تا ردیگیم عرار مطالعه
 از ارییبسا ازآنجاکاه. نادینما ساازییکما را مطالعاه

ترجماه  ،شاودمی انجام هاپرسشنامه اساس بر قاتیتحق
 ناپاذیراجتناب اماری ابزارها نیا ییروا و ییایپا یبررس

 .[29،30]است 

 های شناختیویژگیپذیرش یا رد سواالت پرسشنامه  جیو نتا (CVR) محتوا یینسبت روا -1 جدول

 پذیرش یا رد CVR سوال شماره

 این عالمت از نظر شما چقدر آشنا است؟ 1

 آشنا بودن یعنی میزان تکرار مواجهه با یک عالمت()

 پذیرش 0/1

 این عالمت از نظر شما چقدر واععی است؟ 2

انتزاعی در نظر )واععی بودن یعنی داشتن ارتباط آشکار با دنیای واععی و عالئمی که این ارتباط را نشان ندهند 
 گرفته می شوند.(

 پذیرش 0/1

 این عالمت از نظر شما چقدر ساده است؟ 3

و اگر شامل اجزاء و جزئیات کمی باشد ساده در نظر  )اگر یک عالمت شامل اجزاء و جزئیات زیادی باشد پیگیده
 گرفته می شود.(

 پذیرش 0/1

 این عالمت از نظر شما چقدر معنی دار است؟ 4

 بودن یعنی یک عالمت تا چه حد از نظر ناظر عابل فهم است.( )معنی دار
 پذیرش 0/1

 این عالمت از نظر شما چقدر نزدیکی معنایی دارد؟ 5

)نزدیکی معنایی یعنی آنگه از عالمت برداشت می شود تا چه حد با اطالعاتی که عالمت که می خواهد انتقال دهد 
 نزدیک است.(

 پذیرش 8/0

 

 یشناخت یهاویژگی (CVI)محتوا  ییشاخص روا -2جدول 

 پذیرش یا رد CVI سوال شماره

 این عالمت از نظر شما چقدر آشنا است؟ 1

 )آشنا بودن یعنی میزان تکرار مواجهه با یک عالمت(

 پذیرش 9/0

 این عالمت از نظر شما چقدر واععی است؟ 2

 که این ارتباط را نشان ندهند انتزاعی در نظر گرفته می شوند.()واععی بودن یعنی داشتن ارتباط آشکار با دنیای واععی و عالئمی 
 پذیرش 91/0

 این عالمت از نظر شما چقدر ساده است؟ 3

 (و اگر شامل اجزاء و جزئیات کمی باشد ساده در نظر گرفته می شود. اگر یک عالمت شامل اجزاء و جزئیات زیادی باشد پیگیده) 
 پذیرش 91/0

 شما چقدر معنی دار است؟این عالمت از نظر  4

 معنی دار بودن یعنی یک عالمت تا چه حد از نظر ناظر عابل فهم است.()
 پذیرش 9/0

 این عالمت از نظر شما چقدر نزدیکی معنایی دارد؟ 5

 است.()نزدیکی معنایی یعنی آنگه از عالمت برداشت می شود تا چه حد با اطالعاتی که عالمت که می خواهد انتقال دهد نزدیک 
 پذیرش 9/0
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 اثار بررسایو همکااران کاه باه  مارادی در مطالعه

 باه توجاه با پیام انتقال در ایمنی تابلوهای شناختیروان

 پتروشایمی صانعت یاک در تابلوها طراحی هایویژگی
شاناختی ماک  هاایویژگیپرداختند، نیز از پرسشانامه 

شناختی عالئم ایمنی  هایویژگیتعیین  منظوربهدوگال 
در زباان  نامهپرسشا ایان رواییصنعتی استفاده شد، اما 

فارسی مورد بررسای عارار نگرفات و باه روایای آن در 
 تابلوهاای زدن حادس نمارات با رابطه در چان مطالعه

 و شاناختی نشاانه هایویژگی به توجه با صنعتی ایمنی
 هایساال در .[31]شاد  اشااره کاربران نگرآینده عوامل

 یشناخت هایویژگی یابیارز یپرسشنامه برا نیاز ا ریاخ
 باا هااآنو ارتبااط  مختلف هایزمینهدر نمادین عالئم 
 یریپاذ حادس یبررسا دنامانعالئام  هایویژگیسایر 
 حدس ،[32] هاآن یطراح اتیخصوص و یکیتراف عالئم

عالئام  یریپذ حدس ،[33] یصنعت یمنیا عالئم یریپذ
عالئام  یطراحا هاایویژگی یبررس و [1]معدن  یمنیا

 .[34]نمودند  استفاده ییدارو یریتصو
 نسابت یدارا پرسشنامه نیا که داد نشان مطالعه نیا
 ،آن هایپرسش یهمه یبرا ،باال اریبس ییمحتوا ییروا

آن  ییمحتاوا یایاست و شاخص روا زین یدر زبان فارس
از حااد  یدر نسااخه فارساا هاپرسااشهمااه  یباارا زیاان

پرسشانامه  نیاا یلذا نسخه فارس بود. شتریب ،عبولعابل
آزماون  ز،یان ییایااست. از لحاظ پا ییباال ییروا یدارا

 نیاا یدرصاد بارا 92 ییروا زانیم مؤید کرونباخ یلفاآ
 پرسشنامه بود.

 ینمود که نسخه فارسا گیرینتیجه توانمی در پایان
 اعتمادعابل یابزار ،عالئم یشناخت هایویژگیپرسشنامه 

 یکه دارا استعالئم  یشناخت هایویژگی یابیارز یبرا
نساخه در  نیااز ا توانمیبوده و  ییباال ییایو پا ییروا

 یشاناخت هایویژگی یابیارزدر حوزه  یآت هایپژوهش
 استفاده نمود.عالئم تصویری  عالئم ترافیکی و سایر
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Abstract 

Background and aims: The symbolic signs are important tools, designed to convey a 

message and can transmit a lot of information to the viewer at a glance. Understanding of 

symptoms is very important especially when they transmit safety information. Signs and 

symbols have characteristics which affect understanding of them. McDougall et al 

introduced the five key cognitive features of symbolic signs including: concreteness, 

complexity, meaningfulness, familiarity and semantic distance. This study aimed to assess 

the validity and reliability of the Persian version of McDougall questionnaire for assessing 

cognitive features of traffic signs. 

Methods: The original questionnaire was translated from English to Persian by method of 

Backward-Forward. 8 experts helped to determine the face validity of the questionnaire.For 

Content Validity Ratio and Content Validity Index, Lavshy and waltz-Basel methods were 

considered and also Scale-level Content Validity Index was determined. The questionnaire 

was designed for 25 signs and 80 subjects participated in this study. The participants 

subjectively rated five features of each sign from 0 to 100. The reliability and internal 

consistency of questionnaire were defined by Cronbach's alpha coefficient. Finally, using 

test–retest and intra-cluster correlation index, stability of questionnaire was reached. 

Results: All questions of cognitive characteristics questionnaire had score higher than the 

acceptable content validity ratio and completely accepted. Content validity index of 

questionnaire for all the questions were above 0.79 or acceptable score. Scale-level Content 

Validity Index was 0.928. Inter-cluster correlation index was 0.995 and Cronbach's alpha 

coefficient was equal to 0.922. 

Conclusion: This study showed that the Persian version of cognitive features of traffic signs 

is a reliable tool for evaluating of cognitive features which has high reliability and validity 

and can be used in the evaluation of cognitive features of traffic signs in Persian language 

countries. 
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