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بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی ویژگیهای شناختی عالئم تصویری
فرشته طاهری ،1مهناز صارمی ،*2یوسف فقیه نیا

ترشیزی3

تاریخ دریافت94/10/13 :

تاریخ ویرایش95/05/11 :

تاریخ پذیرش95/00/00 :

چکیده
زمینه و هدف :نمادهای تصویری ابزارهای مهمی هستند که بهمنظور انتقال پیام طراحی شدهاند و میتوانند اطالعات زیادی را در یک نظر ،به بیننده منتقل کنند.
درک صحیح این عالئم ،زمانی که اطالعات ایمنی را منتقل میکنند از اهمیت باالیی برخوردار است .عالئم و نمادهاا دارای ویژگایهاایی هساتند کاه بار میازان
درکپذیری و کاربردپذیری آنها مؤثر است .مک دوگال و همکاران در سال  1990پنج ویژگی شناختی مهم عالئام شاامل :واععای باودن ،پیگیادگی ،معنااداری،
آشنایی و فاصله معنایی ،معرفی کردند .این مطالعه با هدف ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مک دوگال برای ارزیاابی ویژگیهاای شاناختی عالئام
ترافیکی انجام شده است.
روش بررسی :نسخه اصلی پرسشنامه با استفاده از روش اساتاندارد  Backward-Forwardاز زباان انگلیسای باه فارسای ترجماه گردیاد .روایای صاوری
پرسشنامه با توجه به نظرات  8نفر متخصص در زمینه ارگونومی ،ارگونومی شناختی ،طراحی و آمار تعیین شد .سپس نسابت و شااخص روایای محتاوایی همگناین
متوسط شاخص روایی محتوای پرسشنامه محاسبه گردید 25 .عالمت بهمنظور بررسی در این مطالعه انتخاب شد .پرسشانامه در باین  80نفار از کارکناان دانشاگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران توزیع گردید .شرکتکنندگان هر عالمت را ازنظر پنج ویژگی :واععی باودن ،پیگیادگی ،معنااداری ،آشانایی و فاصاله
معنایی ،بهطور ذهنی از  0تا  100رتبهبندی کردند .تعیین پایایی پرسشنامه و سازگاری درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد همگناین از
روش آزمون  -باز آزمون و محاسبه شاخص همبستگی درون خوشهای بهمنظور سنجش ثبات در پایایی پرسشنامه استفاده شد.
یافتهها :تمام پرسشهای پرسشنامه ویژگیهای شناختی دارای نمره نسبت روایی محتوای باالتر از حد پذیرش بودند و بهطور کامل پذیرفته شدند .شاخص روایای
محتوایی پرسشنامه برای تمامی پرسشها باالتر از نمره مورد عبول  0/19بود .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه معادل  0/922و شاخص همبستگی درون خوشاهای
( )ICCبرابر  0/995به دست آمد.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه ویژگیهای شناختی عالئم تصویری ،ابزاری عابلاعتماد برای ارزیابی ویژگیهای شناختی است کاه
دارای روایی و پایایی باالیی بوده و میتوان از این نسخه در پژوهشهای آتی در حوزه ارزیابی ویژگیهای شاناختی عالئام ترافیکای در کشاورهای فارسای زباان
استفاده نمود.
کلیدواژهها :روایی ،پایایی ،ویژگیهای شناختی ،عالئم ترافیکی.

مقدمه
نمادهای تصویری ابزارهای مهمی هستند که بهمنظور
انتقال پیام طراحیشدهاند و میتوانند اطالعات زیادی را
در یک نظر ،باه بینناده منتقال کنناد .آنهاا همگناین
میتوانند اطالعات را به افارادی کاه عاادر باه خوانادن
عبارات متنی نیستند ،منتقال نمایناد [ .]1درک صاحیح
این عالئم ،زمانی که اطالعات ایمنی را منتقل میکنناد
از اهمیت باالیی برخوردار است ،بهطوریکه عادم درک
درست عالمت توسط افراد ،میتواند منجر باه آسایب و
حتی مرگ شود .به علت نقش مهام و مسالم نمادهاا و

عالئم تصویری در ارتباطی که باا ایمنای افاراد دارناد،
اسااتانداردهای ملاای و بینالمللاای بااهمنظور چگااونگی
ارزیابی درک این عالئم بنا شده است ازجمله :اساتاندارد
 ANSIz535.3توسط موسسه اساتاندارد ملای آمریکاا
)American National Standards( (ANSI
 )Instituteکه حداعل میازان درک پاذیری عابالعبول
باارای هاار عالماات را ]2[ %85 ،و  ISO3864توسااط
سااازمان بینالمللاای اسااتاندارد International( ISO
 )Organization for Standardizationکاه حاداعل
میزان درک پذیری عابلعبول برای هر عالمات را %01

_____________________________________________________________________________________________________
 -1کارشناس ارشد ارگونومی ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) دانشیار ،گروه ارگونومی ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایرانm.saremi@sbmu.ac.ir .
 -3دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،تهران ،ایران.
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درصد اعالم کردهاند [.]3
عالئم و نمادها دارای ویژگیهایی هستند که بر میزان
درک پذیری و کاربردپذیری آنها مؤثر اسات .برخای از
این ویژگیها مانند رنگ و خصوصیاتی که در ارتباط باا
سایر نمادها به دست میآیاد ازجملاه شاکل و ترکیاب،
بااهراحتی عابلشناسااایی و اناادازهگیری هسااتند .مااک
دوگال 1و همکاران در سال  1990پنج ویژگی شاناختی
مهم عالئم که تأثیر آنها بر میزان کاربردپذیری و درک
پذیری نیز از اهمیات بااالیی برخاوردار اسات ،معرفای
کردند [ .]4ایان ویژگیهاا عبارتاناد از واععای باودن،
پیگیدگی ،معناداری ،آشانایی و فاصاله معناایی .واععای
بودن یعنی عالئم نشاندهنده اشیاء ،مکانهاا و افارادی
باشند که در دنیای واععی با آنها آشنا هستیم .پیگیدگی
عالئم به این معناست که هرچه عالئم شامل جزئیات و
اجزاء بیشتری باشند ،پیگیدهتر هستند .معنیدار بودن به
چگونگی دریافت و درک معانی عالئم از سوی کااربران
اشاره دارد .فاصله معنایی یعنی رابطه بین آنگه در عالئم
به تصویر میآید و اطالعاتی که میخواهد منتقل کناد.
فاصااله معنااایی ،لزوماااد متاارادف معناااداری نیساات،
بهعنوانمثال برخی عالئم راهنمایی و راننادگی ممکان
است علیرغم فاصله معنایی زیاد بین آن عالئم و پیاام
موردنظرشان ،به دلیل آشنایی که رانندگان با آنها دارند
برایشان معنادار باشند .آشنایی میزان تکارار مواجهاه باا
عالئم است ،این ویژگای نشاان میدهاد کاه عملکارد
کاربران بعد از یادگیری عالئم بهطور چشمگیری بهباود
مییابااد .مااک دوگااال و همکاااران در سااال 1999
پرسشاانامهای بااهمنظور ارزیااابی و تعیااین کمیاات ایاان
ویژگیها یعنی ویژگیهای شناختی عالئم تصویری طی
تحقیقی که بر روی  239نمااد صاورت دادناد ،طراحای
کردند [.]5
چن و آنیه در مطالعاه خاود بار روی حادس پاذیری
نمادهای ایمنی در صنایع نشان دادناد کاه ویژگیهاای
شناختی عالئم در ایجااد ارتبااط ماؤثر نمادهاای دارای
پیامهای ایمنی نقش مهمای باازی میکنناد .همگناین

توجه به ویژگیهای شناختی عالئام سابب میشاود تاا
عالئم کاربرپسندتر شده و استفاده از آنها سادهتر شاود.
این امر در مورد عالئمی که با ایمنی سروکار دارد سبب
کاهش خطر سوانح و حوادث میگردد [.]0
وعتی عالئم برای کااربر آشانا باشاد ،درک پاذیری و
کاربردپااذیری آن افاازایش مییابااد ،بااهعالوه ازآنجاکااه
واععی بودن سبب میشود بتوان ارتباط نزدیکتری باین
عالمت و اشیاء ،مکانها و افراد برعرار کارد لاذا حادس
پااذیری ،درک پااذیری و بااه دنبااال آن کاربردپااذیری
عالمت نیز بیشتر میشود .بهعالوه درجاه پاایینتری از
پیگی ادگی ،خطااای درک را کمتاار مینمایااد و عالئاام
سادهتر ،راحتتر درک و پذیرفته میشوند .معناداری یک
عالمت بستگی به تصاویر مرتبط با آن و سهولتی اسات
که میتواند معنا و مفهوم مشخصی را در ذهن شاخص
متبلور سازد .بنابراین معناداری باالتر ،سبب درک پذیری
بهتر میشاود .همگناین عالئمای کاه فاصاله معناایی
کمتری دارند ،یعنی تصور میرود که با یاک مفهاوم در
ارتباط باشند ،بهتر درک میشوند [.]1
عالئم ترافیکی ،گروهی از عالئم هساتند کاه ازنظار
ایمنی مهام باوده ،و ابزارهاای ضاروری بارای انتقاال
اطالعات ترافیکی هستند .این عالئم بر اساس عملکرد،
به ساه گاروه اصالی ،شاامل عالئام انتظاامی ،عالئام
اخطاری و عالئم اخباری تقسیمبندی میشوند [.]8
مطالعااات مختلااف نشااان میدهااد کااه درک عالئاام
ترافیکی در بین مردم کشورهای مختلف یکسان نیسات
[ .]12-9در مورد عالئم ترافیکی همگناین نشاان داده
شده که شرایط آموزش ،نوع عالمت ترافیکی (هشداری،
ممنوعیت ،راهنمایی و امدادی) ،متغیرهای فردی (سن و
جاانس ،داشااتن گواهینامااه رانناادگی و )...نیااز تااأثیر
عابلتوجهی بر درک آنها دارند [ .]11،13یافتههای این
مطالعات نشان میدهد کاه واردکاردن عالئام ایمنای و
امنیتی از سایر کشورها به دلیل تفاوتهای فرهنگی نیاز
به بررسی دعیقتری دارد و ممکن است بومیسازی این
نمادها در کشورهای مختلف ضروری باشد [.]10
در باین کشااورهای منطقااه مدیترانااه شاارعی ،ای اران
بیشترین میزان مرگومیر ناشی از تصاادفات را دارد .در
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ویژگیهای شناختی عالئم ،با استفاده از روش استاندارد
 Backward-Forwardاز زبااان انگلیسای بااه فارسای
ترجمه گردید [.]21-18
در این روش ابتدا نسخه اصلی پرسشنامه توسط یاک
متخصص زبان انگلیسی ،از انگلیسی به فارسای ترجماه
شااد .سااپس ترجمااهی وارون 3پرسشاانامه توسااط یاک
مترجم دیگر صاورت گرفات .در نهایات بارای حصاول
اطمینااان از اینکااه هاار دو نسااخهی انگلیس ای معااادل
یکدیگرند و بار معنایی یکساانی دارناد ،نساخه ترجماه
وارون با نسخه اصلی مقایسه گردیاد و پاس از انتخااب
معادل معنایی و اصطالحی مناساب بارای کلماات و باا
ایجاد تغییراتای باهمنظور متناسبساازی پرسشانامه باا
عالئم ترافیکی ،نسخهی نهایی ترجمه ،تهیه گردید.
بررسی روایی پرسشنامه :برای تعیاین روایای صاوری
پرسشنامه ،پرسشنامه در اختیار  8نفر از متخصصاین در
حوزه ارگونومی شناختی ،ارگونومی ،آمار و طراحی عارار
گرفت و از آنها خواسته شد سطح دشواری ،میزان عدم
تناسب ،ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات
را مشخص کنند و نظرات آنان بهصورت تغییراتی جزئی
در پرسشنامه اعمال شد.
روایی محتوایی ،با هدف استنباط سازی به کار میرود
و بهطور هدفمناد و نظامیافتاهای در راساتای شناساایی
ویژگیهای خاص یک پیام گام برمیدارد [ .]22در ایان
مطالعه ،روایای محتاوایی بار اسااس روش ارائاه شاده
توسط الوشی )1915( 4بررسی شد [.]23
بدین ترتیب که پرسشنامه ،در اختیار گروه متخصصان
عرار گرفت و از آنها خواسته شد بهطور دعیق نظر خاود
را دربااره هر آیتم در سه مقیاس عضااوتی "ضاروری"،
"مفی اد امااا غیرضااروری" و "غیرضااروری" مشااخص
نمایند .اگرچاه روش پیشانهادی الوشی حاداعل تعاداد
اعضا را  4نفر اعاالم میکند [ ،]23اماا در ایان مطالعاه
تعداد اعضای پانل  8نفر در نظر گرفته شد .سپس نسبت
روایی محتوا 5بر اساس فرمول الوشی [ ]23محاسبه شد.

روش بررسی
پرسشنامه ویژگیهای شناختی سنجهای برای ارزیابی
پنج ویژگی شناختی عالیم میباشاد .ایان ویژگیهاای
شااناختی شااامل :واععاای بااودن ،پیگیاادگی ،آشاانایی،
معناداری و فاصله معنایی میباشند .شرکتکنندگان هار
عالمت را ازنظر این پنج ویژگی ،باهطور ذهنای از  0تاا
 100رتبهبندی میکنند .این رتبهبندی شامل موارد زیار
است:
آشنایی ( =0بسیار ناآشنا =100 ،بسایار آشانا) ،واععای
بااودن ( = 0عطعاااد غیرواععاای = 100 ،عطعاااد واععاای)،
پیگی ادگی ( = 0بساایار پیگیااده = 100 ،بساایار ساااده)،
معنااادار ( = 0کااامالد بیمعناای = 100 ،بااهطور کاماال
معنیدار) و فاصاله معناایی (= 0ارتبااط معناایی بسایار
ضعیف = 100 ،عطعاد مرتبط).

تهیه نسخه فارسی پرسشنامه ویژگیهاای شاناختی:
برای تهیهی نسخه ترجمه هر پرسشانامه از زباناصالی
به زبان دیگر ،دو مرحله اصالی و ضاروری وجاود دارد.
مرحله ترجماه کاه در آن روایای زبانشاناختی 1نساخه
بررساای میشااود و مرحلااه دوم ،ارزیااابی ویژگیهااای
روانشناختی 2پرسشانامه اسات .هار دو مرحلاه مکمال
یکدیگر بوده و بارای اطمیناان از معاادل باودن نساخه
ترجمه با نسخه اصلی ضروری هستند [.]11
اولین عدم در اجرای مطالعاه حاضار و انجاام مرحلاه
روایی زبانشاناختی ،نساخه اصالی پرسشانامه ارزیاابی
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نخستین گزارش جهانی ایمنی راهها ،آمار فوت حاوادث
ترافیکی ایران  22هزار نفار در  918حادثاه باود (ساال
 .)80این آمار در دومین گزارش به  23هزار نفر در 249
تصادف در سال  89رسید [ 14و .]15
در کشور ایران عالئم ترافیکی مورد استفاده ،بر مبنای
کنوانسیون  1908وین طراحای شاده اسات [ .]10ایان
مطالعه با هدف ارزیابی روایی و پایاایی نساخه فارسای
پرسشنامه ارزیابی ویژگیهای شناختی عالئام ترافیکای
انجام شده است.
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( )1
 neتعادادی از اعضااای پانال اساات کااه آن بعاد یااا سااؤال را
"ضروری" تشخیص دادهاند و  nنشاندهنده تعداد کل افراد نظر
دهنده است.

سپس با استفاده از روش والتز و باسل 1شاخص روایی
محتااوا ( )CVIو متوسااط شاااخص روایاای محتااواS-( 2
 )CVI/Aveپرسشنامه محاسبه شد [ .]8به این صاورت
که از متخصصان خواسته شد میزان ارتباط 3و سادگی 4و
وضوح 5هریک از سؤاالت ابزار را در یک طیف لیکارت
چهارعسمتی برای هر سؤال در زمینه مربوط بودن ،ساده
بودن و واضح بودن مشخص نمایند.
( )2

بدین منظور مجدداد پرسشنامه ،جهت محاسبه شاخص
روایی محتوایی به متخصصین ذکر شاده ،داده شاد و از
آنان خواسته شد که در ماورد هار یاک از ساؤاالت ،در
مقیااس لیکارت (کامالد واضح ،واضاح ،نسابتاد واضاح و
واضح نیست) امتیاز دهناد .در پایاان متوساط شااخص
روایی محتوای )S-CVI/Ave( 0پرسشنامه نیز محاسابه
شد.
بررسی پایایی پرسشنامه :بارای ارزیاابی ویژگیهاای
شااناختی هاار یااک از عالئاام ترافیکاای 5،پرسااش در
پرسشنامه ارزیابی ویژگیهای شناختی عالئم وجود دارد؛
بنابراین بارای  25عالمات ترافیکای انتخااب شاده ،در
مجمااوع  125پرسااش در پرسشاانامه وجااود داشاات.
پرسشنامه در باین  80نفار از کارکناان دانشاگاه علاوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران توزیع گردیاد.

یافتهها

1

Waltz and Basel
Scale-level Content Validity Index/ Averaging Calculation
Method
3 Relevancy
4 Simplicity
5 Clarity
6 Scale-level Content Validity Index/ Averaging Calculation
Method
2

دو ماهنامه
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برای پی بردن به پایایی پرسشنامه و ساازگاری درونای
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و باهمنظور سانجش
ثبااات در پایااایی پرسشاانامهها از روش آزمااون  -باااز
8
آزمون 1و محاسبه شاخص همبستگی درون خوشاهای
( )ICCاستفاده گردید .در ایان روش ،پرسشانامه در دو
نوبت باه یاک گاروه واحاد ،تحات شارایط مشاابه داده
میشود و نمرات حاصل باا هام مقایساه میشاوند .در
نهایت ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از اجرای دو
بار آزمون برآورد شاده تاا چگاونگی شاباهت امتیاازات
مشخص گردد و بهعنوان ضریب ثبات در پایایی به کار
میرود [ .]24فاصله زمانی بین دو آزمون باید تاا حادی
باشد که از طرفی فراموشی عبارات ابزار اتفاق بیفتاد و از
طرف دیگر تغییر در پدیده مورد اندازهگیری رخ ندهد که
این فاصله را بین دو هفته تا یک ماه پیشانهاد کاردهاناد
[ 25و .]20
بااه ایاان منظااور پرسشاانامه مااذکور ،بااین  80نفاار از
کارکنان دانشاگاه علاوم پزشاکی و خادمات بهداشاتی
درمانی ایران توزیع و پس از تکمیال ،گاردآوری شادند.
بعد از گذشت دو هفته ،پرسشنامهها مجدد توسط همان
افراد عبلی تکمیل گردیدناد .پاس از ورود اطالعاات در
نرمافزار  SPSSنسخه  ،22شااخص همبساتگی درون
خوشااه نماارات بااهمنظور تعیااین ضااریب همبسااتگی
اطالعات حاصل از دوبار آزمون ،محاسبه گردید.
بررسی نسبت و شاخص روایی محتوایی پرسشنامه :در
این مطالعه با توجه به تعداد متخصصاینی کاه ساؤاالت
این پرسشنامه را مورد ارزیابی عرار دادند ( 8نفر) حاداعل
مقدار  CVRعابلعبول که تمام پرسشهای پرسشانامه
باید میداشتند ،برابر با  0/15بود [ .]23همانطور که در
جدول ( )1دیده میشود تمام سؤاالت از روایی محتوایی
باالیی برخوردار بودند و همه پرسشهای پرسشانامه در
زبان فارسی پذیرفته شدند.
در انتها ،متوسط شااخص روایای محتاوی (S-CVI
Test- Retest
Interclass Correlation Coefficient

7
8

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی ویژگیهای شناختی...

شماره
1

3

4
5

شماره
1
2
3
4
5

این عالمت از نظر شما چقدر آشنا است؟
(آشنا بودن یعنی میزان تکرار مواجهه با یک عالمت)
این عالمت از نظر شما چقدر واععی است؟
(واععی بودن یعنی داشتن ارتباط آشکار با دنیای واععی و عالئمی که این ارتباط را نشان ندهند انتزاعی در نظر
گرفته می شوند).
این عالمت از نظر شما چقدر ساده است؟
(اگر یک عالمت شامل اجزاء و جزئیات زیادی باشد پیگیده و اگر شامل اجزاء و جزئیات کمی باشد ساده در نظر
گرفته می شود).
این عالمت از نظر شما چقدر معنی دار است؟
(معنی دار بودن یعنی یک عالمت تا چه حد از نظر ناظر عابل فهم است).
این عالمت از نظر شما چقدر نزدیکی معنایی دارد؟
(نزدیکی معنایی یعنی آنگه از عالمت برداشت می شود تا چه حد با اطالعاتی که عالمت که می خواهد انتقال دهد
نزدیک است).

پذیرش

1/0

پذیرش

1/0

پذیرش

1/0

پذیرش

0/8

پذیرش

جدول  -2شاخص روایی محتوا ) (CVIویژگیهای شناختی
سوال
این عالمت از نظر شما چقدر آشنا است؟
(آشنا بودن یعنی میزان تکرار مواجهه با یک عالمت)
این عالمت از نظر شما چقدر واععی است؟
(واععی بودن یعنی داشتن ارتباط آشکار با دنیای واععی و عالئمی که این ارتباط را نشان ندهند انتزاعی در نظر گرفته می شوند).
این عالمت از نظر شما چقدر ساده است؟
(اگر یک عالمت شامل اجزاء و جزئیات زیادی باشد پیگیده و اگر شامل اجزاء و جزئیات کمی باشد ساده در نظر گرفته می شود).
این عالمت از نظر شما چقدر معنی دار است؟
(معنی دار بودن یعنی یک عالمت تا چه حد از نظر ناظر عابل فهم است).
این عالمت از نظر شما چقدر نزدیکی معنایی دارد؟
(نزدیکی معنایی یعنی آنگه از عالمت برداشت می شود تا چه حد با اطالعاتی که عالمت که می خواهد انتقال دهد نزدیک است).

) Aveنیز محاسبه شد که این مقدار برابر با  0/928بود
که در محدوده عابلعبول عرار داشت.
جاادول  2نشاااندهنده شاااخص روایاای محتااوایی
پرسشنامه ارزیابی ویژگیهاای شاناختی عالئام اسات.
همانطور که در این جدول دیده میشود شاخص روایی
محتوایی برای تمام سؤاالت باالتر از نمره ماورد عباول
 ]21[ 0/19بود.
بررسی پایایی پرسشنامه :بررسی پایایی پرسشنامه ،باا
اسااتفاده از روش ثبااات داخل ای اباازار و ضااریب آلفااای
کرونباخ محاسابه شاد .ایان نماره بارای  125پرساش
پرسشنامه ،معادل  0/922باود کاه از میازان عابالعبول
 ،0/1بسیار بیشتر بود.
همگنین شاخص همبستگی درون خوشاهای)(ICC
دو ماهنامه

پذیرش یا رد

CVI
0/9

پذیرش

0/91

پذیرش

0/91

پذیرش

0/9

پذیرش

0/9

پذیرش

پذیرش یا رد

برابر  0/995به دست آمد که نشاندهنده ثبات پایایی و
عابلیت تکرارپذیری باالی پرسشانامه اسات ،زیارا ICC
باالتر از  ،0/8باهعنوان میازان ثباات مطلاوب میشاود
[.]28
بحث و نتیجهگیری
امروزه با گسترش تحقیقات در علوم مختلف ،بسیاری
از پدیدهها از طریق ابزارهایی چون پرسشنامهها ،ماورد
مطالعه عرار میگیرد تا بتوانند رفتار افراد یا جامعاه ماورد
مطالعاه را کمایساازی نمایناد .ازآنجاکاه بسایاری از
تحقیقات بر اساس پرسشنامهها انجام میشاود ،ترجماه
بررسی پایایی و روایی این ابزارها اماری اجتنابناپاذیر
است [.]29،30
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جدول  -1نسبت روایی محتوا ) (CVRو نتایج پذیرش یا رد سواالت پرسشنامه ویژگیهای شناختی
سوال

CVR
1/0
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دوگال بهمنظور تعیین ویژگیهای شناختی عالئم ایمنی
 اما روایی ایان پرسشانامه در زباان،صنعتی استفاده شد
فارسی مورد بررسای عارار نگرفات و باه روایای آن در
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 لذا نسخه فارسی ایان پرسشانامه. بیشتر بود،عابلعبول
 آزماون، از لحاظ پایاایی نیاز.دارای روایی باالیی است
 درصاد بارای ایان92 آلفای کرونباخ مؤید میزان روایی
.پرسشنامه بود
در پایان میتوان نتیجهگیری نمود که نسخه فارسای
 ابزاری عابلاعتماد،پرسشنامه ویژگیهای شناختی عالئم
برای ارزیابی ویژگیهای شناختی عالئم است که دارای
روایی و پایایی باالیی بوده و میتوان از ایان نساخه در
پژوهشهای آتی در حوزه ارزیابی ویژگیهای شاناختی
.عالئم ترافیکی و سایر عالئم تصویری استفاده نمود
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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.
Keywords: Validity, Reliability, Cognitive feature, Traffic sign.
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