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چکیده :
به منظور کنترل و هدایت ترافیک و افزایش ایمنی راهها ،از عالئم عمودی استفاده می گردد که این عالئم
بایستی دارای وضوح کافی و دارای معنی و مفهوم برای همه کاربران راه باشند تا کاربران بتوانند آنها را به
راحتی و بدون ایجاد اختالل در جریان ترافیک قرائت کنند .تابلوهای راهنمای مسیر به عنوان یکی از مهمترین
ابزارهای کنترل ترافیک نوعی از عالئم عمودی محسوب می گردند که در طراحی این تابلوها باید متغیرهای
قابلیت خوانایی را در نظر گرفت .یکی از این متغیرها زمان خوانایی تابلوها و به تبع آن حداقل فاصله خوانایی
تابلوها می باشد .در این مقاله به منظور محاسبه مدت زمان خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر ،پس از انجام
آزمایشات تجربی و استخراج داده ها ،مدل رگرسیون مدت زمان خوانایی بر اساس متغیرهای تعداد کلمات و
تعداد نقوش ارائه شده است .در این مدل متغیر زمان خوانایی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای تعداد
کلمات و تعداد نقوش به عنوان متغیرهای مستقل معرفی شده اند .پس از تحلیل و بررسی مدل ،در پایان
نتیجه گیری شد که وزن متغیر تعداد کلمات از وزن متغیر تعداد نقوش در مدل بیشتر است و تعداد کلمات،
تأثیر بیشتری در زمان خوانایی تابلوها دارند .این مورد نشان دهنده اهمیت تعداد کلمات در قابلیت خوانایی
تابلوهای راهنمای مسیر و هدایت هر چه بهتر رانندگان و استفاده کنندگان از مسیر میباشد که همواره
میبایست در طراحی تابلوهای راهنمای مسیر مد نظر قرار گیرد.
کلید واژه  :تابلوهای هدایت مسیر ،قابلیت خوانایی ،نقوش جایگزین کلمات ،مهندسی ترافیک
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 -1مقدمه :
حمل و نقل یکی از نیازهای انسانی است که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه بسیار گسترده ای پیدا کرده
و امروزه جزء یکی از مظاهر توسعه یافتگی به شمار می رود .با توجه به جایگاه حمل و نقل جاده ای در کشور
و درصد باالی استفاده از آن ،ضروریست به ایمنی آن توجه خاصی شود که برای این منظور از تجهیزات
ترافیکی بهره برده می شود .یکی از مهمترین تجهیزات ترافیکی عالئم راهنمای مسیر می باشند که نقش و
عملکرد آنها در کنترل و هدایت جریان ترافیک بسیار محسوس است .برای اینکه این تابلوها بهترین عملکرد
را داشته باشند و پیام آنها در کمترین زمان و بهترین حالت به رانندگان انتقال داده شود ،میبایست در طراحی
و نصب آنها دو اصل قابلیت خوانایی و قابلیت دید لحاظ گردد ].[1
قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر به عوامل مختلفی از جمله تضاد رنگ نوشتار و نقوش ،با پس زمینه؛
نوع شبرنگ؛ ابعاد کلمات و نقوش؛ و محدودیت حجم اطالعات بر روی تابلو بستگی دارد ] .[2برای اینکه
قابلیت خوانایی تابلوها افزایش پیدا کند ،یعنی برای اینکه پیام یک تابلو در مدت زمان کوتاه تری دریافت
شود ،میبایست در هنگام طراحی تابلوها اقداماتی صورت گیرد .یکی از راهکارهای بهبود قابلیت خوانایی در
تابلوها ،بکارگیری نقوش جایگزین کلمات در تابلوها می باشد؛ چرا که نقوش نسبت به حروف ،به عنوان یک
زبان مشترک و سیمبولیک بین المللی ،با تمامی کاربران می تواند ارتباط برقرار کند ] .[3برای بررسی تأثیر
نقوش جایگزین کلمات بر قابلیت خوانایی نیاز است زمان درک و عکس العمل قرائت تابلوها توسط کاربران
ثبت و سپس مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
در سالهای اخیر در دنیا پژوهش هایی در زمینه بررسی بر روی زمان درک و عکس العمل عالئم ترافیکی
صورت پذیرفته است .یانگ و همکارانشان در سال  2012و در کشور چین ،مطالعاتی در مورد زمان درک و
عکس العمل قرائت تابلوهای راهنمای مسیری که شامل ترکیبات مختلفی از زبان های خارجی بر روی آن
بود ،انجام دادند .آنها پس از طراحی تابلوهای راهنمای مسیری که در آنها ترکیبات مختلفی از زبان های
خارجی هم درج شده بود ،نسبت به ثبت زمان درک و عکس العمل قرائت تابلو ،توسط سیستم DMDX
اقدام کردند .پس از تحلیل داده ها ،در نهایت به این نتیجه رسیدند که در طراحی تابلوهای راهنمای مسیر
کشور چین ،تابلوهایی که به غیر از زبان اصلی(چینی) ،زبان دیگری همانند انگلیسی هم در آنها درج شده
باشد ،در زمان عکس العمل کاربران هنگام قرائت تابلوها تأثیر زیادی ندارد .همچنین چنانچه در طراحی
تابلوها به غیر از زبان اصلی (چینی) و زبان دوم ،زبان سومی هم در ترکیب تابلوها قرار گیرد ،در قابلیت
خوانایی تابلوها تأثیرگذار بوده و زمان عکس العمل قرائت تابلوها به مقدار محسوسی افزایش می یابد].[4
متز و کروگر در سال  2014و در کشور آلمان ،پژوهشی را به منظور تأثیر نقوش اضافی (تبلیغاتی) موجود بر
روی تابلوهای راهنمای مسیر مربوط به مجتمع های خدماتی-رفاهی انجام دادند .آنها در این پژوهش پس از
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نمایش دادن مقادیری از تابلوها- ،که تعدادی از آنها شامل نقوش اضافی بوده و تعدادی بدون نقوش اضافی
بودند -از کاربران خواستند تا پس از قرائت تابلوها ،دکمه مخصوص را فشار داده تا زمان درک و عکس العمل
قرائت تابلوها در سیستم ذخیره گردد .آنها پس از تحلیل و بررسی دادهها ،در نهایت به این نتیجه رسیدند
که نقوش اضافی تأثیر قابل توجهی بر روی زمان درک و عکس العمل قرائت تابلوها ندارد].[5
شینار و همکارانش در سال  ،2013به منظور تأثیر میزان نقوش و نوشتار در درک تابلوهای ترافیکی ،آزمایشی
را انجام دادند .آنها سه سری از تابلوها را ،که هر سری شامل  30تابلو بود را برای آزمون انتخاب کردند .سری
اول تابلوهایی بودند که بر روی آنها فقط نقوش ترافیکی استاندارد حضور داشتند .سری دوم تابلوهایی بودند
که بر روی آنها بجای نقوش ترافیکی استاندارد ،فقط معنی آن و بصورت نوشتاری حضور داشتند و سری سوم
تابلوهایی بودند که بر روی آنها هم نقوش ترافیکی استاندارد و هم معنای آن بصورت نوشتاری حضور داشتند.
پس از تحلیل بر روی داده ها ،در نهایت به این نتیجه رسیدند که در تابلوهای ترافیکی (انتظامی و هشداری)،
چنانچه معنی نقوش بصورت نوشتاری در زیر آنها درج گردد ،عملکرد تابلوها بهبود یافته و زمان درک و
عکسالعمل قرائت آنها کاهش مییابد].[6
با توجه به مرور برخی از پژوهش های صورت گرفته ،مشاهده می شود در دنیا فعالیتهایی در این راستا در
حال انجام است ولی متاسفانه در ایران مطالعات کافی بر روی قابلیت خوانایی عالئم ترافیکی از جمله تابلوهای
راهنمای مسیر صورت نگرفته است .از اینرو در این مقاله  ،ضمن ساخت مدل رگرسیون مدت زمان خوانایی
تابلوها  ،قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر نیز بررسی می شود.
 -2روش تحقیق :
پس از بررسی پژوهشهای صورت گرفته در زمینه قابلیت خوانایی عالئم ترافیکی ،و زمان درک و عکس
العمل قرائت تابلوها ،این بخش به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ،اختصاص داده
شده است .در این راستا نحوه طراحی و مشخصات تابلوهای مورد استفاده در این پژوهش به همراه آزمونهای
صورت گرفته بر تابلوهای طراحی شده ،بررسی می گردند:
 -2-1طراحی تابلوها و روش آزمون :
برای انجام این پژوهش دو سری تابلو طراحی شد .سری اول شامل  28تابلوی راهنمای مسیر میباشد که در
طراحی آنها فقط نوشتار پارسی وجود دارد و هیچ گونه نوشتار انگلیسی (به عنوان زبان خارجی) و نقوش
بجای کلمات وجود ندارد .نمونه ای از این تابلوها در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  : 1نمونه ای از تابلوهای طراحی شده سری اول

سری دوم شامل  21تابلوی راهنمای مسیر می باشد که ویژگی های عمومی این تابلوها همانند تابلوهای
سری اول میباشد و تنها تفاوت آنها با تابلوهای سری اول در این است که به جای عبارات بزرگراه ،بلوار و ،...
از نقوش استاندارد جایگزین آنها استفاده شده است .نمونه ای از این تابلوها در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  : 2نمونه ای از تابلوهای طراحی شده سری دوم

در تابلوهای سری اول فقط تعداد کلمات روی تابلو به عنوان متغیر معرفی شدهاند و نحوه طراحی تابلوها به
گونهای است که تعداد کلمات آنها ،به ترتیب از یک معبر – یک کلمه ،تا چهار معبر – دوازده کلمه ،افزایش
پیدا میکنند .در تابلوهای سری دوم ،عالوه بر تعداد کلمات نوشته شده بر روی تابلوها ،تعداد نقوش به کار
گرفته بجای کلمات هم به عنوان متغیر در نظر گرفته شدهاند و نحوه طراحی آنها به گونهای میباشد که از
یک معبر – یک نقش – یک کلمه ،تا چهار معبر – چهار نقش – نه کلمه ،افزایش پیدا می کنند.
تمامی تابلوها توسط نرم افزار  Corel Draw 16و بر مبنای اصول آیین نامهای طراحی گشته و ابعاد
معیارهای طراحی نظیر اندازه فونت ،اندازه نقوش ،اندازه ضخامت کادر ،اندازه و نوع جهت نما (فلش) ،ترکیب
تضاد رنگ بین پس زمینه تابلوها با اطالعات مندرج بر روی آنها (با ترکیب رنگ سبز و سفید) در تمامی
تابلوها ثابت در نظر گرفته شدهاند .مقیاس کلی تابلوهای طراحی شده برای نمایش در محل آزمون نیز برای
کلیه تابلوها ثابت بوده است .همچنین کلمات بکار برده شده برای معرفی معابر بر روی تابلوها به گونهای
انتخاب شده بودند که برای تمامی داوطلبان آشنا بوده باشد.
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پس از طراحی دو سری تابلو برای تحقیق پیش رو ،در ادامه دو آزمون توسط داوطلبان ،بر روی تابلوها صورت
گرفت .آزمون اول مربوط به تابلوهای سری اول و آزمون دوم مربوط به تابلوهای سری دوم بود .بدین منظور
رایانهای به دستگاه ویدئو پروژکتور متصل شد و کاربران در فاصلهای مشخص از صفحه نمایش ،قرار گرفتند.
بنابر ادعای تمامی کاربران ،در این فاصله ،وضوح رویت تابلو بسیار عالی و کاربران نسبت به تابلوها اشرافیت
کامل داشتند .به عبارت دیگر از نظر تمامی داوطلبان ،فاصله آنها از صفحه نمایش ،در جهت قرارگیری در
زاویه دید مورد نیاز ،مناسب تشخیص داده شده است.
در این آزمونها ،از داوطلبان خواسته شده بود ،تا پس از قرارگیری در جایگاه ،تابلوهایی که در صفحه نمایش
بصورت تصادفی رویت می شود را با دقت مشاهده کرده ،و پس از قرائت کامل تمام نوشتار و نقوش و درک
آنها ،دکمه مخصوص صفحه کلید را بفشارند .برای انجام این آزمون که از نرم افزار  DMDXاستفاده شد ،
پس از فشردن دکمه صفحه کلید ،نرم افزار زمان عکس العمل کاربر را بصورت خودکار و بصورت میلی ثانیه
در سیستم ذخیره کرده و پس از حدود چند ثانیه ،تابلوی بعدی در صفحه نمایش ظاهر می شد .این روند تا
پایان آزمون اول ادامه مییافت .پس از کمی وقفه و استراحت ،از کاربران خواسته شده بود در صورت آمادگی،
در آزمون دوم نیز شرکت کنند .شرایط آزمون دوم همانند آزمون اول است و فقط همانطوری که اشاره شد ،
در طراحی تابلوهای موجود در آزمون دوم (تابلوهای سری دوم) به جای واژههای بزرگراه و بلوار و غیره ،از
نقوش استاندارد جایگزین آنها ،استفاده شده است .آزمون اول حدود  4.5دقیقه و آزمون دوم حدود  4دقیقه
به طول میانجامید.
به منظور حصول اطمینان از یادگیری داوطلبان نسبت به روند آزمون ،پس از مرحله توضیحات به داوطلبان
و پیش از انجام آزمون اصلی ،تمامی داوطلبان در یک آزمون آموزشی کوتاه با همین سیستم و با چهار تابلو
شرکت کردند و پس از کسب اطمینان از فراگیری کامل قوانین آزمون ،به آنها اجازه شرکت در آزمون اصلی
داده شد.
 – 2-2داوطبان شرکت کننده :
به منظور انجام این پژوهش  75نفر در هر آزمون شرکت داشتند که سعی شد این افراد ،تفاوتهایی از نظر
سنی ،میزان تحصیالت ،تنوع شغلی و غیره ،داشته باشند .این افراد شامل دانشجویان ،اساتید ،کارمندان
دانشگاه بودند و همچنین برای گستردگی نمونهها از کارگران خدماتی دانشگاه هم خواسته شد تا در این
آزمون ها شرکت داشته باشند .حداقل و حداکثر سن شرکت کنندگان به ترتیب  19و  55سال میباشد که
از این تعداد  60نفر مرد و  15نفر زن با میانگین سنی  29.1سال بودند .از شرایطی که داوطلبان برای انجام
این آزمایش نیاز داشتند ،داشتن گواهینامه رانندگی بود .میانگین تجربه رانندگی داوطلبان 6 ،سال تعیین
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شد .قدرت بینایی تمامی داوطلبان بدون عینک بصورت  10-10بوده و از داوطلبانی که با عینک رانندگی
میکردند ،خواسته شده بود که با عینک رانندگی ،در این آزمون شرکت کنند .شکل  ، 3نشان دهنده شرایط
و محیط آزمایشهای یاد شده بر روی تابلوهای طراحی شده میباشد و شکل  ،4فاصله داوطلبان از تابلو را با
در نظر گرفتن نمایش یک تابلو با حداکثر ارتفاع آن ،به صورت شمانیکی نشان میدهد.

شکل  : 3نحوه انجام آزمایش و شرایط محیط آزمایش

شکل  : 4نمای شماتیکی از فاصله داوطلبان از تابلو با توجه به نمایش یک تابلو با حداکثر ارتفاع

 -3تحلیل آماری :
با توجه به اینکه در آزمون اول و دوم به ترتیب  28و  21تابلو بصورت تصادفی نمایش داده شده بودند،
بنابراین پیش بینی شده است که به علت یکنواختی شرایط آزمون ،امکان دارد کاربران در به ثبت رساندن
زمان درک و عکس العمل برخی تابلوها از دقت و تمرکز کافی برخوردار نبوده باشند .پس از بررسی اجمالی
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بر روی دادهها در بانک اطالعاتی ،مشاهده شد که در برخی از ردیفهای زمان عکس العمل یک تابلو  -که
زمان درک و عکس العمل رانندگان برای یک تابلو در یک بازه منطقی قرار دارند  -در برخی از خانههای قرار
گرفته در یک ردیف ،اعدادی غیر منطقی و به صورت بیش از حد زیاد و یا بیش از حد کم موجود بودند که
پیش بینی شد این دادهها ،دادههایی پرت از نتایج انجام آزمایشات میباشند .از اینرو با استفاده از روش
ترسیم نمودار جعبهای برای دادههای هر دو آزمون ،توسط نرم افزار  ، SPSSدادههای پرت و غیر منطقی
شناسایی و سپس نسبت به حذف اعداد پرت و غیر منطقی اقدام گردید (شکل ( ، 5الف) و (ب)).
داده های پرت اغلب سه یا بیشتر از سه واحد انحراف معیار از میانگین مربوط به خودشان دارند .حضور داده
های پرت میتواند نتایج تحلیل را به گونهای نامطلوب تحت تأثیر قرار دهد و تحریف کند .از این رو این دست
از دادهها میبایست قبل از آغاز تحلیل دادهها ،حذف شوند ].[7

شکل ( : 5الف) نمودار جعبه ای برای تعیین داده های پرت آزمون اول و (ب) نمودار جعبه ای برای تعیین داده های پرت آزمون دوم

پس از حذف داده های پرت ،میبایست از نرمال بودن دادهها اطمینان کسب کرد .آزمونهای کولموگروف-
اسمیرنوف 4و شاپیرو-ویلک 5آزمون هایی هستند که برای تشخیص نرمال بودن داده ها از آنها استفاده شده
است .از اینرو در جدولهای  1و  2نتایج حاصل از بررسی نرمال بودن دادههای آزمون اول و دوم در نرم افزار
 ،SPSSنمایش داده شدهاند .معموالً چنانچه سطح معنی داری در این دو آزمون آماری ،که در جدولهای 1
و  2با نماد  Sig.نمایش داده شده ،بیشتر از  5درصد باشد ،میتوان دادهها را با اطمینان باالیی نرمال فرض
Kolmogrov-Smirnov
Shapiro-wilk
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4
5

کرد ] .[8نظر به جدولهای  1و  2و با توجه به اینکه مقادیر سطح معناداری ( )Sig.در هر دو آزمون آماری،
بیشتر از  5درصد میباشد ،پس با اطمینان میتوان داده ها را به عنوان داده های نرمال در نظر گرفت.
جدول  : 1نتایج آزمون های تشخیص نرمال بودن دادهها برای آزمون اول
کولموگروف  -اسمیرنوف

شاپیرو – ویلک

Sig.

Sig.

1

0.200

0.788

2

0.200

0.403

3

0.200

0.375

4

0.200

0.075

5

0.068

0.065

6

0.200

0.600

7

0.200

0.058

8

0.200

0.314

9

0.200

0.963

10

0.200

0.286

11

0.174

0.129

12

0.178

0.413

13

0.200

0.446

14

0.200

0.405

15

0.200

0.680

16

0.200

0.142

17

0.194

0.537

18

0.200

0.863

19

0.080

0.068

20

0.184

0.053

21

0.200

0.304

22

0.200

0.861

23

0.200

0.921

24

0.052

0.105

25

0.200

0.348

26

0.200

0.674

27

0.200

0.480

28

0.200

0.228

شماره تابلو
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جدول  : 2نتایج آزمون های تشخیص نرمال بودن دادهها برای آزمون دوم
کولموگروف  -اسمیرنوف

شاپیرو – ویلک

Sig.

Sig.

1

0.132

0.282

2

0.121

0.085

3

0.200

0.189

4

0.125

0.086

5

0.200

0.059

6

0.200

0.055

7

0.200

0.617

8

0.200

0.534

9

0.200

0.216

10

0.200

0.747

11

0.200

0.442

12

0.064

0.05

13

0.200

0.350

14

0.200

0.656

15

0.051

0.064

16

0.200

0.905

17

0.200

0.436

18

0.200

0.594

19

0.145

0.107

20

0.200

0.262

21

0.200

0.461

شناسه تابلو

پس از مرحله بررسی دادهها ،به منظور ادامه فرآیند تحلیل آماری و مدلسازی از میانگین زمان درک و عکس
العمل استفاده شده است.
 -4مدل سازی
با توجه به هدف نهایی پردازش دادهها که ساخت مدلی آماری میباشد ،الزم است متغیرهای مستقل و وابسته
به نرم افزار  SPSSمعرفی گردند .از این رو متغیرهایی از قبیل تعداد کلمات روی تابلو و تعداد نقوش جایگزین
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کلمات روی تابلوها ،به عنوان متغیرهای مستقل و زمان درک و عکس العمل قرائت آنها ،به عنوان متغیر
وابسته به نرم افزار ،معرفی شدند .در ساخت این مدل پس از دریافت میانگین زمان درک و عکس العمل
قرائت برای هر تابلو ،پارامترهای تعداد کلمات و تعداد نقوش جایگزین کلمات آن تابلو ،استخراج گشته و به
عنوان متغیر مستقل معرفی شدند .به منظور ساخت مدل رگرسیون خطی برخی شروط از قبیل ( )1توزیع
نرمال خطاها ( )2عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل و ( )3عدم وجود همبستگی بین متغیرهای
مستقل مدل (بدین معنی که متغیرهای مستقل دارای همخطی نباشند) ،میبایست رعایت شوند ] .[8از اینرو
به منظور ساخت مدل ،شرطهای عنوان شده میبایست مورد بررسی قرار گیرند که در ادامه به آنها رسیدگی
شده است.
شکل  6نتیجه آزمون نرمال بودن خطاها را نشان میدهد .همانطوری که مشخص است نمودار توزیع فراوانی
خطاها ،تقریبا نرمال است ،بنابراین شرط نرمال بودن توزیع خطاها ،برقرار میباشد.

شکل  : 6نمودار توزیع فراوانی خطاها

از دیگر مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد ،استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر
پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است .به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر ،آزمون
دوربین-واتسون مورد استفاده قرار میگیرد .در این آزمون آماره بدست آمده از نرم افزار چنانچه در بازه 1.5
تا  2.5قرار گیرد فرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته خواهد بود ] .[8در این آزمون نیز مطابق جدول
 3به عنوان خروجی نرم افزار  ،SPSSآماره دوربین-واتسون عدد  1.855بدست آمد که با توجه به قرارگیری
این عدد در بازه  1.5تا  ، 2.5فرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته است.
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جدول  : 3نتیجه آزمون دوربین-واتسون حاصل از نرم افزار SPSS

همچنین به منظور بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل و وابسته در ساخت مدل ،ماتریس همبستگی
بین متغیرهای مدل به عنوان نتیجه آزمون همبستگی پیرسون تشکیل شده است.
جدول  : 4ماتریس همبستگی بین متغیرهای مدل (آزمون همبستگی پیرسون)

تعداد کلمات (نوشتار) روی تابلو
تعداد نقوش جایگزین کلمات بر
روی تابلو
زمان درک و عکس العمل

تعداد کلمات (نوشتار)

تعداد نقوش جایگزین

روی تابلو

کلمات بر روی تابلو

زمان درک و عکس العمل

1
0.007

1

0.924

0.315

1

همانطوری که در جدول  4مشخص شده است  ،متغیرهای تعداد کلمات روی تابلو و تعداد نقوش جایگزین
کلمات بر روی تابلو ،که به عنوان متغیرهای مستقل معرفی شدهاند ،دارای همبستگی کمی نسبت به یکدیگر
میباشند ،که این مقدار از همبستگی برای ساخت مدل قابل قبول است .همچنین متغیر زمان درک و عکس
العمل هم با متغیرهای مستقل دارای میزان همبستگی نسبتا باالیی هستند که این مورد نیز برای ساخت
مدل مورد تایید است ].[8
به منظور ساخت مدل ،از نرم افزار  SPSSنسخه  20استفاده شد .پس از دریافت اطالعات زمان درک و عکس
العمل تابلوهای مختلف ،و سپس میانگین گیری از آنها ،جدول اطالعاتی آنها به نرم افزار  SPSSمعرفی
شد .در آنالیز انجام شده توسط این نرم افزار سطح اطمینان  %95برای درنظرگرفتن متغیرها در مدل ،مالک
عمل قرار گرفته است .به این ترتیب در هر گام متغیرهایی که خطای آنها از  %5بیشتر باشند ،از مدل حذف
میگردند و مدل در گام بعدی با متغیرهای باقیمانده ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
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جدول  : 5نتایج برازش مدل رگرسیون خطی
متغیر

ضریب برآورد شده

 tآماره

p-value

ثابت

528.851

11.445

0.000

تعداد کلمات (نوشتار) روی تابلو ()W

197.356

28.015

0.000

تعداد نقوش بجای کلمات بر روی تابلو ()S

116.198

9.395

0.000

R Square = 0.950

جدول  5نتایج برازش نهایی مدل رگرسیون خطی را نشان می دهد .مقدار  tآماره و -pمقدار هر متغیر نشان
دهنده میزان اهمیت متغیر و معنی دار بودن آن از نظر آماری است-p .مقدار برای هر متغیر نیز نشان دهنده
معنی دار بودن ضرائب تخمینی متغیرها در سطح اطمینان  95درصد است .با توجه به مقدار قابل توجه و
نسبتا باالی  ،R2این مورد بازگو کننده این است که مدل تشکیل شده ،مدل مناسبی میباشد .بنابراین مدل
نهایی پژوهش به شکل زیر عنوان می شود:
𝑇 = 528.851 + 197.356W + 116.198S

)(1

 = Tزمان قرائت تابلو ( ) msec
 =Wتعداد کلمات (نوشتار) روی تابلو
 = Sتعداد نقوش جایگزین کلمات بر روی تابلو
با توجه به محدودیت تعداد کلمات و تعداد نقوش برای تابلوهای طراحی شده در آزمونهای اول و دوم ،لذا
برای این مدل نیز همان محدودیتها بصورت زیر لحاظ میگردند.
𝑁 ∈ 𝑆 و 𝑊 و  0 ≤ 𝑆 ≤ 4و 1 ≤ 𝑊 ≤ 12
نظر به مدل رگرسیون به دست آمده از بررسی رابطه بین زمان قرائت تابلو با تعداد کلمات موجود روی تابلو
و تعداد نقوش جایگزین کلمات ،میتوان شاهد بزرگتر بودن ضریب رگرسیون متغیر تعداد کلمات موجود روی
تابلو ( ،)197.356از ضریب متغیر تعداد نقوش جایگزین کلمات ( )116.198بود .تفاوت موجود در این اعداد
بازگو کننده اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل تعداد کلمات موجود روی تابلو بر زمان قرائت تابلوهای راهنمای
مسیر نسبت به متغیر تعداد نقوش جایگزین کلمات در تابلوها ،میباشد .بدین وسیله میتوان به اهمیت تعداد
کلمات موجود روی تابلو در طراحی هر چه بهتر و کارآمدتر تابلوهای راهنمای مسیر ،پی برد.
از اصلی ترین کاربرد زمان قرائت تابلوها  ،محاسبه حداقل فاصله خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر می باشد.
حداقل فاصله خوانایی یک تابلو  ،به فاصله ای از تابلو گفته می شود که در آن فاصله  ،راننده بتواند به راحتی
تمام پیام یک تابلو را قرائت کند] .[1مطابق شکل  ، 7فاصله قرائت تابلو ) (xبخشی از حداقل فاصله خوانایی
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یک تابلو )  ( Lminمی باشد .به دلیل اینکه راننده پیام یک تابلو را باید در فاصله قرائت تابلو ( )xقرائت کند ،
حجم اطالعات مندرج بر روی تابلو باید کم باشد تا راننده بتواند در این مدت زمان محدود تمام پیام یک تابلو
را قرائت کند.

شکل  : 7حداقل فاصله خوانایی

 -5اعتبار سنجی مدل
هر مدل ساخته شدهای نیاز به اعتبارسنجی دارد .اعتبارسنجی مدل به این دلیل انجام میشود تا مشخص
گردد که آیا مدل ارائه شده ،برای دادههایی به غیر از دادههای مورد استفاده در ایجاد مدل نیز قابلیت کاربرد
دارد یا خیر .مسلم آن است که مدلی کاربردی و قابل اعتماد است که برای دیگر دادهها نیز قابل استفاده
باشد .برای این منظور میانگین جامعه آماری که در مدل سازی وارد نشده است 6را در نظر گرفته و با نتایج
خروجی از مدل مقایسه شده اند .برای انجام این عمل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( )t-testاستفاده
شده است .جدول  6خالصه نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( )t-testرا نشان میدهد .همانطور که
مشخص است( p-value ،یا همان  )sig.موجود در جدول ،بزرگتر از سطح معنی داری  5درصد (p-
 )value>0.05میباشد که این بدین معناست که تفاوت قابل مالحظهای بین میانگین دو گروه وجود ندارد
و از اینرو مدل از اعتبار کافی برخوردار است.
جدول  : 6نتایج آزمون  T-testبرای معتبر سازی مدل
مدل
رگرسیون خطی
(رابطه )1

T-test

آزمون برای فرض برابری واریانس ها
F

P-Value

نتیجه

T

P-Value

نتیجه

0.018

0.894

مدل معتبر
است

-0.477

0.634

مدل معتبر
است

 6از  75داده 62 ،داده به منظور ساخت مدل و  13داده به منظور اعتبار سنجی آن مدل استفاده شده است.
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 -6جمع بندی و نتیجه گیری :
به منظور کنترل و هدایت ترافیک و افزایش ایمنی راهها ،از تجهیزات کنترل ترافیک استفاده میشود ،که از
مهمترین و کارآمدترین این تجهیزات ،تابلوهای راهنمای مسیر میباشند .تابلوهای راهنمای مسیر به عنوان
یکی از مهمترین ابزارهای کنترل ترافیک ،نقشی مهم در راستای کنترل جریان ترافیک ایفا میکنند .چنانچه
تابلوهای راهنمای مسیر با فرض داشتن قابلیت دید مناسب ،به گونهای طراحی شوند که ویژگی خوانا بودن
آنها در نظر گرفته نشود؛ نه تنها عملکرد مثبتی نخواهند داشت بلکه احتماال دارای عملکرد مخربی نیز
خواهند بود .یکی از موارد مهم در طراحی تابلوهای راهنمای مسیر ،محدودیت حجم اطالعات مندرج بر روی
تابلوها و رابطه آن با قابلیت خوانایی میباشد .بدین ترتیب ،اطالعات بر روی تابلوها باید گونهای طراحی
گردند تا عالوه بر رعایت محدودیت ذکر شده ،پیام تابلو به بهترین نحو و سریعترین حالت ممکن ،به کاربران
مسیر منتقل شود .در این پژوهش با ارائه مدل پیش بینی زمان قرائت تابلوهای راهنمای مسیر ،نتایج زیر
حاصل گشت:
 -1با توجه به مدل رگرسیون معرفی شده ،ضریب تعداد کلمات از ضریب تعداد نقوش بیشتر میباشد که
این موضوع بازگو کننده این است که متغیر تعداد کلمات ،نسبت به متغیر تعداد نقوش ،تأثیر بیشتری
بر زمان قرائت تابلوهای راهنمای مسیر می گذارد.
 -2زمان قرائت تابلوها ،با حداقل فاصله خوانایی تابلوها ،رابطهای مستقیم دارد؛ از اینرو هرگاه نیاز شود در
تابلویی تعداد کلمات بیشتری نوشته شود ،میبایست اندازه فونت نوشتار و اندازه نقوش بزرگتر شوند تا
حداقل فاصله خوانایی استاندارد تابلو رعایت گردد.
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Abstract
In order to control and direct the traffic as well as increasing the road safety, vertical
guide signs have been used on highways. Guide signs must be vivid enough along with
being meaningful to the entire range of road users. This leads to their being efficient
helping road users to drive on highways with no disturbance in the traffic stream. Guide
sings are among the most prevalent vertical equipment to control the traffic.
Readability must always be considered in guide signs design. The most important
variables in guide signs design are reaction time to these signs and a minimum distance
to read the sign correctly. This paper aims to calculate the reaction time to guide signs
by conducting a number of experimental tests, and collecting required data regarding
modeling process. The research continues by providing a regression model regarding
reaction time to guide signs as the dependent variable, and using two independent
variables; namely, words and symbols. Carrying out the statistical analysis, and
considering the developed model, it was concluded that the weight of variable named
a number of words on guide signs was higher than the other variable named a number
of characters on the signs. That is to say, a number of words affected the reaction time
to guide signs more than a number of characters indicating their important role in guide
signs design.
Keywords: Guide Signs, Readability, Traffic Sign, Perception-Reaction Time (PRT)
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