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ارزيابي تأثير درج كلمات انگليسي بر افزايش قابليت خوانايي تابلوهاي 
  راهنماي مسير

  
  3، محمد اتقائي2، محمود صفارزاده1سعيد حسامي

  48 تا   31از صفحه 
  10/7/1395: تاريخ پذيرش           3/3/1395: تاريخ دريافت

  
  چكيده

براي اينكه تابلوهاي راهنماي مسير، بهترين عملكرد را داشته باشند، بايد طوري طراحـي   :زمينه و هدف
بـدين منظـور در راسـتاي    . اسـتفاده باشـند   هاي مختلف نيز قابل ها با مليت شوند كه براي تمامي كاربران راه

هم درج ) انگليسي(المللي  زبان بين  زبان بايد نام معابر با يك استانداردهاي جهاني، در تابلوهاي غيرانگليسي
راحتـي   شوند، هم بتوانند پيـام تابلوهـا را بـه    شود تا رانندگاني كه از كشورهاي مختلف با تابلوها مواجه مي

  . دريافت نمايند
منظـور بررسـي  تـأثير درج كلمـات انگليسـي بـر روي قابليـت         در همين راستا، در اين پژوهش بـه  :روش

موجود در ايران، پس از طراحي تابلوها و سپس با افزودن معابري با زبـان  خوانايي تابلوهاي راهنماي مسير 
هايي، زمان درك  ها و با تركيبات قرارگيري متفاوت با زبان فارسي، طي انجام آزمون انگليسي بر روي آن

  . دست آورده شده است العمل قرائت تابلوها توسط كاربران به و عكس
ها، درنهايت نشان داده شده است كه اگر در طراحي تابلوها،  اري دادهپس از بررسي و تحليل آم :ها يافته

العمـل   صورت جدا و در زير كلمات فارسي قرار گيرنـد؛ زمـان درك و عكـس    كلمات با زبان انگليسي به
كند؛ ولي چنانچه در طراحي تابلوها،  زبانه فارسي، تغيير محسوسي نمي قرائت تابلوها نسبت به تابلوهاي تك

العمـل   صورت مختلط با كلمات فارسي بر روي تابلوها قرار گيرند، زمـان درك و عكـس   نگليسي بهزبان ا
يابـد كـه درنتيجـه باعـث كـاهش قابليـت خوانـايي تابلوهـا          قرائت تابلوها به مقدار محسوسي افـزايش مـي  

 . شوند مي

  تابلوهاي هدايت مسير، زبان خارجي در تابلو، قابليت خوانايي، تحليل آماري  :ها كليدواژه
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 مقدمه

هاي كشور گسترش يافتند و اين عامل باعث شد  در راستاي رونق اقتصادي، شبكه راه
اتقـائي  (اي پيـدا كنـد    خصـوص ايمنـي ترافيـك اهميـت ويـژه      ها و بـه  كه ايمني راه
اي بوده است، چراكـه در آن،   ره مسئلة پيچيدهايمني ترافيك هموا). 1384كردكالئي، 

اجزاي مختلفي نظير رفتار رانندگان، جريـان ترافيـك، وسـايل نقليـه و محـيط در آن      
ترين ابزارهاي تأمين ايمني در  يكي از مهم. )2012 و همكاران، 1بوچي(دخيل هستند 

اي  باشند كه نياز است توجه ويژه ترافيك، عاليم ترافيكي و تابلوهاي هدايت مسير مي
تحقيقات بر روي تابلوهاي هـدايت مسـير   ). 1387فتحيان دستگردي، (ها شود  به آن

بـوده   عنوان يك موضوع كليدي و اصلي در رشته مهندسي ترافيك مطـرح  همواره به
  ).2014و همكاران،  2كاستا( است

ها از قبيـل جهـت، نـام مسـير، نـام       تابلوهاي هدايت مسير، اطالعات مربوط به راه   
). 1393حسـامي و همكـاران،   (دهنـد   ها ارائه مـي  را به كاربران راه... مكان، فاصله و 

فران نقش اين تابلوها در راستاي مديريت جريان ترافيك و در راسـتاي هـدايت مسـا   
 ويژه براي رانندگاني كه با محيط اطراف آن مسير آشـنايي ندارنـد    بسيار مهم است؛ به

  .)2012 و همكاران، 3يانگ(
با توجه به اينكه ميزان حجم اطالعات بر روي تابلوهاي راهنماي مسير از بين كـل     

ت ، بايد در مـورد محـدودي  )2012 و همكاران، 4يانگ(تابلوهاي ترافيكي بيشتر است 
زمان خوانايي كاربران در محدودة خوانـايي هـم    حجم اطالعات روي تابلوها و مدت

زمان محدود خوانايي، پيام تابلوهـا را   هايي صورت گيرد تا رانندگان در مدت پژوهش
هايي صورت گرفت كه  براي همين منظور در دنيا تالش. به بهترين نحو دريافت كنند
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سازي و استانداردسـازي برخـي اصـول تأكيـد      ضمن رعايت مسائل ايمني، بر يكسان
ويـن اسـت كـه كشـور      1968ترين اين موارد، مفاد كنوانسيون  يكي از مهم. شده بود

؛ ولي )1968كنوانسيون وين، (باشد  ايران هم يكي از امضاكنندگان اين كنوانسيون مي
حتي (هاي طراحي تابلوهاي هدايت مسير كشورهاي مختلف  نامه وجود، در آيين بااين

و  1شـينار ( شود  سري اختالفات ديده مي هم يك) 1968كشورهاي عضو كنوانسيون 
  ).2013 همكاران،

چه كاربران داخلـي و چـه    - ها  كردن تابلوها براي تمامي كاربران راه براي كاربردي   
المللي هم  زبان بين زبان، يك  نياز است تا در طراحي تابلوهاي غيرانگليسي - خارجي 
زبان ديگر بر روي تابلو، حجم اطالعات بـر روي    از طرفي با افزودن يك. درج شود

العمل قرائت تابلوها توسط كـاربران   آن زمان درك و عكستبع  تابلوها تغيير كرده و به
  .كند تغيير مي –زبانه  نسبت به تابلوهاي تك –
با افزودن زبان خارجي به زبان اصلي تابلو نياز است كه ميزان تغييرات زمـان درك     

هـاي   همچنين نياز اسـت شـرايط طراحـي   . العمل قرائت تابلوها بررسي شود و عكس
يب زبان خارجي بر روي تابلوها هم بررسي شود تا بهتـرين حالـت   گوناگون در ترك

العمـل عاليـم    هايي در مورد زمان درك و عكس در اين راستا، پژوهش. انتخاب شود
  . ترافيكي ازجمله تابلوهاي هدايت مسير صورت پذيرفته است

العمـل   و همكارانشان در كشور چين مطالعاتي در مورد زمان درك و عكس 2يانگ    
هـاي خـارجي بـر     قرائت تابلوهاي هدايت مسيري كه شامل تركيبات مختلفي از زبان
داوطلـب انجـام    67روي آن بود، در شرايط آزمايشگاهي اسـتاتيكي و بـا اسـتفاده از    

ها تركيبات مختلفـي از   ها پس از طراحي تابلوهاي هدايت مسيري كه در آن آن. دادند
العمل قرائـت   به ثبت زمان درك و عكسهاي خارجي هم درج شده بود، نسبت  زبان
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درنهايت به اين نتيجه رسـيدند كـه چنانچـه در    . اقدام كردند DMDXتابلو با سيستم 
غيـراز زبـان اصـلي     طراحي تابلوهاي هدايت مسير در كشور چين، تابلوهايي كـه بـه  

هـا درج شـده باشـد، در زمـان      ، زبـان ديگـري هماننـد انگليسـي هـم در آن     )چيني(
همچنـين چنانچـه در   . كاربران هنگام قرائت تابلوها تـأثير زيـادي نـدارد    العمل عكس

و زبان دوم، زبان سـومي هـم در تركيـب    ) چيني(غيراز زبان اصلي  طراحي تابلوها به
طراحي تابلوهـا قـرار گيـرد، در قابليـت خوانـايي تابلوهـا تأثيرگـذار بـوده و زمـان          

يانـگ و همكـاران،   ( يابـد  يش مـي العمل قرائت تابلوها به مقدار محسوسي افزا عكس
2012.(  

و همكارانش مطالعاتي بر روي حجم اطالعات تابلوهاي هدايت مسير انجـام   1فو    
ها پس از معرفي فرمولي بر مبناي حجم اطالعات بر روي تابلوها، نسبت به  آن. دادند

در اين پژوهش از كاربران خواسته شـده بـود تـا هـدف     . طراحي تابلوها اقدام كردند
كـارانش در ايـن مطالعـه كـه در شـرايط      فـو و هم . موردنظر را در تابلوها پيدا كننـد 

نفر صورت پذيرفت، درنهايت به ايـن نتيجـه    12سازي استاتيكي و با استفاده از  شبيه
ها بيشتر باشـد، يـافتن    رسيدند كه در تابلوهايي كه حجم اطالعات مندرج بر روي آن
فـو و همكـاران،   (كنـد   يك هدف مشخص بر روي تابلوها زمان بيشتري صرف مـي 

2013.(  
مـيالدي مطالعـاتي را بـر روي زمـان درك و      2013و همكارانش در سال  2شينار    

هـا در ايـن پـژوهش كـه در شـرايط       آن. العمل عاليـم ترافيكـي انجـام دادنـد     عكس
داوطلب صورت پـذيرفت، بـر روي زمـان     48آزمايشگاهي استاتيكي و با استفاده از 

ل شامل فقط نقوش، سـري  العمل سه نوع عالمت ترافيكي كه سري او درك و عكس
دوم فقط متن و عاليم و سري سوم هم داراي متن و هـم نقـوش بودنـد، مطالعـاتي     

_______________________________________________________________________________________________________________________________  

1-FU 
2-Shinar 



 

35  
  فصلنامه مطالعات پژوهشي

  19شماره  - پنجمسال 
  1395زمستان 

انجام دادند و درنهايت به اين نتيجه رسيدند كه افزودن متن به عاليم ترافيكي كه فقط 
شود كاربران ارتباط بهتري با عاليم برقرار كنند و زمان  داراي نقوش هستند، باعث مي

از طرفـي، بـا   ). 2013شـينار و همكـاران،   (يابـد   ها كاهش مي العمل آن كسدرك و ع
توجه به اينكه مطالعات بسيار محدودي در مورد طراحي عاليم هدايت مسير در ايران 

رسد كـه در مباحـث مربـوط بـه طراحـي تابلوهـاي        صورت گرفته است، به نظر مي
رو در ايـن   ازايـن . گيـرد تري صورت  هدايت مسير، هنوز نياز است تحقيقات گسترده

العمل تابلوهاي هـدايت مسـير مختلـف،     پژوهش، پس از بررسي زمان درك و عكس
زمان خوانايي تابلوهاي هدايت مسير فقط فارسـي بـا تابلوهـاي هـدايت مسـير       مدت

  . فارسي و انگليسي و با تركيبات طراحي متفاوت موردبررسي قرار خواهد گرفت
  

  پيشينه تحقيق
 روش مطالعه

 طراحي عاليم و روش آزمون

 21براي انجام اين آزمون، سه سري تابلو طراحي شده اسـت كـه هـر سـري شـامل      
، فقـط  1در طراحي تابلوهاي سري اول مطـابق شـكل   . باشد تابلوي هدايت مسير مي

  .حروف فارسي و نقوش به كار رفته است
 

 
  تابلوي هدايت مسير شامل كلمات فارسي و نقوش. 1شكل 
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، عـالوه بـر حـروف    3و  2در طراحي تابلوهاي سري دوم و سوم، مطـابق شـكل       
تنها تفاوت تابلوهاي سري دوم و . فارسي و نقوش، حروف انگليسي هم اضافه شدند

 2مطابق شكل . باشد سوم در نحوة  قرارگيري حروف انگليسي در طراحي تابلوها مي
ت جـدا و در پـايين تابلوهـا    صور در طراحي تابلوهاي سري دوم، كلمات انگليسي به

، كلمـات  3قرار گرفته شده است؛ ولي در طراحي تابلوهاي سري سوم مطابق شـكل  
  . صورت مختلط قرار گرفته شده است انگليسي به

  

 
صورت جدا  اضافة كلمات انگليسي كه به تابلوي هدايت مسير شامل كلمات فارسي و نقوش و به. 2شكل 

  .اند گرفتهدر تركيب طراحي تابلو قرار 

  

 
صورت  اضافة كلمات انگليسي كه به تابلوي هدايت مسير شامل كلمات فارسي و نقوش و به. 3شكل 

  .اند مختلط در تركيب طراحي تابلو قرار گرفته
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عنوان متغير معرفـي   در طراحي تابلوها تعداد كلمات فارسي و نقوش روي تابلو به    
اي است كه تعـداد كلمـات در تابلوهـا، بـه      گونه شده است و نحوة طراحي تابلوها به

ترتيب از يك معبر، يك نقش، يك كلمه تا چهار معبر، چهار نقش و نه كلمه افزايش 
 ).ضميمه الف(كنند  پيدا مي

و بـر مبنـاي اصـول     161افـزار كـورل دراو نسـخه     تمامي تابلوها بـه وسـيلة نـرم       
نظير اندازة فونت، انـدازة نقـوش،   اي طراحي گشته و ابعاد معيارهاي طراحي  نامه آيين

زمينة  ، تركيب تضاد رنگ بين پس)فلش(نما  اندازة ضخامت كادر، اندازه و نوع جهت
در تمـامي  ) با تركيـب رنـگ سـبز و سـفيد    (ها  تابلوها با اطالعات مندرج بر روي آن
شده براي نمايش  مقياس كلي تابلوهاي طراحي. تابلوها ثابت در نظر گرفته شده است

شده  كاربرده همچنين كلمات به.  محل آزمون هم براي كليه تابلوها ثابت بوده است در
شـده بودنـد كـه بـراي تمـامي       براي معرفي معابر بر روي تابلوها هم طوري انتخاب 

 . داوطلبان آشنا بوده باشند

، 4در اين آزمون، سيستم به دستگاه ويدئوپروژكتور متصل بـوده و مطـابق شـكل        
فاصـلة قرارگيـري   . نمـايش قـرار گرفتنـد    متر از صفحه 4اي حدود  در فاصلهكاربران 

بر ادعـاي   نمايش به جهت قرارگيري زاويه ديد مطلوب بوده و بنا داوطلبان از صفحه
تمامي كاربران، وضوح رؤيت تابلو در اين فاصله، بسيار عالي بوده و كاربران نسـبت  

  .به تابلوها اشرافيت كامل داشتند
انجام اين پژوهش، سه سري تابلو طراحي شده و سـه آزمـون برگـزار شـده      براي    

آزمون اول مربوط به تابلوهاي سري اول، آزمون دوم مربوط به تابلوهاي سري . است
در ايـن آزمـون   . دوم و آزمون سوم مربـوط بـه تابلوهـاي سـري سـوم بـوده اسـت       

ز قرارگيـري در جايگـاه،   تا پـس ا  سازي استاتيكي، از داوطلبان خواسته شده بود شبيه
شوند، با دقت مشاهده  صورت تصادفي رؤيت مي نمايش به تابلوهايي را كه در صفحه
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1-Corel Draw 16 



هـا، دكمـة     آن      
 نبود كـاربران  

استفاده شـده   
ل كـاربران را   
س از حـدود    

يابـد تـا    ه مـي  
سـته شـد در      
ن دوم و سـوم    
حـي تابلوهـا     
هم اضافه شده 
 اشـاره اسـت    
س از مرحلـه   

يـك آزمـون    
س از كسـب    
زمـون اصـلي    

 

وهاي راهنماي مسير

و نقـوش و درك آ
ها نيازي  ن آزمون

 DMDXافزار   نرم
العمـل زمـان عكـس   

كنـد و پـس خيره مي
ند ادامـهاين رو. ود

ت، از كـاربران خوا
شـرايط آزمـون. د

ـده اسـت، در طرا
تركيبات متفاوت ه

الزم بـه . ده است
ن حاصل شود، پـس
مامي داوطلبان در

انـد و پـس ت كـرده   
 داده شد تـا در آز

  مون

ش قابليت خوانايي تابلو

 نوشـتار فارسـي و
عني براي انجام اين
جام اين آزمون از 

افـزار ز كليد، نـرم  
ثانيه در سيستم ذخ 

شو مايش ظاهر مي
وقفـه و اسـتراحت
وم هم شركت كنند

طور كه اشاره شـ ن
لمات انگليسي با ت

دقيقه طول كشيد 4
روند آزمون اطمينان
ام آزمون اصلي، تم
چهار تـابلو شـركت

ها اجازه ون، به آن

شرايط و نحوه انجام آزم

ت انگليسي بر افزايش

ئـت كامـل تمـام 
يع كليد را بفشارند؛

براي انج. خوانندرا ب
كشردن دكمه صفحه

صورت ميلي  و به
نم  بعدي در صفحه

پس از كمي و. شود
ر آزمون دوم و سو
 است و فقط همان

كل ارسي و نقوش،
4سه آزمون حدود 
يري داوطلبان از ر
طلبان و قبل از انجا
همين سيستم و با چ
ي كامل قوانين آزمو

ش. 4شكل 

   

زيابي تأثير درج كلمات

و پس از قرائ كرده
ك مخصوص صفحه
كلمات انگليسي ر
است و پس از فش

صورت خودكار به
چند ثانيه، تابلوي ب
آزمون اول تمام ش
صورت آمادگي در
همانند آزمون اول 
عالوه بر كلمات فا

هريك از س.  بودند
براي اينكه از يادگي
توضيحات به داوط
آموزشي كوتاه با ه
اطمينان از فراگيري

  .شركت كنند
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  فصلنامه مطالعات پژوهشي

  19شماره  - پنجمسال 
  1395زمستان 

  كننده داوطلبان شركت
هاي مختلفـي   نفر شركت داشتند كه سعي شده اين افراد از نمونه 75در اين پژوهش، 

اين افراد شـامل  . وجود داشته باشند... ازلحاظ سني، ميزان تحصيالت، تنوع شغلي و 
هـا از   دانشجويان، اساتيد و كارمندان دانشگاه بوده و همچنين براي گسـتردگي نمونـه  

. اين آزمون شركت داشته باشـند  كارگران خدماتي دانشگاه هم خواسته شده بود تا در
باشـد كـه از ايـن     سال مـي  55و  19كنندگان به ترتيب  حداقل و حداكثر سن شركت

شـرايط موردنيـاز   . سال بودنـد  1/29نفر زن با ميانگين سني  15نفر مرد و  60تعداد، 
ميـانگين تجربـة   . داوطلبان براي انجام اين آزمايش، داشتن گواهينامـه راننـدگي بـود   

قـدرت بينـايي تمـامي داوطلبـان بـدون عينـك       . باشـد  سال مي 6ي داوطلبان، رانندگ
كردند، خواسـته شـده    بوده و از داوطلباني كه با عينك رانندگي مي 10- 10صورت  به

بنـابراين قـدرت ديـد تمـامي     . بود كه با عينك رانندگي در اين آزمون شـركت كننـد  
طـور   ادي كه با عينك بودند، بـه داوطلبان، چه افرادي كه بدون عينك بودند و چه افر

همچنين تمامي داوطلبان ضمن آشنايي كامل با زبان فارسي، در . شده بود  كامل تأمين
  زباني كه نوشتار بـر روي تابلوهـا بـا آن نوشـته    (اند  قرائت نوشتار فارسي مسلط بوده

  ).است  شده
 ها بررسي داده

صورت تصادفي نمايش داده شده  بهتابلو  21با توجه به اينكه در هريك از سه آزمون، 
بيني شده است كه به علت يكنواختي شرايط آزمـون، امكـان دارد    است؛ بنابراين پيش
العمل برخـي تابلوهـا دقـت و تمركـز      رساندن زمان درك و عكس كاربران در به ثبت
ها در بانك اطالعاتي مشاهده شد كـه   پس از بررسي اجمالي داده. كافي نداشته باشند

كـه زمـان درك و    - العمـل يـك تـابلو     هاي زمان درك و عكـس  خي از رديفدر بر
در برخـي از   - العمل رانندگان براي يك تابلو در يك بازه منطقي قـرار دارنـد    عكس
ازحـد   ازحد زياد و يا بيش صورت بيش هاي يك رديف، اعدادي غيرمنطقي و به بخش
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) خارج از محـدوده (هاي پرت  ها، داده بيني شده كه اين داده كه پيش كم موجود است
اي  و با استفاده از روش ترسيم نمودار جعبـه  7و  6و  5رو مطابق اشكال  ازاين. باشند

خارج از (هاي پرت  ، داده1اس اس پي افزار اس هاي هر سه آزمون، توسط نرم براي داده
و غيرمنطقي شناسايي شدند و سـپس نسـبت بـه حـذف اعـداد خـارج از       ) محدوده

هاي پرت اغلب سه يا بيشتر از سه واحـد   داده .يرمنطقي اقدام شده استمحدوده و غ
توانـد   هاي پـرت مـي   حضور داده. انحراف معيار از ميانگين مربوط به خودشان دارند

بر  رو بنا اي نامطلوب تحت تأثير قرار دهد و تحريف كند؛ ازاين گونه نتايج تحليل را به
هـا حـذف شـوند     بايد قبـل از تحليـل داده   هاي پرت نظر بيشتر متخصصان آمار، داده

  ).1384نيرومند، (
 

  
  هاي پرت آزمون اول اي براي تعيين داده نمودار جعبه. 5شكل 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

1-SPSS  : Statistical Package For The Social Sciences 
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  19شماره  - پنجمسال 
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  هاي پرت آزمون دوم اي براي تعيين داده نمودار جعبه. 6شكل 

 

  
  هاي پرت آزمون سوم اي براي تعيين داده نمودار جعبه. 7شكل 
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. هـا اطمينـان كسـب كـرد     بـودن داده  پـرت بايـد از نرمـال   هاي  پس از حذف داده    
هايي هستند كـه بـراي    آزمون 2ويلك- و شاپيرو 1اسميرنوف- هاي كولموگروف آزمون

  .ها در اين تحقيق استفاده شده است بودن داده تشخيص نرمال
اسـميرنوف و  - هـاي كولمـوگروف   ، نتايج حاصـل از آزمـون  1رو در جدول  ازاين    

هـاي اول و دوم و سـوم    هـاي آزمـون   بودن داده منظور بررسي نرمال ويلك به- شاپيرو
معمـوالً چنانچـه   .  اس نمـايش داده شـده اسـت    اس پي افزار اس عنوان خروجي نرم به

نمايش داده شده، بيشتر از  1در اين سه آزمون كه در جدول ) .Sig(داري  سطح معني
مـؤمني و فعـال   (نرمال فرض كرد  ها را با اطمينان بااليي توان داده درصد باشد، مي 5

و با توجه به اينكه مقادير سطح معناداري در هـر   1با توجه به جدول ). 1391قيومي، 
درصد است؛ پس با  5ويلك، بيشتر از - اسميرنوف و شاپيرو- دو آزمون كولموگروف

  .هاي نرمال در نظر گرفت عنوان داده ها را به توان داده اطمينان مي
  

 ها براي هر سه آزمون بودن داده هاي تشخيص نرمال آزموننتايج . 1جدول 

  شماره تابلو
  تابلوهاي سري سوم  تابلوهاي سري دوم  تابلوهاي سري اول

  ويلك- شاپيرو  كولموگروف  ويلك- شاپيرو  كولموگروف  ويلك- شاپيرو  كولموگروف
1  0/132 0/282 0/135  0/473  0/200  0/053  
2  0/121 0/085 0/081  0/021  0.057  0/05  
3  0/200 0/189 0/200  0/160  0/200  0/747  
4  0/125  0/086 0/200  0/244  0.143  0/05  
5  0/200 0/059 0/200  0/500  0/200  0/373  
6  0/200 0/055 0/200  0/504  0/200  0/099  
7  0/200 0/617 0/200  0/722  0/200  0/526  
8  0/200 0/534 0/200  0/578  0/200  0/434  
9  0/200 0/216 0/200  0/952  0/200  0/489  
10  0/200 0/747 0/200  0/955  0/200  0/538  

_______________________________________________________________________________________________________________________________  

1-Kolmogorov-Smirnov 
2-Shapiro-Wilk 
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 ها براي هر سه آزمون بودن داده هاي تشخيص نرمال نتايج آزمون. 1جدول ادامة 

11  0/200 0/442 0/05  0/053  0/051  0/058  
12  0/064 0/05 0/200  0/359  0/200  0/660  
13  0/200 0/35 0/200  0/994  0.064  0/172  
14  0/200 0/656 0/200  0/941  0/200  0/584  
15  0/051 0/064 0/200  0/520  0/200  0/884  
16  0/200 0/905 0/059  0/182  0/200  0/45  
17  0/200 0/436 0/200  0/474  0/200  0/597  
18  0/200 0/594 0/200  0/870  0/200  0/057  
19  0/145 0/107 0/193  0/148  0/200  0/163  
20  0/200 0/262 0/200  0/943  0/200  0/287  
21  0/200 0/461 0/200  0/069  0/200  0/905  

  
 نتايج تحقيق

هـا، از ميــانگين زمــان درك و   بــودن آن هــا و اطمينـان از نرمــال  پـس از بررســي داده 
ها در دو بخش  اين بررسي. العمل قرائت تابلوها براي تحليل استفاده شده است عكس

العمل  صورت گرفته است؛ بخش اول شامل بررسي ميان ميانگين زمان درك و عكس
و تابلوهاي سـري  ) شتار فارسي و نقوشتابلوهاي داراي فقط نو(تابلوهاي سري اول 

صورت جدا  عالوه زبان خارجي كه به تابلوهاي داراي نوشتار فارسي و نقوش به(دوم 
و بخش دوم شـامل تابلوهـاي سـري اول و تابلوهـاي سـري سـوم       ) اند طراحي شده

صورت مخـتلط   عالوه زبان خارجي كه به تابلوهاي داراي نوشتار فارسي و نقوش به(
  .صورت گرفته است) اند هطراحي شد

هاي تابلوهـاي   العمل بين داده ، نمودار مقايسه ميانگين زمان درك و عكس8شكل     
طوري كـه مشـخص    همان. دهد هاي تابلوهاي سري دوم را نشان مي سري اول و داده

يابـد و   العمل تابلوها با افزايش تعداد كلمـات افـزايش مـي    است، زمان درك و عكس
العمل تابلوهاي سـري اول و سـري دوم تقريبـاً برابـر و      ك و عكسهمچنين زمان در
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  .ها تقريباً ناچيز است اختالف آن
العمـل بـين    هم نمـودار مقايسـه ميـانگين زمـان درك و عكـس      9همچنين شكل     
در اين . دهد هاي تابلوهاي سري سوم را نشان مي هاي تابلوهاي سري اول و داده داده

هاي تابلوهاي سري اول و سـري   العمل بين داده و عكس نمودار، اختالف زمان درك
  .آيد تر به نظر مي سوم محسوس

  

  

  
  العمل تابلوهاي سري اول و دوم نمودار مقايسه زمان درك و عكس. 8شكل 

  

  
  العمل تابلوهاي سري اول و سوم نمودار مقايسه زمان درك و عكس. 9شكل 
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  19شماره  - پنجمسال 
  1395زمستان 

روي نمودار براي تحليل كافي نيسـت و  گرفته از  هاي صورت از طرفي اين مقايسه    
بـراي انجـام ايـن تحليـل     . هاي آماري صورت گيرد ها آزمون هاي آن بايد بين ميانگين

ها،  هاي ميانگين استفاده كرد و در اين پژوهش با توجه به نوع داده بايست از آزمون مي
. ه شـده اسـت  اس اسـتفاد  اس پي افزار اس از آزمون ميانگين زوجي و با استفاده از نرم

دادن تأثير يك نوع مداخله بـه   هاي تجربي و نشان آزمون زوجي معموالً براي پژوهش
  ).1391مؤمني و فعال قيومي، (شود  كار برده مي

اس را در آزمون زوجي  اس پي افزار اس نتايج حاصل از خروجي نرم 3و  2جداول     
هاي تابلوهـاي   جي بين دادهكه نتيجه آزمون ميانگين زو 2در جدول . دهد را نشان مي

تـر از   داري بـزرگ  كند، عدد مربوط به سـطح معنـي   سري اول و سري دوم را بيان مي
دست آمده است و اين موضوع نشانگر آن است كه تفاوت چشمگيري بـين   به 05/0

هاي تابلوهاي سري اول و سري دوم در سطح  العمل داده ميانگين زمان درك و عكس
  .ارددرصد وجود ند 5خطاي 

كـه در آن نتيجـه آزمـون     3داري در جـدول   همچنين عدد مربوط به سطح معنـي     
هاي تابلوهاي سري اول و سري سوم بيان شده است، كمتر از  ميانگين زوجي بين داده

باشد كه تفاوت چشمگيري بين ميانگين زمـان درك   است كه آن بدين معني مي 05/0
درصـد   5ل و سري سوم در سطح خطـاي  هاي تابلوهاي سري او العمل داده و عكس

  . وجود دارد
  

  هاي تابلوهاي سري اول و سري دوم نتيجه آزمون مقايسه زوجي بين ميانگين داده. 2جدول 
  .t Sig  عنوان زوج

  06/0  - 049/3  سري دوم - سري اول: تابلوهاي
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  سري سوم هاي تابلوهاي سري اول و نتيجه آزمون مقايسه زوجي بين ميانگين داده: 3جدول 
  .t Sig  عنوان زوج

  000/0  - 453/6  سري سوم  - سري اول: تابلوهاي

 
  پيشنهادها بندي و جمع

عنوان يكي از ابزارهاي كنترل ترافيك نقش بسـيار مهمـي را    تابلوهاي هدايت مسير به
منظور داشـتن   تابلوهاي هدايت مسير به. كنند در راستاي كنترل جريان ترافيك ايفا مي

بهترين عملكرد بايد طوري طراحي و نصب شـوند كـه راننـدگان در مـدت محـدود      
رو در طراحي و نصـب   ازاين. ن را قرائت كنندراحتي و در كمترين زمان آ خوانايي، به
ها به بهترين نحـو تـأمين    بايست دو اصل قابليت خوانايي و قابليت ديد آن تابلوها مي

  . گردد
كه هر  نحوي از طرفي براي اينكه در طراحي تابلوها، نوعي جامعيت برقرار باشد، به    

سـري   گر را متوجـه شـود، يـك   اي و با هر زباني بتواند تابلوهاي كشورهاي دي راننده
ترين موارد  از مهم. ها صورت پذيرفت منظور استانداردسازي قوانين آن هايي به فعاليت

هـا و استانداردسـازي نقوشـي     استانداردسازي مربوط به عاليم، استانداردسازي رنگ
عنوان  توانند به شود، چراكه نقوش مي جاي كلمات بر روي تابلوها درج مي است كه به

 .ارتباط خوبي برقرار كنند) چه داخلي و چه خارجي(پيام، با تمامي رانندگان يك 

) معموالً انگليسي(زبان خارجي  زبان بايد يك  برآن، در تابلوهاي غيرانگليسي عالوه    
المللي هم بتواننـد   المللي هم در تابلوها درج شود تا رانندگان بين زبان بين عنوان يك به
افـزودن زبـان خـارجي بـر روي     (ها را قرائت كنند؛ ولي اين عامل راحتي پيام تابلو به

شود و بايد در مـورد تـأثير ايـن     باعث افزايش حجم اطالعات روي تابلو مي) تابلوها
  . افزايش حجم بر روي تابلوهاي فارسي مطالعاتي صورت گيرد

ر هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير زبان خارجي مندرج در تابلوهـاي فارسـي د      
قابليت خوانايي آن و همچنـين تـأثير نـوع طراحـي تابلوهـا در قابليـت خوانـايي آن        
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آمده در اين پژوهش،  نشان داده شده است كه نوع  دست با توجه به نتايج به. باشد مي
كه با افزودن زبان  نحوي طراحي تابلوها در قابليت خوانايي تابلوها تأثير زيادي دارد؛ به

العمل قرائـت تابلوهـا بـه ميـزان      ا اينكه زمان درك و عكسصورت جدا، ب خارجي به
كند، ولي مقـدار آن   بسيار كمي نسبت به تابلوهاي بدون زبان خارجي افزايش پيدا مي

كردن اسـت؛ ولـي چنانچـه در طراحـي تابلوهـا، زبـان        نظر بسيار ناچيز و قابل صرف
مل قرائـت تابلوهـا   الع تنها زمان درك و عكس صورت مختلط قرار گيرد، نه خارجي به

كند، بلكـه نسـبت بـه تابلوهـاي صـرفاً       نسبت به حالت طراحي جدا افزايش پيدا مي
يابـد كـه ايـن مهـم در      فارسي و بدون زبان خارجي به مقدار محسوسي افزايش مـي 

 .گذارد قابليت خوانايي تابلوها تأثير منفي مي
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