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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background: Safety signs are an important tool as converting information 
for recognizing the event, type, severity, and control of actual hazards in the 
environment. The main importance of displaying safety signs is to prevent 
injury and aware people of the potential hazards in particular situations in 
different environments. The aim of this study was conducted to determine the 
level of perception of Tehran city train passengers about the existing safety and 
warning signs and to provide an appropriate solution to improve the perception 
level at the metro stations
Material and methods: Because the lack of access to the standard questionnaire 
in the present research, a researcher-created questionnaire was used based on 
design and manufacturing criteria, test and installation methods accordance to 
ISO 9186 and ISO 3864 international standards. For this purpose, by forming 
an expert panel, the research questions were identified and evaluated in relation 
to the topic, the degree of clarity, and the ease of comprehension. Stratified 
random sampling was conducted against 390 persons. In addition, the Chi-
square tests for datum analysis were performed using SPSS software. 
Results: According to the results, the highest perceived symbols belong to 
smoking symbol with 98 percent and 97 percent perceive the symbol prohibited 
entry of domestic animals. Symbol “no entry” with 5 percent of Understanding 
with the lowest level was understandable. The analytical results of this study can 
be a direct impact on understanding due to education level (Pvalue<0.001) and 
negative impact on the understanding of symbols mentioned age and income 
(Pvalue<0.003).
Conclusion: Considering the increasing development of metro lines and 
the results of the different understanding of each symbol in order to remove 
or eliminate the hazards, further studies are a necessity. The use of training 
for ergonomic redesign symbols is undeniable, and decision makers need to 
devote appropriate resources to teaching symptoms. The visual components of 
the environment affect the clarity and readability of the symptoms. The shape 
and size of a sign and board, as well as the size of the letters and position, are 
effective in understanding. Therefore, in addition to designing based on the 
psychological and physiological principles, other important factors such as 
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continuous adjustment of symbols distance and height are necessary. During 
designing text for signs, the space of letters, the space between the lines, the 
position of symbols and decorative patterns, the margins and the use of upper 
or lower case letters (in Latin) are important.
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بررسی میزان درک مسافران از عالئم ایستگاه های مترو شهر تهران )مطالعة موردی(
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علیرضا مرتضی پورصوفیانی: کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشكدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران.

مهدی سپیدارکیش:  دکترای  تخصصی اپیدمیولوژی، دانشكدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران.
فرشته طاهری:  دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی مرکز تحقیقات بهداشت کار،دانشگاه علوم پزشكی ایران، تهران، ایران.

چكیده
کلیدواژه ها

عالئم ایمني 

عالئم هشداردهنده 

قطار شهری 

مسافران مترو

تاریخ دریافت:    1398/04/06                  

تاریخ پذیرش:    1399/11/15

زمینه و هدف: عالئم ایمنی ابزار مهمی برای تبدیل اطالعات درخصوص شناسایی رویدادها، نوع، شدت و کنترل مخاطرات 
بالفعل موجود در محیط هستند. اهمیت اصلی نمایش عالئم ایمنی جلوگیری از آسیب دیدگی و اطمینان از شناخت خطرات احتمالی 
پیش رو در موقعیت های خاص و در محیط های مختلف توسط افراد است. مطالعة حاضر به منظور تعیین میزان درک مسافران قطار 
شهری تهران از عالئم ایمنی و هشداردهندة موجود و ارائة راه حل مناسب جهت ارتقای میزان درک عالئم در ایستگاه های مترو 

انجام شد.  

روش بررسی: با توجه به عدم دسترسی به پرسش نامة استاندارد در زمینة تحقیق حاضر، از پرسش نامة محقق ساختة مبتنی بر 
 ISO 9186 مالحظات اصول طراحی، معیارهای ساخت، آزمون و شیوه های نصب و کاربری عالئم ایمنی منطبق با استانداردهای
و ISO 3864 استفاده شد. برای این مهم با تشكیل پنل خبرگان مرتبط با سؤاالت تحقیق به طور مشخص و از لحاظ ارتباط با 
موضوع، درجة وضوح و سادگی درک مورد بررسی قرار گرفت. روش نمونه گیری طبقه ای ـ تصادفی بود و برای 390 نفر انجام شد. 

آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمون کای اسكوئر صورت گرفت.  

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد نماد ممنوعیت استعمال سیگار با 98% و نماد ممنوعیت ورود حیوانات اهلی با 97% باالترین امتیاز 
را درخصوص میزان درک مسافران به خود اختصاص دادند. نماد ورود ممنوع با 5% با کمترین امتیاز میزان درک تعیین شد. بین 
سطح تحصیالت افراد و میزان درک  رابطة مستقیم وجود داشت )P<0.001 ( و سن و درآمد رابطة معكوسی با میزان درک پذیری 

نمادها )P<0.003 ( داشت.

کنترل  به منظور  نمادها،  درک  از  حاصل  متفاوت  نتایج  و  مترو  خطوط  روزافزون  توسعة  به  توجه  با  گیری:  نتیجه 
مخاطرات بالفعل موجود مطالعات بیشتر و آموزش های الزم برای آشنایی و درک عالئم یک ضرورت محسوب می گردد. 
باید  و  است  انکارناپذیر  ارگونومیک  بازطراحی  و همچنین  پایین  درک  با  نمادهای  برای  آموزش  از  استفاده  بنابراین 
تصمیم گیران و مدیران منابع مناسبی برای آموزش این عالئم اختصاص دهند. اجزای بصری محیط بر وضوح و خوانایی 
عالئم تأثیر می گذارد. شکل و اندازة تابلو و عالمت با اندازة حروف و موقعیت آن در میزان درک مؤثر است. بنابراین 
عالوه بر طراحی براساس اصول روان شناسی و فیزیولوژیکی، عوامل مهم دیگری ازجمله تنظیم مداوم نمادها )فاصله و 
ارتفاع(، محتوا، موقعیت و تنظیم روشنایی ضرورت دارد. هنگام طراحی متن برای عالئم و تابلوها، فضای حروف، فضای 
میان خطوط، موقعیت نمادها و الگوهای تزیینی، حاشیه، قرارگیری موضوع در مرکز یا کناره و استفاده از حروف بزرگ 

یا کوچک )در التین( از اهمیت زیادی برخوردارند.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت کننده: ندارد.
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مقدمه
بار اقتصادی و خسارت های مالی و جانی ناشی از حوادث  
عامل  سومین  امریکا  ایمنی  ملی  انجمن  است.  توجه  قابل 
مهم در بروز حوادث را نقص در اطالع رسانی و درک صحیح 
عالئم ایمنی اعالم کرده است. (1ـ2) بر این اساس، عالئم 
به عنوان ابزاری برای آگاه کردن و دور نگه داشتن افراد از 
خطر مورد توجه قرار می گیرند. (3) نمایش عالئم هشدار 
و...  نماد  تابلو،  پالکارد،  پوستر،  مانند  مختلفی  اشکال  به 
وجود دارد. عالئم در بسیاری از مواقع می توانند جایگزین 
دورتر  فواصل  از  چراکه  شوند؛  تشریحی  متون  و  نوشته ها 
نیز قابل رؤیت اند. (4ـ5) با توجه به اینکه طراحی مناسب 
از  ایمنی  تابلوهای  برای  واحد  استانداردهای  از  استفاده  و 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، ارائة اطالعات عالئم ایمنی 
بیان  نوشتاری  واژه های  حداقل  با  استاندارد  مطابق  باید 
  ISO 3864و ANSI Z535-3 استانداردهای  (3) شود. 
و  کارآمدترین  از  ایمن  برچسب های  و  تابلوها   3-1برای 
شناخته شده ترین استانداردها هستند. (6ـ7) از اصول مهم 
اثرگذاری یک نماد ایمنی می توان به سازگاری، خوانایی، 
بینایی،  مشکالت  کرد.  اشاره  آن  سادگی  و  درک پذیری 
غیرمادری  زبان  درک  دشواری  و  بی سوادی  و  کم سوادی 
ایجاد کرده  ایمن  ارتباطات  برای  را  عالئم  از  استفاده  لزوم 
نوشتة  بدون  ایمنِی  عالئم  از  استفاده  مزیت های  از  است. 
اطالعات،  مؤثر  انتقال  زیاد،  دیداری  تأثیر  توضیحی، 
اطالع رسانی فشرده و غیروابسته به زبان را می توان نام برد. 
(8) نماد گرافیکی باید دارای جزئیات الزم، سادگی درک 
مشاهده کننده  تا  باشد  خود  معنای  با  مرتبط  خوانایی  و 
نماید.  اتخاذ  را  مناسب  تصمیم  مشاهده  زمان  در  بتواند 
اگر یک عالمت خوب فهمیده نشود، نه تنها باعث اختالل 
در رساندن پیام مناسب می شود، حتی ممکن است باعث 
خطاهای گمراه کننده، صدمه و مرگ نیز  شود. (9ـ10) از 
آنجایی که امکان نشان دادن تمام مخاطرات وجود ندارد، 
مشخص  مناسب  اخطارهای  ترسیم  و  نمایش  ضرورت 
می گردد. (11) اما در بسیاری از موارد عالئم بدوِن نوشتة 
کنند.  جلب  خود  به  را  افراد  توجه  نمی توانند  توضیحی 
پیامی  یا  متفاوت  پیامی  عالئم  این  اوقات  گاهی  همچنین 
دقیقاً برعکس مفهوم اصلی خود را منتقل می کنند؛ چراکه 
چه  مختلف  کشورهای  در  ثابت  عالمت  یک  از  برداشت 
حتی  یا  و  صدمه  ایجاد  باعث  همین  و  نباشد  یکسان  بسا 
رابطة  همکاران  و  سارمی  (12ـ13)  شود.  افراد  مرگ 
مستقیمی بین درک عالئم  و معیارهایی همچون وضوح، 
خوانایی، تمرکز، درک مطلب و زمان عکس العمل را بیان 
کاري  تجربة  و  تحصیالت  میزان  رامپاگاپورن   (9) کردند. 
تفاوت های  همکاران  و  چان  و  آموزش  امیلیا  و  آلن   ،(14)

در  عالئم  درک  کمی  میزان  بر  مؤثر  عوامل  از  را  فرهنگی 
ایستگاه های  مترو ذکر کردند. (15ـ17) با نگاهی کلی به 
فرودگاه ها، جاده ها، خطوط ریلی و... می توان به این نکته 
پی برد که عالئم مربوط به ایمنی در  حمل ونقل در همه جا 
موجود است. (18ـ19) هدف از نصب عالئم آگاهی دادن 
دیگر  روش های  از  که  است  خطراتی  کنترل  درخصوص 
موفق به حذف آن ها نشده ایم. (5، 20) بر این اساس، یکی 
جراحات  و  حوادث  بروز  از  پیشگیری  مهم  راهکارهای  از 
نصب عالئم ایمنی، درک صحیح و پاسخ درست به عالئم 
است. سیستم قطار شهری (مترو) برای اجرای خواسته های 
معرفی  درون شهری  مناسب  حمل ونقل  سیستم  فزایندة 
بیست ویکم،  قرن  در  می شود  زده  تخمین  است.  شده 
زندگی  مترو  صنعت  دارای  مراکز  در  جهان  جمعیت   %25
قطار  سیستم  گسترش  به  توجه  با   (21  ،6) کرد.  خواهند 
سیستم  فزایندة  خواسته های  اجرای  برای  (مترو)  شهری 
ضروری  فهم  قابل  ایمنی  عالئم  از  استفاده  حمل ونقل، 
است. در خطوط حمل ونقل، تست درک عالئم ایمنی برای 
ارتقای اثرپذیری نمادهای تصویری و تعیین زمان مناسب 
از  هدف   (22) است.  مناسبی  روش  عالئم  این  بازنگری 
از  ایمنی  عالئم  درک پذیری  میزان  بررسی  تحقیق  انجام 
ارائة  و  تحصیالت  سطح  و  تأهل  وضعیت  کار،  سابقة  سن، 
راه حل های مناسب جهت بهبود میزان درک عالئم ایمنی 

در خطوط حمل ونقل ریلی است.  

روش بررسی  
پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. با توجه به اینکه 
وجود  حاضر  تحقیق  زمینة  در  استانداردی  پرسش نامة 
سؤاالت  با  مرتبط  خبرگان  پنل  تشکیل  با  ابتدا  نداشت، 
تحقیق به طور مشخص و از لحاظ ارتباط با موضوع، درجة 
به  نظر  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  درک  سادگی  و  وضوح 
حساسیت و نقش عالئم ایمنی در کنترل مخاطرات بالفعل 
طرح ریزی  پرسش نامه  استانداردسازی  زندگی،  و  محیط 
مراحل  شامل  پرسش نامه  محتوای  و  ساختار  گردید. 
و  نصب  شیوه های  و  آزمون  ساخت،  طراحی،  انتخاب، 
مهم  استانداردهای  الگوی   براساس  ایمنی  عالئم  کاربری 
نظیر ISO 3864 1-3  و ANSI Z535-3 است. پرسش نامه 
توسط گروه خبرگان شامل 14 نفر از مهندسان بهداشت 
حرفه ای، ایمنی و محیط  زیست، شاغل در مراکز تحقیقاتی 
و  روایی  تعیین  هدف  با  میدانی  پروژه های  و  دانشگاهی  و 
تأیید  و  بررسی  مورد  استاندارد  روش های  برمبنای  پایایی 
و  ایمنی  عالئم  طبقه بندی  و  تعداد  (23ـ24)  گرفت.  قرار 
بین المللی  استانداردهای  با  منطبق  تحقیق  هشداردهندة 
و IAPA (25ـ27)   ANSI Z535.4-1998 ،  ISO 3864
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عالمت   4 ایمنی1،  اجباری  و  بازدارنده  عالمت   8 شامل 
پنل  توسط  اطالعاتی3  عالمت   11 و  ایمنی2  هشدارهای 
پرینت  به صورت  انتخاب شده  عالئم  شد.  تعیین  خبرگان 
سؤاالت  به همراه  و  شد  A4 چسبانده  برگة  روی  بر  رنگی 
پرسش نامه به صورت تصادفی در بین جامعة هدف توزیع و 
تکمیل گردید. با استفاده از روش تست اولیه4 و تعیین 
اولیه  نمونه های  آنالیز  پراکندگی  و  مرکزی  شاخص های 
اولیه،  نمونة   60 تعداد  روی   %10 قبول  قابل  خطای  با 
تعیین  نفر   390 برابر  محاسبه شده  نهایی  نمونة  حجم 
گردید. انتخاب نمونه های تحقیق جامعة هدف از مسافران 
مترو شهر تهران از سه خط فعال و از هر خط 4 ایستگاه 
به صورت تصادفی انجام گردید. پس از تکمیل و جمع آوری 
از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  پرسش نامه ها، 
از  شد.  انجام   EXCEL و   (18 SPSS (نسخة  نرم افزارهای 
آمار تحلیلی جهت بررسی رابطة متغیرهایی ازجمله سن، 
تحصیالت  سطح  و  تأهل  جنس،  مترو،  از  استفاده  سابقة 
کای  آماری  آزمون  از  ایمنی  عالئم  درک  قابلیت  میزان  با 
اسکوئر در سطح معناداری 0/05 استفاده شد. سطح قابل 
قبول برای حداقل میزان امتیاز درک یک نماد 67% است. 

(28)

یافته ها
نتایج تجزیه و تحلیل تحقیق با هدف تعیین میزان درک 
1 . Regulation signs
2 . Warning signs
3 . Information signs
4 Pre test

هشداردهنده،  و  ایمنی  عالئم  از  شهری  قطار  مسافران 
همچنین تصاویر منطبق با عالئم مذکور در جداول 1 تا 6 
آمده است. برای دستیابی به داده ها، 390 نفر از مسافران 
سه خط فعال مترو شهر تهران بررسی شد. تجزیه و تحلیل 
داده ها نشان داد 65% از نمونة مورد مطالعه شامل مردان و 
نزدیک به نیمی از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. 
از   %69 (معادل  نفر   265 تعداد   ،2 جدول  نتایج  براساس 
ایمنی  اجباری  و  بازدارنده  عالئم  با  شرکت کنندگان) 
داشتند.  آن ها  از  استفاده  از  صحیحی  درک  و  بودند  آشنا 
درک  بر  اثرگذار  متغیرهای  تمام  اثر  سنجش  به منظور 
گردید.  استفاده  خطی  رگرسیون  آزمون  از  عالئم،  از  افراد 
نشان   3 جدول  در  خطی  رگرسیون  از  به دست آمده  نتایج 
عالئم  از  درک  با  درآمد  و  تحصیالت  سن،  متغیر  سه  داد 
و نشانه های ایمنی و هشدار دهنده مترو ارتباط معنا داری 
داشتند (P<0.05). دو متغیر سن و درآمد ارتباط معکوسی 
مترو  هشدار دهندة  و  ایمنی  نشانه های  و  عالئم  از  درک  با 
عالئم  از  درک  تحصیالت،  افزایش  با  که  درحالی  داشتند؛ 
و نشانه های ایمنی و هشدار دهندة مترو به طور محسوسی 
آمده   5 جدول  نتایج  در  که  همان طور  می یافت.  افزایش 
ایمنی،  عالئم  از  مسافران  آشنایی  و  درک  میزان  است، 
در  تأهل  وضعیت  تفکیک  به  بازدارنده  و  هشداردهنده 
سطح معناداری 5%، تفاوت معناداری را نشان نمی دهند. 
حداقل و حداکثر، میانگین و انحراف معیار نمرات درک از 
عالئم و به کار بستن دستورالعمل های مذکور در جدول 5 
به صورت کلی و به تفکیک جنسیت نشان داده شده است. 
در هر دو حیطه، تفاوت معناداری در زمینة جنسیت وجود 

 تحقیق   عالئم ایمنی، هشداردهنده و بازدارندة نماد  ـ تصاویر و شمارة1ول جد
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جدول 1ـ تصاویر و شمارة نماد عالئم ایمنی، هشداردهنده و بازدارندة تحقیق 
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   درصد(ـ  )تعدادبازدارنده ه و دهندتفکیک عالئم ایمنی، هشدارـ میزان  آشنایی و درک مسافران به 2ل جدو 

 
 میزان  درک مسافران از عالئم               

 نوع عالئم 
   بدون پاسخ    عدم آگاهی     نادرست   صحیح

 14(%5/2) 5/10(%7/2) 5/94(%25) 265(%69) بازدارنده و اجباری ایمنی
 30(%8) 22(%6/6) 96(%7/24) 237(%62) دهنده  هشدار

190(%50) اطالعاتی    (5/38%)146  (8/5%)22  (5/4%)17  
 

  
 

 دهنده ، تحصیالت و درآمد با سطح درک مسافران از عالئم ایمنی و هشداربین سن  نتایج آنالیز رگرسیون خطیـ 3ول جد
 

 ماری   آ پارامترهای             
 P-value حدود اطمینان  خطای معیار  ()  ضریب متغیر متغیر 

 003/0 104/0-(-02/0) 021/0 -   062/0 سن
 >001/0 46/0-(12/1) 16/0 79/0 تحصیالت 

 >001/0 - 74/0-(-11/0) 16/0 - 43/0 درآمد
 

  

 
 

 درصد( ـ  هل )تعدادوضعیت تأتفکیک به دهنده و بازدارنده  ـ میزان آشنایی و درک مسافران از عالئم ایمنی، هشدار4 جدول
 

 سطح درک
 هل أوضعیت ت

  ةمشاهد بهتفاوت  ی ب
 عالئم 

فقط مشاهده و عبور از 
 کنار عالئم 

مشاهده و تفکر  
 درمورد عالئم 

،  تفکرشاهده، م
 تصمیم و اقدام 

 جمع 
 هل تفکیک وضعیت تأه ب

اختالف معنادار  
 0.05در سطح 

 195(%50) 149(%76) 23(%8/11) 17(%7/8) 5(%6/2) مجرد

P= 271/0  
 171(%2/44) 128(%75) 20(%7/11) 18(%10) 5(%9/2) هل أمت

 8(%2) 5(%62) 1(%5/12) 2(%25) 0(%0) مطلقه
 11(8/2) 6(%54) 3(%27) 1(%9) 1(%9) شده همسر فوت 
 384(%100) 288(%75) 47(%2/12) 38(%8/9) 11(%8/2) جمع کل 

 
  

 
 تفکیک جنسیت به دهنده  ایمنی و هشدار نمرات درک عالمت نتایج ـ 5ل جدو 

 
 

 0.05اختالف معنادار در سطح  انحراف معیار  حداکثر نمره  میانگین  مره حداقل ن  
 >0.0001P 19/5 56 33 26 مردان
 42/10 81 56/40 22 زنان 
  21/8 81 58/35 21 کل 

 
   

 درصد( ـ  داداستفاده از مترو )تع سابقة تفکیک به دهنده و بازدارنده  مسافران از  عالئم ایمنی، هشدار میزان  آشنایی و درک ـ 6 جدول
 

 سطح درک             
 

 استفاده از مترو )سال(   ةسابق

تفاوت از مشاهده  بی 
 عالئم در مترو 

فقط مشاهده و عبور  
 از کنار عالئم 

مشاهده و تفکر  
 درمورد عالئم 

،  تفکر، مشاهده
 تصمیم و اقدام 

ة استفاده از  جمع سابق
تفکیک هر  مترو به 

 دوره 

اختالف معنادار  
 0.05در سطح 

 >0.0001P 28(%3/7) 8(%8/28) 6(%4/21) 9(%32) 5(%8/17) سال  1کمتر از 
 72(%8/18) 46(%64) 10(%7/13) 14(%4/19) 2(%7/2) سال  4تا  1بین  
 226(%59) 183(%80) 19(%4/8) 22(%7/9) 2(%9/0) سال  7تا  4بین  

 58(%15) 51(%88) 3(%5) 2(%4/3) 2(%4/3) سال  7بیش از  
 384(%100) 288(%75) 38(%8/9) 47(%12) 11(%8/2) جمع کل  

 
 

جدول 2ـ میزان  آشنایی و درک مسافران به تفكیک عالئم ایمنی، هشداردهنده و بازدارنده )تعداد ـ درصد( 

جدول 3ـ نتایج آنالیز رگرسیون خطی بین سن، تحصیالت و درآمد با سطح درک مسافران از عالئم ایمنی و هشداردهنده

جدول 4ـ میزان آشنایی و درک مسافران از عالئم ایمنی، هشداردهنده و بازدارنده به تفكیک وضعیت تأهل )تعداد ـ درصد(

جدول 5ـ نتایج  نمرات درک عالمت ایمنی و هشداردهنده به تفكیک جنسیت

جدول 6ـ میزان  آشنایی و درک مسافران از  عالئم ایمنی، هشداردهنده و بازدارنده به تفكیک سابقة استفاده از مترو )تعداد ـ درصد(

داشت (P<0/001). مطابق نتایج جدول 6، میزان درک و 
آشنایی مسافران از عالئم ایمنی، هشداردهنده و بازدارنده 

متأثر از سابقه و تجربة استفاده از مترو در سطح معناداری 
5% تفاوت معناداری را نشان می دهد.
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بحث و نتیجه گیری
روایی و پایایی پرسش نامة محقق ساخته

به دست آمده،  داده های  تحلیل  و  تجزیه  براساس 
شاخص های اعتبار صوری و محتوایی پرسش نامه به ترتیب 
86 و 83% به دست آمد که مطابق روش الوشه قابل قبول و 
مطلوب است. (23) به منظور تعیین پایایی از طریق آزمون 
آلفای کرونباخ تجانس مطلوب 90% حاصل شد. معیارهای 
اعتبار و قابلیت اعتماد پرسش نامه براساس نظرات محققان 

در مطالعات قبلی، قابل قبول است. (29ـ30، 23)

درک عالئم ایمنی و هشداردهنده  
از 23 نماد بررسی شده، 10 نماد حداقل امتیاز الزم برای 
نتایج  نمودند.  کسب  را   (%67 از  (کمتر  بودن  درک  قابل 
ورود  ممنوع،  سیگار  کشیدن  عالئم  که  بود  آن  از  حاکی 
حیوانات اهلی ممنوع و محل قرارگیری سطل زباله با کسب 
باالترین امتیاز، با امتیازهای 97/9، 96/6 و 95/6%،  قابل 
درک ترین نمادها توسط مسافران بودند. پس از این عالئم، 
به ترتیب عالئم شمارة 23 (محل تلفن همگانی)، 17 (ورود 
دستی)،  خاموش کنندة  پودر  (محل   20 ممنوع)،  کالسکه 
جایگاه های  در  (پله برقی)   14 و  نمازخانه)  (محل   21
مسافران  توسط  بودن  درک  قابل  درخصوص  امتیاز  بعدی 
را  ذکرشده  عالئم  درک  در  باال  امتیاز  دلیل  گرفتند.  قرار 
می توان نصب و استفاده از این عالئم در مکان های عمومی 
دیگری مثل پارک ها، رستوران ها و... بیان کرد؛ به عبارتی 
فرد فرد در مکان های متعدد و به دفعات بیشتر در مواجهه 
 ،2 جدول  نتایج  براساس   (31) است.  بوده  عالئم  این  با 
ایمنی  اجباری  و  بازدارنده  عالئم  از  شرکت کنندگان   %69
شرکت کنندگان   %62 همچنین  داشتند.  صحیحی  درک 
صحیحی  درک  و  بودند  آشنا  هشداردهنده  عالمت های  با 
نمادهای  طرفی  از  داشتند.  را  مذکور  عالئم  از  استفاده  از 
شمارة 22، 3 و 18 نیز، به عنوان عالئمی با کمترین قابلیت 
آزمون  طی  را  امتیاز   %15/1 و   8/6  ،5/2 به ترتیب  درک، 
 ،8 و   11 شمارة  عالئم  آوردند.  به دست  مطالعه  توصیفی 
مربوط به خطر پرت شدن از لبة سکو و خطر الکتریسیته، 
درک پذیری  علل  کردند.  کسب  را  درک  امتیاز  حداقل 
اندک برخی نمادها را می توان مشکالت و موانعی ازجمله 
لحاظ نکردن فاکتورهای ارگونومیکی در طراحی و مواجهة 
به نظر  ضروری  نکته  این  کرد  ذکر  را  آن ها  با  مسافران  کم 
می رسد وقتی می گوییم 10 مورد از 23 عالمت توانستند 
معیار قابل قبولی را برای درک کسب نمایند، منظور این 
بیش   ،(ISO3864) بین المللی  استاندارد  طبق  که  است 
از 67% مردم هریک از این عالمت ها با خطای قابل قبول 
درک  میزان  رتبه بندی  مقایسة   (7) کرده اند.  درک   %5

 ANSI و  ISO استاندارد دو  اجرایی  روش  به وسیلة  نمادها 
در مطالعات قبلی نیز مشاهده شده است. لیو و همکاران و 
همچنین مفیدی و همکاران در پژوهش های خود برای ارائة 
امتیاز درک از هر دو روش استفاده کردند. بر این اساس، 
ایستگاه های  در  به کاررفته  نماد   23 از  نماد   10 تا   7 بین 
کسب  را  درک  مبحث  برای  قبول  قابل  استاندارد  مترو، 
تعداد  اغماض گری،  با  باید  که  گفت  می توان  و  کرده اند 
از  کمی  تعداد  اینکه  ولی  کنیم؛  اعالم  موفق تر  را  بیشتری 
نماد ها و تابلوها در هر مطالعه توانسته اند نمرة قابل قبولی 
کسب نمایند، در مطالعات مشابه نیز اشاره شده است. اگر 
به  موفق  تابلوها   %9 فقط  کنیم،  استفاده   ANSI معیار  از 
کسب نمرة قابل قبول خواهند شد و حدود 90% از آن ها 
نمرة مطلوب مورد نظر (85%) را کسب نخواهند کرد. (31)
براي   ANSI Z535.3  استاندارد پذیرش  مورد  حد 
مقبول بودن قابلیت درک یک عالمت ایمنی، 85% است؛ 
یعنی عالمتی که 85% از افراد شرکت کننده در آزمون به 
مفهوم آن عالمت پاسخ صحیح بدهند، یک عالمت مناسب 
و با قابلیت درک باال درنظر گرفته می شود. (6) همچنین 
 ISO3864 شمارة  استاندارد  براساس  پذیرش  مورد  حد 
نتایج   (32) است.   %67 استاندارد  بین المللی  سازمان 
تحقیق حاضر با 43% موفقیت نمادها با میزان قابل قبول 
است.  قبلی  مطالعات  یافته های  با  هم راستا   (%67) درک 
(31ـ33) به همین منظور آزمون درک توسط سازمان های 
جهت  راهکارهایی  صاحب نظر  پژوهشگران  و  استاندارد 
آن  از  که  است  شده  ارائه  افراد  درک  میزان  بردن  باالتر 
اشاره   (11  ،34) ارگونومیک  بازطراحی  به  می توان  جمله 
مختلف  روش های  از  تحقیقات  از  بسیاری  در  حتی  کرد؛ 
آموزشی سخن به میان آمده است. برای مثال Duarte در 
مطالعة خود به صراحت از ضرورت استفاده از آموزش برای 
الزم  است. (35)  گفته  سخن  ضعیف  موفقیت  با  نمادهای 
حداقل  از  زیادی  فاصلة  تابلو  یک  اگر  که  شود  ذکر  است 
بازطراحی  کرده،  کسب  را  بودن  درک  قابل  برای  امتیاز 
ارگونومیک گزینة مناسب تری جهت ارتقای درک و سطح 
با  است.  آموزش  مداخلة  با  مقایسه  در  مخاطبان  آشنایی 
توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت محدودة وسیعی 
در  یعنی  بوده ایم؛  شاهد  را  تابلوها  درک  برای  امتیاز  از 
بعضی از نمادها امتیاز درک باالی 90% و در برخی دیگر 
امتیاز کمتر از 10% به دست آمده است که این موضوع نیز 
با یافته های پژوهش های قبلی ازجمله ووگالتر و همکاران 

همخوانی دارد. (5)

ارتباط بین میزان درک عالئم با سن 
مربوط  داده های  خطی  رگرسیون  از  به دست آمده  نتایج 
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به سن در جدول 3 نشان می د هد متغیر سن با درک عالئم 
ارتباط معکوس دارد که با یافته های مقالة داودیان طلب و 
دارد.  همخوانی   (36) همکاران  و  یامان  و   (37) همکاران 
همچنین  در مطالعه ای مروری که توسط چان و همکاران 
در سال 2013م دربارة عوامل مؤثر بر درک نمادها انجام 
شد، به این موضوع آشکارا اشاره است که متغیر سن ذیل 
نمی توان  و  شده  دسته بندی  مخدوش کننده  متغیرهای 
کرد.  قبول  یا  رد  عالئم  از  درک  با  را  آن  ارتباط  به آسانی 
فرهنگ  و  سن  اثرات  بررسی  در  همکاران  و  جفری   (38)
خطاهای  که  رسیدند  نتیجه  این  به  ایمنی  عالئم  درک  بر 
رایج در میان سالمندان برای درک عالئم ایمنی بیشتر بود. 
شخصی  ویژگی های  میان  رابطة  همکاران  و  مدنی   (39)
رانندگان، ازجمله تجربه، سن، وضعیت تأهل، نوع جنس، 
آن ها  درک  با  را  ماهیانه،  درآمد  و  تحصیل  زمینة  ملیت، 
مورد  جامعة  دادند.  قرار  بررسی  مورد  ایمنی  عالئم   28 از 
ایمنی  عالئم  از   %56 فقط  متوسط  به طور  آن ها  تحقیق 
و  ماهیانه  درآمد  تحصیالت،  کردند.  درک  را  بررسی  مورد 
سن، وضعیت  ملیت در درک عالئم نقش مثبتی داشتند. 
تأهل و تجربه نقشی در درک عالئم توسط راننده نداشتند. 
منابع  باید  مدیران  و  تصمیم گیران  تحقیق،  نتایج  مطابق 
مناسبی را برای آموزش ترافیک اختصاص دهند. همچنین 
و  بازده  سن،  افزایش  با  که  شده  اشاره  آن ها  تحقیق  در 
سرعت پاسخ گویی ُکندتر و خطاها به علت کیفیت در دقت 

تشخیص بیشتر می شود. (40) 

ارتباط میزان درک عالئم  و تحصیالت 
میزان  با  افراد  تحصیالت  سطح   ،3 جدول  نتایج  طبق 
درک آن ها از عالئم ایمنی و هشداردهنده ارتباط مستقیم 
و معنادار دارد (P=0.0001). سایر محققان ازجمله چان 
و همکاران و نیز بیوفیل و همکاران نیز نتیجة مشابهی را 
گزارش کرده اند. (31ـ32، 38، 41) در اغلب پژوهش ها، از 
سطح تحصیالت به عنوان متغیر اثرگذار بر افزایش میزان 
مدنی  است.  شده  یاد  هشداردهنده  و  ایمنی  عالئم  درک 
تحصیالت  که  کردند  اظهار  خود  پژوهش  در  همکاران  و 
نتایج   (40) داشت.  مثبتی  نقش  عالئم  درک  در  ملیت  و 
تحقیق داودیان طلب و همکاران تحصیالت را فاکتور مثبت 
و اثرگذار در درک عالئم ایمنی معرفی کرد. (42) افزایش 
ازجمله  مثبت  زمینه های  افزایش  باعث  تحصیالت  سطح 
فرهنگ ایمنی خواهد شد که این موضوع می تواند به علت 
دیگر  طرف  از   (43) باشد.  افراد  نگرش  و  آگاهی  ارتقای 
تحصیالت شیوة فکر کردن و نگرش فرد را تغییر می دهد؛ 
بنابه گفتة چان، یکی از دالیل تفاوت در درک عالئم ایمنی 
شیوة فکر کردن است. (44) فرهنگ ایمنی  ابزاری معتبر 

است که می تواند به شرکت ها در کاهش حوادث سازمانی 
و شغلی کمک کند. (45) 

ارتباط میزان درک عالئم با درآمد، تأهل و سابقة استفاده 
از مترو  

طبق نتایج جدول 3، با بیشتر شدن درآمد افراد، میزان 
درک آن ها از عالئم یا نمادهای ایمنی کاهش پیدا می کند. 
(P<0.001) که در بررسی چان و همکاران به این موضوع  
حاضر  مطالعة  در  همچنین   (40  ،38) است.  شده  اشاره 
و  ایمنی  عالئم  از  درک  میزان  با  افراد  تأهل  وضعیت  بین 
مدنی   .(5 (جدول  نشد  مشاهده  ارتباطی  هشداردهنده 
رانندگان،  شخصی  ویژگی های  میان  رابطة  همکاران  و 
ازجمله تجربه، وضعیت تأهل، تحصیالت و درآمد ماهیانه، 
این  به  و  کردند  بررسی  ایمنی  عالئم   28 از  افراد  درک  با 
تحقیق  مورد  جامعة  متوسط  به طور  که  رسیدند  نتیجه 
آن ها فقط 56% از عالئم ایمنی مورد بررسی را درک کردند. 
نقش  عالئم  درک  در  ملیت  و  ماهیانه  درآمد  تحصیالت، 
عاملی  ایمنی  عالئم  درک  در  جنسیت  و  داشتند  مثبتی 
تجربه نقشی در  تأهل و  سن، وضعیت  اثرگذار بوده است. 
درک عالئم توسط راننده نداشتند. (40) در همین راستا 
در نتایج چان و همکاران،  وضعیت تأهل جزو متغیرهای 
بین  ارتباط  نتایج   (38) بود.  شده  طبقه بندی  ضدونقیض 
درک عالئم ایمنی و هشداردهنده به تفکیک جنس رابطة 
معناداری را نشان داد (P=0.0001) (جدول 6). همان طور 
که در نتایج جدول 6 آمده، میزان درک و آشنایی مسافران 
سابقه  از  متأثر  بازدارنده،  و  هشداردهنده  ایمنی،  عالئم  از 
تفاوت   %5 معنداری  سطح  در  مترو،  از  استفاده  تجربة  و 
و  سابقه  افزایش  با  که  معنا  این  به  داد؛  نشان  را  معناداری 
در  هشداردهنده  و  ایمنی  عالئم  مترو،  از  استفاده  تجربة 

مسافران قابلیت درک و به کارگیری بیشتری یافته است.

نتیجه گیری 
نتایج  و  مترو  خطوط  روزافزون  توسعة  به  توجه  با 
متفاوت حاصل از درک نمادها به منظور رسیدگی و کنترل 
الزم  آموزش های  و  مطالعات  موجود،  بالفعل  مخاطرات 
برای آشنایی و درک عالئم یک ضرورت محسوب می گردد. 
یکی از عوامل مؤثر بر درک عالئم ایمنی در محیط، تجربه 
مفهوم  به  آشنایی  است.  ایمنی  عالئم  با  آشنایی  میزان  و 
مواجهه  ایمنی  عالمت  با  فرد  که  است  دفعاتی  تعداد 
جهت  فرصت  ایجاد  باعث  مواجهه  تعدد  این  می شود. 
یادگیری بهتر عالئم ایمنی و بازگشت اطالعات به حافظة 
فرد می گردد. بر این اساس، با افزایش تجربة کاری، میزان 
بیشتر  عالئم  درک  میزان  نیز  آن  به دنبال  و  فرد  آشنایی 
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استفادة  تجربة  و  سابقه  تحصیالت،  سطح  بین  می شود. 
نمادهای  و  عالئم  از  آن ها  درک  میزان  با  مترو  از  افراد 
ایمنی ارتباط مستقیم و معناداری مشاهده شد. استفاده از 
آموزش برای نمادهای با درک پایین و همچنین بازطراحی 
تصمیم گیران  است  الزم  و  است  انکارناشدنی  ارگونومیک 
اختصاص  عالئم  آموزش  برای  را  مناسبی  منابع  مدیران  و 
دهند. اجزای بصری محیط بر وضوح و خوانایی عالئم تأثیر 
می گذارد. نیز شکل و اندازة تابلو و عالمت و اندازة حروف 
و موقعیت آن در میزان درک مؤثر است. بنابراین عالوه بر 
طراحی براساس اصول روان شناسی و فیزیولوژیکی، عوامل 
مهم دیگری ازجمله تنظیم مداوم نمادها (فاصله و ارتفاع)، 
محتوا، موقعیت، تنظیم روشنایی و... ضرورت دارد. هنگام 
فضای  حروف،  فضای  تابلوها،  و  عالئم  برای  متن  طراحی 
میان خطوط، موقعیت نمادها و الگوهای تزیینی، حاشیه، 
حروف  از  استفاده  و  کناره  یا  مرکز  در  موضوع  قرارگیری 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  التین)  (در  کوچک  یا  بزرگ 

است. 
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