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ساخت متن فارسي براي ارزيابي صوت بزرگساالن و تعيين پايايي و روايي آن در 

  گيري بسامد پايه و شدت گفتار اندازه
 

  2يهاني، محمدرضا ك1 نژادي، فرهاد تراب1ي قرباني، عل*انيآصفه معمار

  

  چكيده

. صداي واقعي فرد در گفتار روزمره باشدهاي صوت، گوياي  شود كه تا حد ممكن نمونه در ارزيابي اختالالت صوت كوشش مي: مقدمه

ساخت متن در بسياري از كشورها از اوايل قرن بيستم . تر است هاي صوت در خواندن متن به گفتار روزمره نزديك اند كه ويژگي پژوهشگران دريافته

 نتايج اقدامات باليني را با مشكل مواجه كرده  مستندارايههاي مورد نياز و  متن مناسب در زبان فارسي، انجام پژوهشوجود  عدم. آغاز گشته است

خواني سارا بود كه پژوهشگران استفاده از آن را براي ارزيابي صوت   آزمون لب،هاي صوت در زبان فارسي براي پژوهشمورد استفاده متن . است

مد آت بود كه براي اهداف پژوهشي و باليني كارهاي صو هدف از انجام اين پژوهش، ساخت متن مناسبي براي ارزيابي ويژگي. اند نامناسب دانسته

  .باشد

 در تحليل طول Dr. Speechافزار  ها، با توجه به وجود محدوديت نرم هاي مورد استفاده در ساير زبان متنهاي   با مطالعه ويژگي:ها مواد و روش

متن ساخته شده از . هاي گذشته، متن مورد نياز ساخته شد وهشخواني سارا در پژ  آزمون لبها و در نظر گرفتن نتايج حاصل از استفاده زماني محرك

  .با استفاده از شيوه بازآزمايي تعيين گرديدنيز  پايايي آن  ونظر روايي محتوا بررسي شد

گيري  ازهدر بررسي پايايي مشخص شد كه اند.  قرار گرفتتأييد مورد استادان متن تهيه شده از نظر روايي محتوا در نظرخواهي از :ها يافته

  .هاي مورد بررسي از پايايي بااليي برخوردار هستند ويژگي

در بررسي پايايي نيز ميزان آلفاي كرونباخ در . نشان داد  حداكثر توافق ممكن را،استادان در بررسي روايي متن نتيجه حاصل از نظرخواهي از :بحث

توان نتيجه گرفت كه اين متن براي بررسي   روايي و دارا بودن پايايي ميييدتأبا توجه به .  به دست آمد7/0متغيرهاي مورد مطالعه باالتر از 

   .هاي عادي قابل استفاده خواهد بود هاي صوت در نمونه هاي صوت در پژوهش ويژگي

  . روايي، پايايي، بسامد پايه گفتار، دامنه تغييرات بسامد پايه گفتار، شدت گفتار:ها واژه كليد

  

  3/8/87: تاريخ دريافت

  5/2/88: تاريخ پذيرش

  

  مقدمه

 هاي اكوستيكي ويژگيصوت هر فرد به طور طبيعي داراي 

خاصي است كه نشان دهنده الگوي ارتعاشي تارهاي صوتي 

گيري صوت در هر   ولي در هر فرد خاص اندازه،)1(اوست 

 آسيب شناسان .دهد زمان و شرايط عدد ثابتي را نشان نمي

اساس  بي صوت را تنها برها ارزيا گفتار و زبان تا مدت

 و هايي مثل كيفيت، زير تشخيص و درك شنيداري در جنبه
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اين نوع ارزيابي كه به عنوان . دادند بمي و بلندي انجام مي

 فاقد معيارهاي عيني و مشخص ،شود ارزيابي دركي شناخته مي

  و مهارت فردي تجربه،شخصي هاي و به قضاوت است

 ارزش و اعتبار ، دركي صوت ارزيابي.بستگي دارد درمانگران

باليني دارد اما براي مطالعه باليني و پژوهشي كافي نيست و 

 ،درك و قضاوت و چون دهد  به دست نمييمكاطالعات 

 .)2(گمراه كننده باشد  ممكن است ، و كيفي استشخصي

  ابزارهايي پارامترهاي صوت به كمكمگيري ك امروزه اندازه

يل يا اطمينان از صحت ارزيابي  براي تكم آزمايشگاهيپيشرفته

هاي اكوستيكي  ويژگي ،در اين روش. دركي رايج شده است

 نسبتبه  ي قابل ثبت، عيني ومهاي ك صوت به صورت داده

براي مقايسه بيماران با خودشان  كه آيند دقيق به دست مي

. )3(باشد  ارزشمند ميسالم  و با افراد) قبل و بعد از درمان(

اند كه در بررسي آزمايشگاهي  ان دادهشواهد و سوابق نش

توانند  گيرند كه نمي مراجعين اغلب در شرايطي قرار مي ،صوت

براي رفع اين .  روزمره خود به طور طبيعي استفاده كننداز گفتار

اند كه از ابزاري  مشكل پژوهشگران به اين نتيجه رسيده

 .استفاده كنند كه تا حد ممكن به گفتار روزمره نزديك باشد

آوري نمونه صوت، تكاليف مختلفي مانند بيان واكه،  براي جمع

ها، شمارش اعداد، خواندن متن و گفتار  ها، جمله كلمه

ها دريافتند كه خواندن متن   آن).2( شده است ارايهاي  محاوره

ساختن اين . )4-6(تر است  به گفتار پيوسته و محاوره نزديك

اوايل قرن بيستم آغاز ها در بسياري از كشورها از   گونه متن

هاي متعددي در دسترس است و شواهد  و اكنون متن گشته

. دهند ها را به گفتار روزمره نشان مي پژوهشي نزديك بودن آن

 در Fitchو ) 7 (1997 و همكاران در سال Hollienاز جمله 

اند كه در مواردي كه افراد  به اين نتيجه رسيده) 8 (1990سال 

شته باشند براي محاسبه بسامد پايه در خواندن مشكل ندا

گفتار، خواندن متن كارآمدتر است و از پايايي باالتري برخوردار 

اي  نامه متن آزموني كه در چند پژوهش پايان. باشد مي

گيري متغيرهاي صوت مورد  كارشناسي ارشد براي اندازه

ساخته شده توسط استفاده قرار گرفت، آزمون لب خواني سارا 

، )10) (1384(ليال ارمندئي . )9(  بود1380  در سالگيتا موللي

 كه در )12() 1385( و زهرا قيومي )11() 1385(مريم فهام 

اند،   خود از آزمون لب خواني سارا استفاده نمودههاي پژوهش

كامل مناسب ندانسته به طور اين ارزيابي را براي ارزيابي صوت 

لت در دست نداشتن به ع. اند و اشكاالتي را به آن وارد دانسته

متن مناسب در ايران براي تهيه نمونه صوت، درمانگران در 

هاي صوت بيماران بر حسب ذوق، سليقه و  بررسي ويژگي

هاي مختلف مانند واكه، كلمه، جمله،  توانايي خود از محرك

به دليل اين كه . كنند هاي متفاوت استفاده مي شعر و متن

انرژي اكوستيكي متفاوتي هاي آوايي مختلف،  ها و بافت واج

هاي صوت در تكاليف   در بررسي هر يك از ويژگي،دارند

توان از  در نتيجه نمي. آيد  نتايج متفاوتي به دست مي،مختلف

هاي مختلف انجام شده  هايي كه با استفاده از محرك بررسي

براي مقايسه ) ها بررسي نشده است مناسب بودن آن(است 

هاي مختلف استفاده   در پژوهشبيماران مختلف با هم و يا

 پاسخ دادن به ،چنين متني در زبان فارسيوجود  عدم. كرد

 مستند نتايج اقدامات باليني به زبان ارايهنيازهاي پژوهشي و 

به همين منظور تهيه . مشترك را با مشكل مواجه كرده است

 ارزيابي  قرار گرفت تا برايموضوع اين پژوهشمتن مورد نياز، 

 براي اهداف پژوهشي و باليني  مناسب و،صوت هاي ويژگي

هاي باليني  چنين متني عالوه بر آن كه در جنبه. كارآمد باشد

بررسي صوت بيماران مفيد خواهد بود و يك ماده آزمون 

باشد،  اهداف پژوهشي مي يكسان، مناسب و قابل استفاده براي

گيري و ثبت پارامترهاي صوت  خود موجب يكسان شدن اندازه

  .شود مي

  

  ها روشمواد و 

ـ تحليلي بود كه به   توصيفيهپژوهش حاضر، يك مطالع

صورت مقطعي در دو مرحله ساخت متن و تعيين پايايي و 

جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش . روايي آن انجام شد

سواد داراي صوت طبيعي  جهت تعيين پايايي، بزرگساالن با

هاي در دسترس به صورت  براي مطالعه از ميان نمونه. بودند

از دانشجويان و )  مرد25 زن و 25( نفر 50احتمالي  غير

كارمندان دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
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ها به مطالعه عبارت بود از  معيارهاي ورود نمونه. انتخاب شدند

از نظر  -2سواد باشند؛   سال و با20-59 در محدوده سني -1

  وت و رواني گفتار مشكل نداشته باشند؛توليد، تشديد، ص

 براي برقراري ارتباط از زبان فارسي استفاده كنند و لهجه -3

   . سابقه مشكل شنوايي نداشته باشند-4نداشته باشند؛ 

 كه براي ارزيابي صوت مناسب باشد، ساخت متنيبراي   

در . اطالعات چنداني از مطالعات ساير كشورها در دست نيست

ي متني كه بيش از همه مورد استفاده قرار گرفته زبان انگليس

 اصل آن در كهباشد  مي Rainbowاستاندارد شده متن  است،

 داراي دو طراحي شده و Fairbanks توسط 1960 ي دهه

  استدرباره اين متن گفته شده. )13(است نسخه كوتاه و بلند 

متناسب با گفتار ) Phonemic balance(واجي كه از توازن 

ته زبان انگليسي برخوردار است، ولي نحوه تهيه و پيوس

بنابراين كوشش شد تا . استاندارد كردن آن در دست نيست

فارسي داشته وازن واجي مناسب با زبان متني تهيه شود كه ت

اندركاران و آسيب شناسان گفتار و  باشد و مورد قبول دست

اين منظور از توازن واجي در متون مورد استفاده . زبان باشد

است كه مواد آزمون از نظر تركيب واجي برابر با گفتار روزمره 

هاي موجود در متن بايد  به عبارت ديگر، هر يك از واج. باشند

در نتيجه ). 14(بسامد نسبي مشابه با گفتار روزمره داشته باشند 

هاي زبان فارسي در  نخستين گام، كسب آگاهي از فراواني واج

رصد فراواني هر واج بود تا متني تهيه گفتار روزمره و تعيين د

چند مطالعه براي تعيين فراواني . شود كه با آن متناسب باشد

هاي زبان فارسي صورت گرفته است كه جديدترين آن  واج

براي تهيه متن ). 9( بوده است 1380توسط گيتا موللي در سال 

مورد نياز اين پژوهش، نتايج مطالعه ايشان مالك عمل قرار 

ها با   چون در نظر بود كه تجزيه و تحليل صوت نمونه.گرفت

 Dr. Speechافزار   نرمReal Analysisاستفاده از برنامه 

اين . نظر قرار گرفت نجام شود، محدوديت زماني آن نيز مدا

بنابراين الزم بود . درك  ثانيه گفتار را ضبط مي60برنامه حداكثر 

 ثانيه خوانده 60ر متني ساخته شود كه در فاصله زماني حداكث

گيري ميانگين، حداقل و  براي رعايت زمان مناسب، اندازه. شود

متأسفانه در اين باره . مورد نياز بودحداكثر سرعت خواندن متن 

براي حل . سوابق پژوهشي در زبان فارسي به دست نيامد

 خواندن سرعت) Pilot study(مشكل در مطالعه آزمايشي 

نشكده علوم توانبخشي مورد بررسي  نفر از دانشجويان دا20در

ها خواسته شد تا از روي متني   به اين نحو كه از آن؛قرار گرفت

ها ضبط گرديد و ميانگين تعداد كلمات  صداي آن. بخوانند

در اين .  ثانيه محاسبه شد60ها در  خوانده شده توسط آن

 كلمه در دقيقه با دامنه 171بررسي ميانگين سرعت خواندن 

بر اساس اين نتايج و .  كلمه در دقيقه به دست آمد212 تا 147

براي اطمينان از اين كه متن بيش از حد طوالني نباشد، حدود 

هاي  پس از آگاهي از فراواني واج.  كلمه در نظر گرفته شد100

حدود (زبان فارسي و با رعايت تعداد كلمات مورد نياز در متن 

 درسي دوره هاي با استفاده متون از كتاب، ) كلمه100

ها   متنيسپس تمام. )15-18( متن نوشته شد 30 ،راهنمايي

ها  ها در آن  و درصد وقوع هر يك از واجگرديدنگاري   واج

در مرحله بعد، نتايج حاصل از واج نگاري اين . گيري شد اندازه

هايي كه از نظر  ها با هم مورد مقايسه قرار گرفت و متن متن

زان تعيين شده در زبان فارسي تفاوت ها با مي درصد فراواني واج

ها، براي رسيدن به ميزان  در ساير متن. داشت، حذف شدزيادي 

مورد استفاده چندين بار  فراواني مورد نظر، كلمات و جمالت

 متني ،پس از اين اقدامات با مشورت زبان شناس. تغيير داده شد

شده اين متن انتخاب . تر بود، انتخاب گرديد كه به هدف نزديك

 نفر از دانشجويان و كارمندان دانشكده توانبخشي 20توسط 

ها ضبط گرديد تا اشكاالتي مانند طوالني  خوانده شد و صداي آن

در اين . ها شناسايي شوند ها و كلمه بودن متن، سختي جمله

ها، نامناسب تشخيص داده  ها و جمله ها در چند مورد واژه بررسي

ا رعايت توازن واجي و حجم ها ب پس از مشخص شدن آن. شدند

به . متن، تغييرات الزم اعمال شد تا متن نهايي به دست آمد

عالوه، در اين پژوهش سعي شد كه ايرادهاي وارد به آزمون لب 

به اين منظور . هاي صوت رفع شود خواني سارا در بررسي ويژگي

  :كوشش شد تا موارد زير رعايت شود

 و هر يك از هم گسيختهها  جملهدر آزمون لب خواني سارا   

 و از الگوي طبيعي گفتار، كه جمالت به  هستندمستقل و جدا

كنند و با حالتي غير  ، پيروي نميباشند مييكديگر مربوط 
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 موجب تغيير در رود شوند كه احتمال مي منتظره شروع مي

ه همين الگوهاي نوايي مورد نظر در هر جمله خاص گردند و ب

عالوه بر اين، . دهند امنه آن را تغيير  ميانگين بسامد يا ددليل

در گفتگوي ) اي هاي محاوره جمله(هاي اين متن   جملهبرخي از

شوند كه خود  هاي متفاوتي بيان مي افراد مختلف به شكل

همچنين . هاي صوتي باشند  تغيير برخي ويژگيمنشأتوانند  مي

ها،  ها و مستقل بودن هر يك از آن به دليل ناپيوستگي جمله

گردد كه  هايي مي  وادار به مكث،وينده در حين خواندن متنگ

. هاي صوتي را دستخوش تغيير كند ثبات ويژگي ودر مياحتمال 

 متني ساخته شد كه تمام جمالت آن از ،با توجه به اين موارد

به طور نظر موضوعي و ساختاري به هم مربوط بود و ساختاري 

  .شتكامل پيوسته دا

 در هنگام خواندن متن، تحت تأثير براي آن كه خواننده  

موضع خاص فرهنگي يا اجتماعي قرار نگيرد، موضوعي انتخاب 

جمالت آن . شد كه ارزش فرهنگي و يا اجتماعي خاصي نداشت

ي انتخاب شد كه نحوه خواندن آن شكلخبري بود و به 

االمكان در افراد مختلف متفاوت نباشد و خواندن آن براي  حتي

 از آن Rainbowمتن انگليسي . آسان باشدعموم بزرگساالن 

در . جهت به اين نام موسوم شد كه راجع به رنگين كمان است

نهايي كه مورد قبول قرار ساخته شده اين پژوهش نيز متن 

  :گرفت، درباره رنگين كمان بود و متن آن از اين قرار است

رنگين كمان جلوه زيبايي از قدرت خداست كه موقع «  

در قديم مردم خرافاتي، . شود ز بارندگي ديده ميبارش يا پس ا

ها آن را  يوناني. دانستند كمان را عالمت بدبختي مي رنگين

بيني جنگ يا بارش شديد باران  عالمتي از خدايان براي پيش

ر وها موقع ديدن آن، تص همچنين فرانسوي. كردند محسوب مي

 به اين تصوير، زماني. مرگ است كردند شخصي در آستانه مي

هاي كوچك باران رد  آيد كه نوري كه از ميان قطره وجود مي

معمول رنگين كمان موقعي ديده به طور . شده است، بشكند

بارد، هم از سوي ديگر خورشيد  شود كه هم باران مي مي

  . »تابد و شخص بين هر دو قرار گرفته است مي

 آن ،واقعدر  يك روش به اين معني است كه روايي«  

. )19(» ه مورد نظر است بسنجد نه چيز ديگري راچيزي را ك

اي تهيه شد و  نامه متن نهايي، پرسش به منظور بررسي روايي

 گروه گفتار درماني دانشكده علوم استادان نفر از 5در اختيار 

در اين . توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران قرار گرفت

بت به  خواسته شد تا نظر خود را نساستاداننامه از  پرسش

اي چند  نامه آن براي ارزيابي صوت در پرسشمناسب بودن 

 و -1ميزان روايي محتوا مقاديري بين «. اي بيان نمايند گزينه

باشد كه هر چه ميزان به دست آمده باالتر باشد، نشان  مي+ 1

دهد كه  مقدار صفر هم نشان مي. دهنده روايي باالتر است

. اند  تشخيص دادهنظران آزمون را مناسب نيمي از صاحب

Shutz ) به نقل ازLawshe ( بيان نمود كه ميزان روايي محتوا

 99/0 نفر يا كمتر باشد، بايد از 7نظران  زماني كه تعداد صاحب

  .)20(» باالتر باشد تا روايي مطلوب در نظر گرفته شود

يك روش، آزمون و يا هر چيز ديگر به معناي  پايايي«  

براي تعيين پايايي از شيوه ). 21(» شدبا تكرار پذير بودن آن مي

 50استفاده شد؛ به اين ترتيب كه از ) Test-retest(بازآزمايي 

گيري  نفر از دانشجويان و كارمندان دانشكده توانبخشي نمونه

ابتدا فهرست اسامي افراد واجد شرايط در . انجام گرفت

هاي  دانشكده توانبخشي تهيه شد و سپس افرادي كه در گروه

 به ترتيب از نخستين . انتخاب شدند، قرار داشتندسني مورد نظر

هاي در دسترس براي شركت در اين مطالعه دعوت به  نمونه

. مين گرديدأهاي مورد نظر ت همكاري شد تا هنگامي كه نمونه

ها ضبط شد تا با ارزيابي دركي،  سپس گفتار هر يك از نمونه

نظر توليد، تشديد و رواني از اين افراد  اطمينان حاصل شود كه

 سه آسيب شناس گفتار و زبان به .گفتار مشكلي نداشته باشند

ها  صداهاي ضبط شده گوش دادند تا با استفاده از قضاوت آن

 مالك تعيين وجود ؛مشخص شود كه صدا سالم است يا نه

مشكل صوت، تشخيص حداقل دو آسيب شناس گفتار و زبان 

ها خواسته شد تا متن را با  ، از آنها پس از انتخاب نمونه. بود

هاي صوتي  فاصله زماني كوتاهي دوبار بخوانند و اندازه ويژگي

ين پايايي از يبراي تع. گيري شد مورد نظر در هر دوبار اندازه

 يكي از پر«ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد كه 

هاي مورد استفاده در تعيين ثبات دروني  ترين شاخص استفاده

باشد كه نماينده   مي1 و 0اين ضريب داراي مقاديري بين . است
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. كمترين و بيشترين حد ضريب اعتبار مورد انتظار آزمون است

توان  ، مي) نزديك باشد1به (خيلي زياد باشد ) α(چنانچه مقدار آلفا 

از . چنين فرض كرد كه آزمون از اعتبار قابل قبولي برخوردار است

اعتبار ) به صفر نزديك باشد(كم باشد طرف ديگر، اگر مقدار آلفا 

توان گفت آزمون فاقد  آزمون مورد ترديد است اما به قطعيت نمي

در اين مطالعه متغيرهاي بسامد پايه گفتار ). 22(» اعتبار است

)Speech fundamental frequency( دامنه تغييرات بسامد ،

و ) Speech fundamental frequency range(پايه گفتار 

  .بررسي شد) Speech intensity( گفتار شدت

  

  ها يافته

به منظور تعيين روايي ابزار تهيه شده، متن رنگين كمان مورد 

 استادان،نتايج نظرسنجي از . نظران قرار گرفت بررسي صاحب

 به باال مطلوب 99/0ميزان توافق چون  را نشان داد و 1توافق 

در . قرار گرفت، روايي اين متن مورد تأييد )20(شود  فرض مي

اين پژوهش براي تعيين پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ 

)Cronbach’s Alpha (نتايج به دست آمده درباره . استفاده شد

 و 2ول اجد.  آمده است1سه متغير مورد بررسي در جدول شماره 

نتايج حاصل از بررسي متغيرها را در زنان و مردان به طور نيز  3

نتايج، متن آزمون تهيه اين با توجه به . دهند جداگانه نشان مي

  . شده در هر سه متغير از پايايي عالي و بااليي برخوردار است
  

گيري بسامد  محاسبه پايايي متن رنگين كمان در اندازه. 1جدول 

  پايه و شدت گفتار در زنان و مردان

 Cronbach’s Alpha  متغيرها

  998/0  بسامد پايه

  920/0  هدامنه تغييرات بسامد پاي

  966/0  شدت گفتار

  

گيري بسامد  محاسبه پايايي متن رنگين كمان در اندازه. 2جدول 

  پايه و شدت گفتار در زنان

 Cronbach’s Alpha  متغيرها

  970/0  بسامد پايه

  835/0  دامنه تغييرات بسامد پايه

  970/0  شدت گفتار
  

بسامد گيري  محاسبه پايايي متن رنگين كمان در اندازه. 3جدول 

  پايه و شدت گفتار در مردان

 Cronbach’s Alpha  متغيرها

  996/0  بسامد پايه

  924/0  دامنه تغييرات بسامد پايه

  971/0  شدت گفتار

  

  بحث 

هدف پژوهش حاضر، ساخت و ارزشيابي متني مناسب براي 

هاي صوت در بزرگساالن فارسي زبان بود كه  ارزيابي ويژگي

در . شي روا، معتبر و كارآمد باشدبراي اهداف باليني و پژوه

هاي  ساخت متن سعي شد عالوه بر در نظر گرفتن ويژگي

 در Dr. Speechافزار   و محدوديت نرمRainbowمتن 

هاي آزمون  ، ويژگي) ثانيه60حداكثر (ها  تحليل زماني محرك

هاي  لب خواني سارا و نتايجي كه از استفاده آن در پژوهش

در استفاده از . در نظر گرفته شودقبلي به دست آمده بود، 

آزمون لب خواني سارا براي ارزيابي پارامترهاي صوت 

. باشد انتقاداتي وارد شده است كه مربوط به ساختار آن مي

چون اين آزمون براي بررسي لب خواني طراحي شده بود 

هايي از گفتار روزمره و به طور كامل مجزا از  داراي جمله

ولي در . اي نيست  واحد و پيوستهباشد و متن يكديگر مي

هاي صوت، اين  هاي انجام شده براي بررسي ويژگي پژوهش

هاي يك متن پشت سر هم نوشته  ها به صورت جمله جمله

براين بنا. اند شده و به عنوان متن مورد استفاده قرار گرفته

داليل سعي شد تا متني واحد براي ارزيابي صوت تهيه شود تا 

اشكاالت رفع گردد كه ساختار متن، خود در تهيه آن اين 

  .گوياي اين ويژگي باشد

نتايج . جهت سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده شد  

ها از پايايي بااليي برخوردارند  حاكي از اين بود كه داده

ند كه اين پژوهش در دادها نشان  يافته). 3 و 2، 1هاي  جدول(

يعني با تكرار آزمون رسيدن به اهداف خود موفق بوده است، 

  .آيد نتايج مشابهي به دست مي

نظران و نتايج حاصل از  در نتيجه با توجه به نظر صاحب  

پايايي، متن رنگين كمان فارسي داراي روايي و پايايي مناسبي 
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هاي عادي قابل استفاده  هاي بعدي در نمونه  و در پژوهشبود

ت صوت نيازمند خواهد بود، ولي استفاده از آن در انواع اختالال

  .هاي پژوهشي است بررسي

شود كه به منظور استاندارد كردن  در پايان پشنهاد مي  

هاي حاصل از اين پژوهش، متغيرهاي مورد مطالعه بر  يافته

روي جمعيت وسيعي از افراد طبيعي با استفاده از متن رنگين 

 همچنين با استفاده از متن  وقرار گيرد بررسيكمان مورد 

 يهاي صوت مبتاليان به اختالالت صوت كمان ويژگيرنگين 

 .  شودبررسي

  

  و قدردانيتشكر 

وسيله از دانشجويان و كارمندان دانشكده علوم توانبخشي  بدين

دانشگاه علوم پزشكي ايران به علت همكاري و شركت در اين 

  . گردد پژوهش تشكر و قدرداني مي
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Designing a Farsi text for the assessment of adult voice features and 
determining its validity and reliability in measuring the fundamental 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The every possible attempt in voice disorders assessment is to gather samples which represent 
individuals’ actual voice in the daily speech. The researchers have found that voice characteristics in reading 
a passage are closer to daily speech. Making texts has been started since early 20th century. The lack of 
suitable text in Farsi language makes it difficult to conduct requisite researches and present documentary 
results of interventions. Researchers believe that Sara lip reading test which had been used for voice studies 
in Farsi language is not appropriate. The goal of this study is to make an appropriate text for assessing the 
voice characteristics which is also effective for both research and clinical goals. 

Materials and Methods: The required text was made by the study of the characteristics of used texts in 
other languages, considering the Dr. Speech software limitations in analyzing duration of stimuli and the 
results from investigations used Sara lip reading test. The content validity of this text was assessed. Its 
reliability was determined by test-retest method. 

Results: The content validity of the text was confirmed by the university professors. In examining the 
reliability, it was indicated that measuring the studied characteristics has a high reliability. 

Conclusion: There was a general consensus among university professors about the text validity. In 
examining the reliability, Cronbach′s alpha was more than 0.7 in studied variables. Considering the 
confirmed validity and reliability, it can be concluded that this text can be used for assessing voice 
characteristics in voice studies in normal samples. 

Keywords: Validity, Reliability, Speech fundamental frequency, Speech fundamental frequency range, 
Speech intensity. 
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