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آزمون ارزيابي گفتار افراد مبتال به شكاف كام بر اساس "تعيين اعتبار درون و بين ارزياب 
  "نسخه فارسي -سيستم پارامترهاي جهاني

 
  3، بهرام سليماني2، احمد صالحيفاطمه درخشنده ،1نآزاده اميريا

  
  چكيده
هاي گفتاري خاصي دارند كه با ارزيابي  ال به شكاف كام ويژگيافراد مبت. ترين نقايص مادرزادي است كام يكي از شايع شكاف لب و: مقدمه

بر اساس اين . ارزيابي ادراكي، استانداردي طاليي براي ارزيابي گفتار است. شوند ادراكي گفتار، توسط آسيب شناسان گفتار و زبان، شناسايي مي
  .ابي ادراكي خطاهاي گفتاري افراد مبتال به شكاف كام استفاده نمودهاي گفتاري و شيوع شكاف كام، الزم است از آزموني پايا، براي ارزي ويژگي

 شكاف به مبتال افراد گفتار ارزيابي آزمون" به منظور تعيين اعتبار درون و بين ارزياب مقطعي، و تحليلي -توصيفي اين مطالعه در :ها مواد و روش
كام، مراجعه كننده به كلينيك شكاف  شكاف به مبتال ساله 9 تا 5 كودك 34 ريگفتا نمونه ،"فارسي نسخه -جهاني پارامترهاي سيستم اساس بر كام

انتخاب و  تصادفي ها به طور درصد از نمونه 30. گرفتند قرار ارزيابي ، مورد)تجربه و باتجربه كم(آسيب شناس گفتار و زبان  دو توسط كام اصفهان،
ميزان اعتبار درون . جمله كنترل شده و گفتار پيوسته بود 17تك واژه و  40د گفتاري شامل موا. توسط همان دو ارزياب ارزيابي شدند ماه، دو از بعد

و ميزان اعتبار بين ارزياب با استفاده از ) ICCيا  Intraclass correlation coefficient(اي  ارزياب با استفاده از ضريب همبستگي درون طبقه
  .برآورد گرديد ICCضريب همبستگي كندال و 

 .گرديد ، برآورد971/0 باتجربه ارزياب براي و 967/0 كم تجربه ارزياب ، برايICCميانگين ميزان اعتبار درون ارزياب با استفاده از  :ها تهياف
  .برآورد گرديد ICC ،957/0و با استفاده از  953/0ميانگين ميزان اعتبار بين ارزياب با استفاده از ضريب همبستگي كندال، 

توان به  از اين ابزار مي. ابزار از اعتبار درون و بين ارزياب قابل قبولي براي ارزيابي گفتار افراد مبتال به شكاف كام برخوردار بود ناي: گيري نتيجه
  .كام، استفاده نمود شكاف به مبتال ساله 9 تا 5 عنوان ابزاري پايا در مطالعات مربوط به گفتار كودكان

  ، سيستم پارامترهاي جهانيگفتارارزيابي ادراكي ، اعتبارشكاف كام،  :ها كليد واژه
  

  28/10/90: تاريخ دريافت
  25/12/90: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

  ترين نقايص مادرزادي است  كام يكي از شايع شكاف لب و
كامي حلقي و  اين نقص با تغيير در عملكرد دريچه نرم). 1، 2(

همچنين ايجاد مشكالت دنداني، موجب پرخيشومي شدن 
  شود  ار، خطاهاي توليدي و كاهش كيفيت صوت ميگفت

با ارزيابي ادراكي كه استانداردي طاليي براي ارزيابي ). 2، 3(
، وضعيت غير طبيعي شناسايي و نوع و )4(باشد  گفتار مي

گردد، تا بر اساس آن اقدامات درماني  شدت اختالل تعيين مي
 با توجه به مشكالت توليدي و). 5(مناسب صورت گيرد 

هاي مناسب  تشديدي گفتار و شيوع شكاف كام، وجود روش
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اي  براي ارزيابي و درمان گفتار اين جمعيت از اهميت ويژه
بنابراين، الزم است ابزاري استاندارد و ). 2(برخوردار است 

داراي اعتبار براي تشخيص و ثبت دقيق خطاهاي گفتاري 
  .افراد مبتال به شكاف كام تهيه شود

ترين معيار براي تعيين  از گفتار، اصليكيفيت درك شده 
گر، داور نهايي براي  تصميمات درماني است و گوش درمان

قضاوت در مورد وضعيت گفتاري يك بيمار مبتال به شكاف 
  ).3(باشد  كام مي

به منظور ارزيابي، به ويژه براي كودكان، نياز است كه از 
اين بنابر. اي كاربردي و غير تهاجمي استفاده شود شيوه

ترين استاندارد  هاي ادراكي هنوز هم به عنوان مناسب ارزيابي
  ).3(براي اين امر قابل قبول هستند 

هر چند نويسندگان و محققان در مورد لزوم انجام 
هاي ادراكي در تشخيص و درمان مشكالت گفتار در  ارزيابي

شكاف لب و كام اتفاق نظر دارند، ولي در مورد شيوه انجام 
  ).3(هاي متنوعي مطرح است  زيابي، بحثاين نوع ار

هاي ارزيابي ادراكي ميان  در مطالعات به تفاوت در شيوه
هاي گفتاري مورد بررسي، ميزان  محققان، نظير ثبات در نمونه

هاي مختلف مشكالت  تجربه و تبحر ارزياب و نيز شدت
رسد عواملي  به نظر مي. گفتاري اين بيماران اشاره شده است

قياس مورد استفاده در ارزيابي، نوع نمونه گفتاري نظير نوع م
هاي ادراكي،  مورد استفاده ارزياب و تجربه وي در قضاوت
همچنين ). 3(همگي بر اعتبار نتايج ارزيابي تأثير گذار هستند 

توان به تأثير فراواني و شدت خطاها، كيفيت ضبط نمونه  مي
گويا از هر ها، تعاريف  گفتاري، شرايط محيطي ارزيابي نمونه

  ).6(پارامتر و آموزش قبل از استفاده از ابزار اشاره كرد 
در مرور متون، مطالعات كمي در مورد اعتبار درون و بين 

هاي ارزيابي ادراكي گفتار شكاف كام وجود  ارزياب آزمون
اولين تحقيق جدي در اين مورد، مربوط به آزمون . داشت

Cap's augmented )CAPS-A (بود كه توسط Sell  و
همكاران تهيه شد و اعتبار درون و بين ارزياب خوب و خيلي 

بخش از اين ابزار و متوسط  7، براي )1تا  61/0كاپا (خوب 
اين . ، براي سه بخش از آن برآورد گرديد)60/0تا  41/0كاپا (

ابزار براي فراهم كردن اطالعاتي درباره نتايج گفتار و نيازهاي 
از اين . ن شكاف كام طراحي شدمداخله باليني در بيمارا

پروتكل در مطالعات بررسي بين مركزي انگليس، ايرلند و 
ديگر كشورهاي انگليسي زبان و براي گزارش نتايج گفتار 

  ).6(شود  هاي جراحي استفاده مي روش
هاي ابزاري، به واسطه فراهم كردن  اگر چه ارزيابي

تند اما هنوز گران مورد توجه هس اطالعات عيني، در ميان درمان
هيچ ابزاري به زبان فارسي، وجود ندارد كه بتوان آن را به 

  ).3(عنوان جايگزيني براي ارزيابي ادراكي گفتار استفاده نمود 
در حال حاضر كه آزمون ارزيابي گفتار افراد مبتال به 

نسخه  -شكاف كام بر اساس سيستم پارامترهاي جهاني
ر است كه نتايج فارسي، در دسترس ما وجود دارد، بهت

هاي مختلف و نيز  هاي ادراكي يك ارزياب در زمان ارزيابي
هاي در يك زمان، بر اساس اين آزمون مقايسه شود، تا  ارزياب

ميزان اعتبار درون و بين ارزياب اين ابزار ادراكي به دست آيد؛ 
توان بر  چرا كه براي اتخاذ تصميمات درماني تنها نمي

پس الزم است كه . ص متكي بودگري خا هاي درمان قضاوت
با توجه به . اعتبار بين ارزياب براي اين آزمون به دست آيد

هاي مكرر حتي توسط يك ارزياب نيز  اين كه در ارزيابي
ممكن است نتايج متفاوتي به دست آيد، نياز است اعتبار درون 

  . ارزياب اين آزمون، به دست آيد
و بين ارزياب  هدف كلي اين پژوهش، تعيين اعتبار درون

آزمون ارزيابي گفتار افراد مبتال به شكاف كام بر اساس "
با انجام اين . بود "نسخه فارسي -سيستم پارامترهاي جهاني

شود كه آيا اين آزمون از  پژوهش به اين سؤال پاسخ داده مي
 .باشد؟ اعتبار درون و بين ارزياب قابل قبولي برخوردار مي

  
  ها روشمواد و 

تحليلي و مقطعي بود  -، يك مطالعه توصيفيپژوهش حاضر
كودك داراي شكاف كام با  34هاي گفتاري،  كه در آن نمونه

بودند كه به روش ) پسر 20دختر و  14(يا بدون شكاف لب 
ساله  9تا  5كودك  103گيري در دسترس، از ميان  نمونه

مراجعه كننده به كلينيك شكاف لب و كام دانشكده علوم 
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به . شگاه علوم پزشكي اصفهان انتخاب شدندبخشي دان توان
منظور تعيين اعتبار بين ارزياب در ارزيابي ادراكي گفتار 

آزمون ارزيابي گفتار افراد مبتال به "مبتاليان به شكاف كام 
نسخه  -شكاف كام بر اساس سيستم پارامترهاي جهاني

سال  9تا  5محدوده سني . مورد استفاده قرار گرفت "فارسي
، داشتن )همكاري بيشتر و تشكيل يك گروه متجانسامكان (

طرفه، دوطرفه، شكاف  اي از شكاف كام و لب يك تاريخچه
امكان بررسي شدت اختالالت (كام تنها و شكاف زير مخاطي 

، زبان دركي و بياني متناسب با سن و شنوايي )گفتاري متفاوت
گويي به سؤاالت  امكان همكاري و پاسخ(در محدوده طبيعي 

عدم همكاري . معيارهاي ورود به پژوهش بودند) مونآز
آزمودني تا پايان اجراي آزمون و عدم تمايل والدين به شركت 

. رفتند در آزمون نيز از معيارهاي خروج از پژوهش به شمار مي
و در  1388هاي بهمن و اسفند سال  گيري در ماه نمونه

گاه بخشي دانش كلينيك شكاف لب و كام دانشكده علوم توان
  .علوم پزشكي اصفهان انجام شد

گيري گفتار، در يك اتاق آكوستيك و به صورت  نمونه
  1500مدل (از يك رايانه همراه . انفرادي انجام شد

Dell vostro(ها به  هاي صوتي آزمودني ، براي ضبط نمونه
و نيز نمايش   AD sound recorder 4.5افزار كمك نرم

ين از يك دوربين همچن. تصاوير آزمون استفاده شد
، براي )IS 870 IXUSمدل ( Canonبرداري ديجيتال  فيلم

آزمون . ها استفاده شد هاي تصويري آزمودني ضبط نمونه
آزمون ارزيابي گفتار افراد مبتال به شكاف كام "استفاده شده 

بود كه  "نسخه فارسي -بر اساس سيستم پارامترهاي جهاني
اعتبار و روايي . وردار استاز روايي و اعتبار قابل قبولي برخ

ساله داراي شكاف كام  9تا  5اين آزمون در گروه كودكان 
مراجعه كننده به كلينيك شكاف لب و كام دانشكده علوم 

ميزان . بخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تعيين شد توان
، با استفاده از ضريب )بندي فرم درجه(اعتبار آزمون 

Cronbach's alpha اين آزمون داراي  .بود 897/0، برابر با
  ).پيوست(بندي است  گيري گفتار و يك فرم درجه يك فرم نمونه

اي روي صندلي نشست كه  گونه آزمودني، مقابل رايانه به
قبل . متر بود سانتي 40فاصله دهان او از ميكروفون رايانه حدود 

داد كه در  گر به كودك توضيح مي گيري، آزمون از شروع نمونه
ناميدن تصوير بعد از ديدن (له چه كاري بايد انجام دهد هر مرح

). گر، خواندن شعر و غيره هر تصوير، تكرار جمالت بعد از آزمون
ها از ناميدن تصوير و براي استخراج  براي استخراج تك واژه

  .شد گر استفاده مي جمالت، از روش تكرار بعد از آزمون
گر به  آزمونبراي شروع آزمون و در بخش ناميدن تصوير، 

كرد و از  گر اشاره مي تصوير مورد نظر در صفحه نمايش
اگر آزمودني . خواست كه نام آن را بگويد آزمودني مي

توانست به صورت خود انگيخته تصوير را بنامد، از سر نخ  نمي
شد و اگر سر نخ مؤثر نبود، از جمالت  معنايي استفاده مي

واژه استفاده  حاوي تك واژه هدف و در نهايت تكرار تك
شدند و كودك بايد هر  ها ارزيابي مي سپس جمله). 7(شد  مي

  . نمود گر تكرار مي جمله را بعد از آزمون
اي از گفتار پيوسته آزمودني شامل يك شعر ساده  نمونه

، روزهاي هفته، 20 تا 1، شمارش از "يه توپ دارم"مثل 
دقيقه گفتار  2تا  1خواندن يك متن در صورت امكان، 

محاوره درباره خانواده، دوستان و زندگي روزمره نيز 
هاي  گيري و ذخيره نمونه پس از اتمام نمونه. گيري شد نمونه

درصد از  30ها در يك لوح فشرده،  صوتي و تصويري آزمودني
به صورت تصادفي ) نمونه صوتي و تصويري 12(ها  آن

  ).8(اي ديگر ذخيره شد  انتخاب و رونوشت آن در پوشه
آسيب شناس گفتار و زبان به عنوان ارزياب در پژوهش دو 

ها، در يك جلسه  تر شدن ارزياب براي هماهنگ. شركت كردند
ها در فرم  آموزشي، نحوه ارزيابي پارامترها و آوانگاري آن

ها بر اساس اصول و  بندي آن نمونه گفتار و سپس نحوه درجه
و چند  شرايط ذكر شده در سيستم پارامترهاي جهاني، بررسي

نمونه صوتي و تصويري به صورت آزمايشي توسط دو ارزياب 
بعد از ايجاد . به صورت مستقل، تجزيه و تحليل شد

ها  هماهنگي، هر دو ارزياب نمونه صوتي و تصويري آزمودني
را از طريق يك رايانه همراه دريافت و به طور مستقل ارزيابي 
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تنظيم و در صورت توانستند بلندي صدا را  ها مي ارزياب. كردند
  ). 9(لزوم، نمونه گفتاري را دوباره بشنوند 

ها از نظر وجود  براي هر آزمودني، ابتدا زير آزمون تك واژه
پارامتر خطاهاي توليد (خوان  يا عدم وجود خطاهاي هم

زير . مورد ارزيابي قرار گرفت) خوان و خروج خيشومي هم
سپس . ار گرفتآزمون جمالت نيز از اين نظر مورد ارزيابي قر

بندي سيستم پارامترهاي  اين پارامترها بر اساس مقياس درجه
بندي  هاي گفتاري مربوطه، درجه جهاني و با استفاده از نمونه

ها از نظر  هاي گفتاري همه آزمودني بعد از ارزيابي نمونه. شدند
پارامترهاي خطاي توليد همخوان و خروج خيشومي، بار ديگر 

يابي پارامترهاي پر خيشومي و سپس كم اين مراحل براي ارز
پارامتر اختالل صوت و قابليت پذيرش . خيشومي تكرار شد

هاي گفتاري آزمودني و پارامتر  گفتار بر اساس كل نمونه
. بندي شد قابليت فهم گفتار بر اساس گفتار پيوسته درجه

درجه مربوط به  10بندي هر ارزياب،  بنابراين از فرم درجه
ختالل در قابليت فهم گفتار، اختالل در قابليت پارامترهاي ا

پذيرش گفتار، پر خيشومي در سطح تك واژه و پر خيشومي 
 0از (، كم خيشومي و اختالل صوت )3تا  0از(در سطح جمله 

، خروج خيشومي در سطح تك واژه و خروج خيشومي در )1تا 
خوان در سطح تك  و خطاي توليد هم) 2تا  0از(سطح جمله 

به )  8تا  0از (خوان در سطح جمله  خطاي توليد همواژه و 
كه ) نمونه 12(ها  درصد از نمونه 30همچنين ). 4(دست آمد 

ها انتخاب شده بودند، دو  به طور تصادفي از بين ديگر نمونه
ها در برآورد  ماه بعد مورد بررسي قرار گرفتند و از نتايج آن

  . اعتبار درون ارزياب استفاده شد
تجزيه و  16SPSSافزار  به دست آمده با نرمهاي  داده

تحليل و اعتبار درون ارزياب به روش ضريب همبستگي درون 
و ) ICCيا  Intraclass correlation coefficient(اي  طبقه

به روش ضريب همبستگي كندال و ضريب  ارزياب، اعتبار بين
  . ، برآورد گرديد)ICC(اي  همبستگي درون طبقه
  مالحظات اخالقي

هيچ گونه الزامي جهت شركت افراد در مطالعه وجود نداشت و 
اطالعات شخصي و تصاوير . همكاري كامالً اختياري بود

ها  ماند و استفاده از آن گر محفوظ مي ضبط شده نزد پژوهش
ها صورت  هاي عمومي با كسب اجازه از خانواده در همايش

 . گيرد مي
 

  ها يافته
تفكيك نوع شكاف در هر  به ها نمونه فراواني توزيع 1نمودار 

بيشترين فراواني مربوط به شكاف . دهد جنس را نشان مي
  .طرفه در جمعيت پسرها بود يك

  
 

  تفكيك نوع شكاف در هر جنس به ها نمونه فراواني توزيع. 1 نمودار
  
  برآورد اعتبار درون ارزياب

 و بندي درجه فرم ابارزي درون به منظور برآورد اعتبار
بندي  آن، ابتدا ميزان توافق يك ارزياب در درجه پارامترهاي

پارامترها در دو زمان مختلف به فاصله دو ماه، با استفاده از 
 1، به شرح جدول )ICC(اي  ضريب همبستگي درون طبقه

ها به عنوان اعتبار درون  برآورد گرديد و سپس ميانگين آن
  .در نظر گرفته شد )بندي درجه فرم(ارزياب 

  برآورد اعتبار بين ارزياب
بندي پارامترهاي  فرم درجه ارزياب بين به منظور برآورد اعتبار

بندي  جهاني، ابتدا ميزان توافق دو ارزياب در مورد درجه
پارامترها، با استفاده از ضريب همبستگي كندال و ضريب 

برآورد  2، به شرح جدول )ICC(اي  همبستگي درون طبقه
ميانگين ضريب همبستگي پارامترها، به عنوان اعتبار . رديدگ

  .در نظر گرفته شد) بندي فرم درجه(بين ارزياب 
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  بندي آزمون فارسي اعتبار درون ارزياب فرم درجه .1جدول 
ارزياب
  ICC باتجربه

ارزياب
 ICC* تجربه كم

  پارامترها

  قابليت فهم گفتار  916/0  856/0
  گفتار قابليت پذيرش  963/0  956/0
  پرخيشومي در سطح تك واژه 954/0 949/0
  پرخيشومي در سطح جمله 954/0 949/0
  كم خيشومي 000/1 000/1
  اختالل صوت 000/1 000/1

خروج خيشومي در سطح   000/1  000/1
  تك واژه

خروج خيشومي در سطح   000/1  000/1
  جمله

000/1  952/0 
خوان در  خطاي توليد هم

  سطح تك واژه

خوان در  خطاي توليد هم  928/0  000/1
  سطح جمله

  كل 967/0 971/0
 *
Intraclass correlation coefficient  

  

  بندي آزمون فارسي اعتبار بين ارزياب فرم درجه .2جدول 
*ICC پارامترها كندال  

  قابليت فهم گفتار 958/0 977/0
  قابليت پذيرش گفتار 926/0 959/0
 تك واژه پرخيشومي در سطح 985/0 990/0
  پرخيشومي در سطح جمله  000/1  000/1
  كم خيشومي  000/1  000/1
  اختالل صوت  685/0  652/0
  خروج خيشومي در سطح تك واژه  000/1  000/1
  خروج خيشومي در سطح جمله  000/1  000/1
 خوان در سطح تك واژه خطاي توليد هم 979/0 996/0
 هخوان در سطح جمل خطاي توليد هم 996/0 992/0
  كل 953/0 957/0

*Intraclass correlation coefficient 
  

  بحث
، 1تا  0با توجه به مقادير اعتبار برآورد شده و دامنه اعتبار از 

توان نتيجه گرفت كه آزمون ارزيابي گفتار افراد مبتال به  مي
نسخه فارسي، از اعتبار قابل قبولي برخوردار  - شكاف كام

ي مختلف يك نمونه، مقادير ها اين آزمون در سنجش. است
به . دهد و از دقت الزم برخوردار است يكساني را ارايه مي

عبارت ديگر اين آزمون در سنجش اختالالت گفتاري افراد 
مبتال به شكاف كام، از دقت باال و خطاي كمي برخوردار 

توانند نتايج گفتار گروه  به همين دليل كارشناسان مي. است
  .شتري گزارش كنندهدف را با اطمينان بي

تجربه و  ميزان اعتبار درون ارزياب براي هر دو ارزياب كم
 1تا  91/0تجربه در تمام پارامترها به جز قابليت فهم گفتار از  با

گزارش شده است كه نشان دهنده اعتبار قابل توجه اين ابزار 
اعتبار درون ارزياب در اين پژوهش در مورد . ادراكي است

يشومي، اختالل صوت، خروج خيشومي در سطح پارامترهاي كم خ
 دليل. بوده است 1تك واژه و جمله در باالترين حد ممكن يعني 

هاي  پارامتر، از مقياس 4توان چنين ذكر كرد كه در اين  را مي آن
ميانگين . بندي استفاده شده است دو تايي و سه تايي براي درجه

د و بين ميانگين اعتبار بو 96/0ها بيشتر از  اعتبار هر يك از ارزياب
  ).1جدول (اين دو ارزياب، تفاوت ناچيزي وجود داشت 

در مرور متون، مطالعات كمي در مورد اعتبار درون و بين 
. هاي ارزيابي ادراكي گفتار شكاف كام وجود داشت ارزياب آزمون

بود،  CAPS-Aتنها تحقيق جدي در اين مورد، مربوط به آزمون 
). 6(تهيه شد  2006و همكاران در سال  Sellاين آزمون توسط 

ها ميزان اعتبار بين ارزياب و درون ارزياب ابزار را بر اساس  آن
ارزياب باتجربه و  7آزمودني و با استفاده از  10هاي  نمونه
هاي پژوهشگران، گزارش  بر اساس يافته. تجربه برآورد كردند بي

گرفته  خطاها بايد بر اساس قوانين و تعاريف يكساني صورت
با ). 1(معني خواهد بود  در غير اين صورت مقايسه نتايج بي. باشد

تنها ابزار ادراكي بود كه با  CAPS-Aتوجه به اين موضوع، ابزار 
  .م پارامترهاي جهاني مشابه بودسيست

و همكاران در  Sellميانگين اعتبار درون ارزياب در مطالعه 
). 6(بود  83/0تا  62/0، از CAPS-Aهاي مختلف ابزار  بخش

دليل باال بودن ميزان اعتبار درون ارزياب در پژوهش حاضر، شايد 
ها و تعداد پارامترهاي مورد بررسي نسبت  كمتر بودن تعداد ارزياب

بنابر مطالعات انجام شده، عواملي . بوده است CAPS-Aبه ابزار 
نظير نوع مقياس مورد استفاده در ارزيابي، نوع نمونه گفتاري مورد 

هاي ادراكي، همگي بر  ستفاده ارزياب و تجربه وي در قضاوتا
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اعتبار بين ارزياب در تمام ). 3(اعتبار نتايج ارزيابي تأثير گذارند 
برآورد شد كه نشان  1تا  92/0پارامترها به جز اختالل صوت، از 

ميزان اعتبار بين . باشد دهنده اعتبار باالي اين ابزار ادراكي مي
. برآورد گرديد) 685/0( 70/0تر از  ختالل صوت كمارزياب پارامتر ا

ها در ارزيابي اختالل صوت  شايد دليل اين امر تجربه كمتر ارزياب
ها و يا عدم هماهنگي  و كم بودن ميزان حساسيت شنوايي آن

هاي داراي  ها در تعيين اختالل صوت به دليل كم بودن نمونه آن
  ). 2جدول (اختالل صوت بود 

هاي  و همكاران اعتبار بين ارزياب در بخش Sellدر مطالعه 
ميزان اعتبار . برآورد شد 92/0تا  34/0، از CAPS-Aمختلف ابزار 

و در حد متوسط بود  58/0بين ارزياب پارامتر اختالل صوت برابر با 
يك نوع خطاي (هاي ديگر به جز يك مورد  كه كمتر از بخش

سو  صل از اين پژوهش هماين نتيجه نيز با نتيجه حا). 6(بود ) توليد
  .بود
  

  گيري نتيجه
بدين ترتيب آزمون فارسي، ابزاري پايا و مناسب براي استفاده 
 در مراكز شكاف كام است كه بر اساس ارزيابي ادراكي،

دهد،  ت گفتاري خاص شكاف ارايه مياطالعاتي درباره مشكال

همان طور . نمايد و نيازهاي درماني بعدي را نيز مشخص مي
، و در اين )6(و همكاران در مطالعه خود دريافتند  Sellكه 

مطالعه نيز نشان داده شد، استفاده از اين ابزار نياز به آموزش 
اين آزمون با ارايه . ويژه، از طريق سمينارهاي آموزشي دارد

بندي پارامترها،  تعاريف واضح از هر پارامتر و نحوه دقيق درجه
ها در نقاط مختلف  ارزيابامكان ايجاد هماهنگي بيشتر بين 

 . آورد كشور و در مراكز مختلف درماني را فراهم مي

  
  هاشنهاديپ

هاي  شود روايي معيار اين آزمون با استفاده از روش پيشنهاد مي
به عالوه آزمون بر روي حجم نمونه بيشتري . ابزاري برآورد گردد

و  همچنين اعتبار درون. از افراد مبتال به شكاف كام اجرا شود
  .  هاي بيشتر برآورد گردد بين ارزياب با تعداد ارزياب

  
  تشكر و قدرداني

درماني و  از سركار خانم هديه هاشمي، كارشناس ارشد گفتار
جناب آقاي دكتر عبدالكريم كريمي معاون پژوهشي دانشكده 

بخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و سركار خانم  علوم توان
  .گردد مينادري، صميمانه سپاسگزاري 
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Abstract 
 

Introduction: Cleft palate is one of the most common congenital birth defects. Individuals with cleft 
palate have certain speech characteristics that can be identified perceptually by speech-language 
pathologists. Perceptual assessment has been regarded to as the gold standard for evaluating cleft palate 
speech. Considering the prevalence of cleft palate and its related speech characteristics, it is necessary for 
clinicians to use a reliable test for perceptual assessment of cleft palate speech errors. The aim of this 
study was to evaluate Intra- and inter-rater reliabilities for a recently developed assessment tool named 
"Cleft palate speech assessment test based on universal parameters system– Farsi version". 

Materials and Methods: In this descriptive-analytic cross-sectional study, speech samples obtained from 
34 five-to-nine-year-old Farsi-speaking children with cleft palate who were referred to Isfahan cleft palate 
clinic were rated by two speech-language pathologists (one of them was considered as a naive and the 
other one as an expert rater). Two months later, 30% of the same speech samples were randomly selected 
and rerated by the same raters. Speech materials included 40 single words and 17 sentences along with a 
sample of connected speech. Intra- and inter-rater reliability measures were calculated via Intraclass 
Correlation Coefficient (ICC). 

Results: Mean Intra-rater reliability measured by ICC was found to be 0.967 and 0.971 for the naive and 
expert raters respectively. Mean Inter-rater reliability was 0.957 as measured by ICC. 

Conclusion: This test has an acceptable Intra and inter-rater reliability to be used in assessment of cleft 
palate speech and can be applied in those studies aimed at evaluating different aspects of speech in Farsi-
speaking children with cleft palate aged from 5 to 9 years. 

Keywords: Cleft palate, Reliability, Perceptual speech assessment, Universal parameters system 
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