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  بررسي پايايي نسخه فارسي ابزار سنجش شدت لكنت ويژه بزرگساالن مبتال به لكنت
 

 4پيتر هاول ،3، احمد صالحي2، آوات فيضي*بيژن شفيعي، 1ندا طهماسبي گرمتاني

  
  چكيده
مهم و معتبر در سنجش شدت  ياز ابزارها يكي. لكنت است يراموندر انجام هر گونه اقدام پ يجنبه مهم و اساس يكسنجش شدت لكنت : مقدمه
 ينبا توجه به ا. شود يدرمان استفاده م يجنتا يابيارز يناز لكنت در مقاالت و همچن يابزار امروزه به عنوان سنجش بخش ينا. باشد يم 4SSI ،لكنت

ابزارها در كشور  ينموضوع كه وجود و كاربرد ا ينبر شواهد است و با در نظر گرفتن ا يمهم درمان مبتن يها از بخش يكي درمان، يجنتا يابيارز هك
  .گردد يسنجش لكنت بررس ينهابزار معتبر و شناخته شده در زم ينا ياييپا ،مطالعه ينكه در ا تصميم بر آن شد باشند، يمحدود م يارما بس

 ييروا يو بررس IQOLAآزمون مطابق با پروتكل  يا بعد از ترجمه چند مرحله. بود يمقطع -يليتحل -يفيمطالعه از نوع توص ينا :ها مواد و روش
  .قرار گرفت يآزمونگر باتجربه مورد بررس 5فرد بزرگسال مبتال به لكنت با استفاده از  35 يابزار بر رو ياييآن، پا
يا  Intraclass correlation coefficient(اي  ي ضريب همبستگي درون خوشهآمار يها تفاده از روشمطالعه با اس يندر ا ها ياييپا :ها يافته
ICC( ،One-way repeated measures ANOVA  وCronbachs alpha آزمونگر با استفاده از  يانآزمون در حالت م ياييپا. شد يبررس
  و ICC يآمار يها آزمونگر با استفاده از روش درون ياييو پا 93/0 -98/0هر پارامتر،  يبرا ICCو  Cronbachs alpha يها روش

One-way repeated measures ANOVA يدگزارش گرد 85/0 -98/0هر پارامتر،  يبرا.  
شدت  يابيارز يبرا 4SSIآزمون  يگرفت كه نسخه فارس يجهنت توان يمطالعه، م ينبه دست آمده در ا يباال ياربس ياييبا توجه به پا: گيري نتيجه

  .كارامد است يارزبان مناسب و بس يفارس يها لكنت در نمونه
  ياييبر شواهد، پا يآزمونگر، درمان مبتن ياندرون و م ينمره شدت لكنت، همبستگ :ها كليد واژه
  پژوهشي: نوع مقاله

  
  

  9/9/90: تاريخ دريافت
  1/7/91: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
هاي مرتبط با  هاي اخير، در بسياري از رشته در طي سال

سالمت و حتي به طور خاص لكنت، منابعي به منظور روش 
درمان پژوهش محور و يا علم مبتني بر شواهد معرفي شده 

درمان مبتني بر شواهد متخصصين را به اتخاذ . است
تصميمات پژوهش محور، مراجع محور و متمركز بر نتايج 

  ).1(كند  ق ميدرمان تشوي
ارزيابي نتايج درمان كه يكي از اصول درمان مبتني بر شواهد 
است، در لكنت به طور سنتي بر روي تغييرات نارواني گفتار 
متمركز بود، اما امروزه بسياري از فرايندهاي درماني بر روي 

اند كه شامل  هاي اختالل لكنت متمركز شده ديگر جنبه
لكنت و تأثير كلي لكنت بر روي هاي گوينده به  العمل عكس

يك دليل براي كمبود اطالعات . باشد توانايي ارتباطي گوينده مي
هاي درماني، اين حقيقت  مربوط به نتايج بسياري از برنامه

باشد كه متخصصين يك ابزار پايا كه تغييرات لكنت را  مي
هاي اخير تأكيد بر روي ثبت نتايج  در سال. بسنجد، نداشتند

شناسي گفتار و زبان، بلكه در كليه  ه تنها در حيطه آسيبدرمان ن
در اختالالت . هاي مرتبط با سالمت افزايش يافته است حيطه

رواني گفتار به طور خاص ارزيابي نتايج درمان با در نظر گرفتن 
يكي از . شود چندين عامل و به شكل چند جانبه انجام مي

  ).1، 2(باشد  مي SSIمعتبرترين ابزارهاي سنجش شدت لكنت، 
به منظور ارزيابي تأثيرات  SSIابزار سنجش شدت لكنت 

درمان و همچنين يك ابزار پژوهشي در مطالعات تأثيرات 
 1994اصالح و در سال  1980در سال  SSI. لكنت ابداع شد

 2009در سال . به همگان معرفي گرديد 3SSIبه عنوان 
  ).3-5(منتشر شد  4SSIنسخه چهارم اين ابزار با نام 

4SSI هاي قبلي دارد  چندين مزيت در مقايسه با نسخه
اين . شود تري از شدت لكنت مي كه باعث ارزيابي وسيع

اين . هاي گفتاري فراكلينيكي نمونه. الف: ها شامل مزيت
هاي خارج از كلينيك طراحي  بخش به منظور كسب نمونه

اگر چه ميزان شدت لكنت در اين بخش در . شده است
شود، ولي در فرم ثبت آزمون  نمره كل منظور نميمحاسبه 

. آوري گردد وجود دارد و بايد به صورت جدا براي مراجع جمع
با توجه به اين نكته مهم كه مكالمه . هاي تلفني نمونه. ب

باشد،  تلفني يكي از مشكالت اساسي در اختالل لكنت مي
مشابه  .شود ها نيز در اين آزمون توصيه مي  آوري اين نمونه جمع

مورد قبل درصد شدت لكنت در اين مورد هم در محاسبه نمره 
 دهي كامپيوتري به شدت لكنت نمره. ج. گردد كل منظور نمي

)Computerized scoring of stuttering severity .( اين
افزار به منظور محاسبه شدت لكنت طراحي شده است كه  نرم

موس و به منظور شمارش هر هجاي روان كليك سمت چپ 
به ازاي هر هجاي ناروان كليك سمت راست موس را بايد 

افزار به شكل  با اين روش، نرم. فشار داد و پايين نگه داشت
خودكار درصد هجاهاي لكنت شده و ديرش وقايع را محاسبه 

مقياس طبيعي بودن گفتار كه به فرم ثبت آزمون . د. كند مي
ظور سنجش ايي به من درجه 9اضافه شده است، يك مقياس 
ها توسط افراد مبتال  ها و واكه ميزان توليد طبيعي همخوان

دهي،  كاربرد باليني فرم خودگزارش. ه. طراحي شده است
باشد كه سه بخش  سؤال مي 13ايي محتوي  نامه پرسش

اجتناب از كلمه و موقعيت، نقطه كنترل و شدت لكنت را از 
  ).6(دهد  ديدگاه مراجع مورد بررسي قرار مي

Riley  پيشنهاد كرد كه اين ابزار به منظور كسب چندين
گيرد كه اين اهداف نيز در  هدف باليني مورد استفاده قرار مي

  :اند و شامل مطالعات مختلف بررسي شده
: به عنوان بخشي از ارزيابي تشخيصي ابزار كاربرد -1
 همه در بلكه بزرگساالن، در تنها نه لكنت شدت ارزيابي
 كودكان در خصوص به. باشد مي مهم بسيار سني مقاطع
 نارواني از خفيف لكنت تشخيص منظور به ها تالش كه زماني
  ). 7(شوند  مي انجام طبيعي
 ادامه يا و طول در شدت تغييرات تعيين در ابزار كاربرد - 2
 در جدانشدني جزء مكرر هاي ارزيابي كه آن جايي از :درمان
 را هدف اين به رسيدن كه ابزارهايي به نياز پس باشند، مي درمان
 اين به دستيابي نيز مطالعاتي در و شود مي احساس كنند، مهيا
  ). 8(است  گرفته قرار بررسي مورد ابزار اين از استفاده با هدف
 ابزارهاي ديگر روايي سنجش منظور به ابزار كاربرد -3
 بررسي منظور به ابزار اين از نيز مختلف مطالعات در :لكنت
 گواهي مورد، اين كه است شده استفاده ديگر ابزارهاي روايي
  ). 9(باشد  مي معتبر ابزار اين روايي براي
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 يكي :آزمايشي هاي گروه در لكنت شدت ميزان تعيين -4
شدت لكنت  يزانم يينتع ابزار، اين مهم كاربردهاي از ديگر

 در را لكنت توان ميزان مي. باشد يشي ميآزما يها در گروه
 نيز مطالعاتي .زد تخمين ابزار اين كمك با مختلف هاي گروه
  ). 10(است  شده انجام گفته اين صحت منظور به

4SSI 3 به شبيه به طور كامل ايي پايه ساختار لحاظ ازSSI 
 گزارش آن پايايي از ابزار اين سازنده كه اطالعاتي و باشد مي
 اين به توجه با). 6(باشد  مي قبول قابل همگان براي كند، مي
 محور درمانگر ابزار تنها لكنت شدت سنجش ابزار كه نكته

 سال 40 از بيش طي در و باشد مي دنيا در لكنت شدت سنجش
است  گرفته قرار انتقاد و بررسي مورد گوناگون مطالعات در
است،  شده ويرايش نيز آن متوالي هاي نسخه و) 11- 13(

 ابزار اين پايايي بررسي به مطالعه اين در كه شد آن بر تصميم
   .پرداخته شود لكنت به مبتال بزرگسال جمعيت در معتبر

  
  ها روشمواد و 
 4SSIمعرفي 

4SSI  ،به منظور سنجش شدت لكنت در سه مقطع سني
تا  6(رو  ، مدرسه)ماه 5-11ماه تا  2-10(دبستان  كودكان پيش

طراحي شده ) سال و باالتر 17(و بزرگساالن ) سال 16-11
 بخش پايايي و روايي بررسي به پژوهش حاضر در. است

  .شد پرداخته باالتر و سال 17 يعني بزرگساالن به مربوط
هاي رفتاري بسامد، ديرش و رفتارهاي  اين ابزار مقياس

بسامد با درصد . دهد فيزيكي همراه را مورد سنجش قرار مي
) SS%يا  Syllables stuttered(هجاهاي لكنت شده 
نمره ديرش . شود تبديل مي 2-18ه مشخص شده و به نمر

باشد  ترين وقايع لكنت مي مورد از طوالني 3شامل ميانگين 
 4رفتارهاي فيزيكي همراه به . است 4-18كه نمره آن از 
نمره . باشد مي 0-5شوند كه نمره هر طبقه از  طبقه تقسيم مي

آيد و از  كل اين قسمت از مجموع نمره هر طبقه به دست مي
  ).6(د باش مي 20-0

  فرايند ترجمه آزمون
مرحله  4و در  IQOLAترجمه اين آزمون مطابق با پروتكل 

  ).14(انجام شد 

توسط دو مترجم باتجربه كه مستقل  4SSIدر مرحله اول، 
ها به هر دو  مترجم. از مطالعه بودند، به زبان فارسي ترجمه شد

  .تسلط كامل داشتند) فارسي و انگليسي(زبان 
اي با حضور مترجمين و  م جلسهدر طي مرحله دو

در اين جلسه در مورد . شناسان گفتار و زبان تشكيل شد آسيب
در نهايت به اين . اصطالحات و مفاهيم ترجمه بحث شد

اين . نتيجه رسيدند كه بعضي از اصطالحات بايد تغيير كنند
  .تغييرات به طور كامل اعمال شد

اس شن در مرحله سوم، ترجمه فارسي توسط يك آسيب
ها مقيم آمريكا بود و آشنايي كامل با  گفتار و زبان كه سال
نامه داشت، به زبان انگليسي برگردان  مراحل ترجمه پرسش

ترين  سپس ترجمه انگليسي براي يكي از معروف. شد
المللي در زمينه لكنت فرستاده شد و مورد  كارشناسان بين

  .تأييد وي قرار گرفت
شناس  آسيب 10در اختيار  در مرحله چهارم، ترجمه فارسي

گفتار و زبان قرار گرفت تا ترجمه آزمون را از لحاظ سختي 
شناسان ترجمه را  درصد از آسيب 90. مورد بررسي قرار دهند
  .مورد تأييد قرار دادند
  شركت كنندگان

گيري  نمونه. مقطعي بود -تحليلي -اين مطالعه از نوع توصيفي
ها از  نمونه. آن به شكل غير احتمالي و ساده انجام شد

. هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان انتخاب شدند كلينيك
فرد بزرگسال مبتال به  35هاي اين مطالعه شامل  آزمودني
سال و  22/26با ميانگين سني ) زن 9مرد و  26(لكنت 

سال  14حداقل سن ابتال به لكنت . بودند 02/6انحراف معيار 
سال گزارش شد هر آزمودني براي ورود به  30و حداكثر آن

برخوردار ) سوم راهنمايي(مطالعه بايد از حداقل تحصيالت 
بوده و هيچ گونه اختاللي به جز لكنت در طي ارزيابي و يا در 

اطالعات به دست كليه . شد پرونده آزمودني نبايد مشاهده مي
مورد تجزيه و  15نسخه  SPSSافزار  آمده با استفاده از نرم

  . تحليل قرار گرفت
درصد براي داشتن  80، با توان 05/0داري  در سطح معني

بار  2ارزياب و  5و با در نظر گرفتن  9/0ضريب پايايي حداقل 
از ضريب . آزمودني ارزيابي شدند 35ها  ارزيابي توسط آن
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 Intraclass correlation( ايي رون خوشههمبستگي د

coefficient  ياICC ( وOne-way repeated measures 

ANOVA  به منظور بررسي پايايي درون آزمونگر و ازICC 
به منظور تعيين پايايي ميان آزمونگر  Cronbachs alphaو 

ميزان همبستگي و توافق نمرات را براي  ICC. استفاده شد
اين ضريب مطابق با . كند گر محاسبه ميبيش از يك آزمون

و  ICCنتايج ). 15(نوع مطالعه و سنجش انتخاب شده است 
Cronbachs alpha  در حالت ميان آزمونگر يكديگر را تأييد

به منظور رعايت مالحظات اخالقي، از همه شركت . كنند مي
نامه كتبي گرفته شد و اجباري براي شركت  كنندگان رضايت

شركت كنندگان قبل از . آزمون وجود نداشت ها در نمونه
ها اطمينان داده شد  ارزيابي از اهداف آن مطلع بوده و به آن

ها در هيچ جا ذكر نگردد و هيچ  كه اطالعات به نام نمونه
  .ها براي انجام پژوهش دريافت نشد اي هم از نمونه هزينه

  روش اجرا
 4SSIبه منظور بررسي پايايي ابزار سنجش شدت لكنت 

آزمونگر باتجربه در زمينه درمان  5مطابق با حجم نمونه، 
سال سابقه كار  5اين آزمونگرها حداقل . لكنت انتخاب شدند

جلسه آموزشي،  3در طي . با افراد مبتال به لكنت را داشتند
 .دهي آن آشنا شدند آزمونگرها با كل آزمون و شيوه نمره

روز و با  2طي آزمودني در  35بررسي پايايي ميان آزمونگر 
كه به منظور ارزيابي شدت  CSSS-20افزار  استفاده از نرم

اطالعات به . آزمونگر انجام شد 5ايجاد شده است، توسط 
دست آمده از همه آزمونگران به صورت مستقل از هم 

سه هفته بعد به منظور بررسي پايايي درون  .آوري شد جمع
دو هفته دوباره آزمودني در دو مرحله به فاصله  8آزمونگر، 

  .مورد ارزيابي قرار گرفتند
  

  ها يافته
بر اساس پارامترهاي موجود در  1اطالعات مندرج در جدول 

آزمون كه شامل بسامد، ديرش، حركات فيزيكي همراه و نمره 
باشد، براي هر آزمونگر در حالت درون آزمونگر به  كل مي

براي آزمونگر اول از  ICC .صورت جدا مشخص شده است
، براي 98/0تا  91/0، براي آزمونگر دوم از 98/0تا  90/0

 85/0، براي آزمونگر چهارم از 98/0تا  91/0آزمونگر سوم از 
با توجه . بود 97/0تا  93/0و براي آزمونگر پنجم از  98/0تا 

 Pو مقدار  Repeated measuresمربوط به  Fبه آزمون 
داري  امتر و هر آزمونگر تفاوت معنيگزارش شده، براي هر پار

  .ها هم مشاهده نشد در ميانگين
ثبت  2اطالعات مربوط به پايايي ميان آزمونگر در جدول 

براي هر پارامتر گزارش  Pو  ICCدر اين جدول . شده است
باشد كه نشان  مي 98/0تا  93/0ضريب پايايي از . شده است

تلف آزمون هاي مخ دهنده همبستگي بسيار قوي بين بخش
هاي  بين بخش Cronbachs alphaنتايج  3جدول . است

  .باشد برابر مي ICCمختلف آزمون است كه نتايج آن با 
  
  بحث

ها  هاي اين پژوهش در اين بخش با آن مطالعاتي كه يافته
در كشور آمريكا و بختيار و  Rileyمقايسه خواهد شد، توسط 

اين دو مطالعه تنها . همكاران در ايران انجام شده است
  ).6، 15(باشند  هاي اخير مي مطالعات مشابه در طي سال

ضرايب همبستگي تعيين شده در حالت ميان آزمونگر اين 
، رفتارهاي فيزيكي 98/0، ديرش 98/0مطالعه براي بسامد 

اين . باشد مي 98/0زمون و براي نمره كل آ 93/0همراه 
كه براي بسامد  Rileyضرايب به درصدهاي توافق در مطالعه 

و براي  9/82، رفتارهاي فيزيكي همراه 8/87، ديرش 4/91
گزارش شده است، بسيار نزديك  4/93نمره كل آزمون 

هايي كه در مطالعه بختيار و همكاران گزارش  يافته. باشند مي
، رفتارهاي 83/0ديرش ، 3/87شده است، براي بسامد 

با توجه . باشند مي 3/86و براي نمره كل  54/0فيزيكي همراه 
ها با  به اين ضرايب همبستگي بسيار باال و مقايسه آن

توان با اطمينان بيان كرد  هاي مطالعات انجام شده مي يافته
كه آزمون از پايايي بسيار بااليي در حالت ميان آزمونگر 

  .باشد برخوردار مي
 ICCمربوط به  Fدر حالت درون آزمونگر با توجه به آزمون 

 گزارش شده، بين پارامترها همبستگي وجود دارد و  Pو مقدار 
، 91/0 - 96/0، ديرش 96/0 - 98/0براي بسامد اين همبستگي 

  آزمون و براي نمره كل85/0 - 98/0رفتارهاي فيزيكي همراه 
   



 انو همكار ندا طهماسبي گرمتاني  4SSIابزار سنجش شدت لكنت 

  5  91 مهر و آبان/4شماره /8سال /يپژوهش در علوم توانبخش
  

www.mui.ac.ir 

  آزمونگر درون حالت در پارامترها ارزيابي به مربوط F آزمون و ICC همبستگي ضريب .1 جدول
Subtests ICC 95  درصد =CL F*(P) F**(P) 

F1  
D1  

PH1  
T1 

962/0 
967/0  
903/0  
982/0 

992/0-81/0 
993/0 -837/0  
981/0 -516/0  
996/0 -909/0 

)0 (3/26  
)0 (71/30  

)003/0 (32/10  
)0( 07/55 

)180/0 (21/2  
)351/0 (1  

)094/0 (75/3  
)699/0 (16/0 

F2  
D2  

PH2  
T2 

982/0 
910/0  
927/0  
978/0 

996/0-908/0 
982/0 -549/0  
985/0 -636/0  
996/0 -891/0 

)0 (44/54  
)003/0 (08/11  
)001/0 (71/13  
)0( 64/45 

)049/0 (64/5  
)598/0 (30/0  
)222/0 (80/1  
)867/0 (03/0 

F3  
D3  

PH3  
T3 

975/0 
913/0  
989/0  
981/0 

995/0-874/0 
982/0 -563/0  
998/0 -945/0  
996/0 -904/0 

)0 (54/39  
)002/0 (43/11  

)0 (13/91  
)0 (07/52 

)732/0 (12/0  
)598/0 (30/0  
)080/0 (20/4  
)305/0 (22/1 

F4  
D4  

PH4  
T4 

980/0 
932/0  
855/0  
955/0 

996/0-899/0 
986/0 -661/0  
971/0 -277/0  
991/0 -774/0 

)0 (66/49  
)001/0 (  75/14  

)01/0 (90/6  
)0 (06/22 

)170/0 (33/2  
)1 (0  

)487/0 (53/0  
)351/0 (1 

F5  
D5  

PH5  
T5 

973/0 
932/0  
947/0  
976/0 

995/0-865/0 
986/0 -661/0  
989/0 -737/0  
995/0 -879/0 

)0 (91/36  
)001/0 (  75/14  

)0 (02/19  
)0 (44/41 

)285/0 (34/1  
)1 (0  

)402/0 (79/0  
)1 (0 

ICC: Intraclass correlation coefficient *F-test for ICC **Repeated measure F-test 

  
  در  4SSIبراي پارامترهاي  ICCهمبستگي . 2جدول 

  آزمونگرحالت ميان 
 ICC* CL F Pمختلف آزمون يها بخش

97/015/6601/0-99/0 98/0 بسامد
96/004/5001/0-98/0 98/0 ديرش

88/067/1401/0-96/0 93/0 رفتارهاي فيزيكي همراه
97/080/5301/0-99/0 98/0 نمره كل آزمون

*ICC: Intraclass correlation coefficient  

  
 براي Cronbachs alpha همبستگي ضريب .3جدول 

  4SSI پارامترهاي
 Cronbachs alpha هاي مختلف آزمون بخش

 98/0 بسامد

 98/0 ديرش

 93/0 رفتارهاي فيزيكي همراه

 98/0 نمره كل آزمون

براي  Rileyدرصد توافق در مطالعه . باشد مي95/0 - 98/0
در مطالعه بختيار و . باشد مي 4/96و ديرش  9/93بسامد 

، 2/93، ديرش 91/0همكاران درصد توافق براي بسامد 
 .باشد مي 8/87و براي نمره كل  2/62رفتارهاي فيزيكي همراه 

ها  در اين بخش نيز اطالعات به دست آمده و مقايسه آن
الت درون دهد كه ابزار در ح با مطالعات انجام شده نشان مي

  .آزمونگر هم از پايايي بسيار بااليي برخوردار است
، لكنت يك اختالل Quesalو  Yarussمطابق با نظريه 

باشد كه به منظور ارزيابي اين اختالل  پيچيده و چند بعدي مي
يك ارزيابي كامل شامل . بايد همه اجزاي آن را در نظر گرفت

مل شخصي، شناسي، آسيب در عملكرد بدن، عوا بررسي علت
به . باشد عوامل محيطي و محدوديت در فعاليت و شركت مي

منظور كسب اين ارزيابي كامل نياز به ابزارهاي سنجشي 
  ). 1، 2(ها را پوشش دهند  باشد كه اين بخش مي
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4SSI  يك ابزار معتبر و مناسب جهت ارزيابي سطح
هاست كه جهت ارزيابي شدت لكنت در  آسيب است و سال

گيرد، اما بايد به اين نكته مهم  د استفاده قرار ميمطالعات مور
توجه كرد كه اين ابزار اگر چه از پايايي بسيار بااليي هم در 
حالت درون آزمونگر و هم در حالت ميان آزمونگر برخوردار 
است، ولي تنها بخشي از لكنت را ارزيابي كرده و بايد در كنار 

، OASES ،24Sبيل اين ابزار معتبر از ابزارهاي ديگري از ق
CUSR  تري از ارزيابي  نيز استفاده كرد تا نتايج عيني... و

  ).1، 2، 6(اختالل به دست آيد 
  
  گيري نتيجه

از پايايي  4SSIهاي اين مطالعه، نسخه فارسي  مطابق با يافته
و اعتبار بسيار بااليي در سنجش شدت لكنت، در افراد 

  تواند به عنوان يك ابزار مناسب  بزرگسال برخوردار است و مي

جهت استفاده در مطالعات مختلف در زمينه لكنت و همچنين 
بررسي نتايج درمان در بزرگساالن مبتال به لكنت مورد 

  .استفاده قرار گيرد
  

  پيشنهادها
4SSI ايد همراه با ديگر ابزارهاي سنجش شدت لكنت به ب

  .منظور كسب يك ارزيابي جامع استفاده شود
  

  تشكر و قدرداني
هاي داراي لكنت و همكاران ارزيابي كننده  از تمام نمونه

ها كه با دقت فراوان در انجام اين پژوهش ما را ياري  نمونه
ي كه بخش كردند و نيز بخش انفورماتيك دانشكده علوم توان
ها را دادند،  اجازه استفاده از امكانات موجود براي بررسي نمونه

  .گردد تشكر و قدرداني مي
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Abstract 
 

Introduction: SSI4 is one of the most important and reliable In stuttering severity measure in the world. 
This instrument is used as a partial description of stuttering and outcome measurement in studies. As regards 
that outcome measurement is one of the most important parts in evidence based practice and in my country 
these instruments use is limited, we decided that determine the reliability this instrument in this study. 

Materials and Methods: After translation according to IQOLA protocol, degree of reliability the 
instrument had been assessed for 35 adults who stutter with 5 experience raters. 

Results: Inter and intra reliability was determined with ICC, one-way ANOVA.ICC values ranged from 
0/93 to 0/98 for inter reliability and 0/85 to 0/98 for intra reliability. One-way ANOVA with repeated 
measures did not provide evidence of mean differences between testing weekly. 

Conclusion: with regard to high reliability was reported in this study, we reason that SSI4 farsi version is 
a great instrument for evaluating stuttering severity in adults who stutter. but a point has to be considered 
is that SSI4 is a great instrument for measuring a partial description of stuttering and  this complicated 
disorder isn't evaluated with just this tool. 

Keywords: Stuttering severity score, Inter-judge agreement, Intra- judge agreement, Evidence -based 
practice, Reproducibility of results 
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