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  راهنمای مطالعه مقاالت مرجع در مورد تکرارپذيری
  محمد علی سنجری

  آزمايشگاه بيومکانيک مرکز تحقيقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  ١يادداشت شخصی
  

از آنجا . در اين متن سعی در انتقال تجربه در خصوص محاسبه شاخص های تکرار پذيری دارم

. خواهم گفت دوجود دارد، در مورد اينکه از کجا شروع کنيکه مقاالت زيادی در اين خصوص 

 .من دريافت نماييد بهتمام مقاالتی که در قسمت مراجع ذکر شده را می توانيد با ارسال ايميل 

در . ه آورده شده اندعبرای سهولت پی گيری مطلب، مراجع به ترتيب پيشنهادی من برای مطال

وای مقاالت اصلی اشاره می کنم، سپس به مفهوم مدلهای ابتدا به طور مختصر به محتاين متن، 

. SPSSسپس به نحوه محاسبه آن با استفاده از نرم افزار انتخاب مدل مناسب و و  ICCمتداول 

آخرين ويرايش  .از عالقمندان تقاضا دارم تا با ارسال نظرات خود، به غنای اين متن کمک نمايند

  .قابل دسترسی است ٢اين فايل از وب سايت
  

  معرفی منابع

گرچه قبل از . را می توانيد مطالعه نماييد ]۱[ ، ابتدا مقاله٤ICCآماری و محاسبه شاخص  ٣در مورد تکرار پذيری

بصورت مدون، اين مقاله در حقيقت اولين مقاله ای است که محققين اين مبحث را عنوان کرده بودند، اما  ،اين

اگر  قصد محاسبه دستی مقادير را نداريد، . راه فرمولهای آن ارائه کرده استرا به هم ICCشش مدل مختلف از 

 پاراگراف .فقط چند قسمت از اين مقاله برای شما مفيد خواهد بود ،الزم نيست قسمت فرمولهای آنرا مطالعه کنيد

که مثال فرضی است و توسط ديگران هم زياد استفاده می  ۲و جدول  ICCدر مورد تعريف مدل های  آخر صفحه

نتايج محاسبه را نشان می دهد که شما هم می توانيد داده های مذکور را خودتان محاسبه کنيد و  ۴جدول . شود

  .نتايج را مقايسه نماييد

 ۳و۲و تمام فرمولهای مربوط را بصورت خالصه در جداول  هکرد جمع بندیمباحث مقاله قبل را  ]۲[مقاله 

با  ]۳[مقاله  ۵که در جدول  .ه استاضافه کرد نيز صورت مفهومی دو مدل ديگره بهمچنين . ه استگردآوری کرد

هستند،  ]۱[از آنجا که اين دو مدل جديد از نظر محاسبات مانند همان مدلهای شش گانه . هم مقايسه شده اند

  .استفاده می شود ]۱[نمادهای مقاله از قرارداد و  تحقيقاتهمچنان در 

، آنرا به درجه آزادی تقسيم )٥SS(اين است که بعد از محاسبه مجموع مربعات  ]۲[نحوه استفاده از جداول مرجع 

  :داريم ۳مثًال در مورد سطر اول جدول   .بدست آيد) ٦MS(می کنيم تا ميانگين آن 
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3 Reliability 
4 Intra-class Correlation Coefficient  
5 Sum of squares 
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2(کنيم تا واريانس ها  سپس مقادير ميانگين را با مقادير برآورد آنها برابر می 2,r wσ σ (بدست آيند:  
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جايگزين می کنيم تا  ۴ستون اول جدول  درها برای هر مدل  MSحال مقادير واريانس ها را  بر حسب مقادير 

  :مثال در سطر اول داريم. ها بدست آيد MSبر حسب  ICCمقدار 
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  .است و کسر دوم برای محاسبه مناسب است ICCکسر اول تعريف اصلی 

  

2مثال در مدل . تکرار پذيری نسبی را بديت می دهد ICCبه هر حال  2 2/ ( )r r wICC σ σ σ= ، بدون توجه به خطا +

)2
wσ( هر چقدر تفاوت بين افراد ،)2

rσ ( بيشتر باشد، مقدارICC بيشتر می شود .  

  .]۳[ هم بدست آورد ICCکه می توان آنرا از  استفاده می شود SEMبرای محاسبه تکرار پذيری مطلق از 

  

ICC  محاسبه تعداد جلسات مورد نياز برای آشنايی افراد قبل از ثبت  - ۱کاربردهای مهم ديگری هم دارد که

  .]۴[محاسبه حجم نمونه می باشد  -۲آزمون اصلی و 

  

  

  ICC شش گانه مفهوم مدلهای

  .اين قسمت تکميل نشده است

  

  SPSSمحاسبه توسط 

   :در منو مسير زير را انتخاب نماييد

Analyze > Scale > Reliability Analysis… 
  

  .را انتخاب کنيد Intraclass correlation coefficient، گزينه …Statisticsداده ها، در قسمت  بعد از ورود

  . انتخاب کنيد ]۳[مرجع  ۵سپس مدل و نوع را با توجه به جدول 
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 Absolute Agreementو نوع  Two-Way Randomاز  ICC(2,k) مدل و ICC(2,1) مدل برای مثًال

و برای   Single Measuresدار مقاز  ICC(2,1)، برای نرم افزار در جدول نتايج خروجی. فاده می شوداست

ICC(2,k)   از مقدارAverage Measures استفاده کنيد.   

  

  :هم می تواند مفيد باشد  ٧جدول تطبيقی زير

  
Different types of ICC 

Shrout and Fleiss convention 
  )]١[مقاله قرارداد (

Name in SPSS 

ICC(1,1) One-way random single measures 

ICC(1,k) One-way random average measures 

ICC(2,1) Two-way random single measures (Consistency/Absolute agreement) 

ICC(2,k) Two-way random average measures (Consistency/Absolute agreement) 

ICC(3,1) Two-way mixed single measures (Consistency/Absolute agreement) 

ICC(3,k) Two-way mixed average measures (Consistency/Absolute agreement) 

  

 
When considering which form of ICC is appropriate for an actual set of data, one has take several 
decisions (Shrout & Fleiss, 1979:( 

 
۱ . Should only the subjects be considered as random effects ('"oneway"' model) or are subjects and 

raters randomly chosen from a bigger pool of persons ('"twoway"' model.( 

 
۲ . If differences in judges' mean ratings are of interest, interrater '"agreement"' instead of 

'"consistency"' should be computed. 

 
۳ . If the unit of analysis is a mean of several ratings, unit should be changed to '"average"'. In most 

cases, however, single values (unit='"single"') are regarded. 
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