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 مقیاس وضوح گفتاردر بافت: فارسی

Intelligibility in Context Scale (ICS): Persian 

(McLeod, Harrison, & McCormack, 2012) 

  یلدا کاظمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایراندکتر  )ترجمه از(:

 4102طلیعه ظریفیان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران، دکتر 

 
     :نام کودک

   :دختر/پسر :کودک تاریخ تولد 

    :شودیی(که به آن صحبت میهازبان)زبان

  :سن کودک  :تکمیل فرم تاریخ

   :کندنام کسی که این پرسشنامه را پر می

   :نسبت با کودک

به گفتار کودک خود طی ماه دادن به هر پرسش، پاسخ برایختلف قابل فهم است. لطفاً چقدر از گفتار کودک شما توسط افراد ماند که های زیر در این بارهپرسش)

 (عدد مربوطه مشخص کنید.کشیدن دور خط را با ته فکر کنید و پاسخ مورد نظرتان گذش

 هرگز به ندرت گاهی اوقات معموالً همیشه 

 1 2 3 4 5 فهمید؟گوید، میمی 0آنچه را که کودکتان شما.آیا 0

 1 2 3 4 5 فهمند؟گوید می، آنچه را که کودکتان میماشیک  جةوام درقاآیا  .2

 1 2 3 4 5 فهمند؟گوید می، آنچه را که کودکتان میماشوام دور قا.آیا 3

 1 2 3 4 5 فهمند؟گوید میآنچه را که او میدوستان کودکتان .آیا 2

 1 2 3 4 5 فهمند؟گوید می، آنچه را که کودکتان میاننایشآآیا سایر  .5

 1 2 3 4 5 فهمند؟گوید می، آنچه را  که او میکودکتان انمعلمآیا  .6

 1 2 3 4 5 فهمند؟گوید می، آنچه را  که کودکتان می4هاهبریغآیا  .7

 
 .به کار بردتوان این مقیاس را برای گفتار بزرگساالن نیز ا جایگزین کردن واژه همسر به جای کودک میب1 

 ز عبارت افراد ناآشنا استفاده کرد.ها اوان به جای اصطالح غریبهتمی2 
 است. کردن قابل کپی ،مقیاس قابلیت وضوح گفتار در بافتاین نسخه از 
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