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AMAÇ

İFSS’nin amacı, Serebral Palsili  bireylerde günlük 
iletişim performansını I-V seviyeler arasında 
sınıflandırmaktır.  İFSS, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından tanımlanmış fonksiyon, özür ve 
sağlığın uluslararası sınıflandırmasında tanımlanan 
aktivite ve katılım seviyelerine odaklanır.

KULLANICI AÇIKLAMALARI

Kişinin iletişimini iyi bilen aile, bakıcı ve/veya 
profesyonel, iletişim performansı seviyesini seçer.  
Serebral Palsili adölesanlar veya yetişkinler kendi 
iletişim performansını sınıflandırabilirler. İletişim 
performansının tüm etkisi, onların en iyi kapasiteleri 
yerine günlük yaşamda iletişim gerektiren 
durumlara genellikle nasıl katıldıklarını temel 
almalıdır. Bu günlük durumlar, ev, okul ve toplumda 
meydana gelebilir.

Eğer performans birden fazla seviyeye meyilli 
ise, kimi iletişimi sınıflandırmak zor olabilir. Bu 
olgularda, çoğu ortamda kişinin genel performansını 
en yakından tanımlayan seviye seçilir. Bir seviye 
seçilirken, bireylerin algılanan kapasitesi, kognitif 
ve/veya motivasyonu dikkate alınmaz.

AÇIKLAMALAR

İletişim, bir verici bir mesaj ilettiğinde ve bir alıcı 
mesajı anladığında görülür. Etkili iletişim sağlayan 
bir kişi, konuşma isteği, ortam içeriği (toplum, 
okul, iş, ev), konuşma partnerleri ve konular dikkate 
alınmadan bağımsız olarak sırayla bir verici ve 
alıcı olur. 

İletişim performansının tüm metodları, İFSS 
seviyesi tanımlanmasında dikkate alınır. Bunlar 
konuşma, mimikler, davranışlar, göz teması, yüz 
ifadesi, artıcı ve alternatif  iletişimlerin kullanılmasını 
içerir (AAİ). AAİ sistemleri (fakat kısıtlamasız) 
el işaretini, resimleri, iletişim tablolarını, iletişim 
kitaplarını ve konuşma araçlarını ---  bazen ses çıkışı 
iletişim yardımcıları (SÇİY) (veya konuşma üreten 
araçları (KÜA) içerir.

Seviyeler arasındaki ayrımlar, gönderici ve 
alıcı rollerinin performansını, iletişim akışını 
ve iletişim partneri tipini temel alır.  Aşağıdaki 
tanımlamalar bu sınıflandırma sistemi kullanılırken 
akılda tutulmalıdır. 

Etkili vericiler ve alıcılar, mesajların iletilmesi 
ve anlaşılması arasında çabucak ve kolayca lafı 
çevirir. Yanlış anlamaları açıklamak veya düzeltmek 
için, etkili verici ve alıcı mesajı tekrarlama, başka 
kelimelerle ifade etme, basitleştirme ve/veya 

açıklama gibi stratejileri kullanabilir veya isteyebilir. 
Özellikle AAİ kullanılırken hızı arttırtmak iletişimi 
bozar, etkili bir verici uygun bir şekilde gramer olarak 
daha az doğru mesajları tanıdık iletişim partnerleri 
ile kelimeleri kısaltarak veya atlayarak kullanımına 
karar verebilir.

Rahat bir iletişim akışı, kişinin mesajları kolayca 
ve çabukca nasıl anlayabileceği ve iletebileceği 
ile adlandırılır.  Rahat bir akış, iletişim dönüşleri 
arasında iletişimde biraz durmalar ve az bekleme 
zamanı ile ortaya çıkar. 

Yabancı iletişim partnerleri sadece arada sırada 
kişiyle iletişime geçen yabancılar veya tanıdıklardır. 
Akrabalar, bakıcılar ve arkadaşlar gibi. İyi tanıdık 
iletişim partnerleri önceki bilgi ve kişisel tecrübeler 
sebebiyle kişiyle daha etkili şekilde iletişim 
kurulabilen kişilerdir.

SEREBRAL PALSİLİ BİREYLER İÇİN İLETİŞİM FONKSİYON 
SINIFLANDIRMA SİSTEMİ (İFSS) 
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SEREBRAL PALSİLİ BİREYLER İÇİN İFSS

AÇIKLAMALAR

İFSS seviyesini belirlemek test etmeyi gerektirmez ayrıca standardize 
iletişim değerlendirmeleri yerine geçmez. İFSS bir test değildir.

İFSS, güncel iletişim performansının etkinliğine göre insanları gruplandırır. 
Kognitif, motivasyonel, fiziksel, konuşma, işitme, ve/veya dil problemleri 
gibi etkinliğin derecesinin altında yatan nedenleri açıklamaz.

İFSS ilerleme için kişinin potansiyelini hesaplamaz.

İFSS iletişim etkinliğinin sınıflandırılmasının önemli olduğu çalışma ve 
hizmet sunumunda faydalı olabilir.

Örnekler

 

 

 

 

 

Profesyoneller ve meslekten olmayan insanlar arasında ortak bir dil kul-1. 
lanarak fonksiyonel iletişim performansının tanımlanmasında,
AAİ nin de dahil olduğu tüm etkili iletişim yöntemlerinin kullanılmasının 2. 
farkına varılmasında,
Farklı iletişim çevresi, partnerlerin ve/veya iletişim görevlerinin seçilen 3. 
seviyeyi değiştirebileceğinin karşılaştırılmasında, 
Kişinin iletişim etkinliğini geliştirilmesi için hedefler seçilmesinde.4. 

Beş seviyenin tanımı için sayfa 3 e bakınız
Seviyeler arası farkı ayırt etmeye yardım eden çizelge için 
sayfa 4 e bakınız
Sıklıkla sorulan sorular İFSS web sitesinde bulunabilir.
http://CFCS.us

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Kullanılan iletişim yöntemlerinin sayısına bakmadan, sadece bir İFSS seviyesi 
tüm iletişim performansını belirler. 

Aşağıdaki iletişim yöntemleri bu kişi için kullanılmıştır:
(Lütfen kullanılanların hepsini işaretleyiniz)

Konuşma ̺
Sesler (“aaaah” gibi partnerin dikkatini çekmek icin) ̺
Göz teması, yüz ifadeleri, mimikler, ve/veya işaret etme (örnek;  ̺
vücut parçası, çubuk,lazer ile)
El işaretleri ̺
İletişim kitabı, pano, ve/veya resimler ̺
Ses çıkış aygıtı ya da konuşma üreten aygıt ̺
Diğer ̺

Reference for CFCS Development:
Hidecker, M.J.C., Paneth, N., Rosenbaum, P.L., Kent, R.D., Lillie, J., Eulenberg, J.B.,
Chester, K., Johnson, B., Michalsen, L., Evatt, M., & Taylor, K. (2011). Developing
and validating the Communication Function Classification System (CFCS) for
individuals with cerebral palsy, Developmental Medicine and Child Neurology.
53(8), 704-710. doi: 10.1111/j.1469-8749.2011.03996.x, PMC3130799.

Aşağıdaki opsiyonel kutu kullanılan bütün iletişim yöntemlerinin listelenmesini 
sağlar.
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SEREBRAL PALSİLİ BİREYLER İÇİN İLETİŞİM 
FONKSİYONU SINIFLANDIRMA SİSTEMİ (İFSS)

Tanıdık  ve yabancı partnerler ile etkili bir alıcı ve verici

Kişi bağımsız olarak, çoğu ortamda çoğu insan ile alıcı ve verici rolleri 
arasında değişir. İletişim kolayca gerçekleşir ve tanıdık ve yabancı iletişim 
partnerleri her ikisiyle de rahat bir akıştadır. İletişim yanlış anlamaları 
hemen düzeltilebilir ve kişinin iletişiminin tüm etkinliği ile karışmaz.

Tanıdık ve/veya yabancı partnerler ile etkili fakat yavaş akışlı alıcı ve 
verici

Kişi bağımsız olarak, çoğu ortamda çoğu insan ile alıcı ve verici rolleri arasında 
değişir fakat iletişim akışı yavaştır ve iletişim ilişkisi daha zor olabilir. 
Kişinin mesajları üretmek, anlamak ve/veya yanlış anlamaları düzeltmek için 
ek zamana ihtiyacı olabilir. İletişim yanlış anlamaları sıklıkla düzeltilir ve 
tanıdık veya yabancı partnerlerin her ikisiyle de kişinin iletişiminin olası 
etkisini engellemez.  

Tanıdık partnerler ile etkili verici ve alıcı

Kişi bağımsız olarak, çoğu ortamda tanıdık iletişim partnerleri (fakat 
yabancılar ile değil) ile alıcı ve verici rolleri arasında değişir. İletişim 
sürekli olarak çoğu yabancı partnerler ile etkili değildir, fakat genellikle 
tanıdık partnerle ile etkilidir.

Tanıdık partnerler ile uyumsuz alıcı ve/veya verici

Kişinin alıcı ve verici rolleri sürekli değişmez. Bu tip uyumsuzluk farklı 
tiplerde iletişimciler arasında görülebilir: a) nadiren etkili bir alıcı ve vericidir; 
b) etkili bir vericidir fakat kısıtlı alıcıdır; c) kısıtlı bir vericidir fakat etkili 
alıcıdır. İletişim bazen tanıdık partner ile etkilidir.

Tanıdık partnerle ile bile nadiren etkili verici ve alıcı

Kişi kısıtlı bir alıcı ve vericidir. Kişinin iletişimi çoğu insanın anlaması için 
zordur. Kişinin çoğu insanın mesajlarını anlamada kısıtlılığı vardır. İletişim 
tanıdık partnerler ile bile nadiren etkilidir.

Anahtar Kelimeler
SP   Serebral Palsi’li Birey
Y  Yabancı Partner
T   Tanıdık Partner

I.

I.

II.

II.

III.

III.

IV.

IV.

V.

V.

Seviye I ve Seviye II arasındaki fark iletişimin akışıdır. Seviye I de, kişi anlamak, bir 
mesajı düzenlemek veya bir yanlış anlamayı düzeltmek için az veya hiç gecikme olmadan 
rahat konuşma akışında iletişim kurar. Seviye II de kişinin en azından arada sırada ek 
zamana ihtiyacı vardır.{

{
{
{

Seviye II ve Seviye III arasındaki farklar iletişim partnerleri tipi ve akışla ilişkilidir. Seviye 
II de , kişi bütün iletişim partnerleri ile etkili bir alıcı ve vericidir, fakat akış bir sorundur. 
Seviye III de kişi sürekli olarak tanıdık iletişim partnerleri ile etkilidir fakat çoğu yabancı 
partnerler ile değildir.

Seviye III ve Seviye IV arasındaki fark tanıdık partnerler ile verici ve alıcı rolleri arasında 
kişinin nasıl sürekli değiştiğidir. Seviyede III kişi genellikle tanıdık partnerler ile alıcı ve 
verici olarak iletişim kurabilir. Seviye IV de kişi tanıdık bireyler ile sürekli olarak iletişim 
kuramaz. Bu zorluk vermede ve/veya almada olabilir.

Seviye IV ve V arasındaki fark tanıdık partnerler ile ileşim sırasında kişinin zorluk 
derecesidir. Seviye IV de kişi tanıdık bireyler ile etkili bir alıcı ve /veya verici olmadan 
bazen başarılıdır. Seviye V de kişi tanıdık partnerlerle bile nadiren etkili olarak iletişim 
kurabilir.
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Kişi tanıdık partnerleri ile
sürekli ve etkili bir şekilde

verici ve alıcı rollerini 
değişimli olarak yapar mı?

Kişi sürekli ve etkili bir 
şekilde tanıdık

olmayan partnerleri ile
iletişim kurar mı?

EVET

EVETEVET

EVET

HAYIR

HAYIRHAYIR

HAYIR

Kişi genellikle iletişim 
partneri ile rahat konuşma 

hızını sürdürebilir mi?

SEVİYE III Tanıdık
partnerler ile etkili verici 

ve etkili alıcı

SEVİYE II
 Tanıdık ve yabancı 

partnerler ile etkili fakat 
yavaş akışlı alıcı ve/veya 

verici

SEVİYE I
 Tanıdık ve yabancı 

partnerler ile etkili alıcı 
ve verici

SEVİYE IV Tanıdık
partnerler ile tutarsız

verici ve/veya alıcı

SEVİYE V Tanıdık
partnerler ile nadiren 

etkili verici ve alıcı

Kişi en azından 
bazı zamanlarda etkili verici 

VE/VEYA alıcı mıdır?

İFSS SEVİYESİ BELİRLEME ÇİZELGESİ


