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  بررسي نگرش دانشجويان نسبت به افراد داراي لكنت
 

 1مصطفي قرباني ،*فاطمه حيدري

  
  چكيده
هدف از اين مطالعه بررسي نگرش دانشجويان نسبت به افراد . انجام شده است مبتال به لكنتتحقيقات متعددي در مورد نگرش نسبت به افراد : مقدمه

  .بودمبتال به لكنت 
شركت  104. تحليلي بود كه در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گرگان انجام شد -ر يك مطالعه توصيفيپژوهش حاض :ها مواد و روش

  .اي تكميل نمودند درجه 1-7ويژگي شخصيتي را در يك مقياس  20نامه حاوي  كننده يك پرسش
داري  از لحاظ آماري اختالف معني) P=  151/0( "آرام"و) P=  584/0( "گر پرخاش"هاي  هاي شخصيتي به جز ويژگي در كليه ويژگي :ها يافته

  .  بيشتر بود مبتال به لكنتهاي منفي در افراد  همچنين ميانگين نمرات ويژگي). P > 05/0(و افراد غير لكنتي وجود داشت  مبتال به لكنتبين افراد 
  .در مقايسه با افراد غير لكنتي دارند نتلك تال بهمب تري نسبت به افراد اين مطالعه نشان داد كه دانشجويان نگرش منفي: گيري نتيجه
  نگرش، لكنت، شخصيت :ها واژه كليد

  
  28/6/90: تاريخ دريافت
  21/1/91: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

لكنت يك اختالل ارتباطي پيچيده است كه نه تنها جريان گفتار 
ها و احساسات منفي  كند، بلكه باعث ايجاد واكنش را مختل مي
احساسات منفي كه يك فرد ). 1(گردد  شنونده مي در گوينده و

 كند، اغلب با ابراز هنگام صحبت كردن تجربه مي مبتال به لكنت
هاي منفي  بيني واكنش هاي منفي شنوندگان و پيش واكنش

 هاي شنوندگان ها و نگرش بنابراين واكنش). 2- 4(آميخته است 
مبتال به راد در اف) Self perception(تواند بر ادراك خويشتن  مي

دهد  مي شواهدي وجود دارد كه نشان. تأثير به سزايي بگذارد لكنت
  را از نظر اجتماعي  مبتال به لكنتهاي منفي شنونده، فرد  واكنش

  .دهد تحت تأثير قرار مي) 6، 7(و شغلي ) 5(، آموزشي )1، 4(
تواند  مي مبتال به لكنتهاي منفي نسبت به افراد  نگرش

. گردد) Stereotypes(اي  كرات قالبي يا كليشهمنجر به ايجاد تف
آميز در رابطه با يك مقوله است و  تفكر قالبي يك باور اغراق

  ).8(باشد  آن، توجيه كردن رفتار ما در مورد آن مقوله مي عملكرد
زيرا ادراكات و . تفكرات قالبي هرگز مفيد و سودمند نيستند

اي ويژه هر فرد، ه باورهايي را بدون در نظر گرفتن توانايي
اين تفكرات به چند دليل . آورند درباره افراد ناتوان به وجود مي

كه تفكرات قالبي هويت يك فرد را از  باشند؛ اول اين منفي مي
دوم اينكه، تفكرات قالبي به منظور مستثني كردن . برند بين مي

روند  ها به كار مي بندي كردن آن افراد از جمعيت عمومي و طبقه
شوند كه افراد خودشان را  اينكه، تفكرات قالبي باعث مي و سوم

  ).9(ها و تجربيات مختلف، جدا و محروم كنند  از فرصت
كنند تا  تحقيقات مختلف تالش مي 1950از سال 

. لكنت را ارزيابي كنندمبتال به هاي موجود در مورد افراد  نگرش
ا ه نگرش. هاي ما هستند ها و بد آمدن ها، خوش آمدن نگرش

هاي مثبت يا منفي ما درباره اشيا،  ها و واكنش شامل ارزيابي
به طور معمول، روانشناسان . باشند افراد، وقايع يا افكار مي



 و همكار فاطمه حيدري  بررسي نگرش دانشجويان نسبت به افراد داراي لكنت

  91ارديبهشت فروردين و  /1 شماره/8سال /يپژوهش در علوم توانبخش  146

اجتماعي نگرش را شامل سه مؤلفه شناختي، عاطفي و رفتاري 
ها اين است كه مردم درباره  داليل اهميت نگرش. دانند مي

هاي افراد،  رشزنند و نگ هاي خود زياد حرف مي نگرش
يك دليل عمده براي پژوهش . كند بيني مي رفتارشان را پيش
ها  رود با شناخت آن ها اين است كه انتظار مي در زمينه نگرش

  ).10(بيني نمود  بتوان رفتار آينده افراد را پيش
اند كه بسياري از گويندگان روان  برخي از مطالعات نشان داده

منفي نسبت به افراد ) اي كليشه( داراي تفكر قالبي) غير لكنتي(
، )11- 13(اين گويندگان شامل معلمان  .لكنت هستندمبتال به 

مبتال ، اعضاي خانواده فرد )14- 16(شناسان گفتار و زبان   آسيب
در چنين مطالعاتي . باشند مي) 2، 18(و عموم مردم ) 17( به لكنت

، مشخص شده است كه تفكرات قالبي مانند آرام، محافظه كار
مضطرب و عصبي و در عين حال مهربان، باهوش و داراي حس 

  ).19(وجود دارد  مبتال به لكنتهمكاري، در مورد افراد 
 توان گفت كه در طول تحقيقات انجام شده در در واقع مي

هاي  سال گذشته، مشخص شده است كه نگرش 50طي 
 در مقايسه با گويندگان مبتال به لكنتتري نسبت به افراد  منفي

مبتال در حالي كه شواهدي بر اين مدعا كه افراد . روان وجود دارد
نسبت به افراد غير لكنتي در سطوح هوشي، شخصيتي،  به لكنت

  ).20(جسمي يا اجتماعي متفاوتي قرار دارند، وجود ندارد 
ها نسبت به  طور كه گفته شد، به طور معمول نگرش همان

مردم معتقدند كه افراد منفي است و بيشتر  مبتال به لكنتافراد 
تري نسبت به  تر و متفاوت داراي شخصيت منفي مبتال به لكنت

به طور ويژه، نگرش دانشجويان در مورد  .افراد غير لكنتي هستند
دانشجويان كه را چ ؛داراي اهميت است مبتال به لكنتدانشجويان 

مبتال به يك منبع مهم حمايت اجتماعي و علمي براي همتايان 
چندين مطالعه نگرش دانشجويان نسبت به . د هستندخو لكنت

در يك ). 13(اند  اختالالت گفتار از جمله لكنت را بررسي كرده
مطالعه مشخص شد كه دانشجويان به دانشجويان داراي لكنت در 

). 13(تري داشتند  مقايسه با دانشجويان فاقد لكنت نگرش منفي
تري نسبت به  هاي منفي در مطالعه ديگري، دانشجويان واكنش

افراد داراي اختالالت گفتار از جمله لكنت، در مقايسه با افراد فاقد 
  ). 21(اختالالت گفتاري داشتند 

  هدف از انجام اين پژوهش، تعيين نگرش دانشجويان 

. نسبت به دانشجويان داراي لكنت و دانشجويان فاقد لكنت بود
ر انجام هايي كه در تحقيقات داخل كشو از طرفي، در بررسي

در حالي . گرديد، متأسفانه به اين مقوله كمتر پرداخته شده است
كه در تحقيقات خارج از كشور، تحقيقات فراواني در زمينه 
نگرش نسبت به افراد دچار ناتواني گفتاري و از جمله لكنت 

اهميت پژوهش در اين زمينه، به اهميت . صورت گرفته است
هاي منفي هستند  ن نگرشدر واقع همي. گردد ها بر مي نگرش

را از نظر اجتماعي، آموزشي و  لكنتمبتال به كه زندگي افراد 
هايي كه ناشي از توجه  نگرش. دهند شغلي تحت تأثير قرار مي

. باشد آميز به جنبه ناتواني فرد، يعني لكنت او مي اغراق
توجهي قرار  متأسفانه اين امر در درمان اين افراد نيز مورد بي

رو پژوهش حاضر بر آن بود كه گامي در جهت  از اين. گيرد مي
  .گسترش دانش موجود در اين زمينه بردارد

  
  ها روشمواد و 

تحليلي بود كه در بين  -پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي
دانشجويان در حال تحصيل دانشگاه علوم پزشكي گرگان در 

نفر به طور تصادفي انتخاب شدند  150. انجام شد 1389سال 
ها بدون  نامه پرسش. ها در مطالعه شركت نمودند نفر آن 104و 

نام بود و از تمامي شركت كنندگان پس از بيان اهداف مطالعه، 
  . رضايت شفاهي گرفته شد

اي بود كه با  نامه ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، پرسش
 R Kim Guentherو  Michelle Dorseyاجازه طراحان آن 

نامه حاوي  اين پرسش. ستفاده قرار گرفتترجمه شد و مورد ا
ويژگي  20بخش اطالعات دموگرافيك و يك مقياس حاوي 

ها عبارت از رك، نگران، ترسو،  اين ويژگي. شخصيتي بود
، )محتاط(گر، محافظه كار  رو، منفعل، باهوش، پرخاش كم
رو، با اعتماد به نفس،  گرا، ميانه باك، آرام، كند ذهن، كمال بي

كفايت، پرحرف  ، بي)خوددار(، كم حرف، تودار )اليق(با كفايت 
  .و زرنگ بودند

ويژگي به  20نامه، ابتدا اين  جهت استفاده از اين پرسش
فارسي ترجمه شد و با همكاري دو فرد متخصص در زمينه 

براي بررسي . متون انگليسي مورد بررسي و تأييد قرار گرفت
متخصصين رشته تن از  7اعتبار محتوايي، اين ابزار توسط 
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شناسي مورد بازبيني قرار گرفت و پس از  گفتاردرماني و روان
نامه در  اعمال تغييرات، پايايي دروني نسخه نهايي اين پرسش

 Cronbach's alphaيك مطالعه مقدماتي به وسيله ضريب 
  .به دست آمد 74/0

نامه اطالعات دموگرافيك حاوي اطالعات عمومي  پرسش
همچنين از شركت كنندگان . ميت بودمانند سن، جنس و قو

 در بين نزديكان و يا دوستان مبتال به لكنتسؤال شد كه آيا فرد 
ويژگي شخصيتي بود كه از  20مقياس حاوي . وجود دارد ها آن

خواست تا نظر خود را در مورد وجود هر يك  شركت كنندگان مي
ر ها در دانشجويان عادي و دانشجويان داراي لكنت، ب از ويژگي

  .مشخص كنند 7تا  1اي از  درجه 7روي مقياس ليـكرت 
زوجي براي مقايسه  tدر اين پژوهش، از آزمون آماري 

نگرش دانشجويان در مورد دانشجويان داراي لكنت و فاقد 
مستقل جهت  tهمچنين از آزمون آماري . لكنت استفاده شد

 مبتال به لكنتمقايسه بين جنسيت و نوع نگرش در مورد افراد 
  . نيز استفاده شد
. بود 05/0ها كمتر از  داري براي تمام آزمون سطح معني

  .انجام شد 16SPSSتجزيه و تحليل آماري با استفاده از 
  
  ها يافته

سال بود كه  71/20 ± 701/1ميانگين سني شركت كنندگان 
درصد  6/35. ها دانشجويان دختر بودند درصد آن 3/68

مبتال به ه آشنايي با فرد دانشجويان گزارش كردند كه سابق
درصد از  3/42درصد اين افراد، فارس و  3/41. داشتند لكنت
داري در  كه آيا تفاوت معني در تحليل اين. تركمن بودندقوم 

لكنت وجود دارد مبتال به نگرش شركت كنندگان نسبت به افراد 
هاي  زوجي نشان داد كه در كليه ويژگي tيا خير، نتايج آزمون 

   و آرام بودن) P=  584/0(گري  ه جز ويژگي پرخاششخصيتي ب
)151/0  =P (داري وجود دارد  اختالف معني)05/0 < P.( 

  .ارايه شده است 1نتايج اين تحليل در جدول 
هاي شخصيتي، با فرض  در واقع بر اساس مقياس ويژگي

، »باك بي«، »باهوش«، »رك«هاي  مثبت بودن ويژگي
، به جز »زرنگ«و » با كفايت«، »با اعتماد به نفس«، »آرام«

داري مشاهده  ها اختالف معني ، در تمام ويژگي»آرام«ويژگي 

ها در افراد فاقد لكنت  به طور كلي ميانگين اين ويژگي. شد
  .بود مبتال به لكنتبيشتر از افراد 

، »نگران«هاي  همچنين با فرض منفي بودن ويژگي
، »ند ذهنك«، »گر پرخاش«، »منفعل«، »رو كم«، »ترسو«
، به جز ويژگي »كفايت بي«و » حرف كم«، »رو ميانه«
داري مشاهده  ها اختالف معني ، در تمام ويژگي»گر پرخاش«
ها داراي  در اين ويژگي مبتال به لكنتبه عبارتي افراد . شد 

  . ميانگين بيشتري نسبت به افراد بدون لكنت بودند
شركت مستقل نشان داد كه بين جنسيت  tهمچنين آزمون 

، هيچ مبتال به لكنتها در مورد فرد  كنندگان و نوع نگرش آن
  . داري وجود نداشته است گونه اختالف معني

آيا آشنا بودن شركت «كه  عالوه بر اين، در پاسخ به اين
ها ايجاد كرده  ، تغييري در نگرش آنمبتال به لكنتكنندگان با فرد 
د كه در تمام مستقل نشان دا t، نتايج آزمون »است يا خير؟

با اعتماد «و ) P > 009/0(» رو ميانه«هاي شخصيتي به جز  ويژگي
  .داري مشاهده نگرديد اختالف معني )P > 056/0(» به نفس

  
  بحث

تواند بر روابط بين افراد  لكنت يك اختالل ارتباطي است كه مي
مبتال به در واقع شيوه برخورد افراد ). 22(تأثير عميقي بگذارد 

شان، به شدت  ايجاد روابط بين فردي و   ختالل ارتباطيبا ا لكنت
ها است  هاي فاقد لكنت به آن وابسته به شيوه واكنش شنونده

ها و  چه گفته شد، هدف اين مطالعه بررسي نگرش چنان ).23(
نتايج اين . بود مبتال به لكنتباورهاي دانشجويان نسبت به افراد 

در  مبتال به لكنتد تحقيق نشان داد كه دانشجويان به افرا
نتايج تحقيق . تري دارند مقايسه با افراد غير لكنتي نگرش منفي

حاضر با برخي از تحقيقاتي كه در زمينه بررسي نگرش نسبت به 
  .هايي داشت صورت گرفته است، تفاوت مبتال به لكنتافراد 

اي مشخص شد كه دانشجويان و  به طور نمونه در مطالعه
لكنت مبتال به رش به نسبت مثبتي به افراد افراد عادي، داراي نگ

هاي  همچنين در پژوهشي ديگر افراد عادي ويژگي). 24(هستند 
). 25(ترسيم نكردند  مبتال به لكنتشخصيتي منفي، براي افراد 

افراد   نگرش دهد كه يك گرايش مثبت در اين نتايج نشان مي
   ).26(گيري است  در حال شكل مبتال لكنتنسبت به افراد 
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  لكنت و افراد عاديمبتال به مقايسه نگرش دانشجويان نسبت به افراد : 1جدول 

 )غير لكنتي(فرد نرمال  صفات شخصيتي
Mean ± SD 

 مبتال به لكنتفرد
Mean ± SD 

 P  درجه آزادي  tآماره 

 > 010/0  101 460/7 020/3±888/1 45/4±480/1  رك

 > 010/0  101  - 000/6 710/4±978/1 04/3±706/1  نگران

  > 010/0  100 - 750/7 200/4±892/1 50/2±553/1  ترسو

  > 010/0  100  - 740/6 500/4±901/1 88/2±785/1  رو كم

  016/0  98  - 440/2 120/4±573/1 48/3±961/1  منفعل
  003/0  100  010/3  940/4 ± 542/1  45/5 ± 229/1  باهوش
  584/0  103  540/0  990/2 ± 709/1  10/3 ± 669/1  گر پرخاش
  044/0  102  - 040/2  940/4 ± 776/1  49/4 ± 743/1  )محتاط(محافظه كار 
  > 010/0  101  980/8  390/3 ± 684/1  15/5 ± 465/1  باك بي

  151/0  103  - 440/1  770/4 ± 942/1  40/4 ± 574/1  آرام
  > 001/0  99  - 430/4 830/2±700/1 96/1±556/1  كند ذهن

  001/0  103  530/3 880/4±585/1 48/5±428/1  گرا كمال
  > 001/0  99  070/5 350/4±366/1 25/5±381/1  رو ميانه

  > 001/0  100  320/9 430/3±862/1 57/5±402/1  با اعتماد به نفس

  > 001/0  103  670/5 570/4±569/1 63/5±449/1  )اليق(با كفايت 

  > 001/0  102  - 980/3 530/4±173/2 45/3±747/1  حرف كم

  012/0  102  - 050/2 440/4±013/2 77/3±880/1  )خوددار(تودار 

  > 001/0  102  - 220/4  730/2 ± 658/1  91/1 ± 314/1  كفايت بي

  > 001/0  103  290/7  120/2 ± 503/1  52/3 ± 784/1  پرحرف

  > 001/0  103  400/4  730/4 ± 566/1  63/5 ± 462/1  زرنگ

  
جود دارند كه حاكي از نگرش اما همچنان تحقيقاتي و

براي مثال،  .باشد مي لكنتمبتال به منفي مردم نسبت به افراد 
در پژوهشي مشابه با تحقيق انجام شده، به بررسي نگرش 
استادان و دانشجويان نسبت به دانشجويان داراي لكنت 

ويژگي  15نتايج نشان داد كه استادان در . پرداخته شده است
تري داشتند  ك ويژگي نظر مثبتتر و در ي نظر منفي

نسبت به دانشجويان غير لكنتي مبتال به لكنت دانشجويان (
  ).گري كمتري داشتند پرخاش

در مقايسه نگرش استادان و دانشجويان نيز مشاهده شد 
كه استادان تمايل بيشتري به دادن امتيازات منفي به 

يص دانشجويان نيز به تخص. داشتند مبتال به لكنتدانشجويان 
. گرايش داشتند مبتال به لكنتتر به افراد  امتيازات منفي

مبتال افراد  ويژگي 13دانشجويان شركت كننده در تحقيق، در 

تر ارزيابي  ها را مثبت ويژگي آن 3تر و در  را منفي به لكنت
گري كمتر،  پرخاش مبتال به لكنتدانشجويان (نمودند 

شجويان غير كفايتي كمتر و هوش بيشتري نسبت به دان بي
  ).13) (لكنتي دارند

در تحقيق حاضر نيز دانشجويان معتقد بودند كه افراد 
كمتري نسبت به افراد » گري پرخاش«داراي  مبتال به لكنت

نسبت به  مبتال به لكنتغير لكنتي هستند؛ همچنين افراد 
هاي افراد  اما ساير ويژگي. باشند مي» تر آرام«افراد عادي 
  .تر از افراد غير لكنتي دانستند را منفي مبتال به لكنت

متأسفانه تحقيقات نشان داده است كه تفكر بسياري از 
منفي است  مبتال به لكنتافراد فاقد لكنت نسبت به افراد 

مبتال به هايي حاكي از آن است كه افراد  چنين يافته). 23(
گير،  به عنوان افراد خجالتي، عصبي، خشمگين، گوشه لكنت
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گرا و ناايمن قلمداد  كفايت، درون ناراحت، مرد، بيرو،  كم
چنين ادراكاتي، يك تفكر قالبي منفي را نسبت به . شوند مي

در واقع، براي چندين ). 27(دهد  رواج مي مبتال به لكنتافراد 
دهه تحقيقات نشان داده است كه شنوندگان تمايل به داشتن 

تند كه اين هس مبتال به لكنتادراكات منفي نسبت به افراد 
چنين . اي منفي شده است امر منجر به ايجاد تفكرات كليشه

تواند سبب عدم برقراري ارتباط يا  تفكرات و ادراكات منفي مي
شايد يك جنبه از . شود مبتال به لكنتتعامل مستقيم با فرد 

به ، مربوط مبتال به لكنتدرك منفي شنونده نسبت به فرد 
و يا مربوط به  مبتال به لكنترد نگراني يا ترديد وي در مورد ف

چگونگي واكنشي او به وجود لكنت در طي تعامل ارتباطي باشد 
توان گفت كه افراد دچار ناتواني به طور كلي ممكن  مي). 25(

است تفكرات قالبي اجتماعي منفي را دروني كنند و در نهايت 
ها  و خود ارزشي آن) احساس ارزش شخصي خود(عزت نفس 
هاي  نتايج اين تحقيق در مورد نگرش گوينده). 9(كاهش يابد 

  .كند چنين مطلبي را تأييد مي مبتال به لكنتروان نسبت به افراد 
شايد بتوان گفت يكي از داليل احتمالي كه باعث تلقي 

تعميم «يند اشود، فر مي مبتال به لكنتمنفي افراد از فرد 
است كه در آن مردم برخي تجارب منفي مانند » تجارب

صبانيت خودشان را كه همراه با نارواني طبيعي است، به ع
الگوهاي شخصيتي منفي . دهند نسبت مي مبتال به لكنتافراد 
ممكن است توسط فرهنگ مردم تقويت  مبتال به لكنتافراد 

 مبتال به لكنتهاي يك فرد  شود، مانند تصويري كه از ويژگي
بيشتر تحقيقات از طرفي، در . شود ها ارايه مي در برخي از فيلم

، از مبتال به لكنتمربوط به نگرش افراد نسبت به افراد 
شركت كنندگان خواسته شده است تا افراد فرضي را تصور 

در اين موقعيت فرضي، شايد توجه بر ويژگي برجسته . كنند
هايي كه  فرد فرضي، يعني لكنت، تمركز شود و ساير ويژگي

ناديده گرفته دهد،  شخصيت يك فرد واقعي را تشكيل مي
همچنين ممكن است اين ديد منفي نسبت به آن . شوند

اين امر . ها نيز تعميم داده شود ويژگي برجسته، به ساير ويژگي
 مبتال به لكنتتواند يك تفكر قالبي منفي را نسبت به فرد  مي

  ).13(فرضي شكل دهد 

رو در برخي از مطالعات، به بررسي نگرش افراد در  از اين
به طور نمونه در تحقيقي از . واقعي پرداختند يك موقعيت

شركت كنندگان خواسته شد كه به يك سخنراني كه در آن 
و غير لكنتي را ايفا  مبتال به لكنتشخصي، نقش يك فرد 

نتايج نشان داد كه شركت كنندگان . نمود، گوش دهند مي
تري نسبت به آن فرد در حين اجراي نقش فرد  نگرش مطلوب

  ).28(نشان دادند  تمبتال به لكن
شايد در تحقيق حاضر هم اگر دانشجويان در يك موقعيت 

مبتال به گرفتند، نگرش بهتري نسبت به افراد  واقعي قرار مي
هر چند، تحقيقاتي مشابه تحقيق فوق . دادند نشان مي لكنت

توان گفت كه  هاي واقعي مورد نياز است، اما نمي در موقعيت
لزوما تحت تأثير باورها و  تفكرات قالبي منفي افراد،

  .باشد هاي واقعي مي ها در موقعيت هاي آن نگرش
همچنين در تحقيق حاضر مشخص گرديد كه رابطه 

ها  داري بين جنسيت شركت كنندگان و نوع نگرش آن معني
قابل ذكر است . وجود نداشت مبتال به لكنتنسبت به افراد 
ر روي نگرش هايي كه در زمينه تأثير جنسيت ب كه در بررسي

به طور نمونه در . شود هايي ديده مي انجام گرفته است، تفاوت
مبتال به تري نسبت به افراد  يك بررسي، مردان نگرش منفي

و از طرفي در يك پژوهش، تفاوتي در ) 29(داشتند  لكنت
چنين ). 30(نگرش شنوندگان زن و مرد وجود نداشت 

ممكن است با  دهد كه جنسيت شنوندگان هايي نشان مي يافته
مبتال به هاي منفي نسبت به افراد  گيري و حفظ نگرش شكل
  .مرتبط نباشد لكنت

مسأله ديگري كه در اين پژوهش بدان پرداخته شد، 
نتايج اين . بود مبتال به لكنتآشنايي شركت كنندگان با فرد 

نشان داد كه آشنا بودن شركت كنندگان تغييري در نوع تحقيق 
به جز در دو ويژگي كه در آن، (نكرده است ها ايجاد  نگرش آن

را با  مبتال به لكنتافرادي كه سابقه آشنايي داشتند، افراد 
در اين زمينه، ). روتر تلقي نمودند اعتماد به نفس بيشتر و ميانه

چنانچه يك مطالعه . تحقيقات، نتايج مختلفي را نشان دادند
ي شركت داري بين سطح آشناي نشان داد كه هيچ تفاوت معني

وجود  مبتال به لكنتها به افراد  كنندگان و نوع نگرش آن
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؛ پژوهش ديگري، ميزان آشنا بودن افراد با شخص )27( ندارد
را به عنوان يك عامل تأثيرگذار بر نوع نگرش  مبتال به لكنت

   ).31(قلمداد نموده است 
لزوم تحقيقات   تفاوت در نتايج به دست آمده، نشان دهنده

هايي كه كيفيت و كميت  باشد، بررسي اين زمينه ميبيشتر در 
را مورد بررسي  مبتال به لكنتارتباط شركت كنندگان با افراد 

توان گفت كه ماهيت ارتباط و نيز تعداد  همچنين مي. قرار دهند
شناسد، ممكن است بر  كه يك فرد مي مبتال به لكنتافراد 

   ).32(نگرش فرد نسبت به لكنت، تأثيرگذار باشد 
  
  گيري نتيجه

نتايج اين مطالعه نشان داد نگرش دانشجويان نسبت به افراد 
ها مؤيد نياز به  منفي است و اين يافته مبتال به لكنت

هاي منفي و اصالح  هاي آموزشي جهت كاهش نگرش برنامه

. باشد مي مبتال به لكنتتفكرات قالبي منفي نسبت به افراد 
آغاز برقراري تعامل فردي تواند بر روي  هايي مي چنين آموزش

همچنين اين . متمركز گردد مبتال به لكنتو اجتماعي با افراد 
را تشويق كند تا آغازگر  مبتال به لكنتتواند افراد  امر مي

چنين تعامالتي گردند و نيز راهكارهاي اجتماعي براي تعامل 
كردن را فرا گيرند و بدين وسيله تأثير منفي تفكرات قالبي را 

اي كه  گيري از تحقيقات گسترده در نهايت با بهره .هندكاهش د
توان در  ها وجود دارد، مي درباره عوامل تأثيرگذار در نگرش

مبتال به راستاي تغيير و كاهش باورهاي منفي نسبت به افراد 
  .استفاده نمود لكنت
  

  تشكر و قدرداني
وسيله از تمامي شركت كنندگان و همكاراني كه در  بدين

  .شود ن مطالعه همكاري نمودند، تشكر و قدرداني مياجراي اي
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Abstract 
 

Introduction: In line with other studies on attitudes toward people who stutter, the aim of this study was 
to evaluate the attitudes of college students toward people who stutter. 

Materials and Methods: In this descriptive analytical study, 104 students studying at Golestan (Iran) 
University of Medical Sciences filled out a questionnaire which contained 20 personality items. Each item 
was scored on the basis of a 1 to 7-point scale. 

Results: Study results indicated that except for “aggressive” (P = 0.584) and “calm” (P = 0.151) traits, 
there were statistically significant differences in all personality items between people who stutter and 
people who do not stutter (P < 0.05). In addition, the mean scores of negative traits were higher in people 
who stutter. 

Conclusion: Based on the study results, college students may have more negative attitudes towards people 
who do stutter than people who do not. 

Keywords: Attitude, Stuttering, Personality 
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