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 عادی و لکنتی آموزان   نگرش ارتباطی دانش
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 چکیده
 -بررسی حاضر از نوع توصیفی :کار روشمواد و  .ی نگرش ارتباطی کودکان عادی و لکنتی بوده است  هدف پژوهش حاضر مقایسه:مقدمه

 ی  ی و راهنمـایی دخترانـه و پسـرانه        ی تصادفی از مدارس ابتـدا     -ای گیری خوشه   روش نمونه   به)  نفر 312(های عادی    آزمودنی. مقطعی است 
کـه در همـان   )  نفر48(آموزان لکنتی بودند  دانشی  همههای لکنتی   آزمودنی. آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند      16 و   9، 6، 4، 3مناطق  

  (CAT)کمک آزمون نگـرش ارتبـاطی        آموزان به  نگرش ارتباطی دانش  .  سال بود  8-15های پژوهش     یسن آزمودن . کردند مدارس تحصیل می  
بیش از افراد عادی لکنتی افراد دار دارند و  از نظر نگرش ارتباطی تفاوت معنیهای دو گروه   که نمرهندها نشان داد یافته :ها یافته. سنجیده شد 

نگـرش   :گیـری   نتیجـه  .ندادنـد داری با یکدیگر نشان       های سنی مختلف تفاوت معنی      روه، گروه در هر گ  . هستندنگرش ارتباطی منفی    دارای  
 .اد عادی استرتر از اف ارتباطی افراد لکنتی منفی

 

 لكنت، آموزان دانش، (CAT)آزمون نگرش ارتباطي ، ارتباطينگرش : كليدواژه
 

 مقدمه
 عاطفی ابعاد وجودی انسـان      -هیجانیهای    زمینهنگرش با    

 ،باورهای همگانی ، ثیر عوامل شناختی  أت روکار دارد که تحت   س
 و  2، واگنـر  1پتـی (اسـت   تجربیات و عوامل دیگـر      ، فـرهنـگ
بـا توجـه بـه اهمیـت        ،  حاضـر  در بررسی . )1997،  3فابریگار

، نگرش ارتباطی و اثرات آن بر تعامل اجتمـاعی افـراد لکنتـی            
و ه  سـنجیده شـد   افراد با همساالن عـادی      این  نگرش ارتباطی   

گـذاری نگـرش ارتبـاطی       و نمـره  سنجش  روش مناسبی برای    
 . گردیده استتدوین 

نگرش ارتبـاطی   ) 1: پژوهش عبارت بودند از   های   فرضیه
تـر   آموزان لکنتـی مثبـت     نسبت به دانش  عادی  دانش آموزان   

 نگـــرش ارتبـــاطی در ، بـــا افـــزایش ســـن) 2اســـت و 
تـر    منفی آموزان لکنتی  تر و در دانش    مثبتعادی  آموزان   دانش
 . شود می

 كار روشمواد و 
 ی  جامعـه . استمقطعی   -توصیفیاز نوع   حاضر  بررسی  
 15 تا   8آموزان لکنتی    و دانش عادی  آموزان   دانشپژوهش را   

 در کالس دوم تا پـنجم   1382-83ساله که در سال تحصیلی      
ابتدایی و کالس اول تا سـوم راهنمـایی شـهر تهـران درس              

 .، تشکیل دادندنددخوان می
بـا  کـه   آمـوز لکنتـی        دانـش  48آموز عـادی و        دانش 312

روش بــه  ،خــوانی داشــتند هــمپــژوهش معیارهــای ورود بــه 
 16 و 9، 6، 4، 3ای تصــادفی از منــاطق  گیــری خوشــه نمونــه

 مورد آزمون قرار    شدند و آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب       
گونه مشـکل   شد که هیچ  ته  فگآموز عادی به کسی      دانش. گرفتند
 .  نداشته باشدییادگیری و گفتار، هوشی، بینایی، اییشنو
 ی هـامـن پرسشای پژوهش ــه ردآوری دادهــرای گــب
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 100 -102، 1اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 



 

 (CAT) 1ارتباطیسنجی لکنت با عنوان آزمون نگرش        نگرش
 و  2دنیـل آزمون نگرش ارتبـاطی     ی    برپایهکه  کار برده شد      به

 35دارای  آزمـون   این  . ه است تدوین گردید ) 1991 (3بروتن
 سـنجد  جمله است که نگرش فرد را نسبت به گفتار خود می          

برخـی  . شـود   صورت درست یا نادرست پاسخ داده مـی         و به 
ی نگرش مثبت هستند که پاسخ درسـت          دهنده  ها نشان   پرسش

. گیـرد   ی صـفر مـی       و پاسخ نادرست نمره    یکی    به آنها نمره  
ی نگرش منفی هستند که پاسـخ         دهنده  های دیگر نشان    پرسش

 یـک ی    درسـت نمـره   نای صفر و پاسـخ        به آنها نمره  درست  
 اسـت کـه     35نامـه     های ایـن پرسـش      مجموع نمره . گیرد  می
 19 تـا    11ی     نگرش کـامالً منفـی، نمـره       11ی کمتر از      نمره

 تـا   25ی     نگرش متوسط، نمره   24 تا   20ی    ، نمره ینگرش منف 
 نگـرش کـامالً مثبـت را نشـان          31 نگرش مثبت و باالی      31
، و بازبینی برگردان به فارسی    نامه پس از     پرسشاین  . دهد  می

 11سـپس روی    . دوبـاره شـد    و بـازبینی     ی معکوس   ترجمه
. آمـوز عـادی اجـرا گردیـد         دانـش  31دانش آموز لکنتی و     

 ی  در مرحلـه  هـا     پرسـش تـک    ها به تک   های آزمودنی  واکنش
 ،نامـه  پرسـش پرسـش   چنین برای هر     همارزیابی و   آزمایشی  

بـا سـایر    آن پرسـش     همبسـتگی     مربـوط بـه    یضریب آلفا 
تعـدیل  پـس از انجـام اصـالحات و         . شدمحاسبه  ها    پرسش
تـدوین و اجــرا     آن  نهـایی   ی    نسـخه  ،نامـه  پرسشی    دوباره
آمـاری  کمـک آزمـون       بـه دست آمـده     هـای به  داده. گردیـد
  .گردیدتحلیل   tواریانس و آزمونتحلیل 

 
 ها يافته

چنین  عادی و هم  های سنی افراد      گروه های  ه نمر ی  مقایسه
واریانس نشان داد که    کمک تحلیل     به) 1جدول  (افراد لکنتی   

ـ              داری  ینه در گروه عادی و نه در گروه لکنتـی تفـاوت معن
 سـال و دو مـاه و        11میانگین سنی گروه عادی     . وجود ندارد 
 . سال و نه ماه بود10گروه لکنتی 

های سنی    نگرش ارتباطی در گروه    های  هتفاوت نمر چنین    هم
 .نبوددار  معنینیز کودکان لکنتی و کودکان عادی در مختلف 
 نـد نشان دادها  یافته، ی نخست پژوهش  یهبررسی فرض در  

هـای    گـروه میان  داری   یکه در هر پنج مقطع سنی تفاوت معن       
 نگـرش ارتبـاطی وجـود دارد       هـای   هلکنتی و عادی در نمـر     

اد سنی نگرش ارتباطی افـر    های    ی گروه   همهکه در   ای    گونه  به
اســت تــر از نگــرش ارتبــاطی افــراد عــادی  لکنتــی منفــی

بـودن فراوانـی    دلیـل کـم    گفتنـی اسـت کـه بـه        ).1نمودار(
 گـروه   5 گروه سـنی در      هفت ،ها در دو گروه سنی      آزمودنی

 1 . ادغام گردید
 

پـژوهش برحسـب     یهـا   توزیع فراوانی آزمودنی   -1جدول  
 گروه سنی و جنسیت

 گروه سنی لکنتی عادی
 پسر دختر پسر تردخ )سال(
 14 3 40 34  9 تا 8
 1 0 22 17  10 تا 9

 5 0 14 24  11 تا 10
 5 3 23 20  12 تا 11
 6 4 27 24  13 تا 12
 2 1 30 24  14 تا 13
 3 1 3 9  15 تا 14

 
کـه  نشـان داد     tآزمون آماری    ،گروهی میان ی  در مقایسه 

 استدار   یدست آمده معن   ههای سنی تفاوت ب     گروه ی  در همه 
)05/0p<(. هـای کودکـان لکنتـی کمتـر از           طور کلی نمره     به

 .کودکان عادی بود
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نگرش ارتباطی افراد لکنتی و عادی در        ی   مقایسه -1نمودار  
 های سنی مختلف گروه

_____________________________ 
1- Communication Attitude Test   2- DeNil  
3- Brutten 
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هـای    برای بررسـی روایـی آزمـون از داده        پژوهش  ر این   د
های عادی استفاده گردیـد و ضـریب         دست آمده از آزمودنی    هب

 ،بـرای سـنجش پایـایی     .  برآورد گردیـد   83/0 ،باخنآلفای کرو 
 76/0 برابر   1 گاتمن سازی  دو نیمه به روش   ضریب پایایی آزمون    

  .دست آمد ه ب78/0 برابر 2براون -و ضریب همبستگی اسپیرمن
 
 بحث

هـای    داری میان میـانگین نمـره       این بررسی تفاوت معنی   
نشان های سنی مختلف     در گروه ) عادی یا لکنتی   (ها آزمودنی

بدین معنی کـه بـا افـزایش سـن تغییـری در نگـرش                ،دادن
هـای   این یافته با یافته   . پدید نیامده است  ها   ارتباطی آزمودنی 

بـا افـزایش سـن    کـه  سو نیست  هم) 1989( 3و دانهام بروتن  
بـا  چنین   هم .یابد  آنان کاهش می  نگرش منفی   ، کودکان عادی 

که افزایش سن را مـرتبط      ) 1991(نـیـل و بـروتن     دگاه  دید
، داننـد  های منفـی در کودکـان لکنتـی مـی          با افزایش نگرش  
 .هماهنگی ندارد
 آزمون نگرش ارتباطی در هر پـنج        های  ه نمر ی  اما مقایسه 

ـ      ی  دهنـده  گروه سـنی نشـان     میـان  دار   ی وجـود تفـاوت معن
دیگر افراد  ان  بیبه  ). 1نمودار  ( عادی و لکنتی است      های  گروه

تری نسبت   لکنتی در مقایسه با افراد عادی دارای نگرش منفی        
های گـزارش شـده توسـط         یافته با یافته  این  . به گفتار هستند  

نیز که نگرش ارتباطی دو گروه عادی       ) 1991(نیل و بروتن     د
چنـین ایـن     هـم . سویی دارد  اند، هم   نمودهو لکنتی را مقایسه     

ـ ،  4هـاو  هیهای    با یافته ها   یافته و ) 2002 (6 و انـدربای   5ریک
که نگرش ارتباطی افـراد عـادی و        ) 1992 (8 و واتسون  7میلر

 ارتبـاط   ی  در زمینـه  . هماهنگ اسـت  لکنتی را مقایسه کردند     
بیشـتری  هـای     بررسیسن با تغییر نگرش ارتباطی      میان متغیر   

 .مورد نیاز است
کـه  رو بوده است      روبههایی   محدودیتبررسی نیز با    این  

ی   شیوهتر نسبت به     سن  کودکان کم آگاه نبودن   ترین آنها    ممه
تری بـرای    بهتر است راهنمای ساده   .  بوده است  آزموناجرای  

بـرای  ها  پرسشچنین خواندن  هم. این گروه سنی تدوین شود 
های دوم و سـوم دشـوار بـود و بـه      کودکان دبستانی کالس  

همین دلیـل زمـانی طـوالنی بـرای اجـرای آزمـون صـرف            
طور  بهها    نیز پرسش بهتر است برای این گروه سنی       . کردند می

 .  آزمونگر خوانده شودتوسط شفاهی 
 

  سپاسگزاري
زاده و هدی نجفی     سارا محراب ، ها شیده وارسته   از خانم 

راد  وحیـد شـعاری و داود ســبحانی  ، و آقایـان امـین فــرزاد  
ــجویان کارشناســی گفتاردرمــانی کــه در اجــرای      دانش

چنـین از سـرکار خـانم      هـم ،مکاری داشـتند  ها ه  نامه پرسش
 هـای  هشیرین بیان و آقای محمدعلی نظری به خـاطر مشـاور   

از مسئولین آمـوزش    . گردد سنجی قدردانی می    و روان  یآمار
مدیران محترم مـدارس     و   16 و   9،  6،  4،  3و پرورش مناطق    

 .شـود   مـی خاطر همکاری صـمیمانه سپاسـگزاری        مربوطه به 
اطر همکـاری در    خ  نم آرزو مشایخی به   چنین از سرکار خا    هم

 1  .شود اجرای طرح قدردانی می
 

؛ 31/1/1384: ی نهـایی    ؛ دریافت نسخه  18/7/1383: دریافت مقاله 
 7/2/1384: پذیرش مقاله
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