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A Review of Assessment Tests for the Attitude of Non-Stuttering People 
Raheb S1, Shahbodaghi M.R1 

Abstract 

Purpose: Stuttering is a multidimensional disorder, in which, should be paid attention to 

speech-related attitudinal reactions alongside speech disfluency. These perceived negative 

attitudes from the environment play an important role in the formation and persistence of 

speech disorders, which cause problems in generalizing and stabilizing the treatment of 

people with stuttering. Therefore, public awareness of these attitudes towards stuttering and 

trying to change the communication environment greatly help to reduce the severity of 

stuttering and improve affected people's quality of life. The purpose of this study is to 

primarily introduce the tests for assessment of the attitude towards stuttering in non-stuttering 

people. 

Methods: For complete access to the tools reviewing the non-stuttering people's attitude 

towards in non-stuttering people, Google, SID, Iranmedex, Google Scholar, Scopus, PubMed, 

Science Direct, and related theses were searched.  

Results: Twelve tests were found on assessment of the non-stuttering individual's attitude 

towards stuttering. These tests were related to assessing the attitudes of parents, teachers, 

peers and therapists. Significant points from these tests were also explained.  

Conclusion: According to the results of the present article, the listener's attitude can have a 

great impact on the perception of the stuttering person, the formation of negative attitudes 

and the factors in the persistence or increase of stuttering intensity. Therefore, increasing 

public awareness and changing attitudes, and especially greater attention paid by therapists to 

these issues in the treatment process, need more attention.  
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 لکنتی افراد غیرهای ارزیابی نگرش  مروری بر آزمون

 1داغی، محمدرحیم شاهب1سعیده راهب

کرد. این  ی نیز توجههای نگرش های گفتاری، باید به واکنشکه در آن عالوه بر ناروانی لکنت اختاللی چند بعدی است هدف:

ه سبب ککنند  یهای منفی دریافتی از محیط، نقش مهمی را در شکل گیری و تداوم اختالالت روانی گفتار بازی م نگرش

ها نسبت به  نگرش این د ازشوند. بنابراین آگاهی عموم افرا ایجاد مشکالتی در تعمیم و تثبیت درمان افراد مبتال به لکنت می

ند. هدف از ک می لکنت و سعی بر تغییر محیط ارتباطی کمک زیادی به کاهش شدت لکنت و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتال

 لکنتی است.  های ارزیابی نگرش به لکنت افراد غیر اولیه آزمونمطالعه حاضر، معرفی 

 ستجو در پایگاهلکنتی به افراد مبتال به لکنت، ج جهت دسترسی کامل بر ابزارهای بررسی نگرش افراد غیر بررسی: روش

 امهپایان ن، Google ،SID ،Iranmedex ،Google Scholar ،Scopus ،PubMed، Science Directهای اطالعاتی 

  های مربوط به اختالل لکنت  انجام پذیرفت.

یابی نگرش ا مربوط به ارزه آزمون در زمینه ارزیابی نگرش افراد غیرلکنتی به لکنت یافت شد. این آزمون 12 تعداد :ها یافته

 شد.ها توضیح داده  والدین، معلمان، همساالن و درمانگران بود. نکات قابل توجهی از این آزمون

 یش،  شکل گیرخودکنتی از ر زیادی بر ادراک فرد  لتواند تاثیبا توجه به نتایج مقاله حاضر، نگرش شنونده می  گیری: نتیجه
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 ها، گرش آنتغییر ن وهای منفی و عاملی در ماندگاری یا افزایش شدت لکنت تلقی شود. بنابراین افزایش آگاهی عموم  نگرش

 سائل در روند درمان نیازمند توجه بیشتری است. ویژه درمانگران به این مه ب

 ، افراد غیرلکنتیلکنت، ارزیابی، نگرشکلمات کلیدی: 

 n.raheb2011@yahoo.com ،        ORCID: 0000-0002-9949-8317 ،سعیده راهبنویسنده مسئول:  

 نی. گروه گفتاردرمادانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، خیابان انقالب، پیچ شمیران،   :آدرس

 گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ارشد کارشناس  -1

 مقدمه

عاطفی ابعاد وجودی انسان  -های هیجانی نگرش با زمینه

سر و کار دارد که تحت تاثیر عوامل شناختی، باورهای 

. به (1)همگانی، فرهنگ، تجربیات و عوامل دیگر است 

روانی و  ذهنیعبارت دیگر،  نگرش یک حالت آمادگی 

یابد و بر واکنش فرد  سازمان می تجربهاست که از طریق 

ثیر ش تاهای وابسته به نگر به تمامی موضوعات و موقعیت

  ومیزان تجارب  .(2) گذاردمستقیم و پویا بر جای می

منجر تواند  میاینکه چه مقدار لکنت  _های منفی  نگرش

 _های عملکردی فرد در اجتماع شود  به محدودیت

افراد غیر لکنتی )درمانگران،  نتیجه نگرشتواند در  می

معلمان، والدین، مشاوران توانبخشی، همساالن و... ( به 

افراد حاضر در محیط  .(3) فرد مبتال به لکنت باشد

لکنت، توانایی  زندگی فرد مبتال به لکنت، بر تجارب فرد از

-طور مستقیم تاثیر میه ارتباطی و پیشرفت او در درمان ب

و یکی از  های لکنت علت در واقع یکی از. (4)گذارند 

اضطراب و عوامل موثر در حفظ و افزایش شدت لکنت، 

محیطی  های  نگرش از ترس اجتماعی اترس خصوصا

  .(5) است

با توجه به این که فرد مبتال به لکنت ممکن است در    

محیطی زندگی کند که لکنت به عنوان یک پدیده منفی 

 های محیطی منفی ازدر نظر گرفته شود، بنابراین پیامد

 اذیت کودک مبتال قبیل مورد تمسخر قرار دادن و آزار و

هایی  ، در نظر گرفتن برچسببه لکنت توسط همساالنش

از قبیل درونگرا، غیرقابل اعتماد، مطیع، کم هوش، 

بر نگرش فرد نسبت به گفتار، رفتار و  خجالتی و مضطرب

سبب گذارد و شخصیت اجتماعی خود تاثیر نامطلوب می

نهایت  و در اجتماع به نفس و  انزوای فرد از کاهش اعتماد

منفی فرد از لکنت و کاهش کیفیت زندگی  سبب تجربه

. بنابراین، عالوه بر موارد ذکر شده، محیط (6) شود وی

کند زندگی میارتباطی که کودک مبتال به لکنت در آن 

 تواند نقشی اساسی در درمان یا شکست برنامه درمانی  می

 .(7)وی ایفا نماید 

 1لکنت اختالل گفتاری نسبتا شایعی است که تقریبا    

Langevin (8 ) .گیردمیدرصد افراد جامعه را در بر 

درصد از کودکان دارای  60گزارش کرد که نزدیک به 

لکنت به صورت مداوم مورد تمسخر واقع شده و رفتارهای 

کنند، که این درصد باالتر از  آزار دهنده را تجربه می

ای است که سایر کودکان میزان رفتارهای آزاردهنده 

 .(8)کنند تجربه می

 واندازه گیری، یک جنبه حیاتی از ارزیابی، درمان    

تشخیص برای آسیب شناسان و درمانگرانی است که با 

شتر بی ،اکثر مطالعات کار دارند. افراد مبتال به لکنت سر و

 به بررسی و ارزیابی رفتارهای مشخص در لکنت 

ن تهیدست و همکارای مطالعهدر  (.9 ،10) پردازند می

فراد های ارزیابی نگرش ا با موضوع مروری بر آزمون( 11)

رش های ارزیابی نگ معرفی اولیه آزمونمبتال به لکنت، 

در پژوهش است. افراد مبتال به لکنت صورت گرفته 

 لکنت در کودکانبه بررسی  (12)ساجدی  مروری فرازی و

در مطالعه مروری صفری هفشجانی، شده است. پرداخته 

های موثر بر لکنت دوران  درماننیز ( 13)خرمشاهی 

-الهمق. اما تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است بزرگسالی

 های ارزیابی نگرش افراد غیر ای به جمع آوری آزمون

 لکنتی به افراد مبتال به لکنت نپرداخته است. 

در بررسی حاضر، با توجه به اهمیت نگرش ارتباطی و    

شکل گیری و تداوم بر عموم افراد و تاثیرات آن واکنش 

، تعامل اجتماعی فرد مبتال به لکنت اختالالت روانی گفتار،

باید از اطرافیان غیر لکنتی تعمیم و تثبیت درمان، 

لکنت آگاهی ی منفی ها پیامدهای محیطی و نگرش

تا بدین ترتیب با افزایش آگاهی و ایجاد  .داشته باشند

نگرش مثبت نسبت به لکنت، جامعه پذیرای افراد مبتال به 

ولی با  ها کمک کند.  لکنت شده و به درمان بهتر آن

ای به جمع آوری و  که تاکنون مطالعهتوجه به این 

لکنتی  نسبت  های ارزیابی نگرش افراد غیر توصیف آزمون

mailto:n.raheb2011@yahoo.com
mailto:n.raheb2011@yahoo.com
mhtml:file://C:/Users/saiide/Desktop/New%20folder%20(3)/نگرش%20-%20ویکیپدیا،%20دانشنامهٔ%20آزاد.mht!https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
mhtml:file://C:/Users/saiide/Desktop/New%20folder%20(3)/نگرش%20-%20ویکیپدیا،%20دانشنامهٔ%20آزاد.mht!https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
mhtml:file://C:/Users/saiide/Desktop/New%20folder%20(3)/نگرش%20-%20ویکیپدیا،%20دانشنامهٔ%20آزاد.mht!https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87
mhtml:file://C:/Users/saiide/Desktop/New%20folder%20(3)/نگرش%20-%20ویکیپدیا،%20دانشنامهٔ%20آزاد.mht!https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87
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به افراد لکنتی نپرداخته است، در این تحقیق سعی شده 

ها  و بررسی بیشتر جزئیات آن هاآزمون مرور است که با 

... به  های مورد ارزیابی، تهیه کننده آزمون و همثل حیط

بنابراین مطالعه افزایش آگاهی در این زمینه کمک شود. 

حاضر باعث ارتقا دانش و ایجاد نگرش مثبت عموم افراد 

-جامعه نسبت به لکنت شده و از نتایج حاصل از آن می

های بالینی و بهبود روند درمان گیریتوان برای تصمیم

  لکنت در آینده استفاده کرد.
 

 روش بررسی

مروری بر تمام ابزارهای ارزیابی نگرش افراد غیر  این مقاله،

لکنتی نسبت به افراد مبتال به لکنت می باشد. جهت 

دستیابی جامع بر ابزارهای ارزیابی نگرش افراد غیرلکنتی 

 های به افراد مبتال به لکنت، ابتدا با استفاده از کلید واژه

(Assessment or Evaluation  or Instrument 

or Scale or Measurement) and (Stuttering 

or Attitude or Reaction ) جستجویی اولیه در 

 Google,  Google Scholarهای اطالعاتی ) پایگاه

Pubmed ، Elsevior  ،Scopus ) بازه زمانی سال  در

جهت انجام پذیرفت. پس از این مرحله  1970 – 2017

ترجمه شده اند ها در کشورمان  بررسی اینکه کدام آزمون

های  واژهها صورت گرفته با کلید  و روایی و پایایی آن

های  لکنت و ارزیابی و نگرش جستجویی در پایگاه

 نیز صورت پذیرفت. Iranmedexو  SIDاطالعاتی  
قت مرحله بعد مقاالتی که با معیارهای ورود مطاب در   

 رهامعیاداشتند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. این 

ه العشامل انگلیسی یا فارسی بودن اصل مقاله، و اینکه مط

ه بجه جام گرفته باشد، بود. با تودر افراد دارای لکنت ان

معیارهای ورود و در مرحله بعدی، اطالعات مربوط به 

راد ر افها برای ارزیابی نگرش سای کلیه ابزارهایی که از آن

ده ش االت استفادهنسبت به افراد مبتال به لکنت در این مق

 های اند، استخراج شد. با جستجویی تکمیلی در پایگاه

 اطالعاتی مورد نظر در مورد اطالعات موجود این 

ردید. ها ثبت گ های هریک از این آزمون ها، ویژگی آزمون

  ها، های هریک از آن ها و ویژگی پس از بررسی آزمون

ن آزمو با هر هایی که جهت آشنایی و معرفی اولیه جنبه

ام ند هایی مانن ها نیاز بود، تعیین گردید. جنبه به آن

 -نبهج تهیه کننده به عنوانحیطه مورد ارزیابی و  آزمون، 

 هایی برای آشنایی اولیه با هرآزمون تهیه گردید.  

 یافته ها

های  پایگاه های انجام شده و جستجو در پس از بررسی

  نام به سایر منابع علمینیز مراجعه  اطالعاتی مختلف و

 22آزمون نگرش لکنت یافت شد که  34برده شده، تعداد 

آزمون مربوط به نگرش کودکان و بزرگساالن مبتال به 

آزمون مربوط به ارزیابی نگرش افراد  12لکنت بوده و تنها 

غیر لکنتی نسبت به افراد مبتال به لکنت یافت شد. 

ها در ادامه  آزمونتری در مورد برخی از  توضیحات کامل

های  در پایگاهآورده شده است. همچنین نتایج جستجو 

آزمون در کشورمان  2داد که تنها  اطالعاتی داخلی نشان

ها نیز مشخص  ترجمه شده اند و روایی و پایایی آن

، پرسشنامه تاثیر لکنت بر ها گردیده است. این آزمون

 Impact of Stuttering) ها و والدینشاندبستانی پیش

on) Preschoolers and Parent’s 

Questionnaire; ISPP) نگرش عمومی نسبت به  و

 Public Opinion) لکنت_های انسانی ویژگی

Survey of Human Attributes–Stuttering; 

POSHA-S) (.14 ،15) باشند می 

 

های مربوط به ارزیابی نگرش افراد غیر  آزمون

 لکنتی به افراد مبتال به لکنت 

 

مربوط به ارزیابی نگرش والدین و   هایآزمون

 معلمان نسبت به لکنت

به نسبت نگرش والدین  سنجشاولین آزمون مربوط به 

 Parental Attitudes Toward) ،لکنت

Stuttering; PATS)  ای از  سوال پنج گزینه 45از

نگرش والدین سنجش بشدت موافق تا عدم توافق جهت 

بعد از این . (16) نسبت به لکنت طراحی شده است

 Albama  لکنتآگاهی آزمون مقیاس ارزیابی، 

(Albama Stuttering Knowledge Test; ASK) 

-سوال صحیح 26ز ا TA  Crew Cooper, (17)توسط

لکنت از حداقل غلط به منظور بررسی آگاهی معلمان از 

ایجاد شد. کسب نمره باالتر در  26تا حداکثر نمره  0نمره 

این آزمون بیانگر دانش و آگاهی بیشتر در زمینه لکنت 

 به لکنتنسبت  یننگرش معلمسنجش . (17)  بود

(Teacher Attitudes Toward Stuttering; 

TATS )  توسطCrowe TA, Walton  (18)  طراحی

سوال در زمینه ارزیابی نگرش  36شد. این ابزار حاوی 
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سوال اطالعات  9معلمان ابتدایی نسبت به لکنت و 

دامنه خیلی  5عمومی تشکیل شده است که هرسوال از 

. یکی دیگر از (18) موافق تا عدم توافق تشکیل شده است

 هایی که در این زمینه ساخته شده است، آزمون آزمون

 Teachers Perceptions of) ان از لکنتادراک معلم

Stuttering Inventory; TPSI )باشد. آزمون  می

باشد که درک معلمان  سوال می 15مورد نظر شامل 

نسبت به لکنت و فرد مبتال به لکنت را از جهات علت 

لکنت، تاثیر لکنت بر فرد، شخصیت فرد مبتال به لکنت، 

ه با لکنت مورد تاثیر درمان و نقش معلمان در مقابل

مقیاس بکارگیری  دیگرمورد  (.14) دهدارزیابی قرار می

 The Reaction to Speech) واکنش به ناروانی گفتار

Disfluency Scale; RSDS ) در ارزیابی واکنش

 .(19) دیگران نسبت به لکنت بود

بخش و هر  2سوال و  30مقیاس در مجموع از این    

زیرگروه شناختی، عاطفی و رفتاری نیز تشکیل  3بخش از 

. واکنش و نگرش خود فرد مبتال نسبت به 1شده اند. 

. واکنش محیط به لکنت فرد )خانواده، 2ناروانی گفتارش 

سوال اضافی نیز  1دوستان، معلمان و...( در این مقیاس از 

ناروانی کلی گفتار )خفیف ، متوسط، به منظور تعیین 

تواند به می و شدید، خیلی شدید( استفاده شده است 

 (.19) صورت فردی یا تست گروهی به کار گرفته شود

یکی دیگر از ابزارهایی که پس از این آزمون ساخته شده 

ها و والدینشان دبستانیتاثیر لکنت بر پیش است، آزمون 

(The Impact of Stuttering on Preschoolers 

and Parents; ISPP)  جهت بررسی وجود یا عدم

 3-6) روی کودکان پیش دبستانیوجود تاثیرات منفی 

دانستن بیشتر درمورد هایشان و همبازی و سال( و والدین 

ماهیت تاثیرات منفی لکنت طراحی شده است. این 

 15باشد که سوال سوال می  19آزمون، در مجموع شامل 

پرسش از والدین در مورد تاثیر لکنت بر روی کودک، 

پرسش از والدین در مورد تاثیر لکنت  16-19سواالت 

سوال باز  2خیر و _کودک بر روی خود والدین بصورت بله

 .(14) باشدمی 

 

های مربوط به ارزیابی نگرش درمانگران  آزمون

 نسبت به لکنت

 Hurst MA, Cooper (20)  ابزار ارزیابی نگرش

 Albama  (Theمشاوران توانبخشی نسبت به لکنت 

Albama Rehabilitation Conslors Attitude 

Toward Stuttering; ARCAT ) را طراحی کردند

گزینه  25باشد. اولین بخش از  می دو بخش  که شامل

تشکیل شده که برای ارزیابی دانش در زمینه لکنت 

طراحی شده است که پاسخ به گزینه به صورت درست و 

آیتم تشکیل شده است که  15غلط است. دومین بخش از 

 نگرش مشاوران توانبخشی را در زمینه لکنت ارزیابی 

 کند. این ابزار یک سبک پاسخی زنجیروار را در بر می

گیرد. ) بشدت موافق ، تا حدی موافق، نظری ندارم، تا  می

بدنبال این آزمون،  .(20) حدی مخالفم ، کامال مخالفم (

 Clinician) آزمون نگرش درمانگر نسبت به لکنت

Attitude Toward Stuttering; CATS)  توسط

Cooper EB, Cooper (21)  به منظور ارزیابی نگرش

درمانگران نسبت به لکنت طراحی شده است. این آزمون 

آیتم نگرشی در زمینه لکنت، فرد مبتال به لکنت،  50از 

درمانگران، والدین فرد مبتال به لکنت و مسائل مرتبط 

گزینه در  5تشکیل شده است. درمانگران پاسخ خود را از 

بشدت مخالف  محدوده بشدت موافق، نظری ندارم تا

 (.21)  کنندانتخاب می

 

های مربوط به ارزیابی نگرش همساالن و  آزمون

 همکاران نسبت به لکنت

 پس از آن، سنجش نگرش کارفرماها  نسبت به لکنت

(Employer Attitude Toward Stuttering; 

EATS)  توسطHurst MI, Cooper (22 ) ساخته

نگرش شد. این آزمون ابزاری سودمند جهت بررسی 

کارفرمایان نسبت به استخدام فرد مبتال به لکنت طراحی 

شد. این ابزار شامل یک بخش برای شناسایی کارفرمایان و 

آیتم برای سنجش نگرش کارفرمایان نسبت  7همچنین از 

ها از محدوده مورد از آیتم  5به فرد مبتال به لکنت است. 

ها ازگزینه مورد از آیتم  2بشدت موافق تا کامال مخالف و 

سپس  .(22های اصال و به شدت تشکیل شده است )

 The) همساالن نسبت به کودکان لکنتی مقیاس نگرش

Peer Attitudes Toward Children who 

Stutter scale; PATCS ) به منظور ارزیابی نگرش

مبتال به لکنت طراحی شده است. همساالن نسبت به فرد 

زیر مقیاس فاصله اجتماعی مثبت، فشار  3این ابزار شامل 

 (.23) باشداجتماعی، تعامل می 
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ش عموم افراد آزمون های مربوط به ارزیابی نگر

 جامعه نسبت به لکنت

 نگرش در زمینهابزار دیگری تحت عنوان پروژه بین المللی 

 The International) های انسانینسبت به ویژگی

Project on Attitudes Toward Human 

Attributes; IPATHA)  طراحی شد تا یک ارزیابی

مناسب و بین فرهنگی از نگرش عمومی از لکنت و سایر 

آزمون  .(24شرایط آزار دهنده انسانی را  فراهم آورد )

POSHA-S  به منظور ارزیابی و شناخت نگرش عمومی

چندین ورژن از این  ی شده است.در زمینه لکنت طراح

ابزار ساخته شده است. این پرسشنامه شامل یک بخش 

دموگرافیک )شامل اطالعات فردی آزمودنی( و یک بخش 

به لکنت  نسبتافراد جامعه را باشد که نگرش عمومی می 

در مقایسه با نگرش آن ها نسبت به بیماری روانی وچاقی 

و   )که بار منفی دارند( و باهوش بودن )که بارمثبت دارد(

چپ دست بودن )که ویژگیی خنثی است( طبق معیار پنج 

سنجد. این آزمون همچنین یک بخش مرتبط ای می رتبه 

ه های نگرش و آگاهی نسبت ببا لکنت دارد که مقیاس 

ای اندازه ها طبق مقیاس سه رتبه لکنت را در آزمودنی 

 (. 25کند )گیری می

 

 و نتیجه گیری  بحث

 -در این پژوهش تالش شد تا دید نسبتا جامعی از آزمون

 های موجود در زمینه نگرش افراد غیر لکنتی نسبت به

 رادافراد مبتال به لکنت، با هدف افزایش آگاهی عموم اف

والدین فرد مبتال به لکنت، معلمان،  جامعه از جمله

 های همساالن ودرمانگران و مشاوران توانبخشی، گروه

 همکاران  فراهم آید. 

های  دهنده احساسات ما درمورد پدیده نشان نگرش ها   

تحقیقات اخیر نشان داده است که این جهان هستند. 

روانی گفتار گوینده، قضاوت و نگرش شنونده از گفتار، 

و توانمندی ذهنی و شخصیت گوینده را تحت تاثیر  هوش

تواند بنابراین بازخورد شنونده می  .(26دهد ) قرار می

تاثیر زیادی بر ادراک فرد لکنتی از خود بگذارد، زیرا افراد 

ای منفی افراد جامعه را دارای لکنت اغلب تفکرات کلیشه 

سازند و آن ها را به عنوان واقعیت  در خود درونی می

بنابراین برای افراد مبتال به . پذیرنددرباره خودشان می 

ها  لکنت تجربه لکنت و نگرش دیگران نسبت به لکنت آن

نقش قابل توجهی بر رفتار و افزایش یا کاهش شدت 

از این رو ابزارهایی برای بررسی   .(6) شان داردناروانی

نگرش افراد غیر لکنتی نسبت به افراد مبتال به لکنت 

طراحی شده است. هر کدام از این ابزارها نقاط قوت خاص 

دهند می ای که مورد بررسی قرار و ویژه ای در زمینه 

دارند. به دلیل اینکه فرد مبتال به لکنت از تمامی اطرافیان 

پذیرد، ابزارهای مختلفی در این زمینه خود تاثیر می 

سنجش PATS ایجاد شده است. برای مثال چک لیست 

باشد و یا چک لیست نسبت به لکنت می نگرش والدین 

TATS سنجش نگرش معلمان نسبت به لکنت و یا 

EATS  سنجش نگرش کارفرماها نسبت به لکنت می-

 باشد. 

ت عاابزارهای دیگر نیز هرکدام در زمینه خاص خود اطال   

- تاین چک لیسکنند. اما از معایب مناسبی را فراهم می 

عه ها استاندارد نبودن و بررسی نگرش گروه خاصی از جام

ها ها تن نسبت به لکنت است. به عبارت دیگر، این آزمون

 نوالدین، معلمین، کارفرمایان و همساالمربوط به  نگرش

، 27، 28) دهد مورد سنجش قرا می نسبت به لکنترا 

20 ،18 ،16.) 

ابزارمناسبی جهت سنجش نگرش افراد  RSDS مقیاس  

باشد، اما مختلف نسبت به افراد مبتال به لکنت می 

ی ی ممحدودیت این ابزار موجود بودن تنها به زبان لهستان

بزاری ا POSHA-S(. در حالی که ابزار 19باشد )

استاندارد جهت سنجش نگرش افراد مختلف جامعه نسبت 

به لکنت، طراحی شده است که کاربردی بوده و قابل 

لیت به علت قاب .(25) باشدهای دیگر می ترجمه به زبان 

مکان های مختلف ا باالی این پرسشنامه در ترجمه به زبان

 انمقایسه این خصوصیت در زبان فارسی با سایر ملل و زب

نها ت POSHA-Sهمچنین  .های مختلف وجود دارد

 ومیابزاراستاندارد شده در ایران برای ارزیابی نگرش عم

 (. 25باشد )نسبت به لکنت می 

توانند بر فرد مبتال به از آنجایی که افراد مختلفی می    

های متفاوتی در  ت آن اثرگذار باشند، آزمونلکنت و شد

این زمینه طراحی شده است. با این حال، تعداد ابزارهای 

 مربوط به ارزیابی نگرش والدین از سایر ابزارها بیشتر 

باشد. این موضوع نشانگر اهمیت بسیار زیاد نقش می 

باشد که با باالبردن سطح  والدین در لکنت کودک می

توان مانع پیشرفت و بهبود و درمان ی آگاهی والدین م

های ساخته شده در تغییراتی که در آزمون  لکنت شد.
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رخ داده است مربوط به افراد  2012تا  1975سال های 

باشد ارزیابی شده و نیز نوع و تعداد سواالت هر آزمون می 

ها سواالت کمتری داشته اند، به طوری که برخی آزمون 

اما برخی دیگر با سواالت بیشتر موارد بیشتری را مورد 

ها دهند. بنابراین بررسی این آزمون بررسی قرار می 

توان برای کند که از آن می ای فراهم می  اطالعات ارزنده

باالبردن سطح، آموزش و اصالح نگرش افراد جامعه نسبت 

 به لکنت استفاده کرد. 

د که توان بیان نمو با توجه به نتایج مقاله حاضر می   

باشد که بررسی نگرش افراد غیر لکنتی عامل مهمی می 

ن لدینیازمند توجه از جانب عموم افراد جامعه از جمله وا

ی، افراد مبتال به لکنت، درمانگران و مشاوران توانبخش

 اباشد. زیرهای همساالن می  معلمان، همکاران و گروه

  نگرش و واکنش هر فردی در مقابل فرد مبتال به لکنت،

و  تواند بر نگرش و طرز تلقی و در نتیجه شدت لکنتمی 

های پاسخگویی وی به درمان اثر بگذارد. وجود آزمون 

متنوع مربوط به این حیطه، خود نشانگر اهمیت این 

ه علت ب POSHA-Sموضوع است. با این حال آزمون 

اد بررسی نگرش افر قابل ترجمه بودن وروایی و پایایی، 

مختلف جامعه نسبت به لکنت، برای شناخت نگرش 

  تر بردن سطح آگاهی جامعه کاربردی  عمومی و باال

  به همین دالیل مقاله حاضر با مروری برباشد. می 

فراد اهای ارزیابی نگرش افراد غیر لکنتی نسبت به آزمون 

فراد و تغییر نگرش ا آگاهیمبتال به لکنت با هدف افزایش 

 زمینه شکل گرفته در این بهبود روند درمان لکنتجهت 

 است. 
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