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Streszczenie 
1. Celem przeprowadzonych badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie : 
Czy i w jakim stopniu jest możliwa zmiana postaw wobec jąkania za pomocą takich metod jak 
wykład, eksperyment empatyczny i studium przypadku ? 
 
2. W badaniach wykorzystano kilka metod, takich jak: 
- Skala Postaw wobec Jąkania,  
- wykład autorski, 
- eksperyment  empatyczny, 
- studium przypadku.  
 
3. Badanymi byli studenci podyplomowych studiów logopedycznych (87 osób). 
 
4. Przebieg badań był następujący: 
- przeprowadzenie wstępnych badań postaw wobec jąkania, 
- wygłoszenie wykładu autorskiego na temat jąkania, 
- przeprowadzenie eksperymentu empatycznego (udawanie jąkania, zastosowanie śpiewoterapii, 

żebranie – wszystko próby w naturalnych warunkach komunikacyjnych), 
- opracowanie studium przypadku osoby jąkającej,  
- powtórne badanie postaw wobec jąkania. 
 
5. Wyniki badań : 
- Zakres zarejestrowanych zmian nie okazał się zbyt duży. Największe  różnice między pierwszym 

a drugim badaniem odnotowano w przypadku oceny etiologii jąkania, mniejsze zaś zmiany 
dotyczyły jego istoty, diagnozy i terapii. 

- Wprawdzie spadła liczba badanych uznających jąkanie za wadę wymowy, ale odsetek jest nadal 
wysoki (61%). Na niskim poziomie (14%) pozostała opinia, że jest ono nerwicą mowy. 

- Wzrosło przekonanie (do 89%) o psychologicznych uwarunkowaniach jąkania, a jednocześnie 
wyraźnie zmalała opinia (do 8%), że  wynika ono z fizycznych uszkodzeń aparatu mowy. 

- Zmiana postaw wobec samej osoby jąkającej się okazała się nieznaczna. Zwiększyła się liczba 
badanych przekonanych o wrażliwości, nieśmiałości, lękliwości i małomówności towarzyszącej 
jąkaniu. Ten stereotyp uzupełnia opinia, że jąkający się wolą mówić  niepłynnie niż leczyć się 
(45%). 

- Utrwalił się pogląd, że w procesie diagnostycznym  logopeda ma skupić się na ocenie 
niepłynności mówienia, a psycholog na diagnozie osoby jąkającej się. 

- Pod koniec eksperymentu prawie wszyscy studenci logopedii byli przekonani, że terapia jąkania 
jest trudna. Upewnili się jednak w poglądzie, że polega ona na łączeniu treningu płynności 
mówienia i psychoterapii. Zmniejszyła się opinia ( do 71% ), że istotą terapii jąkania jest 
wykonywanie ćwiczeń. 

- W niewielkim stopniu ( do 75% ) spadła  akceptacja jąkania. 
- Na umiarkowanym i prawie niezmiennym poziomie (30%)  utrzymuje się opinia, że logopeda 

powinien prowadzić terapię jąkania samodzielnie i być odpowiedzialnym za jej efekty. 
- W minimalnym stopniu wzrosła (od 61do 65%) liczba studentów planujących pracę z osobami 

jąkającymi się. 
- W eksperymencie empatycznym  z własnej woli uczestniczyło tylko 13% badanych . 



- W ocenie studentów logopedii śpiewoterapia stanowi trudniejszą próbę niż pseudojąkanie oraz 
żebranie. Woleli się oni jąkać niż stosować nienaturalne metody poprawiające płynność 
mówienia. Poglądy przyszłych logopedów są zadziwiająco zbieżne z opiniami osób jąkających 
się. 

 
6. Proponowany model zmian postaw wobec jąkania obejmuje specjalistów, osoby jąkające się oraz 
ich opiekunów. 
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