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WPROWADZENIE  
 

Grupa samopomocowa - grupa wsparcia, którą tworzą 
osoby przeżywające podobne trudności; najczęściej 
prowadzona przez samych jej uczestników, którzy dzielą się 
swoimi doświadczeniami, emocjami i przeżyciami; często 
powiązana z profesjonalnymi organizacjami; jeden z aspektów 
wsparcia społecznego, który jest drogą integracji człowieka 
chorego, niepełnosprawnego lub borykającego się z trudnością 
ze środowiskiem społecznym (Kowalik, 1999). 
 

Jąkanie jest zaburzeniem bardzo niejednolitonym, zarówno 
klinicznie, jak i etiologicznie. Poza objawami językowymi 
wywołuje wiele następstw psychospołecznych (Tarkowski,  
2008). 

 
CEL BADANIA 

 

• określenie nasilenia logofobii wśród osób jąkających 
się uczestniczących w spotkaniach grup 
samopomocowych oraz u  osób nie należących do tego 
rodzaju grup w obszarze funkcjonowania społeczebgo, 
• poznanie wycinka specyfiki funkcjonowania dorosłych 
osób jąkających się. 

 
• Badania mają charakter pilotażowy i porównawczy. 

 

KWESTIONARIUSZE 
 
Próba Sylabowa do Oceny Niepłynności Mówienia Z. 
Kurkowskiego, 
 Skala Objawów Fobii Socjalnej (LSPSC) M. Liebowitza , 
 Skrócona Ankieta nt. jąkania T. Zaleskiego,   
 Zmodyfikowana Ankieta H. Suhrweiera, dotycząca 
emocjonalnych i behawioralnych reakcji na jąkanie. 

 

 

 

GRUPA BADANA 
 

• 1o osób jąkających się – zarówno osoby jąkające się, 
będące członkami grup samopomocowych  i osoby 
jąkające się, nie uczestniczące w spotkaniach grup 
samopomocowych lub grup wsparcia, 

• 7 mężczyzn i 3 kobiety, 

• w wieku od 22 do 42 lat,  

•  miasto zamieszkuje 9 respondentów,  a 1 osoba wieś. 
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Rola grup samopomocowych  
w redukcji logofobii u osób jąkających się 
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RÓŻNICE 

pomiędzy grupą osób jąkających się, należących do 
grupy samopomocowej a grupą osób jąkających się 
niestowarzyszonych dotyczą głównie: 
 
•  nasilenia objawów fobii społecznej – lęku 
odczuwanego w sytuacjach społecznych; 
• częstości unikania sytuacji dialogowania; 
• postaw lękowych wobec osób z najbliższego 
otoczenia badanych (gł. rodziny), 
• obrazu dynamiki jąkania, 
• doświadczania negatywnych emocji na skutek 
jąkania (złości i wstydu), 
• sposobu radzenia sobie z trudnościami w mowie, 
• postrzegania jąkania jako uniemożliwiającego 
osiąganie sukcesu, 
• postrzeganie czynników przyczyniających się do 
skuteczności poprawy płynności. 

PODOBIEŃSTWA  
w poziomie: 
 

• głębokości niepłynności mowy, 
• świadomości i akceptacji objawów oraz 
symptomów, 
• i wrażliwości na reakcje otoczenia.  

KONKLUZJE  

   Wyniki badań sugerują, iż w przypadku redukcji 
logofobii u niektórych osób jąkających się 
skuteczna może okazać się samopomoc. 
Niewątpliwie wspólne zebrania poprawiają 
istotnie samopoczucie osób jąkających się. 
Zmniejsza się u nich poczucie osamotnienia i lęk 
przed mówieniem. Jednocześnie istnieje 
zagrożenie: aby klub samopomocy nie stał się 
„parasolem ochronnym” dla skupiających daną 
grupę.   
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