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STRESZCZENIE

W artykule dokonano próby skorelowania logopedycznych standardowych czynności wyzna-
czonych procedurami postępowania terapeutycznego (Grabias, 2012) ze stadiami kompleksowego 
zarządzania jakością. Egzemplifikację przedłożonej koncepcji stanowi deskrypcja i interpretacja 
kompetencji ortofonicznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ujęta za pomocą analizy Vil-
freda Pareta z krzywą Maxa Ottona Lorenza, czyli jednego z instrumentów kompleksowego zarzą-
dzania jakością o charakterze systemowym, ilościowym, umożliwiającym rangowanie. 

Szczegółowej analizie poddano wypowiedzi 277 uczniów, wyodrębniając następujące katego-
rie badawcze: wady wymowy, błędy artykulacyjne, błędy emisyjne i akcentowe. 

Odwołując się do uzyskanych wyników, przyjęto, że teoria kompleksowego zarządzanie ja-
kością jako rama metodologiczna ułatwia zbieranie danych językowych, ich analizę oraz może być 
pomocna w programowaniu procesu terapeutycznego, prowadzeniu postępowania terapeutycznego 
oraz jego ewaluacji.

Słowa kluczowe: kompetencja ortofoniczna, zarządzanie jakością, diagnoza, deskrypcja, in-
terpretacja.  

SUMMARY

The article tries to show the relationship between the stages of the speech therapy procedure 
(Grabias, 2012) and the stages of the total quality management. To illustrate such a correlation, the 
article contains an original research which describes the ortophonic competence of Polish students 
in primary education (7–13 year-olds) and lower secondary education (13–16 year-olds). 

Speech therapy procedure in the light of the theory of total 
quality management and its instruments
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The research made use of the Pareto analysis with the Lorenz curve, which is considered the 
basic instrument in the quality management process. It included 277 students and three main study 
categories: speech disorders, articulatory errors, and speech emission and accent errors.

The results of the research indicated that the use of the quality management methods within 
the standard speech therapy procedure is indeed helpful for its proper planning, execution, and 
evaluation.  

Key words: ortophonic competence, quality management, diagnosis, description, interpreta-
tion.

 
WPROWADZENIE

Przyjęty przez walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Logope-
dycznego w dniu 27.06.2014 roku Kodeks etyczny logopedy jest kodyfikacją war-
tości, praw oraz obowiązków organizujących całokształt pracy logopedycznej. 
W części dotyczącej odpowiedzialności w stosunku do pacjenta, w punkcie 3.4. 
stanowi, iż „logopeda dokonuje analizy efektywności prowadzonej terapii i po-
winien zdawać sobie sprawę z ewentualnego braku postępów terapii u pacjenta”. 
Leksemy e f e k t y w n o ś ć  oraz p o s t ę p  są konotowane pozytywnie i odsyłają 
osoby dokonujące ich konceptualizacji do świata wartości, przy czym są to dobra 
bliższe naukom społecznym i ekonomicznym niż humanistycznym czy medycz-
nym, z którymi tradycyjnie jest łączona logopedia1. Bez względu na źródłową 
dziedzinę, z której wywodzą się wymienione wartości, ich poznawanie wiązać 
należy z procesem socjalizacji rozumianej jako włączanie jednostki w obiektyw-
ny świat (por. Rittel, 1999, 203; Michalik, 2014, 79). Socjalizacja, dzięki której 
człowiek rozumie i intelektualizuje rzeczywistość, dokonuje się za sprawą języka, 
który – zgodnie z logopedyczną teorią interakcji – narzuca „jednostkom na po-
czątku ich życia intersubiektywne kategorie oglądu świata” (Grabias, 2007, 355). 
Intersubiektywizm jest możliwy między innymi dlatego, że organizuje życie jed-
nostek hołdujących określonym, wspólnym wartościom. Do nich zalicza się war-
tości ekonomiczne i gospodarcze, np. e f e k t y w n o ś ć , p o s t ę p  oraz kluczową 
dla dalszych rozważań i ich empirycznych weryfikacji j a k o ś ć .

TEORIA KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Za prekursora teorii kompleksowego zarządzania jakością uchodzi Frederic 
Winslow Taylor – amerykański inżynier i ekonomista, twórca jednego z pierw-
szych systemów naukowej organizacji pracy, zwanego tayloryzmem, który po-

1 Efektywność to ‘wydajność i skuteczność’ (Dubisz (red.) 2003, t. 1, 788), zaś postęp jest 
‘procesem ukierunkowanych przemian prowadzących ku stanowi coraz doskonalszemu, coraz lep-
szemu (…)’ (Dubisz (red.) 2003, t. 3, 421–422).
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stulował m.in. podział procesu produkcyjnego na proste czynności, standaryzację 
maszyn i narzędzi, normowanie pracy (Kaczorowski (red.), 2004, t. 8, 195; por. 
także Dahlgaard, Kristensen, Kanji, 2002, 12–13; Michalik, 2014, 79). Mając na 
myśli samą teorię kompleksowego zarządzania jakością, odwołuję się do standar-
dowej teorii i praktyki zarządzania jakością, znanej w Japonii jako CWQC (Com-
pany Wide Quality Control), w USA – TQM (Total Quality Management),  która 
w ujęciu diachronicznym rozwijała się w ramach czterech stadiów: 1) inspekcji 
jakości, kładącej nacisk na oddzielanie wyrobów o niskiej wartości od wyrobów 
o jakości zaakceptowanej; 2) statystycznej kontroli jakości, postulującej inspek-
cję poprodukcyjną, pomiary, standaryzację; 3) zapewnienia jakości, wdrażającej 
m.in. analizy kosztów jakości oraz programy zapobiegające obniżeniu jakości 
produktów lub usług; 4) kompleksowego zarządzania jakością, obejmującego 
opanowanie i wdrożenie zasad oraz pojęć zarządzania jakością we wszystkich 
aspektach działalności gospodarczej (za: Dahlgaard, Kristensen, Kanji, 2002; 
Muhlemann, Oakland, Lockyer, 1995; Michalik, 2014a). Z wymienionych pojęć 
za najistotniejsze uznaję: jakość, pomiary, standaryzację. 

J a k o ś ć. Zakres pojęcia j akość  obejmuje przynajmniej dwie główne sfe-
ry: jakość procesów realizacji (jakość działań) i jakość produktów. Ta pierw-
sza, w przeciwieństwie do jakości będącej właściwością wyrobu materialne-
go, posiada niematerialny i procesualny charakter, cechuje ją niejednorodność, 
gdyż wynik usług może przyjmować różnorodne formy (np. różne postacie 
wytworów intelektualnych), brak możliwości wielokrotnego pomiaru właści-
wości mającego związek z ulotnością usługi, brak możliwości magazynowania 
oraz zachodzący związek między wykonawcą (usługodawcą) a usługobiorcą 
(por. hamrol, 2005; por. także Michalik, 2014a, 137). Patrząc bardziej ogól-
nie, uprawomocnione staje się stwierdzenie, iż jakość jest stopniem spełniania  
wartości samych w sobie (inherentnych) przez produkt lub usługę (za: hamrol, 
2005, 19), a samo zarządzanie jakością ma służyć poprawie tejże jakości, czyli 
wytwarzaniu produktów mniej wadliwych lub świadczeniu usług na wyższym 
poziomie przy tych samych nakładach lub kosztach (por. Dahlgaard, Kristensen, 
Kanji, 2002, 12).

P o m i a r y  i  s t a n d a r y z a c j a. Teoria kompleksowego zarządzania jako-
ścią obejmuje takie główne etapy służące poprawie jakości produktów lub usług, 
jak: zbieranie danych, analizę danych, podejmowanie decyzji. Klasyfikacja ta 
wynika z możliwości wykorzystania narzędzi zarządzania jakością (za: hamrol, 
2005, 228–229). Rozwijająca się teoria i praktyka kompleksowego zarządzania 
jakością wymusza stosowanie coraz to precyzyjniejszych instrumentów pozwa-
lających jakość mierzyć i – w efekcie – ją poprawiać. Jeden z podziałów wyod-
rębnia narzędzia elementarne, tradycyjne, służące głównie zbieraniu danych i ich 
analizie, oraz narzędzia nowe, będące uzupełnieniem instrumentów tradycyjnych, 

PROCEDURY POSTęPOWANIA LOGOPEDYCZNEGO...
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a pożyteczne głównie na etapie podejmowania decyzji organizatorskich (por. Mi-
chalik, 2014a, 137). 

Jednym z prostszych instrumentów pomocnych w pomiarach i standaryza-
cji jest analiza i wykres Vilfreda Pareta z krzywą Maxa Ottona Lorenza. Jest to 
narzędzie o charakterze opisowym, ilościowym, systemowym, umożliwiające 
rangowanie, zaliczane do grupy tradycyjnych, elementarnych instrumentów sto-
sowanych w kompleksowym zarządzaniu jakością i powiązane z zasadą „80/20”. 
Zasada ta głosi, że kilka typów błędów, problemów lub przyczyn (ok. 20%) jest 
źródłem, przyczyną zdecydowanej większości (80%/90%) wszystkich błędów, 
strat. Najistotniejsza w tego typu analizach jest identyfikacja kilku typów błędów, 
przyczyn. Służy jej właśnie wykres Pareta z naniesioną na niego krzywą Lorenza 
(por. Błaszczyk, 2005, 28–29; Dahlgaard, Kristensen, Kanji, 2002, 91; hamrol, 
2005, 241–245; Michalik, 2014a, 146–147; Muhlemann, Oakland, Lockyer, 1995, 
310). Narzędzie to można wykorzystywać zarówno w ocenie procesu produkcji, 
świadczenia usług, jak i zarządzania.  Można je również próbować adaptować do 
logopedycznych standardowych czynności wyznaczonych procedurami postępo-
wania terapeutycznego. 

LOGOPEDYCZNE STANDARDOWE CZYNNOŚCI 
WYZNACZANE PROCEDURAMI POSTęPOWANIA 

TERAPEUTYCZNEGO

Zaproponowany przez Stanisława Grabiasa i powszechnie w Polsce przyjęty 
model standardowych czynności wyznaczonych procedurami terapeutycznymi, 
stanowiący zwieńczenie kilkudziesięcioletnich prób ujęcia najszerszego spektrum 
czynności logopedycznych w formie systemowej, obejmuje niżej wymienione 
czynności.

I. Diagnozowanie, na które składa się: 
1) deskrypcja z badaniem sprawności interakcyjnych (wymowy, języka, 

struktur pojęciowych, realizacji dialogu, realizacji wypowiedzi narracyjnych) 
oraz 

2) interpretacja z: analizą wyników badań specjalistycznych, wywiadem 
rodzinnym, diagnozą różnicową, rozpoznaniem przypadku, czyli orzeczeniem 
o rodzaju zaburzenia, możliwościach badanej osoby, niedostatkach językowych 
i komunikacyjnych. 

II. Programowanie terapii zawierające takie elementy, jak: określenie celów 
postępowania logopedycznego, strategii i metod postępowania oraz organizację 
postępowania.

III. Postępowanie terapeutyczne, obejmujące organizację etapów terapii i ich 
ocenę, dobór środków i pomocy, prowadzenie dokumentacji, weryfikację hipotez 
diagnostycznych, modyfikację programu (Grabias, 2012, 58).

MIROSłAW MIChALIK
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Należy założyć, iż punkt I. 2, czyli interpretację pozyskanych w trakcie de-
skrypcji danych z badania sprawności interakcyjnych, rozszerzyć można – co czy-
nione jest już z powodzeniem na gruncie logopedycznego dyskursu naukowego 
– o uwzględnienie wyników badań statystycznych, w tym operacji statystycznych 
na zmiennych i statystycznych weryfikacji hipotez. 

LOGOPEDYCZNE STANDARDOWE CZYNNOŚCI 
WYZNACZANE PROCEDURAMI POSTęPOWANIA 

TERAPEUTYCZNEGO W ŚWIETLE TEORII KOMPLEKSOWEGO 
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I JEJ INSTRUMENTÓW

Jeśli na logopedyczne standardowe czynności wyznaczane procedurami po-
stępowania terapeutycznego nałożymy tezy teorii kompleksowego zarządzania 
jakością, wówczas  uzyskamy obraz wzajemnych implikacji, odzwierciedlany 
przez treści  zawarte w tabeli 1. 

Tab. 1. Korelacje między stadiami teorii kompleksowego zarządzania jakością a logopedycz-
nymi standardowymi czynnościami wyznaczonymi procedurami postępowania terapeutycznego

Stadia teorii 
kompleksowego 

zarządzania jakością

Logopedyczne standardowe czynności 
wyznaczone procedurami 

postępowania terapeutycznego

Przynależność 
do procedury 

terapeutycznej

Zbieranie danych

badanie sprawności interakcyjnych: 
wymowy, systemu językowego, struktur 
pojęciowych, realizacji dialogu 
i wypowiedzi narracyjnych

diagnozowanie-deskrypcja 

Analiza faktów

interpretacja wynikająca z diagnozy 
różnicowej i rozpoznania przypadku oraz 
z wyników badań statystycznych, w tym 
operacji statystycznych na zmiennych 
i statystycznych weryfikacji hipotez

diagnozowanie-interpretacja 

Podejmowanie 
     decyzji

programowanie terapii, przede wszystkim 
określanie celów, strategii, metod 
i organizacji postępowania

programowanie terapii, 
określanie ram programu

postępowanie terapeutyczne, głównie 
w zakresie organizacji etapów terapii, 
doboru środków i pomocy, weryfikacji 
hipotez diagnostycznych, modyfikacji 
programu

prowadzenie postępowania 
terapeutycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Grabias, 2012; por. także Michalik, 2014, 86.

PROCEDURY POSTęPOWANIA LOGOPEDYCZNEGO...
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Z zestawienia wynika, iż wywodzącemu się z teorii kompleksowego zarzą-
dzania jakością stadium podejmowania decyzji odpowiadają dwa poziomy po-
stępowania logopedycznego organizujące standardowe czynności logopedyczne: 
programowanie terapii oraz jej prowadzenie. Z kolei logopedycznemu diagnozo-
waniu w postaci deskrypcji przyporządkować można stadium zbierania danych, 
zaś interpretacji jako drugiemu etapowi diagnozowania odpowiada stadium ana-
lizy faktów (por. Michalik, 2014, 86). Na etapie logopedycznego diagnozowa-
nia-interpretacji najczęściej wykorzystywane są studia przypadków i diagnozy 
różnicowe. Próbą zmiany proporcji na rzecz operacji statystycznych na zmien-
nych i statystycznej weryfikacji hipotez jest dążenie do wykorzystania w opi-
sie kompetencji lingwistycznej ucznia czy pacjenta wykresu Pareta z krzywą  
Lorenza, u którego podstaw leży zasada „80/20”. 

EGZEMPLIFIKACJA

Próba powiązania logopedycznych standardowych czynności wyznaczonych 
procedurami postępowania terapeutycznego z wybranymi składowymi teorii 
kompleksowego zarządzania jakością została podjęta na gruncie kompetencji or-
tofonicznej 277 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. K o m p e t e n c j ę  o r -
t o f o n i c z n ą  definiuję jako zdolność do poprawnego, czyli zgodnego z normami 
ortofonicznymi danego języka, i estetycznego recytowania, interpretowania oraz 
budowania tekstów. Definiując kompetencję ortofoniczną, nie odwołuję się wy-
łącznie do rozumienia jej w kategoriach nieuświadomionej wiedzy pozwalającej 
poprawnie i estetycznie recytować, interpretować i budować teksty, lecz przy-
wołuję termin z d o l n o ś ć, będący pojęciem szerszym od nieświadomej wiedzy, 
gdyż zawiera w sobie elementy znaczeniowe, które odsyłają do wykraczających 
poza wrodzoność umiejętności (por. Michalik, 2014a, 140)2. W celu wyznaczenia 
poziomu przyswojenia kompetencji ortofonicznej logopeda, logopeda medialny, 
logopeda artystyczny, logopeda-ortoepik, stosując kryterium poprawności oraz 
estetyczne, porównuje wymowę użytkowników języka z normami ortofoniczny-
mi (por. Kamińska, 2012, 121). 

Diagnozowanie-deskrypcja kompetencji ortofonicznej

Diagnozowanie-deskrypcja kompetencji ortofonicznej jest odnoszeniem 
dykcji, językowego kształtu wypowiedzi, jej estetyki i ekspresji do norm. Na-
leży podkreślić, iż proces diagnozowania kompetencji ortofonicznej musi mieć 
odniesienie do tzw. normy wysokiej, wzorcowej, obowiązującej w kontaktach 

2 Przykładowo Uniwersalny słownik języka polskiego definiuje zdolność jako: 1) predyspozycję 
do łatwego opanowania pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenia się, 2) potencjalną 
sprawność, możność robienia czegoś, zdatność do czegoś (Dubisz (red.), t. IV, 2003, 950).
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oficjalnych i – ewentualnie – starannych nieoficjalnych (por. Michalik, 2014a, 
141). Prócz oceny sposobów artykulacji głosek, grup spółgłoskowych, warstwy 
prozodycznej wypowiedzi, głosu, uwaga powinna być także zwrócona na emisję 
głosu, oddech, wykorzystanie rezonatorów, opanowanie miękkiego ataku dźwię-
ku i impostację głosu (Kamińska, 2012, 121–124).  

Pierwsze stadium etapu diagnozowania-deskrypcji kompetencji ortofonicz-
nej (zbieranie materiału językowego) miało miejsce w trakcie zasiadania w latach 
2006–2014 przez autora opracowania w sądach konkursowych miejskiego etapu 
Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego 
Aktora oraz Międzyszkolnych Konkursów Poezji i Prozy Czesława Miłosza, orga-
nizowanych przez Zespół Szkół nr 4 im. Czesława Miłosza w Jastrzębiu-Zdroju. 
Podczas tego stadium zebrano materiał językowy od 101 uczniów szkół podsta-
wowych oraz 176 gimnazjalistów3. Stadium drugie, czyli klasyfikacja utrwalo-
nych w kartach ocen występów konkursowych zjawisk patologicznych, zostało 
przeprowadzone według następujących kategorii deskrypcyjnych: wady wymo-
wy, błędy artykulacyjne, błędy emisyjne i akcentowe. Dane liczbowe z tej fazy 
diagnozowania-deskrypcji zawiera tabela 2.

Tab. 2. Utrwalone w kartach ocen występów konkursowych zjawiska patologiczne 

Kategoria deskrypcyjna Typ nieprawidłowości  
w obrębie kategorii

Grupa badawcza

101 uczniów szkól 
podstawowych 
(dane liczbowe)

176 uczniów 
gimnazjum 

(dane liczbowe)

Wady wymowy

interdentalna realizacja głosek 24 18

nosowanie zamknięte 23 18

sygmatyzm addentalny 20 44

sygmatyzm lateralny 11 19

reranie 5 2

palatalność 3 3

dorsalność - 3

nosowanie otwarte - 2

suma 86 109

3 Materiał badawczy został zgromadzony metodą słuchowo-wizualną. Określana regulaminem 
sytuacja konkursowa uniemożliwiła wdrożenie metody dotykowej w ocenie nieprawidłowości dyk-
cyjnych, szczególnie deformacji.

PROCEDURY POSTęPOWANIA LOGOPEDYCZNEGO...
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Błędy artykulacyjne

synchronia /ǫ/ przed zwartymi 35 63

asynchronia /ǫ/ w wygłosie 33 86

synchronia /ę/ przed zwartymi 30 70

samogłoski ścieśnione 11 42

brak /ę/ w wygłosie 10 4

asynchronia /ę/w wygłosie 7 7

pełne /ę/ w wygłosie 6 6

labializacja 2 -

uproszczenia grup 
spółgłoskowych 1 8

suma 135 286

Błędy emisyjne  
i akcentowe

niepoprawny akcent 28 57

słaba emisja (zbyt cicha) 14 20

nieestetyczna barwa głosu 5 14

tachylalia 5 8

błędna intonacja 4 5

bradylalia 1 -

suma 57 104

Źródło: opracowanie własne; por. także Staniek, 20134.

Diagnozowanie-interpretacja kompetencji ortofonicznej

Logopedyczne diagnozowanie, odpowiadające teraz interpretacji zebranych 
podczas diagnozowania-deskrypcji faktów językowych, powiązać można z anali-
zą faktów jako składową teorii kompleksowego zarządzania jakością – por. tabe-
la 1. Jeśli ściśle związane z teorią kompleksowego zarządzania jakością pojęcia 
takie, jak: wada, błąd, problem, nieprawidłowość (będące również podstawowy-
mi dla zasady „80/20” i wykresu Pareta z krzywą Lorenza jako instrumentów po-

4 Za uzmysłowienie mi możliwości wykorzystania opisywanych narzędzi w interpretacji skła-
dowych kompetencji ortofonicznej składam podziękowanie mgr Aleksandrze Staniek, która w pra-
cy magisterskiej zatytułowanej „Problemy artykulacyjne uczestników konkursów recytatorskich”, 
napisanej pod moim kierunkiem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie dokonała m.in. analizy części opracowanych przeze mnie kart ocen występów kon-
kursowych.  

MIROSłAW MIChALIK
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miarowych i standaryzacyjnych) przeniesiemy na grunt logopedii, automatycznie 
wywołane zostaną takie terminy, jak: wada wymowy, błąd wymowy, błąd artyku-
lacyjny, błąd emisyjny, błąd akcentowy, nieprawidłowość wymawianiowa. Tym 
samym uprawomocnione staje się wykorzystanie wyżej wymienionego narzędzia 
do interpretacji faktów językowych, obarczonych ryzykiem błędów, problemów, 
wad (por. Michalik, 2014a). Wykorzystanie wymienionego instrumentu w inter-
pretacji wad wymowy, błędów artykulacyjnych oraz błędów emisyjnych i akcen-
towych badanych uczestników konkursów recytatorskich zaprezentowano w ta-
belach 3., 4., 5. (szkoła podstawowa), 6., 7., 8. (gimnazjum) oraz na rycinach 1., 
2., 3. (szkoła podstawowa), 4., 5., 6. (gimnazjum).

WADY WYMOWY UCZNIÓW SZKÓł PODSTAWOWYCh

Tab. 3. Udział procentowy kolejnych kategorii wad wymowy uczniów szkół podstawowych 
(analiza Pareta)

 Wady wymowy Liczba Liczba 
w %

Liczba 
skumu-
lowana 

Liczba 
skumulo-

wana 
w %

Procent 
typów wad 
– analiza 

Pareta

Udział 
w całości zja-
wiska – ana-
liza Pareta

Interdentalna realizacja 
    głosek  24 27,91 24 28

33,33% 55%
Nosowanie zamknięte 23 26,74 47 55

Sygmatyzm addentalny 20 23,26 67 78

66,67% 45%
Sygmatyzm lateralny 11 12,79 78 91

Reranie 5 5,81 83 97

Palatalność 3 3,49 86 100

Suma 86 100,00

Źródło: opracowanie własne.

W pierwszej kolumnie tabeli 3. zostały wyszczególnione typy wad wymo-
wy zdiagnozowane u uczestników. Druga kolumna zawiera informacje dotyczące 
liczby występowania danego problemu. Wyróżnione za pomocą koloru wersy za-
wierają najbardziej wpływowe kategorie wad, będące przyczyną większości trud-
ności. W przypadku kategorii badawczej wady wymowy interdentalna realizacja 
głosek oraz nosowanie zamknięte mają pięćdziesięciopięcioprocentowy udział 
w liczbie wszystkich wad wymowy. Natomiast pozostałe typy (sygmatyzm ad-
dentalny, sygmatyzm lateralny, reranie, palatalność) stanowią jedynie 45% liczby 
wszystkich wadliwych realizacji.
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Na rycinie 1. dane o postaci bezwzględnej są symbolizowane przez słupki 
(por. tab. 2. i 3.), a wartości skumulowane w procentach są przedstawione w po-
staci wykresu liniowego (krzywej Lorenza). Kolumny przedstawiają zjawisko 
w sposób liczbowy, natomiast wykres liniowy podsumowuje poszczególne liczby. 
Na poziomej osi umieszczone zostały typy wad wymowy uszeregowane od naj-
liczniejszych do najmniej licznych. Etykiety zawierają liczby, które odpowiadają 
numerom, pod jakimi zostały umieszczone w tabelach 2. i 3. Krzywa Lorenza 
przedstawia skumulowaną liczbę błędów oraz skumulowaną częstość względną. 
Sumaryczne dane na lewej osi są opisane w postaci procentowej. Drugiej kolum-
nie przyporządkowana została wartość 54,67%, odpowiadająca całościowemu 
udziałowi w liczbie wszystkich wad wymowy uczniów szkół podstawowych.

Błędy artykulacyjne uczniów szkół podstawowych 

W pierwszej kolumnie tabeli 4. zostały wymienione kategorie błędów ar-
tykulacyjnych zdiagnozowane u uczniów szkół podstawowych. Druga kolumna 
zawiera informacje dotyczące liczby, w jakiej wystąpił dany problem. Wyróżnio-
ne kolorem kolumny zawierają najbardziej wpływowe kategorie błędów, będące 
przyczyną większości nieprawidłowości artykulacyjnych, ocenianych liczebnie. 
W przypadku kategorii badawczej: błędy artykulacyjne, synchronia /ǫ/ przed 
zwartymi, asynchronia /ǫ/ w wygłosie, synchronia /ę/ przed zwartymi, mają sie-
demdziesięciotrzyprocentowy udział w liczbie wszystkich błędów artykulacyj-
nych. Pozostałe typy stanowią 27% liczby wszystkich błędnych realizacji.

MIROSłAW MIChALIK

Ryc. 1. Udział typów wad wymowy (danych bezwzględnych) w liczbie wszystkich wad wy-
mowy uczniów szkół podstawowych (krzywa Lorenza)

Źródło: opracowanie własne.
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Na poziomej osi ryciny 2. umieszczone zostały typy błędów artykulacyjnych 
uszeregowane od najliczniejszych do najmniej licznych. Krzywa Lorenza przed-
stawia skumulowaną liczbę błędów artykulacyjnych oraz skumulowaną częstość 
względną. Sumaryczne dane na lewej osi są opisane w postaci procentowej. Trze-
ciej kolumnie przyporządkowana została wartość 72,59%, odpowiadająca cało-
ściowemu udziałowi w liczbie wszystkich problemów artykulacyjnych uczniów 
szkół podstawowych.

Błędy emisyjne i akcentowe uczniów szkół podstawowych 

Pierwsza kolumna tabeli 5. zawiera kategorie błędów emisyjnych i akcen-
towych stwierdzone u uczniów szkół podstawowych. Druga kolumna ujmuje in-
formacje dotyczące liczby, w jakiej wystąpił dany problem. Dwa pierwsze wersy 
zawierają najbardziej wpływowe kategorie błędów, będące przyczyną większości 
nieprawidłowości. W przypadku kategorii badawczej: błędy emisyjne i akcento-
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Tab. 4. Udział procentowy kolejnych kategorii błędów artykulacyjnych uczniów szkół podsta-
wowych (analiza Pareta)  

Źródło: opracowanie własne.

Błędy artykulacyjne Liczba Liczba 
w %

Liczba 
skumu-
lowana 

Liczba 
sku-

mulo-
wana 
w %

Procent 
typów 
wad – 
analiza 
Pareta

Udział 
w całości 
zjawiska – 

analiza 
Pareta

Synchronia /ǫ/ przed zwartymi 35 25,93 35 26

33,3% 73%Asynchronia /ǫ/ w wygłosie 33 24,44 68 50

Synchronia /ę/ przed zwartymi 30 22,22 98 73

Samogłoski ścieśnione 11 8,15 109 81

66,7% 27%

Zupełny brak realizacji /ę/ 
    w wygłosie 10 7,41 119 88

Asynchronia /ę/ w wygłosie 7 5,19 126 93

Pełne /ę/ w wygłosie 6 4,44 132 98

Labializacja 2 1,48 134 99

Uproszczenia grup 
    spółgłoskowych 1 0,74 135 100

Suma 135 100,00
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Ryc. 2. Udział typów błędów artykulacyjnych (danych bezwzględnych) w liczbie wszystkich 
błędów artykulacyjnych uczniów szkół podstawowych (krzywa Lorenza)

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 5. Udział procentowy kolejnych kategorii błędów emisyjnych i akcentowych uczniów 
szkół podstawowych (analiza Pareta)  

Błędy emisyjne 
i akcentowe

Licz-
ba

Liczba 
w %

Liczba 
skumu-
lowana 

Liczba-
skumu-
lowana 

w %

Procent 
typów 
wad – 
analiza 
Pareta

Udział 
w całości 
zjawiska – 

analiza 
Pareta

Niepoprawny akcent 28 49,12 28 49
33,3% 74%

Słaba emisja (zbyt cicha) 14 24,56 42 74

Nieestetyczna barwa głosu 5 8,77 47 82

66,7% 26%
Tachylalia 5 8,77 52 91

Błędna intonacja 4 7,02 56 98

Bradylalia 1 1,75 57 100

Suma 57 100,00

Źródło: opracowanie własne.
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we, niepoprawny akcent oraz słaba emisja mają siedemdziesięcioczteroprocento-
wy udział w liczbie wszystkich błędów emisyjnych i akcentowych.  

Krzywa Lorenza przedstawia skumulowaną liczbę błędów emisyjnych i ak-
centowych oraz ich skumulowaną częstość względną. Sumaryczne dane na lewej 
osi są opisane w postaci procentowej. Drugiemu słupkowi przyporządkowano 
wartość 73,68%, odpowiadająca całościowemu udziałowi w liczbie wszystkich 
problemów tej kategorii deskrypcyjnej. 

Kompetencja ortofoniczna uczniów szkół podstawowych

Zaprezentowany model analizy materiału językowego służący diagnozie- 
-interpretacji charakterystycznych wyznaczników kompetencji ortofonicznej 
uczniów szkół podstawowych umożliwia wyróżnienie najistotniejszych zjawisk. 
W przypadku kategorii: wady wymowy, dwa rodzaje zaburzeń (interdentalna re-
alizacja głosek oraz nosowanie zamknięte) mają pięćdziesięciopięcioprocentowy 
udział w liczbie wszystkich odnotowanych wad wymowy (tab. 3.). W ramach 
kategorii: błędy artykulacyjne – występowanie trzech rodzajów błędów języko-
wych (synchronii /ǫ/ przed zwartymi, asynchronii /ǫ/ w wygłosie, synchronii /ę/  
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Ryc. 3. Udział typów błędów emisyjnych i akcentowych (danych bezwzględnych) w liczbie 
wszystkich błędów z tej kategorii uczniów szkół podstawowych (krzywa Lorenza) 

Źródło: opracowanie własne.
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przed zwartymi) skutkuje siedemdziesięciotrzyprocentowym udziałem w liczbie 
wszystkich błędów (tab. 4.). Natomiast w ramach kategorii: błędy emisyjne i ak-
centowe, dwa rodzaje nieprawidłowości realizacyjnych (niepoprawny akcent oraz 
słaba emisja) mają siedemdziesięcioczteroprocentowy udział w ogólnej liczbie 
błędów (tab. 5.).

WADY WYMOWY UCZNIÓW GIMNAZJÓW

Tab. 6. Udział procentowy kolejnych kategorii wad wymowy uczniów gimnazjów (analiza 
Pareta)  

Wady wymowy Liczba Liczba
w %

Liczba 
skumulo-

wana 

Liczba 
skumu-
lowana 

w %

Procent 
typów 
wad – 
analiza 
Pareta

Udział 
w całości 
zjawiska – 

analiza Pareta

Sygmatyzm 
    addentalny 44 40,37 44 40

37,50% 74%Sygmatyzm lateralny 19 17,43 63 58

Interdentalna 
    realizacja głosek  18 16,51 81 74

Nosowanie zamknięte 18 16,51 99 91

62,50% 26%

Palatalność 3 2,75 102 94

Dorsalność 3 2,75 105 96

Nosowanie otwarte 2 1,83 107 98

Reranie 2 1,83 109 100

Suma 109 100,00

Źródło: opracowanie własne.

W pierwszej kolumnie tabeli 6. zostały wymienione typy wad wymowy 
stwierdzone u gimnazjalistów, z kolei dwa pierwsze wersy zawierają najbardziej 
wpływowe kategorie wad. W przypadku kategorii badawczej: wady wymowy, 
sygmatyzm addentalny, sygmatyzm lateralny oraz interdentalna realizacja gło-
sek mają siedemdziesięcioczteroprocentowy udział w liczbie wszystkich wad 
wymowy. Pozostałe typy stanowią jedynie 26% liczby wszystkich wadliwych  
realizacji. 

MIROSłAW MIChALIK



27

Słupki ryciny 4. przedstawiają zjawisko liczbowo, natomiast wykres liniowy 
podsumowuje poszczególne liczby. Krzywa Lorenza przedstawia skumulowaną 
liczbę błędów oraz skumulowaną częstość względną. Sumaryczne dane na lewej 
osi są opisane w postaci procentowej. Trzeciej kolumnie przyporządkowana zo-
stała wartość 74,31%, odpowiadająca całościowemu udziałowi w liczbie wszyst-
kich wad wymowy uczniów gimnazjów.

Błędy artykulacyjne uczniów gimnazjów 

Tab. 7. Udział procentowy kolejnych kategorii błędów artykulacyjnych uczniów gimnazjów 
(analiza Pareta) 

Błędy artykulacyjne Liczba Liczba
w %

Liczba 
skumu-
lowana 

Liczba 
skumu-
lowana 

w %

Procent 
typów 
wad – 
analiza 
Pareta

Udział 
w całości 
zjawiska – 

analiza 
Pareta

Asynchronia /ǫ/ w wygłosie 86 30,07 86 30

37,5% 77%Synchronia /ę/ przed zwartymi 70 24,48 156 55

Synchronia /ǫ/ przed zwartymi 63 22,03 219 77

PROCEDURY POSTęPOWANIA LOGOPEDYCZNEGO...

Ryc. 4. Udział typów wad wymowy (danych bezwzględnych) w liczbie wszystkich wad wy-
mowy uczniów gimnazjów (krzywa Lorenza) 

Źródło: opracowanie własne.
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Samogłoski ścieśnione 42 14,69 261 91

62,5% 23%

Uproszczenia grup 
     spółgłoskowych 8 2,80 269 94

Asynchronia /ę/ w wygłosie 7 2,45 276 97

Pełne /ę/ w wygłosie 6 2,10 282 99

Zupełny brak realizacji /ę/ 
     w wygłosie 4 1,40 286 100

Suma 286 100,00

Źródło: opracowanie własne.

Trzy pierwsze kolumny tabeli 7. odpowiadają najbardziej wpływowym ka-
tegoriom błędów będących przyczyną większości nieprawidłowości artykulacyj-
nych. W przypadku kategorii badawczej: błędy artykulacyjne, asynchronia /ǫ/ 
w wygłosie, synchronia /ę/ przed zwartymi, synchronia /ǫ/ przed zwartymi mają 
siedemdziesięciosiedmioprocentowy udział w liczbie wszystkich błędów artyku-
lacyjnych. Natomiast pozostałe typy stanowią 23% liczby wszystkich błędów.

Krzywa Lorenza na rycinie 5. ilustruje skumulowaną liczbę błędów artyku-
lacyjnych oraz skumulowaną częstość względną. Sumaryczne dane na lewej osi 
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Ryc. 5. Udział typów błędów artykulacyjnych (danych bezwzględnych) w liczbie wszystkich 
błędów artykulacyjnych uczniów gimnazjów (krzywa Lorenza) 

Źródło: opracowanie własne.

c. d. tab. 7.
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są opisane w postaci procentowej. Trzeciej kolumnie przyporządkowana została 
wartość 76,57%, odpowiadająca całościowemu udziałowi w liczbie wszystkich 
problemów artykulacyjnych uczniów gimnazjów. 

Błędy emisyjne i akcentowe uczniów gimnazjów

Tab. 8. Udział procentowy kategorii błędów emisyjnych i akcentowych uczniów gimnazjów 
(analiza Pareta)  

Błędy emisyjne 
i akcentowe Liczba Liczba 

w %

Liczba 
skumu-
lowana 

Liczba 
skumu-
lowana 

w %

Procent 
typów 
wad – 
analiza 
Pareta

Udział 
w całości 
zjawiska – 

analiza 
Pareta

Niepoprawny akcent 57 54,81 57 55
33,3% 74%

Słaba emisja (zbyt cicha) 20 19,23 77 74

Nieestetyczna barwa głosu 14 13,46 91 88

66,7% 26%Tachylalia 8 7,69 99 95

Błędna intonacja 5 4,81 104 100

Suma 104 100,00

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsza kolumna zawiera kategorie błędów emisyjnych i akcentowych zdia-
gnozowane u gimnazjalistów. Druga kolumna podaje informacje dotyczące licz-
by, w jakiej wystąpił dany problem (por. tab. 8.). Dwa pierwsze wersy zawierają 
najbardziej wpływowe kategorie błędów. W przypadku kategorii badawczej są to: 
niepoprawny akcent oraz słaba emisja; mają one siedemdziesięcioczteroprocento-
wy udział w liczbie wszystkich błędów akcentowych i emisyjnych.

Krzywa Lorenza (ryc. 6.) ilustruje skumulowaną liczbę błędów emisyjnych 
i akcentowych oraz ich skumulowaną częstość względną. Drugiemu słupkowi 
przyporządkowano wartość 74,04%, odpowiadającą całościowemu udziałowi 
w liczbie wszystkich problemów emisyjnych i akcentowych. 

Kompetencja ortofoniczna uczniów gimnazjów

W ramach kategorii: wady wymowy, trzy rodzaje deformacji (sygmatyzm ad-
dentalny, sygmatyzm lateralny oraz międzyzębowość) mają siedemdziesięciocz-

PROCEDURY POSTęPOWANIA LOGOPEDYCZNEGO...
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teroprocentowy udział w liczbie wszystkich odnotowanych nieprawidłowości. 
W obrębie kategorii: błędy artykulacyjne, występowanie trzech rodzajów błędów 
językowych  (asynchronii /ǫ/ w wygłosie, synchronii /ę/ przed zwartymi oraz 
synchronii /ǫ/ przed zwartymi) skutkuje siedemdziesięciosiedmioprocentowym 
udziałem w liczbie wszystkich błędów (tab. 7.). Z kolei w ramach kategorii: błę-
dy emisyjne i akcentowe, dwa rodzaje nieprawidłowości realizacyjnych (niepo-
prawny akcent oraz słaba emisja) mają siedemdziesięcioczteroprocentowy udział 
w ogólnej liczbie błędów (tab. 8.).

PODSUMOWANIE

Teoria kompleksowego zarządzania jakością jako kategoria metodologiczna 
może ułatwić zbieranie danych językowych, ich analizę i interpretację. Ponad-
to, dzięki identyfikacji najbardziej wpływowych typów błędów, czyli przyczyn 
trudności wymawianiowych, może być pomocna w programowaniu procesu te-
rapeutycznego, prowadzeniu postępowania terapeutycznego oraz jego ewaluacji. 
Umożliwia to wdrażanie strategii postępowania logopedycznego bardziej odpo-
wiadających danemu problemowi. 
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Ryc. 6. Udział typów błędów emisyjnych i akcentowych (danych bezwzględnych) w liczbie 
wszystkich błędów z tej kategorii uczniów gimnazjum (krzywa Lorenza) 

Źródło: opracowanie własne.
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