
The structure of written statements 
of students with hearing impairment

ALDONA kOcyłA-łukAsiewicz

Struktura wypowiedzi pisemnych studentów 
z uszkodzonym słuchem

48/22019
ISSN 0459-6935

LOGOPEDIA
223–239

uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w siedlcach
wydział  Humanistyczny, instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-6628-606X

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące organizacji struktury wypowiedzi pisemnych 
osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchu. W literaturze znajdują się badania wskazujące na de-
ficyty syntaktyczne i semantyczne u dzieci i młodzieży niesłyszącej. Mało jest badań w tym zakresie 
odnoszących się do dorosłych osób niesłyszących. W prezentowanych wynikach badań dokonano 
charakterystyki struktury formalnej i treściowej wypowiedzi pisemnych osób niesłyszących w wie-
ku 20–28 lat w porównaniu z wypowiedziami słyszących rówieśników.      

Słowa kluczowe: osoba niesłysząca, struktura składniowa wypowiedzi, struktura semantycz-
na wypowiedzi 

SUMMARY

The article presents the results of research on the organization of the structure of written ex-
pression of adults with hearing disabilities. In the literature, there are studies indicating the syntactic 
and semantic deficits of deaf children and adolescents. There is little research regarding deaf adults. 
The presented research results characterize the formal and content structure of written statements of 
deaf people aged 20-28 compared to the statements of hearing peers.
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WSTĘP

Liczne badania wskazują na ograniczenia w zakresie opanowania systemu 
językowego przez osoby niesłyszące. Trudności te spowodowane są wieloma 
czynnikami, m.in.: czasem wystąpienia ubytku słuchu, momentem podjęcia re-
habilitacji, stopniem i lokalizacją uszkodzenia słuchu, środowiskiem rodzinnym. 

W wielu przypadkach  osoby niesłyszące, pomimo wieloletniej terapii sur-
dologopedycznej oraz wykorzystania współczesnej technologii, nie osiągają swo-
body w zakresie komunikacji językowej. Wielokrotnie wprowadzeniem do języka 
są dla nich teksty pisane, a nie jak w przypadku dzieci słyszących teksty foniczne. 
Różnice w wykorzystywaniu zasobów systemu językowego i stosowaniu reguł 
komunikacyjnych, pragmatycznych w obydwu formach komunikacji są znaczne, 
a opanowanie ich wymaga wiedzy i treningu. Trudności językowe osób z uszko-
dzeniami słuchu są przedmiotem wielu badań i analiz naukowych, prowadzonych 
z wykorzystaniem różnych metodologii charakterystycznych dla różnych dyscy-
plin naukowych. Najczęściej wyniki badań wskazywały na określone trudności 
w zakresie opanowania podsystemów języka (kompetencji językowej) i kompe-
tencji komunikacyjnej. Uwagę przyciągały trudności fonetyczne, fonologiczne, 
leksykalne, składniowe, zdolności tekstotwórcze (Korendo 2007; Kołodziejczyk 
2015; Krakowiak 2012; Trochymiuk 2008; Rakowska 1992). Dotychczasowe ba-
dania odnosiły się do dzieci i młodzieży niesłyszącej. W przedstawionym artykule  
analizie zostaną poddane wypowiedzi pisemne studentów niesłyszących. 

Czytanie i pisanie odgrywają istotną rolę w rozwoju intelektualnym i ję-
zykowym osób niesłyszących. Dla części z nich są to podstawowe formy ko-
munikacji językowej. Dzięki umiejętności pisemnego porozumiewania się w ję-
zyku ojczystym osoby niesłyszące mogą komunikować się z innymi, zdobywać 
wiedzę, a także uczestniczyć w życiu społecznym. Jednostką semantyczną, któ-
ra realizowana jest poprzez pisane (wypowiadane) zdania jest tekst narracyjny  
(Bokus 1991, 58). Tekst narracyjny przekazuje informacje w określonej sytuacji 
społecznej.  Odpowiada na pytania dotyczące tego, co się wydarzyło, komu, kiedy 
i gdzie (Bokus 1991, 16). Narracja zbudowana jest według ściśle określonej struk-
tury. Tekst narracyjny rozpoczyna się od ekspozycji – czyli opisu czasu, miejsca, 
głównych bohaterów. Następnie jest komplikacja, czyli zdarzenie, ciąg zdarzeń. 
Ostatnią kategorię stanowi rozwinięcie – efekt działań. Wyszczególnionym kate-
goriom narracji może odpowiadać jedno zdanie lub cały ich ciąg. Poszczególne 
kategorie narracji nazwane są makrokategoriami i opisują makrostrukturę narra-
cji. Oprócz tych trzech kategorii dodatkowo wyróżnia się jeszcze ocenę i morał 
(Bokus 1991, 16–17).  

W rozważaniach  psychologicznych badania narracji prowadzone są w dwóch 
nurtach. W pierwszym z nich narracja traktowana jest jako opowiadanie o czymś 
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komuś, w drugim jest to  „forma poznawczego reprezentowania (odzwierciedla-
nia) rzeczywistości” (Trzebiński 2002, 13, 17). Jak podkreśla S. Grabias, nar-
racja stanowi „najtrudniejszą formę ludzkiej aktywności językowej” (2012, 62), 
ze względu na ściśle określoną  strukturę. Jest ona trudna, a nawet i niemożli-
wa do realizacji dla osób z zaburzeniami mowy, w tym dla osób z afazją, dzieci  
z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, a również często dla osób niesłyszą-
cych (Grabias 2012). Sprawność narracyjna dostarcza informacji o poziomie opa-
nowania systemu językowego przez daną jednostkę, o możliwościach umysło-
wych człowieka (Grabias 2012; Krasowicz 1997; Borkowska 1998). 

Narracja stała się przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych. Dokonu-
jąc analizy tekstu narracyjnego, brano pod uwagę m.in. aspekt gramatyczny, lek-
sykalny, semantyczny.  W przedstawionym artykule charakterystyka wypowiedzi 
pisemnych osób z niepełnosprawnością słuchu  obejmować będzie strukturę skła-
dniową (inaczej syntaktyczną/formalną) i strukturę semantyczną (inaczej treścio-
wą) tekstu opowiadania. 

Struktura składniowa odnosi się do wykorzystanych w tekstach narracyj-
nych środków gramatycznych. Analiza złożoności struktury składniowej wy-
powiedzi związana jest m.in. z określaniem liczby słów i zdań w wypowiedzi,  
stosunkiem zdań pojedynczych i złożonych, kompletnych i niekompletnych (Kra-
sowicz 1997). W prezentowanym artykule każda z wypowiedzi uzyskana od ba-
danego oceniana była według ściśle określonego kryterium (zostanie ono przed-
stawione w części metodologicznej). 

Struktura treściowa odnosi się do poprawności i całości informacji zawar-
tych w opowiadaniu. W nurcie badań psycholingwistycznych osoby zajmujące 
się badaniami tekstu korzystają z gramatycznej teorii tekstu (Krasowicz 1997, 
91), która określa zespół reguł warunkujących budowanie opowiadań o właściwej  
strukturze (inaczej makrostrukturze/superstrukturze). Makrostruktura warunku-
je odbiór tekstu przez inne osoby. Pozwala na ukazanie poszczególnych części 
wypowiedzi (Kielar-Turska 1898). Dzięki przyjętemu określonemu schematowi 
teksty narracyjne mogą spełniać swoją podstawową funkcję, którą jest funkcja  
komunikacyjna. Na potrzeby badań został opracowany schemat superstruktury 
tekstu, z którym były porównywane teksty tworzone przez osoby niesłyszące. zo-
stanie on przedstawiony w charakterystyce metodologicznej badań. 

CHARAKTeRYSTYKA BADANYCH GRUP

Badania prowadzone były na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym 
w Siedlcach wśród studentów z niepełnosprawnością słuchu uczęszczających 
w latach 2007–2015 na zajęciach z lektoratu języka polskiego. Badaniami obję-
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to 65 studentów z uszkodzonym słuchem, którzy posiadali aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności1, w tym 47 kobiet i 18 mężczyzn. Głównym kryte-
rium doboru grupy był sposób porozumiewania się. Do badań zakwalifikowano 
osoby, które porozumiewały się mową oraz  językiem migowym (dodatkowo mo-
gły porozumiewać się na piśmie i odczytywać mowę z ruchu warg). 

Tabela 1. Charakterystyka grupy studentów z uszkodzonym słuchem

Płeć 47 – kobiet
18 – mężczyzn

Stopień ubytku słuchu 

0 – lekki
21 osób – umiarkowany

26 osób – znaczny
18 osób – głęboki

Moment utraty słuchu

39 osób – niedosłuch prelingwalny wrodzony
5 osób –  niedosłuch prelingwalny nabyty

18 osób – niedosłuch perilingwalny
3 osoby –  niedosłuch postlingwalny

W badanej grupie studentów były osoby z różnym stopniem ubytku słuchu 
– umiarkowanym, znacznym i głębokim. Wśród badanych nie było osób z lek-
kim stopniem ubytku słuchu. W charakterystyce grupy studentów z uszkodzonym 
słuchem wzięto również pod uwagę moment wystąpienia ubytku słuchu2. Wśród 
badanych osób najliczniejszą grupę stanowili studenci z niedosłuchem prelin-
gwalnym wrodzonym – 39 osób. 

Grupę kontrolną stanowili studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humani-
stycznego w Siedlcach studiujący na kierunkach pedagogicznych – przebadano 
32 osoby (25 kobiet, 7 mężczyzn). 

Proporcje płci w obu grupach porównawczych (grupy osób z uszkodzonym 
słuchem, grupy osób słyszących) są zbliżone.

1 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formalnym dokumentem potwierdzającym nie-
pełnosprawność danej osoby oraz wskazuje m.in. przyczynę niepełnosprawności. Symbol przyczy-
ny niepełnosprawności oznaczony jest według ustalonych kodów: 03L – zaburzenia głosu, mowy 
i choroby słuchu (niedosłuch, głuchota). 

2 W przyjętej klasyfikacji wyróżniono: niedosłuch prelingwalny wrodzony (powstały w okre-
sie płodowym, obecny w momencie narodzin dziecka), niedosłuch prelingwalny nabyty (powstał 
w okresie okołoporodowym lub w pierwszym roku życia), niedosłuch perilingwalny (powstał 
w czasie rozwoju mowy – pomiędzy 2. a 7. rokiem życia) oraz niedosłuch postlingwalny (powstał 
po okresie rozwoju mowy) (Mueller-Malesińska 2012).
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CeL BADAŃ 

Celem badań było dokonanie charakterystyki wypowiedzi językowych pi-
semnych osób niesłyszących pod względem złożoności struktury składniowej 
i semantycznej w porównaniu ze słyszącymi rówieśnikami.

POSTĘPOWANIe BADAWCze

zbieranie materiału odbywało się w zorganizowanych małych grupach, od 
pięciu do ośmiu osób. Podczas badań prowadzonych z osobami niesłyszącymi 
instrukcja była przekazywana fonicznie oraz w języku migowym przez biegłą  
tłumaczkę języka migowego. zadaniem studentów było samodzielnie opisanie 
przeczytanego opowiadania Spotkanie3 (Ferrero 2005).  Instrukcja brzmiała nastę-
pująco: „Przeczytaj uważnie tekst, ponieważ  będziesz musiał napisać o nim opo-
wiadanie. Jeżeli chcesz, możesz przeczytać je po raz drugi. Po przeczytaniu odłóż 
tekst opowiadania i opisz przeczytaną historię”. Studenci po przeczytaniu opowia-
dania i odłożeniu go nie mieli możliwości posiłkowania się nim podczas pisania. 
W tekście opowiadania, które otrzymali studenci, dokonano kilku zmian w sto-
sunku do oryginału: zamieniono indyjskie nazwy miejscowości na polskie (np. 
Dehra Dun – zakopane, Mussoorie – Kraków), usunięto część tekstu, co jednak 
nie wpłynęło na spójność opowiadania (np. usunięto zdanie: „Oczyma wyobraź-
ni widziałem telegraficzne słupy, które przesuwały się w biegu”), zamieniono  
wyrazy, z których zrozumieniem mogłyby mieć trudności osoby niesłyszące na 
bliskoznaczne (np. „Wzgórza usłane są dzikimi daliami […]” zamieniono na 
„Wzgórza usłane są dzikimi kwiatami […]”. Modyfikacje w tekście miały wpły-
nąć na lepsze zrozumienie treści przez osoby z uszkodzonym słuchem. Tekst ory-
ginalny zawierał mało znane nazwy miast i przenośnie. Wprowadzone zmiany 
były minimalne dla treści opowiadania. 

zebrane prace były interpretowane pod względem formalnym i treścio-
wym. W obydwu przypadkach przyjęto ocenę ilościową. Analizując strukturę 
formalną, dokonano charakterystyki statystycznej4 obejmującej: średnią aryt-

3 Tekst opowiadania został zaczerpnięty z książki B. Ferrero (2005). Czy jest tam ktoś? Krót-
kie opowiadania dla ducha, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie. W tekście opowiadania, które 
było prezentowane studentom, dokonano kilku zmian w stosunku do oryginału: zamieniono indyj-
skie nazwy miejscowości na polskie (np. Dehra Dun – zakopane, Mussoorie – Kraków), usunięto 
część tekstu, co jednak nie wpłynęło na treść opowiadania.

4 Wyliczeń dokonano w oprogramowaniu do statystycznej analizy danych SPSS. Opisane ze-
stawienie wyników w tabeli będzie zawierało następujące dane statystyczne: średnią arytmetyczną 
(M) pokazującą przeciętny wynik w badanej próbie; odchylenie standardowe (SM) wskazujące na 
rozrzut uzyskanych wyników; wynik minimalny (Min.) - najniższy wynik uzyskany w badanej gru-
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metyczną, odchylenie standardowe, rozstęp uzyskanych wyników, medianę 
i wartość modalną.

W analizie wypowiedzi pod względem struktury syntaktycznej brano pod 
uwagę:

– liczbę zdań,
– liczbę wyrazów,
– liczbę równoważników,
– liczbę zdań pojedynczych,
– liczbę zdań złożonych,
– liczbę zdań wielokrotnie złożonych (liczone w złożonych),
– liczbę zdań niepoprawnych w tym:
 • liczbę niepoprawnych równoważników,
 • liczbę niepoprawnych zdań pojedynczych,
 • liczbę niepoprawnych zdań złożonych,
 • liczbę niepoprawnych zdań wielokrotnie złożonych.
W analizie treściowej wypowiedzi wykorzystano schemat makrostruktury, 

zakładający wystąpienie następujących elementów:
– wstępu – np. fragment filmu opowiada o .., przeczytane opowiadanie..,
– bohaterów głównych, 
– innych bohaterów,
– miejsca akcji – określenie miejsca gdzie przebiega akcja opowiadania,
– akcji – opisu zdarzeń:
– akcji podstawowej – głównego wątku,
– zakończenia – rozwiązania akcji.
W ocenie przypisano oceny zerojedynkowe do każdego elementu makro-

struktury (uwzględniono wystąpienie lub brak kolejnych elementów makrostruk-
tury). Oznacza to, że w przypadku wymienienia przez studenta wszystkich ele-
mentów struktury treściowej praca mogła uzyskać 7 punktów. Uzyskane wyniki 
były analizowane pod względem statystycznym – sumy uwzględnionych elemen-
tów makrostruktury.

Uzyskane wyniki analizy formalnej i treściowej wypowiedzi pisemnych 
w grupie studentów niesłyszących i w grupie studentów słyszących zostały po-
równane z wykorzystaniem nieparametrycznego testu U-Manna-Whitneya5. Uzy-

pie; wynik maksymalny (Max.) – najwyższy wynik uzyskany przez osoby badane; rozstęp wyników 
(Rozstęp) – różnicę pomiędzy maksymalnym a minimalnym wynikiem uzyskanym w badaniach, 
medianę – wynik środkowy w badanej grupie oraz wartość modalną (Dominanta) – wynik najczę-
ściej występujący w badanej grupie. 

5 Test U-Manna-Whitneya jest testem nieparametrycznym. Wykorzystywany jest w celu po-
równania dwóch grup w odniesieniu do zmiennej ilościowej. Test nie wymaga równej liczby osób 
w porównywanych grupach. W teście uzyskane wyniki porównywane są pod względem wartości 
mediany uzyskanej w obu badanych grupach.  Na tej podstawie wyciągane są wnioski.  
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skane rezultaty posłużyły do określenia różnic w funkcjonowaniu językowym pi-
semnym studentów niesłyszących i ich rówieśników.

WYNIKI BADAŃ

Analiza wyników badań struktury składniowej
Analizując strukturę formalną wypowiedzi pisemnych osób niesłyszących, 

uzyskano następujące wyniki, które zostaną zaprezentowane w tabelach.   

Tabela 2. zestawienie wyników oceny struktury formalnej opowiadania Spotkanie studentów 
z uszkodzonym słuchem – zdania poprawne

Wskaźniki M SD Min. Max. Rozstęp Mediana Dominanta

Liczba zdań
w wypowiedzi 11,1 5,2 3 24 21 10 8

Liczba wyrazów, długość 
wypowiedzi 122,4 53,9 42 273 231 11,6 53,0

zdania poprawne

Liczba równoważników 0,2 0,5 0 3 3 0 0

Liczba zdań pojedynczych 2,5 2,3 0 11 11 2 1

Liczba zdań złożonych 8,1 4,2 2 19 17 7 5

Liczba zdań wielokrotnie 
złożonych 2,9 2,3 0 11 11 3 4

Liczba zdań w pracach studentów niesłyszących mieściła się pomiędzy 
wartościami 3 i 24 (średnia arytmetyczna wyniosła 11,1). Oznacza to, że naj-
krótsza praca liczyła 3 zdania, a najdłuższa 24. Różnica pomiędzy maksymal-
ną a minimalną liczbą zdań w wypowiedziach pisemnych wynosi 21. Środkowy  
wynik liczby zdań w wypowiedziach wynosi 10 (wynik mediany). Oznacza to, 
że 50% prac zawierało 10 zdań lub więcej, a drugie 50% prac zawierało powyżej 
10 zdań. Najczęściej prace składały się z 8 zdań (wartość modalna, dominanta). 
Sporadycznie w tekstach występowały równoważniki zdań (średnia arytmetycz-
na 0,2). Najwięcej pojawiło się zdań złożonych (średnia arytmetyczna 8,1, rozstęp 
wyników 17, mediana 7, dominanta 5). Liczba poprawnych zdań wielokrotnie  
złożonych mieściła się w wartościach 0 – 11. Maksymalna liczba wyrazów w wy-
powiedziach badanych wynosiła 273, przy czym najmniej obszerna praca liczyła 
42 wyrazy. Wartość mediany w odniesieniu do ilości wyrazów wynosi 11,6.  
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Tabela 3. zestawienie wyników oceny struktury formalnej opowiadania Spotkanie studentów 
z uszkodzonym słuchem – zdania niepoprawne 

Wskaźniki M SD Min. Max. Rozstęp Mediana Dominanta

zdania niepoprawne

zdania niedokończone 0,3 0,6 0 4 4 0 0

Równoważniki 0,15 0,4 0 2 2 0 0

zdania pojedyncze 1,3 1,8 0 9 9 1 0

zdania złożone 3,1 3,4 0 12 12 2 0

zdania wielokrotnie 
złożone 2 2,2 0 8 8 2 0

Wśród zdań zbudowanych niepoprawnie najwięcej było zdań złożonych 
(średnia 3,1, rozstęp wyników 12), np.6: Wtedy zapytał jej, że Jak na zewnątrz? 
I myślał, że czy ona spostrzegła, że nie widzi. Wynik mediany w tym zakresie wy-
niósł 2. Liczba nieprawidłowych zdań pojedynczych mieściła się pomiędzy war-
tościami 0 i 11 (średnia arytmetyczna 1,37). Najmniej wśród zdań niepoprawnych 
było równoważników zdań (średnia arytmetyczna 0,15, rozstęp 2), np.: Samot-
ny w pociągu i zdań niedokończonych (średnia arytmetyczna 0,3, rozstęp 4), np.: 
Ona samotny cie […]. 

Tabela 4. zestawienie wyników oceny struktury formalnej opowiadania Spotkanie studentów 
z grupy kontrolnej – zdania poprawne 

Wskaźniki M SD Min. Max. Rozstęp Mediana Dominanta

Liczba zdań w 
wypowiedzi 11,1 5 4 26 22 10 8

Liczba wyrazów, 
długość wypowiedzi 127,7 61,8 39 323 284 110,5 96

zdania poprawne

Liczba 
równoważników 0,1 0,4 0 2 2 0 0

Liczba zdań 
pojedynczych 2,4 1,2 0 7 7 2 2

Liczba zdań 
złożonych 8,6 4,3 2 20 18 7 6

Liczba zdań 
wielokrotnie 
złożonych 

4,2 2,6 0 10 10 4 3

6 W pracy cytowane są oryginale zapisy wypowiedzi pisemnych osób badanych.
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Uzyskane wyniki oceny struktury formalnej studentów z grupy kontrolnej 
wskazują na rozbieżności w zakresie długości wypowiedzi powstałej na podsta-
wie przeczytanego opowiadania. Ogólna liczba zdań występująca w tekstach za-
wiera wartości w przedziale 4–26 (średnia arytmetyczna 11,1). Środkowy wynik 
(mediana) liczby zdań w wypowiedziach wyniósł 10. Największą liczbę stanowią 
zdania złożone (wynik pomiędzy 2–20, średnia arytmetyczna 8,6). W zakresie 
użycia pozostałych rodzajów zdań wyniki przedstawiają się następująco: liczba 
równoważników zdań od 0 do 2 (średnia 0,01), liczba zdań pojedynczych od 0 do 
7 (średnia 2,4); liczba zdań wielokrotnie złożonych od 0 do 10 (średnia 4,2). Licz-
ba wyrazów mieści się pomiędzy wynikiem 39 a 323 (średnia 127,7, rozstęp 284).

Tabela 5. zestawienie wyników oceny struktury formalnej opowiadania Spotkanie studentów 
z grupy kontrolnej – zdania niepoprawne

Wskaźniki M SD Min. Max. Rozstęp Mediana Dominanta

zdania niepoprawne

zdania niedokończone 0 0,2 0 1 1 0 0

Równoważniki 0 0 0 0 0 0 0

zdania pojedyncze 1 0,2 0 1 1 0 0

zdania złożone 0,2 0,7 0 4 4 0 0

zdania wielokrotnie 
złożone 0,2 0,4 0 1 1 0 0

W strukturze formalnej analizowanych wypowiedzi w grupie kontrolnej 
wystąpiła nieznaczna liczba zdań niepoprawnych. Nieprawidłowości wystąpi-
ły w: zdaniach pojedynczych (wynik pomiędzy 0–1, średnia 1), zdaniach złożo-
nych (wynik pomiędzy 0–4, średnia 0,2) zdaniach wielokrotnie złożonych (wy-
nik pomiędzy 0–1, średnia 0,2). zdania niedokończone wystąpiły w zakresie  
wartości 0–1.   

Porównanie struktury formalnej wypowiedzi w badanych grupach
W celu porównania struktury formalnej wypowiedzi pisemnych tworzonych 

przez osoby z niepełnosprawnością słuchu i osoby z grupy kontrolnej zastoso-
wano nieparametryczny test U-Manna-Whitneya.
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Tabela 6. Porównanie poziomu struktury formalnej wypowiedzi pisemnej tworzonej na pod-
stawie przeczytanego opowiadania Spotkanie w grupie osób z niepełnosprawnością słuchu i w gru-
pie kontrolnej – zdania poprawne.

Średnie rangi Test
U-Manna-Whitneya

Wskaźniki Grupa 
niesłyszących

Grupa 
kontrolna U z p

Liczba zdań w 
wypowiedzi 48,97 49,06 1038 -0,015 0,988

liczba wyrazów 48,77 49,47 1025 -0,115 0,908

zdania poprawne

Liczba 
równoważników 50,15 46,66 965 -0,944 0,345

liczba zdań 
pojedynczych 48,37 50,28 999 -0,319 0,749

Liczba zdań złożonych 48,10 50,83 981,500 -0,451 0,652

Liczba zdań 
wielokrotnie 
złożonych

44,82 57,50 768 -2,115 0,034

Objaśnienia:
U, z – statystyki testowe
p – poziom istotności

Analiza porównawcza wskazuje, że w przypadku większości wskaźników 
analizy struktury formalnej opisu opowiadania Spotkanie, a mianowicie liczby 
zdań w wypowiedzi, liczby wyrazów, liczby równoważników, zdań pojedynczych 
i złożonych, nie stwierdzono różnic międzygrupowych. Istotna różnica między-
grupowa pojawia się natomiast w przypadku zdań wielokrotnie złożonych (p < 
0,05)7. Więcej tych zdań występuje w pracach studentów słyszących.

7 W przypadku gdy wartość poziomu istotności (p) wynosi p < 0,05, w interpretacji wyników 
badań stwierdza się, że wyniki są istotne statystycznie (istnieją istotne różnice w zakresie wyników 
badań ). Jeżeli p > 0,05 wyniki nie są istotne statystycznie.  
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Tabela 7. Porównanie poziomu struktury formalnej wypowiedzi pisemnej tworzonej na pod-
stawie przeczytanego opowiadania Spotkanie w grupie osób z niepełnosprawnością słuchu i w gru-
pie kontrolnej – zdania niepoprawne.

Średnie rangi Test
U-Manna-Whitneya

Wskaźniki Grupa 
niesłyszących

Grupa 
kontrolna U z p

zdania niepoprawne

zdania niedokończone 51,47 43,98 879,500 -2,084 0,037

Równoważniki 51,22 44,50 896 -2,198 0,028

zdania pojedyncze 56,68 33,41 541 -4,432 0,000…

zdania złożone 58,62 29,45 414,500 -5,197 0,000…

zdania wielokrotnie 
złożone 57,62 31,50 480 -4,639 0,000…

Objaśnienia:
U, z – statystyki testowe
p – poziom istotności

Istotne różnice statystyczne uzyskano w odniesieniu do liczby zdań niepo-
prawnych w budowanych tekstach pisemnych. Występują one w odniesieniu do 
liczby zdań niekompletnych/niedokończonych, liczby niepoprawnych równoważ-
ników zdań (p < 0,05), błędnych zdań pojedynczych, złożonych oraz wielokrot-
nie złożonych (p < 0,001). Wyższe w tym zakresie średnie uzyskuje grupa studen-
tów niesłyszących, co oznacza, że w ich pracach występuje większa liczba błęd-
nie zapisanych zdań:

–  zdania niedokończone (średnia w grupie niesłyszących 51,47; średnia 
w grupie kontrolnej 43,98);

–  równoważniki zdań (średnia w grupie niesłyszących 51,22; średnia w gru-
pie kontrolnej 44,50);

–  zdania pojedyncze (średnia w grupie niesłyszących 56,68; średnia w gru-
pie kontrolnej 33,41);

–  zdania złożone (średnia w grupie niesłyszących 58,62; średnia w grupie 
kontrolnej 29,45);

–  zdania wielokrotnie złożone (średnia w grupie niesłyszących 57,62; śred-
nia w grupie kontrolnej 31,50).

Można zatem przyjąć, iż w zakresie struktury formalnej wypowiedzi pisem-
nych tworzonych na podstawie przeczytanego opowiadania studenci niesłyszący 
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formułują istotnie więcej zdań błędnych (każdego rodzaju) niż studenci prawidło-
wo słyszący. Wśród wypowiedzeń poprawnych formułują w wypowiedzi istotnie 
mniej zdań wielokrotnie złożonych.

Analiza wyników badań struktury semantycznej
W wypowiedziach pisemnych osób z niepełnosprawnością słuchu w 48  

pracach (73,8 %) pominięto wstęp. Ten element struktury zawierało 17 prac 
(26,2 %). We wszystkich tekstach wskazano głównych bohaterów (100%). W 60 
(92,3%) pracach wymienione zostały dodatkowe osoby występujące w opo-
wiadaniu. Jedynie w 5 (7,7%) nie wskazano innych postaci oprócz głównych  
bohaterów. Wśród studentów z uszkodzonym słuchem 60 osób (92,3%) wymie-
niło w wypowiedzi miejsce akcji. Opisując je, najczęściej wskazywali: przedział 
pociągu, pociąg, przedział. Podstawową akcję opowiadania w swoich wypowie-
dziach opisały 53 osoby (81,6%). Pozostała część, 12 osób (18,4%), nie zawarła  
tego elementu makrostruktury. Wśród tych prac były dwa teksty, które stanowiły 
jedynie opis własnych przemyśleń po przeczytaniu opowiadania. Finalnym ele-
mentem struktury treściowej jest zakończenie. Spośród badanych niesłyszących 
22 osoby (33,8%) nie umieściły w pracy zakończenia opowiadania, natomiast 43 
(66,2%) przedstawiły ten element struktury. Dwie z badanych osób do przedsta-
wionego zakończenia dodały osobiste odczucia, np.: Powyższe opowiadanie ma 
moim zdaniem głębszą wymowę. Pokazuje, że nie warto stwarzać okazje, gdyż 
można tym wiele stracić, lepiej zawsze być po prostu sobą. Gdybymy [!] męż-
czyzna przyznał się jadącej z nim kobiecie że jest niewidomy, być może znajo-
mość była by znacznie dłuższa. Jednak poprzez ukrywanie swojej ułomności stra-
cił szansę na poznanie wartościowej osob.  

Tabela 8. Ocena makrostruktury wypowiedzi pisemnej w grupie osób z uszkodzonym słuchem 

element 
makrostruktury

Występuje Nie występuje

Częstość Procent Częstość Procent

Wstęp 17 26,2 48 73,8

Główni bohaterowie 65 100 0 0

Dodatkowe postacie 60 92,3 5 7,7

Miejsce akcji 60 92,3 5 7,7

Akcja podstawowa 53 81,6 12 18,4

zakończenie 43 66,2 22 33,8
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Analiza prac w grupie kontrolnej wskazuje, że studenci w większości od-
tworzyli poszczególne elementy struktury treściowej tekstu.  znaczne rozbieżno-
ści wystąpiły jedynie w przypadku uwzględnienia wstępu (19 prac (65%) zawie-
rało wstęp, w 13  (34,4 %) nie wystąpił). Pozostałe elementy struktury treściowej 
zostały ujęte w następujących proporcjach:

– główni bohaterowie – występują we wszystkich pracach;
–  dodatkowe osoby opowiadania – zostały wskazane w 28 (87,5%) wypo-

wiedziach, tylko w 4  (12,5%) nie wystąpił ten element;
–  miejsce akcji – uwzględniło w pracach 27 studentów (92,3%),  5 osób 

(7,7%) nie umieściło w tekstach miejsca akcji;
–  opis podstawowej akcji –  wszystkie z badanych osób opisały prezento-

waną w opowiadaniu akcję;
–  zakończenie opowiadania –  zostało uwzględnione w pracach 30 osób 

(94,4%),  u 2 osób (2%) nie wystąpiło zakończenie.

Tabela 9. Ocena makrostruktury wypowiedzi pisemnej w grupie kontrolnej

element 
makrostruktury

Występuje Nie występuje

Częstość Procent Częstość Procent

Wstęp 13 34,4 19 65,6

Główni bohaterowie 32 100 0 0

Dodatkowe postacie 28 87,5 4 12,5

Miejsce akcji 27 92,3 5 7,7

Akcja podstawowa 32 100

zakończenie 30 94,3 2 5,7

Porównanie struktury treściowej wypowiedzi w badanych grupach
Porównując poziom odtworzenia struktury treściowej w pracach osób nie-

słyszących i osób z grupy kontrolnej, zastosowano, jak w przypadku porównań 
wyników struktury formalnej, test U-Manna-Whitneya.
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Tabela 10. Porównanie poziomu makrostruktury w grupie osób z niepełnosprawnością słuchu 
i w grupie kontrolnej

Struktura treściowa 
(wskaźnik łączny)

Średnie rangi Test
U-Manna-Whitneya

Grupa niesłyszących Grupa kontrolna U z p

Opowiadanie 45,3 56,5 800,0 -1,972 0,049

Objaśnienia:
U, z – statystyki testowe
p – poziom istotności

Analiza wyników przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, że stopień 
odtworzenia struktury treściowej w wypowiedziach grupy studentów niesłyszą-
cych jest istotnie niższy niż w grupie kontrolnej (p < 0,05). zatem możemy przy-
jąć, że studenci niesłyszący w mniejszym stopniu w wypowiedziach uwzględ-
niają poszczególne elementy struktury treściwej w odniesieniu do studentów  
słyszących.

PODSUMOWANIe

Przedstawione wyniki badań wskazują na różnice w funkcjonowaniu języ-
kowym pisemnym studentów słyszących i niesłyszących. 

Opisane rezultaty dotyczące złożoności struktury składniowej wypowiedzi 
dorosłych osób niesłyszących w porównaniu wypowiedziami słyszących rówie-
śników wskazują na:

–  brak różnic międzygrupowych w zakresie objętości wypowiedzi (pod 
względem liczby zdań i wyrazów),

– przewagę zdań wielokrotnie złożonych w pracach studentów słyszących,
–  znacznie większą liczbę zdań niepoprawnych (zdań niedokończonych, 

równoważników zdań, zdań pojedynczych, złożonych i wielokrotnie zło-
żonych) w tekstach osób niesłyszących. Istotnie większa liczba zdań nie-
poprawnych w pracach osób niesłyszących wpływa na komunikatywność 
tekstu. Wskazuje również na występujące u osób niesłyszących trudności 
w nadaniu odpowiedniej formy językowej tworzonym tekstom. Uzyska-
ne wyniki badań w zakresie struktury składniowej budowanych tekstów 
świadczą o występujących u osób z niepełnosprawnością słuchu proble-
mach w zakresie przyswojenia systemu językowego. 

Uzyskane przez osoby niesłyszące istotnie niższe wyniki w zakresie odtwo-
rzenia struktury treściowej wypowiedzi świadczą o zaburzonej organizacji wy-
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powiedzi pisemnych studentów niesłyszących. W wyniku tego tworzone prace  
są uboższe treściowo. Osoby niesłyszące mają problemy w porządkowaniu infor-
macji, co może wpłynąć na  zniekształcanie przekazywanych treści, na jej komu-
nikatywność.     

Przeprowadzone badania pokazują, że osoby niesłyszące mają trudności 
z poprawnym budowaniem wypowiedzi pisemnych. Dotyczy to struktury syn-
taktycznej i treściowej. Powyższe trudności powinny być wyznacznikiem po-
dejmowanych działań terapeutycznych w pracy z osobami z niepełnosprawno-
ścią słuchu.  
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