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STEFAN FRYDRYCHOWICZ (1999).

Proces mówienia. Wybrane psycholo-

giczne aspekty na przykladzie interpreta-

cji zdania niejednoznacznego. Poznan:

Wydawnictwo Naukowe DAM, ss. 192

W ksiazce tej zaprezentowano ana-

lize procesu realizacji intencji w procesie

mówienia. Problematyka intencji wypo-

wiedzi jest uznana za niezwykle wazna

w teoretycznych rozwazaniach o jezyku.

Jednak w literaturze przedmiotu dostrzega

sie niedosyt weryfikacji empirycznych tej

problematyki. Luke te wypelnia ksiazka

Frydrychowicza, interesujaca zarówno pod

wzgledem propozycji teoretycznych, jak

i sposobu ich wyjasniania w oparciu

o proces badawczy.

Czesc teoretyczna ksiazki sklada

sie z czterech rozdzialów. w których

zawarte sa rozwazania autora o psycholo-

gicznych aspektach procesu mówienia
oraz o realizacji intencji w kontekscie

tego procesu. W nastepnej czesci ksiazki
autor przedstawia problemy i hipotezy

badawcze, a takze metode badan. Czesc

empiryczna koncza wyniki oraz ich

dyskusja wraz z zakonczeniem. W sklad
ksiazki wchodza równiez aneksy z zada-

niami jezykowymi dla badanych, proto-

koly z badan oraz wykaz kolejnosci
etap6w w procesie realizacji intencji.
Prace konczy spis literatury cytowanej .

W rozdzialach poswieconych ana-

lizie jezykowej i psychologicznej procesu

mowy, autor korzystajac z szerokiej

literatury polskiej i obcej okresla rozu-
mienie takich pojec, jak system jezykowy,

znak jezykowy, gramatyka. Analizujac

wzajemne relacje miedzy takimi pojecia-
mi, jak jezyk, mowa, mówienie, komuni-

kacja, wiedza, kompetencja autor propo-

nuje psycholingwistyczne ujecie rozróz-

nienia jakie wprowadzil F. de Saussure

miedzy lanque i parole. Proponuje spo-

strzegac je poprzez opis opozycji: kom-

petencja - wykonanie. Waznymi dla tego

opisu sa ustalenia, ze: (l) wiedza jezyko-

wa wchodzi w sklad wiedzy o swiecie, (2)

wiedza jezykowa stymuluje wiedze

o swiecie, (3) wiedza jezykowa (kompe-

tencja jezykowa i komunikacyjna) oraz

kompetencja poznawcza (jako wypadko-

wa wiedzy o swiecie) wzajemnie sie

warunkuja, (4) kompetencja jest wiedza

i umiejetnoscia oraz uwzglednieniem sy-

tuacji i wyrazaja sie w wykonaniu jezy-

kowym. Autor proponuje, "aby w relacji

jezyk-mowa-mówienie-komunikacja do-

strzegac nie cztery oddzielne elementy,

ale raczej powiazany ze soba dynamiczny,

podmiotowy proces, którego centrum

stanowi mówca" (Frydrychowicz, 1999,

s. 19). Proces mówienia Frydrychowicz

(1999, s. 23) rozumie "...jako podmioto-

wa, dynamiczna, zlozona czynnosc inte-

growania relacji istniejacych miedzy

jezykiem-mowa-mówieniem i komunika-

cja'. Defmicja ta laczy w sobie wszystkie
wazne wymiary procesu mówienia i jest

przez to bardzo interesujaca poznawczo

propozycja w naszej literaturze przed-
miotu. W dalszych czesciach refleksji

o psychologicznych aspektach procesu mó-

wienia autor coraz wyrazniej zbliza sie do

sfonnulowania koncepcji teoretycznych

wlasnego przedmiotu badawczego, czyli

intencji wypowiedzi. Autor zaklada, ze dla

prawidlowego przebiegu procesu mówie-

nia niezbedny jest etap planowania tegoz

procesu, który ma charakter etapowy (od

intencji powiedzenia pewnych tresci do
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wypowiedzi zewnetrznej). Przebieg pro-

cesów od intencji do wypowiedzi autor

analizuje poslugujac sie schematem pro-

cesu mówienia wedlug Levelta oraz

analizujac poglady o mysleniu werbalnym

Wygotskiego. Lurii, Tlokinskiego i Leon-

tiewa, a takze rozpatrujac funkcjonalny

schemat fonnowania i fonnulowania my-

sli za pomoca jezyka. Zaprezentowano tu

rózne drogi dochodzenia od mysli do

slowa, co bardzo wzbogaca wiedze czy-

telnika na temat przebiegu realizacji

intencji w procesie mówienia.

W kolejnym rozdziale autor okre-

sla wlasny poglad na intencje w procesie

mówienia, ustalajac pewien zakres przyje-

tych zalozen: (l) intencja jest czescia

procesu mówienia, (2) intencja jest pierw-

szym etapem procesu mówienia, (3) ist-

nieje monitorowanie sposobu realizacji

intencji i ma ono fimkcje regulujace dla

przebiegu procesu mówienia (prawdopo-

dobnie w kierunku zmniejszenia rozbiez-

nosci miedzy intencja a wykonaniem

komunikatu). Przyjmujac te zalozenia

autor stawia sobie zadanie odpowiedzi na

pytania dotyczace: natwy intencji, reali-

zacji intencji oraz funkcji intencji w pro-

cesie mówienia. Kluczowe dla tej pracy

pojecie: intencja wypowiedzi jest definio-

wane nastepujaco: "...jest reprezentacja

zarówno kolejnych stanów realizacji

czynnosci, jak równiez celu rozumianego

jako rezultat i celu rozumianego jako

konsekwencja czynnosci" (s. 47). Istota

intencji zostala bardzo precyzyjnie opisa-

na poprzez takie pojecia, jak: intencjonal-

noSC, aspekty motywacyjno-emocjona1no-

po:znawczo-komunikacyjne. Analizujac da-

lej proces realizacji intencji autor rozwaza

takie zagadnienia, jak: czy intencja repre-

zentuje cel wypowiedzi, czy proces reali-

zacji celu? W odpowiedzi na te pytania

pojawia sie nastepne pojecie: planu wypo-

wiedzi, jako reprezentacji intencji. Relacje

miedzy intencja i planem wypowiedzi

opisywane sa w nastepujacy sposób:

,,Podmiot dziala wedlug planu wlasciwe-

go dla danej czynnosci, w tym przypadku

czynnosci mówienia, a nad ukierunkowa-

niem czynnosci na cel oraz nad zgodno-

scia wykonania z zalozeniem (czyli

z planem osiagniecia celu) czuwa wlasnie

intencja" (s. SI). Na koniec tego rozdzialu

S. Frydrychowicz opracowuje schemat

prezentujacy rozwazania o relacjach mie-

dzy procesem mówienia a procesem

realizacji intencji, w którym motyw, mysl

i intencja sa kluczowymi pojeciami oraz

punktem wyjscia dla procesu mówienia.

W rozdziale piatym autor zbliza

sie do wyjasnienia istoty teoretycznej

perspektywy wlasnego problemu ba-

dawczego, fonnulujac go jako analize

uwarunkowan procesu realizacji intencji.

Poddano tu równiez analizie procesy

swiadczace o ich zaistnieniu. Ustalono, ze

powinny to byc procesy: mówienia,

rozwiazywania problemów oraz rozumie-

nia zdan niejednoznacznych. Autor przy-

jal, ze do badania procesu realizacji

intencji najbardziej przydatne jest badanie

interpretacji zdan niejednoznacznych.

Chcac precyzyjnie wyjasnic przebieg

procesu interpretacji zdania niejedno-

znacznego, autor przeprowadzil analize

psycholingwistyczna i analize zawartosci

infonnacyjnej zdania: "Wadliwe funkcjo-

nowanie wzmoglo nadmierne pomaga-

nie", aby zaprezentowac wzór oceny

interpretacji zdan niejednoznacznych,

z którego bedzie korzystal podczas anali-

zy danych empirycznych uzyskanych od

badanych. Propozycja sposobu i kierunku

analizy zdan niejednomacznych w celu

okreslenia intencji wypowiedzi, stanowi

wazna propozycje dla innych badaczy

zajmujacych sie analizajezyka.



Po wyzej zarysowanych rozwaza-

niach teoretycznych przedmiotu badan,

autor ustala problem pracy ,,Jak przebiega

i od czego zalezy proces realizacji intencji

zachodzacy podczas procesu mówienia?"

(s. 89). Hipotezy badawcze zakladaja, ze

realizacja intencji zwiazana jest z relacja

doswiadczenia indywidualnego i doswiad-

czenia jezykowego oraz ze proces realiza-

cji intencji sklada sie z etapów. Istotnym

zalozeniem dla tych hipotez jest stwierdze-

nie o nadrzednosci procesu realizacji

intencji wobec procesów mówienia, roz-

wiazywania problemów oraz interpretacji

zdan niejednoznacznych.

Interesujaca dla czytelnika jest ta

czesc ksiazki, która prezentuje metode

badan procesu realizacji intencji. Te

zmienna zalezna mierzono poprzez ocene

sposobu czytania zdania przez osobe

badana, albowiem zalozono, ze " intencja

jest konstytuowana przez caloksztalt

infonnacji odbieranych i przeksztalcanych

przez o.b. (osoby badane - przyp. Z. D.)

w trakcie czytania zdania, jak równiez

tworzenie intencji odbywa sie z uwzgled-

nieniem celu sfonnulowanego w polece-

niu" (Frydrychowicz, 1999, s. 97). U osób

badanych stwarzano intencje wypowiedzi

(czyli zapoczatkowano proces jej realiza-

cji) poprzez skierowanie do nich prosby

o glosne przeczytanie zdania. Nastepnie

badano proces realizacji intencji poprzez

analize sposobu czytania zdania. Do kate-

gorii, wedlug których analizowano zebrany

material empiryczny naleza: (l) elementy

zdania wyrózniane przez czytajacego, (2)

sposoby wyrózniania elementów zdania

(segmentacja, intonacja, natezenie glosu,

tempo, rytm), (3) ewentualne trudnosci

w czytaniu, (4) przejawy rozumienia

zdania. W badaniach tych przyjeto psycho-

fizyczna perspektywe badania procesu

realizowania intencji, co uzasadniono
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psychofizyczna natura procesu mówienia.

Badano równiez poziom realizacji intencji.

Operacjonalizacje tej zmiennej zaleznej

oparto na interpretacji przez badanego

zdania niejednoznacznego. Wskaznikami

poziomu realizacji intencji byly takie

zachowania badanych podczas interpretacji

zdania niejednoznacznego, jak na przyklad:

nawiazywanie do elementów wyróznio-

nych podczas czytania, nawiazywanie do

doswiadczen indywidualnych, sposób

reagowania na zdanie niejednoznaczne.

Zmienna niezaleZI1a, czyli sile zwiazku

miedzy doswiadczeniem indywidualnym a

doswiadczeniem jezykowym, badano

stosujac zmodyfikowana wersje Testu

Doswiadczenia Jezykowego, Rzepy i Fry-

drychowicza. W badaniach, w których

weryfikowano hipoteze o wystepowaniu

zaleznosci poziomu realizacji intencji od

sily zwiazku miedzy doswiadczeniem

indywidualnym a doswiadczeniem jezy-

kowym, nagrywano wypowiedz osoby

badanej na tasme magnetofonowa oraz

video, a nastepnie analizowano ja poslu-

gujac sie sonografem komputerowym DSP

- Sona - Graph Model 5500. Wyniki

badan uprawniaja do przyjecia hipotezy

zakladajacej wystepowanie istotnego

zwiazku miedzy poziomem rozwiazywania

zadan a sila zwiazku, miedzy doswiadcze-

niem indywidualnym a doswiadczeniem

jezykowym.

W nastepnej czesci ksiazki pt. Dys-

kusja, autor wnieszcza wazne stwierdzenia

dotyczace procesu mówienia i procesu

realizacji intencji, a mianowicie: (1)

"...proces realizacji intencji integruje

proces mówienia..."(s. 152) oraz ze ,,Pro-

ces mówienia wnozliwia stopniowe

fonnowanie i fonnulowanie wypowie-

dzi..." (s. 152).

Wyniki badan i wnioski z nich

wynikajace zaprezentowane w ksiazce
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S. Frydrychowicza nie tylko wzbogacaja

wspólczesny zasób wiedzy w zakresie

psycholingwistyki, ale równiez moga sta-

nowic podstawe do refleksji podczas

rozwiazywania problemów zwiazanych

z komunikacja. W efekcie usprawniaja

kontakt wychowawczy i terapeutyczny

dzieki bardziej wnikliwemu rozumieniu

intencji wypowiedzi, np. wychowanka.
Wnioski te moga równiez wzbogacic

programy ksztalcenia, wspierania i sty-
mulowania sposobów komunikowania sie.

Zofia Dysarz


