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Diagn ® z« kompetencji
komunikacyinych mtodziezy licealnej
1 . Metodologiczne podstawy badah
W'yniki badah, kldrc zostaly zaprczcntowanc w ninicjszym lekscie dotyczij problematyki kompctcncji
komunikacyjnych dorastajijcej inlodziczy licealnej. leoretvcznym celem przcprowadzonych badari bylo za rozpoznanie aktualncgo poziomn kompctcncji koniunikacyjnych mlodziczy II i III klas liceum ogolno ksztalajccgo. Jest to mlodziez, ktdra znajduje sir* w korieowej fazie adolesccncji. \V okresic tym nast puje
nasilenie lendeneji do osiijgania aulonomii zarowno w sferze slosunkdw rodzinnyeh. jak i \v szerszyeh kn;gaeh
spolecznej aklywnosci. Kownoczesiiie doskonali si * proees racjonalizacji i koordynaeji dzialari.
^ wyuezalna, dynarniczna clyspozycja osobowosciowa
Kompetcncje koinuiiikacyjne SJJ tu rozuniianejako
podmiotu. ujawniajqca siy w nmicjytnosciadi swiadomcgo wyrazania wlasnych stanow intclcktualnych i cmo cjonalnvch, racjonalncgo i odpowiedzialnego zaehowania w interakcjach koniunikacyjnych oraz uniiej tno scinch rozpoznawania i osiijgania warunkow pomzuniienia. Proponowane mznniienie kompctcncji komuni kacyjnych rna charakler kontekstowy i w swojcj podslawie nawiqzujc do teorelycznej idei emancypacyjnych
kompctcncji (w tym rowniez komiinikacyjnycli) prof. M. Czcrepaniak -Walczak (zob. 1995) .
Powyzszy zakres znaczcniowy kompctcncji koniunikacyjnych zostal przyjgty do slornuilowania gfowncgo problcmu hadawczego o cliarakterze diagnostyczno - opisowyni: Juki poziom kompctcncji koniiinikacyjnych ccchuje badanq mlodziez liccalnt) ?
Proccs komunikacyjny uwaruukowany (ij kalcgoriij jest przejawem swiadomcj i racjonalncj organizacji
tego proccsu. Z uwagi na tak sformulowaiiij dcfinicjy zmicnncj badanej, wyroznilam w nicj nastypujijcc zmienno
szczcgolowe:
• wyrazanie wlasnych stanow cmocjonalnycli i intclcktualnych;
• raejonalne i odpowicclxialnc zachowanie w inlcrakcjach koniunikacyjnych;
• mzpoznawanie i osiijganic warunkow porozuinienia.
tcm
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Wyrazanie wlasnych stanow emocjonalnych i intclcktiialnych jest rozuniianejako: swiadonia uniicj t ^iniejowania i uczcstniczcnia przcz badiinego w rozmowach prowadzonych przcz innych; jest swiarlo
mym wyborem sposobn samoekspresji, wyrazaniem uczuc i emoeji. umiej tnosci prezentowania wlasnych
^
pogkjdbw, opinii i sijddw.
W 'skaznikami badanej zmicnncj szczcgolowej bylv odpowicdzi badanych na temat :
• czgstosci iniejowania rozmow przcz badanego;
• <:z;< stosci wtqczania siy przcz badanego do interosnjqccj jego zdanieni rozmowy:
• swiadomosci uzywania przcz baflaii( *go wvrazow i zwroldw zrozumialych dla rozmowey;
• odwagi badanego do prezenlowania wlasnych poghjddw.
nosc

Raejonalne i odpowiedzialne zachowanic w intorakcjach koniunikacyjnych jest to umicjytnosc pr/ ygo towywania sig podmiotu do waznych dla tiiego rozmow, umiej inosc sluchania informaeji pochodzfjcycli od
innych uezestnikow intcrakcji konmnikacyjncj, r /cczowcgo argumentowania swego stanowiska. jak rowniez
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uswiadomienie sobie skutkdw wfasnydi wypowiedzi, a w konsekwcncji stanowi golowose podmiolu do zmia ny dotycliczasowych pogkjddw.
Wskaznikanii badancj zmicnncj szczcgolowcj byly odpowiodzi badanych na tcniat :
• przygotowywania siy do waznych roznidw;
• zadawania pylan oraz sfiicliania odpowiodzi 11a nit *;
• uswiadomienia sobie konsekwcncji swoieh wypowiedzi;
• gotowosei badanogo do zniiany wlasnych pogkjdow.

Rozpoznawanic 1 osiaganie wnrunkdw porozumicnia ujawnia wiodzQ podmiotu na toinat rozpoznawania wanmkdw zgodv 1 sprzecznosci oraz ojK'racyjnycl 1 zdolnosoi ich oskjgania. la zmionna szczegdlowa zosla la uchwyeona w mojcj pracy w dwdcli plaszczyznaeh. Po pierwsze, jako deklarowana, tcoretyczna wiedza
badanogo na tcniat zjawisk konfliktowych i konsonsualnycli wamnkdw ich rozwujzywania. Po drngio, jako
dcklarowanc, praktycznc umiejytnosci osiqgania stanu konuinikacyjncj rownowagi.
• rozpoznawanic i osujgatiic wanmkdw porozuniionia — pfaszczyzna tcorotyczna
Wskaznikanii badancj zmicnncj bylv odpowiodzi rcspondcnidw na tcmal :
— wicdzy badanogo dotyczijccj sytuacji konfliklowcj:
— wicdzy badanogo na tcniat intcrakcyjnych aspcktdw ich rozwiijzywania.
Pozioni tcorctyezny, co prawda, nic przcsqdza o niczym, jcdnak stwarza warunki do swiadomcgo
i rcflcksyjncgo inicjowania, uczcstniczcnia,jak rdwnioz racjonalncgo i odpowiodzialncgo zacliowania
korun nikaeyjnego wdzialaniu komimikaeyjnym. Wintograoji z praklycznymi zdolnosciami jednoslki
w tcj plaszczyznie stwarza rcalnc warnnki do osiijgania wlasnych cclow zyeiowych / jednoczesnym
poszanowaniom praw innych do kicrowania wlasnym zycicm.
• rozpoznawanic i osiqganic wanmkdw porozuniionia — pfaszczyzna praktyczna
Wskaznikanii badancj zmicnncj byly odpowiodzi badanych ujawniajijcc swiadomosc poszanowania
podmiotowych relacji dzialania komnnikacyjncgo w zakresie:
— stosunku badanogo do osohy rozmowey;
— stosunku badanogo rlo wypowiedzi rozindwcy:
— umicj lnosei wytwarzania almoslciy rozmowy;
— plynnosci prowadzenia rozmowy.

^

Dla poniiam kompeteneji koiiiunikacyjnydi przyjgfani odpowiodzi badanych, ktdro mozna zaklasyfi kowac wcrllug kategorii wyrazajijcych slopicn nmiojrinosei w zakrosie poslngiwania sir; lymi slandardami
podmiolowymi:
• wysoki (orientaeja normoccntiyczna),
• sredni (orientaeja socjoccntryczna),
• niski (orientaeja ogoccntiyczna).

Kmpirycznc ustalcnia ohccuosci lycli wskaznikdw nmozliwilo mi or/okanio o:
• wystypowaniu zmicnnydi szczcgdlowych a w konsekwcncji zmicnncj globalncj;
• poziomic zmicnnydi w odnicsicniu do kazdej z badanych osob oraz ich zasi gu w skali badancj grupy.

^

Badania zoslaly przeprowadzone mclodij sonrlazu diagnostyeznego i objoly grnp 257 uozniow (75%
dzicwczijl, 25% chlojicdw) szczccinskich licoow ogdlnoksztalcijcycli.
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2 . Teoretyczne podstawy konstrukcji kwestionariusza ankiety do ba dania kompetencji komunikacyjnych
Procedural konstniowania Kweslionariusxa Kompetencji Komunikacyjnych Mlodziezy Licealnej ohej mowala naslypujqce elapy:
• utworzcnic rejestm wskaznikow opisujqcyeh badanc zmicnne;
• dla kazdcgo wskaznika utworzcnic listy stwicrdzcn njmujqcych mozliwie wszystkic aspckty hadanych
zjawisk zaczerpni tych z literatury przcdmiotu, jak rownicz z indywidualnych obscrwacji i rozmow z uczniami
w trakcio pracy pcdagogieznej:
• poddanic U*j listy oeenic sydzidxv. Rylo mini 10 uczniow 111 Idas \ II LO w Szczccinic. Nic byli to
sydziowie kompetcntni, poniewaz chodzilo o potocznc a nic nankowc rozumienie spccyficznycli znaczen
roznych okreslen. Cclcm poddania analizic zaproponowanych stwicrdzcn bylo ustalcnic stopnia ich rozu micnia, climinacja tych, ktdrc mogq zostac uznano za drazliwo (nicdyskrctnc, zcnujqcc itp.) i co do ktorych
islniejq podstawy, ze mogq wywolac u rcspondcntdw takic stany emocjonalne, jak : Igk, wslyd, uczucic
upokorzcnia (por. L. Soloma, 1995, s. 95), a w konsckwcncji udziclania odpowiedzi klamliwych lub nic udziclania ich wcale;
• przcredagowanie tych stwicrdzcn, co do ktorych choc jcdc-n s$dzia mial wqtpliwosci:
• dwukmtnc przchadanic probnq wersjq kwestionariusza 60 uczniow VII LO w Szczccinic, w cclu
occny skonstruowanych nar/ydzi pomiamwych wedlug procedury powtornego testowania (mcloda lesl - retcsl; C. A. Ferguson, i in.. 1997, s. 493) oraz wyznaczcnic tzw. wspolczynnika stahilnosci hezwzglydnej (rsb)
(Cz. INowaczyk, 1905, s. 225);
• utworzcnic ostateeznej Iorniy kwestionariusza dla pomiaru Kompetencji Komunikacyjnych mlodzic zv oraz Stylu Komunikacji Rodziciclskiej.
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Clownyrni, tcorctycznymi paradygmatami, wyznaczajqcymi lrose stwicrdzcn, jak rownicz podstawy
interpretaeji uzyskanveh wynikow, hyly :
• habermasowska konccpcja ksztaltowania kompetencji komunikacyjnych, ktora wswoich zalozcniach
nawiqzuje m.in. do rozwoju poznawczcgo .) . Piageta, moralncgo L. Kohlbcrga, rozwoju psyeborlynamieznego
K . Kriksona oraz intcrakcjonizmu symboliczncgo 0.11. Mcada (por. A. M. Kaniowski, 1984, s. 19);
• emancypaeyjna konccpeja kompetencji komunikacyjnych M. Gzerepaniak -Walczak.

3 . Analiza wynikow
Analizu zebranego (metodq sondazu diagnostyeznego) inaterialu empiryeznego wskazujc, ze badana
mlodziez w intcrakcjach komunikacyjnych z innymi ujawnia przedc wszystkim sredni poziom kompetencji
komunikacyjnych.
Annlizujqc otrzymanc wyniki przcz pryzmat rozwoju kompeteneji komunikacyjnych, poziom ten uka zuje socjoeenlrycznq orienlaejy komunikacyjnq (niemal 3/4 badunej mlodziezy). \\ intcrakcjach komunika cyjnych mlodziez ty cechuje swoista hybrydyeznose, ktora demonstrowana jest w umiejytnosciach dostoso wywania swoich zachowan komunikacyjnych wzalcznosci od podmiotow interakcji komunikacyjnej: po pierwszo — mlodziez ta ujawnia partnerstwo wohec uznawanych i akccptowanych autoiytetow i po drugic —
ujawnia brak tolerancji dla osdh prozenlujqcych odmienny sposobow myslenia o swiecic. Jednoczcsnie, rysu jqcy si;
< brak odrdzniania poziomu konfliktu osobowego od normatywnego powoduje, ze w obliczu braku
men
tow. swojq uwagy kieruje w strong osob wypowiadajqcych odmienne opinio, sqdy i raeje, uciekajqc
argil
jednoczcsnie od normatywncj istoty danego sporu.
Tylko niespelna 18 % badanej mlodziezy osiqgn;
< la najwyzszy poziom kompetencji komunikacyjnych.
\V swietle przyjflvch teoretyeznych zalozeri sq to osobv z wvsokimi umicj tnosciami rozpoznawania
i osiqgania warunkdw porozumienia. Mlodziez ty cechuje odwaga i cliyc werhalnego uczestniczenia w intcrak cjach komunikacyjnych. Chytnie prezentujo swoje poglqdy, opinio i sqdv nawet w sytuacjacli,gcly przedmio tem rozmowy sq tematy uwazanc powszechnic za kontrowersvjne. Wysoki poziom konccntrowania siy na
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sensie przekazywanycli mysli ora / sposoh dohierunia zroztimialyeli wyrazmv moze swiaclczyc o swiadornym
i cclowym nczestniczeniu w intcrakejacli komnnikacyjnych (tzn. spcfniajq roszczcnia waznosciowe). Wysoka
uniiejytnosc w oniawianvch tu podmiotowych sprawnosciach osobowosciowvch sprawia, zc mlodzicz ( a. sto jijc w ohliczu osobiseic doswiadczancgo i odczuwanego ograniczcnia. mozr podjijc swiadome dzialanie konni nikaeyjne znrienlowanc na osiqgniycic nmvyeh praw i pol wolnosci, znchownjqe jednoczesnie zasady konsrn sualnej komunikacji.
Najmniej licziuj grupy stanowi mlodzicz, ktdiej poziom kompetencji konuinikaeyjnych zostal okreslonv
jako niski. Wgmpic tcj znalazfy siy tc osoby ktorc osiqgnyly niski poziom umiejytnosci rozpoznawania i ositjgania warunkow porozumicnia. W perspektywie podmiotowcj aktywnosci omancypacyjnoj mozna domnic mvwar, zc podcjmowanc akcje pmicslu i niezadowolcnia — chnrnktcryslyczno dla tcgo nkrcsti rozwojowego
— pr / yjmujij charaktcr konformislyczny. inspimwany lab pielygnowany. Nieumicjytno.se praktyeznego rozpoznawania i osi gania warunkow porozumienia swiadezv, zc wsytuacjach spornveh nic wychodzq poza krtjg
konlliktow osobowych, ktorc z raeji nicumicjytncgo ich rozwiqzywania przyjimijq charaktcr nicuswiadomio nycli rcakcji rbuntif ' i ,,oporir ’ skicrowanym ku osobom a nic konkretnym normom. unicniozliwiajqcym
podmintnwq samoreali /aejy.

.
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