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- Kiedy się nie 
komunikujemy? 

- Nigdy. 

 



Odniesienie dla efektów kształcenia dla przedmiotu: 

EK_W1: Charakteryzuje zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany 

informacji, definiuje modele i style komunikacji interpersonalnej 

EK_W2: Omawia poszczególne etapy w kontakcie psychologicznym (początkowy, 

wglądu, przygotowania do zmian zachowania, utrwalania i rozszerzania zmian), 
w opiece nad pacjentami 

EK_U1: Kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się oraz stosuje techniki 

aktywnego słuchania wobec pacjentki i jej rodziny 

EK_U2: Efektywnie komunikuje się z innymi i doskonali umiejętności asertywności 

dzięki czemu potrafi wyrażać opinie i potrzeby 

EK_U4: Wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii komunikacji w celu trafnego 

rozumienia zachowań człowieka, tworzy warunki prawidłowej komunikacji położna-
pacjentka 

EK_K1: Przejawia empatię w relacji z pacjentką i jej rodziną 

EK_K3: Wykazuje odpowiedzialność za pacjentkę i wykonywanie zadań zawodowych 

EK_K5: Posiada świadomość konieczności ciągłego kształcenia się, uczenia się od 

innych poprzez współdziałanie w zespole interdyscyplinarnym 



Znaczenie prawidłowej komunikacji 



Warunki skutecznego porozumiewania się 

1. Zdolność do odkrywania siebie 

 



Warunki skutecznego porozumiewania się 

1. Zdolność do odkrywania siebie 
 
• odkrywanie siebie wywołuje lęk przed odrzuceniem 

i dezaprobatą; 
• paradoksalnie bez odsłaniania się przed innymi 

pozostajemy w izolacji, w obrębie własnego 
doświadczenia; 

• nie można się nie odsłaniać, tak jak nie można się 
nie komunikować - jeśli jesteśmy wśród innych, 
zawsze wysyłamy jakieś komunikaty 
o sobie. 



Okno Johari 

Otwarte Ja - świadome działania 
i wypowiedzi 
 
Ślepe Ja - to, co rozpoznają u nas 
inni, a czego sami jesteśmy 
nieświadomi (przyzwyczajenia, 
mechanizmy obronne, strategie 
ucieczki) 
 
Ukryte Ja - nasze myśli, uczucia 
i pragnienia 
 
Nieznane Ja - podświadomość 
(sny, przeżycia mistyczne) 



Warunki skutecznego porozumiewania się 

2. Zdolność do ekspresji 
 

Cztery poziomy ekspresji 

wyrażanie potrzeb 

wyrażanie uczuć 

dzielenie się 
przemyśleniami 

dzielenie się 
obserwacjami  



Podstawowe modele komunikacji 



Wypowiedzi pośrednie i bezpośrednie 

czyli komunikaty  typu „ty” i typu „ja” 

 

• typu „ty” zawierają osąd, projekcję, rozkaz lub 
moralizowanie 

• typu „ja” zawierają nazwę autentycznie 
przeżywanych emocji w konkretnie określonej 
sytuacji oraz oczekiwania osoby mówiącej 
z tym związane 



Analiza transakcyjna E. Berne’a 

czyli „Rodzic”, „Dziecko” i „Dorosły” w komunikacji 

 

 



Analiza transakcyjna E. Berne’a 

Rodzic – wewnętrzny zbiór reguł, moralnych zasad 
i instrukcji postępowania; komunikaty z tej pozycji 
są pełne nakazów i słów osądzających; z perspektywy 
rodzica mamy tendencję do mówienia co „powinno” 
lub „ma” być zrobione. 

Nie powinnaś tak głośno krzyczeć! 
Straszna z ciebie histeryczka. 



Analiza transakcyjna E. Berne’a 

Dziecko – komunikaty z pozycji dziecka  zawierają 
emocje, najczęściej silne, wypowiadane bez 
uwzględniania uczuć i potrzeb partnera komunikacji. 
Często zawierają krytykę bądź są emocjonalną 
odpowiedzią na krytykę (także tą subiektywnie 
nadinterpretowaną) bądź doświadczaną frustrację. 

Ale o co ci w ogóle chodzi? To tylko 
mała przerwa na kawę… 



Analiza transakcyjna E. Berne’a 

Dorosły – kieruje się zasadą racjonalności 
a komunikaty są bezpośrednie i jasne; opisuje 
sytuację, zadaje pytania, posiada opinie (ale 
wygłasza je adekwatnie do sytuacji z uwzględnieniem 
potrzeb partnera komunikacji, bez oceniania czy 
narzucania swojego zdania); jest świadomy swoich 
celów. 

Minęła piąta godzina porodu. Widzę, 
że jest już pani bardzo zmęczona. 
Uważam, że pomocne byłoby, gdyby 
Pani… 



Model komunikacji międzyosobowej 
Friedemanna Schulz von Thuna 

 



Model komunikacji międzyosobowej 
Friedemanna Schulz von Thuna 

 Cztery płaszczyzny (pola interpretacyjne) wypowiedzi: 

• Zawartość rzeczowa (chcę coś zakomunikować). Podstawowym zadaniem 

wypowiedzi jest przekazanie informacji. Wypowiedź zawiera określoną treść, 

konkret. 

• Ujawnienie siebie (co mówię o sobie). Każda wypowiedź zawiera również 

informację o nadawcy komunikatu. 

• Relacja wzajemna (co myślę o tobie i o naszej relacji). Komunikat wyraża postawę, 

jaką nadawca zajmuje wobec odbiorcy, za kogo go uważa i co o nim myśli. Często 

informuje o tym intonacja, ton głosu i inne sygnały niewerbalne. 

• Apel (do czego chciałbym cię nakłonić). Wszystkie wypowiedzi mają za cel 

wpływanie na drugą osobę. Zadaniem wypowiedzi jest nakłonienie odbiorcy do 

wykonania lub zaniechania czegoś, a także do pomyślenia albo odczucia czegoś. 



Model komunikacji Schulz von Thuna 

Artykuł „Czy słyszysz TO, co do ciebie mówię” 

 

 



Aktywne słuchanie i jego znaczenie 
dla procesu komunikacji 

 
 

Cztery kroki skutecznego słuchania: 

Słuchanie 
aktywne 

Słuchanie 
empatyczne 

Słuchanie 
otwarte 

Słuchanie 
świadome 



Słuchanie AKTYWNE, czyli… 
 

• parafrazowanie 

• precyzowanie 

• informacja zwrotna 

 

 



Korzyści z aktywnego słuchania 
 

1. Ludzie bardzo sobie cenią to, że ktoś naprawdę 
ich słucha. 

2. Aktywne słuchanie zapobiega narastaniu złości 
i łagodzi kryzysy. 

3. Aktywne słuchanie zapobiega 
nieporozumieniom - wszelkie domysły i błędy 

w interpretacji są od razu wyjaśniane. 

4. Parafrazowanie jako narzędzie aktywnego 
słuchania pomaga zapamiętać, o czym była mowa. 



Słuchanie EMPATYCZNE, czyli… 
 

słuchanie z życzliwym nastawieniem w stosunku do 
drugiego człowieka. Nasza umiejętność słuchania 
w naturalny sposób obniża się, gdy rozmówca złości 
się, krytykuje lub użala się nad sobą. 

 



Słuchanie OTWARTE, czyli… 
 

słuchanie bez oceniania ani szukania winy.  

Najczęściej słuchamy zakładamy „z góry”, że wiemy, co ktoś chce powiedzieć 

i jakie są jego intencje - słuchamy wówczas wybiórczo, odrzucając to, co jest 

niezgodne z naszym założeniem, a wychwytując wszystko, co wydaje się 

potwierdzać naszą hipotezę. 



Słuchanie ŚWIADOME, czyli… 
 

obserwowanie i wsłuchiwanie się w spójność wypowiedzi.  

treść ton głosu 

akcentowanie 
pewnych 

fragmentów 
wypowiedzi 

wyraz twarzy 

postawa 
okoliczności 
zewnętrzne 

SPÓJNOŚĆ ??? 



Słuchanie ŚWIADOME 
 

Jeśli ciało, twarz, głos i słowa nie wysyłają spójnego 
komunikatu, twoje zadanie, jako słuchacza polega na 
wyjaśnieniu tej rozbieżności i przekazaniu informacji 
zwrotnej. Jeśli zignorujesz brak spójności, stwarzasz 
przestrzeń dla komunikatu niepełnego lub sprzecznego. 



Słuchanie PEŁNE, czyli… 

1. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego. 

2. Delikatne nachylenie się w stronę rozmówcy. 

3. Wspieranie mówiącego poprzez dawanie uwagi oraz 
stosowanie parafraz. 

4. Upewnianie się o dobrym zrozumieniu, w razie 
potrzeby proszenie o doprecyzowanie wypowiedzi 
poprzez zadawanie odpowiednich pytań. 

5. Dbanie o to, by nic nie rozpraszało waszej uwagi jako 
partnerów komunikacji. 

6. Zaangażowanie w słuchanie i zrozumienie wypowiedzi 
rozmówcy pomimo własnego rozdrażnienia. 



Role w kontakcie 

Jako nadawca: 

• oddzielaj sprawy ważne 
od mniej istotnych, 

• mów do partnera, a nie 
o nim; 

• wyrażaj potrzeby 
i uczucia. 

Jako odbiorca: 

• nie przeszkadzaj - 
pozwól dokończyć myśl, 
zdanie; 

• daj czas i uwagę, 

• sprawdź, czy dobrze 
rozumiesz. 



Komunikacja werbalna i niewerbalna 



Komunikacja werbalna, czyli… 

przekazywanie informacji za pomocą wyrazów.  
 

Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: 

 

akcent 

stopień 
płynności 

mowy 

zawartość 
(treść) 

wypowiedzi  



Komunikacja niewerbalna, czyli… 
wielokanałowy proces, który: 

 zachodzi 
nieustannie 

przebiega 
spontanicznie 

dokonuje się 
w sposób 

ciągły 

odbywa się 
najczęściej bez 

udziału 
świadomości 



Kanały ekspresji niewerbalnej 

• ruchy ciała: mimika, kontakt wzrokowy, gesty, 
pozycja ciała, dotyk; 

• zależności przestrzenne: dystans, jaki 
utrzymujemy z rozmówcą w czasie interakcji. 

 



Parajęzyk 

źródłem informacji są cechy głosu 
(wysokość, natężenie, tempo mówienia, 

wahania i inne zakłócenia płynności mowy) 



Mimika twarzy 

stanowi źródło informacji na temat stanów emocjonalnych 
i postaw, takich jak sympatia czy wrogość. 

P. Ekman wyróżnił sześć głównych 
rodzajów mimiki odpowiadających 
następującym emocjom: 
 
• szczęście (radość), 
• zdziwienie, 
• strach, 
• smutek, 
• złość (gniew), 
• pogarda (wstręt). 
 



Głos a twarz 

najwierniej wyraża stany emocjonalne, najszybciej 
zdradza smutek czy przygnębienie, uznaje się go za 

najbardziej „dziurawy” kanał… 

 

ale na przykład twarz – „największy niewerbalny 
kłamca” - w dużej mierze podlega wolicjonalnej 

kontroli. Potrafię sprawić, by moja twarz wyrażała 
uśmiech, zdziwienie czy oburzenie. 



Kontakt wzrokowy 

• Oczy jako najważniejszy obszar wizualnej uwagi 

• W czasie rozmowy koncentracja na oczach 
ok. 43% czasu 

• Funkcje: przekazywanie komunikatów relacyjnych 
oraz redukowanie rozproszenia 

 



Dotyk 
z powodu konotacji z seksem i agresją dotyk stanowi sygnał o bardzo dużej 
sile oddziaływania, dlatego istnieją określone normy społeczne, które 
regulują akceptowany obszar i ilość dotyku w zależności od charakteru 
związku interpersonalnego. 

Funkcje komunikacyjne 
dotyku to: 
a) wspieranie, 
pocieszanie; 
b) funkcja afiliacyjna, 
c) funkcja władzy. 



Gesty 
kiedy mówimy nieustannie poruszamy rękami, głową, ale też całym ciałem. 
Ruchy te są skoordynowane z mową i stanowią część całościowego procesu 
komunikowania się. Kiwanie głową jest dość specyficznym rodzajem gestu 
i odgrywa dwie zasadnicze funkcje: 

• działa jako wzmocnienie, 
nagroda i zachęta dla 
rozmówcy do kontynuowania 
wypowiedzi, 

• służy synchronizacji interakcji 
– kilkakrotne kiwnięcie głowa 
(seria) oznacza brak zgody 
i chęć zabrania głosu. 



Pozycja ciała 
sposób siedzenia czy stania ujawnia informacje na temat naszego 
samopoczucia. Jednym z komunikatów emitowanych przez postawę ciała jest 
stan napięcia psychicznego. Świadczą o nim znaki statyczne (stopy ściśle 
przylegające do siebie, ręce przyciśnięte do ciała, zaciśnięte dłonie) oraz 
kinestetyczne (ciągłe poruszanie stopami, rękami, kręcenie głową). 

Za pomocą postawy ciała komunikujemy 
również nasze nastawienie wobec 
rozmówcy. Bezpośrednie ustawienie ciała 
ułatwiające kontakt wzrokowy, wychylenie 
ciała do przodu, dotykanie jest wyrazem 
pozytywnego nastawienia do rozmówcy. 
Wyrazem sympatii dla rozmówcy jest 
podobna (lustrzana) pozycja ciała. 



Funkcje komunikacji niewerbalnej 

• Informacyjna 

• Wspieranie przekazów słownych 

• Wyrażanie postaw i emocji 

• Definiowanie relacji 

• Kształtowanie wrażenia 



Bariery komunikacyjne 

O charakterze fizycznym: 

• Cechy środowiska: hałas, odległość, 
niewygoda, temperatura… 

• Cechy mówcy: akcent, seplenienie, chodzenie, 
tiki, ubranie… 

• Cechy słuchacza: zmęczenie, głód, pragnienie, 
kłopoty ze słuchem… 



Bariery komunikacyjne 

O charakterze psychologicznym: 

• Różnice kulturowe 

• Brak umiejętności decentracji 

• Utrudnienia percepcyjne 

• Wybiórczość uwagi 

• Stereotypy 

• Samopoczucie 



Bariery komunikacyjne 

O charakterze intrapsychicznym: 

• Osądzanie 

• Decydowanie za innych 

• Uciekanie od cudzych problemów 

• Zniekształcenia poznawcze 



Zniekształcenia 
poznawcze 



Zniekształcenia poznawcze 

• Pomijanie pozytywów 

• Nadmierne uogólnianie 

• Katastrofizacja 

• Czarne okulary 

• Myślenie czarno-białe 

• Czytanie w myślach 

• Przewidywanie przyszłości 

• Etykietowanie 

• Nadużywanie stwierdzeń 
typu „muszę”, „powinnam”, 
„trzeba”, „powinno się” 



Skutki barier komunikacyjnych 

Bariery te mogą spowodować różne stany 
emocjonalne u naszego rozmówcy. Należą do 
nich: opór lub bunt, złość, agresja, bezsilność, 
frustracja, poczucie niskiej wartości, spadek 
motywacji, poczucie braku zainteresowania. 



Jak sobie radzić? 

Żeby komunikacja interpersonalna była efektywna 
należy zdawać sobie sprawę z istnienia owych 
barier. Można wówczas panować nad naszymi 
wypowiedziami i dzięki temu nie wpływać 
negatywnie na naszego rozmówcę. 



Problem? 



Pamiętaj! 

- Kiedy się nie komunikujemy? 

- Nigdy! 



Polecana literatura 



Dziękuję za uwagę! 

Magdalena Czernek-Malik 
GROWTH Gabinet Rozwoju Dziecka i Rodziny 

Bielsko-Biała   : : tel. 883 098 770 


