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TREŚCI NAUCZANIA 

 

W1-Skuteczna komunikacja interpersonalna oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji 

terapeutycznej z pacjentką. 

 

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 

 

- Kiedy się nie komunikujemy? 

- Nigdy. 

 

1. Znaczenie prawidłowej komunikacji 

2. Warunki skutecznego porozumiewania się 

a) Zdolność do odkrywania siebie - odkrywanie siebie najczęściej 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 Jahari: 

Otwarte Ja - świadome działania i wypowiedzi 

Ślepe Ja - to, co rozpoznają u nas inni, a czego sami jesteśmy nieświadomi (przyzwyczajenia, 

mechanizmy obronne, strategie ucieczki) 
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Ukryte Ja - nasze myśli, uczucia i pragnienia 

Nieznane Ja - podświadomość (sny, przeżycia mistyczne) 

 

 

 

b) Zdolność do ekspresji 

Cztery rodzaje ekspresji: 

- dzielenie się obserwacjami - oznacza mówienie o tym, co odbierają nasze zmysły - bez spekulacji, 

domyślania się czy wyciągania wniosków; komunikat sprowadza się do podawania faktów 

(przeczytanych, słyszanych bądź osobiście doświadczonych); 

- dzielenie się przemyśleniami - konkluzjami i wnioskami wyciągniętymi z tego, co usłyszeliśmy, 

przeczytaliśmy bądź zaobserwowaliśmy; są to próby syntezy naszych obserwacji podejmowane 

w celu zrozumienia, co się dzieje i dlaczego dochodzi do pewnych wydarzeń, a także oceny i osądy, 

które stwierdzają, że coś jest dobre lub złe, właściwe lub niewłaściwe; inne rodzaje myśli to nasze 

przekonania, opinie i teorie; 

- wyrażanie uczuć - budowanie bliskości; kiedy pozwalasz innym dowiedzieć się, co cię denerwuje, 

przeraża czy cieszy, inni lepiej cię rozumieją i współodczuwają z tobą oraz mogą zmodyfikować swoje 

zachowanie, aby zaspokoić twoje potrzeby; 

- wyrażanie potrzeb - nikt, z wyjątkiem ciebie nie wie, czego potrzebujesz, jesteś ekspertem 

i najwyższym autorytetem w dziedzinie swoich potrzeb; wyrażanie potrzeb to proste stwierdzenia 

mówiące o ty, co mogłoby ci pomóc lub sprawić ci radość. 
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Podstawowe modele komunikacji interpersonalnej. Rodzaje komunikatów 

 

1. Wypowiedzi pośrednie i bezpośrednie 

a) komunikaty pośrednie - są to wypowiedzi "TY", np. Jesteś po prostu głupi (ty), Wytrącasz mnie 

z równowagi, Jesteś taki odważny!, Powinieneś być bardziej punktualny. Są to zwykle wyrażenia 

zawierające osąd, projekcję, rozkaz lub moralizowanie. 

b) komunikaty bezpośrednie - są to wypowiedzi "JA", np. Zdziwiłem się tym, co powiedziałeś, Złoszczę 

się na ciebie, Czuję się przy tobie bezpieczna, Niepokoję się, kiedy się spóźniasz. Wyrażenia te 

koncentrują się na autentycznym doświadczeniu osoby, która je wypowiada i nie naruszają granic 

odbiorcy komunikatu. Są więc asertywne i dają drugiej osobie możliwość ustosunkowania się do 

wypowiedzianych przeżyć, potrzeb i uczuć. 

 

2. Podstawowe modele komunikacji interpersonalnej 

a) Analiza transakcyjna 

Analiza transakcyjna została stworzona przez Erica Berne'a na początku lat 60. jako metoda opisująca 

komunikację. Twierdził on, że na nasze Ja składają się trzy osoby: Rodzic, Dorosły i Dziecko. 

Codziennie do głosu dochodzą wszystkie trzy stany ego i każdy z nich ma wpływ na to, jak się 

zachowujemy. Nasz sposób porozumiewania się z innymi będzie przybierał wyraźnie różne formy 

w zależności od tego, jaką wewnętrzną rolę przyjmiemy. 

 

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. 

 

Dziecko – chęć poznania, dotknięcia i doświadczenia czegoś nowego; spragnione odkryć i sensacji; 

część nas, w której znajdują się emocje; komunikacja z pozycji dziecka oznacza dużo energii: łez, 

dąsów, ataków furii i marudzenia, to także egzaltacja, śmiech i seksualne podekscytowanie; 

nienawidzę, chciałbym, dlaczego muszę? itp.; nie znosi, kiedy ktoś daje mu do zrozumienia, że coś jest 

z nim nie w porządku - wycofuje się zranione i złe, kiedy czuje, że jest odrzucane. 

 

Dorosły – stan ego, w którym podejmujemy decyzje znajdując równowagę między intensywnymi 

uczuciami i potrzebami Dziecka a zasadami i nakazami Rodzica, kieruje się zasadą racjonalności 

a komunikaty są bezpośrednie i jasne; opisuje sytuację, zadaje pytania, ocenia szanse biorąc pod 

uwagę wiadome i niewiadome, ocenia czy coś jest prawdziwe czy fałszywe, posiada opinie (a nie sądy 

czy przekonania); jest świadomy, ale ta świadomość nie ma ładunku emocjonalnego. 
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Celem analizy transakcyjnej jest wzmocnienie Dorosłego. 

 

b) 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. 

 

 

 

Aktywne słuchanie i jego znaczenie dla procesu komunikacji 

 

Człowiek ma tylko jedne usta, ale dwoje uszu. 

przysłowie arabskie 

 

Cztery kroki skutecznego słuchania: 

1. Słuchanie aktywne, na które składa się: 
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- parafrazowanie - powtarzanie własnymi słowami tego, co - jak nam się wydaje - ktoś powiedział, 

np. 

Mówisz, że... 

Innymi słowy... 

Więc z grubsza biorąc, czułeś się wtedy... 

Zaczekaj, próbuję zrozumieć - doświadczałeś wówczas... 

Tak więc zdarzyło ci się wówczas coś, co... 

Czy chcesz przez to powiedzieć, że... 

 

- precyzowanie - zadawanie pytań aż do uzyskania pełniejszego obrazu, 

- informacja zwrotna - opowiedzenie o swoich reakcjach na usłyszane treści; cechy informacji 

zwrotnej: 

a) natychmiastowa, 

b) szczera, 

c) wspierająca, np. 

NIE Coś przede mną ukrywasz... ALE Mam wrażenie, że czegoś mi nie mówisz... 

NIE Głupio postąpiłeś... ALE Myślę, że prawdopodobnie popełniłeś błąd... 

 

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. 

 

2. Słuchanie empatyczne - 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. Warto zadać sobie wtedy następujące pytania: 

- z jakiej potrzeby wynika ta złość, krytyka itd.? 

- jakiego niebezpieczeństwa ta osoba doświadcza (czego się obawia z twojej strony jako odbiorcy 

komunikatu)? 

- o co prosi? 

 

3. Słuchanie otwarte - słuchanie bez oceniania ani szukania winy. Jeżeli z góry chcemy kogoś 

odrzucić, słuchamy wówczas wybiórczo, filtrując wszystko, co jest niezgodne z naszym założeniem, 
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a wychwytując wszystko, co wydaje się potwierdzać naszą z góry założoną hipotezę odnośnie 

nadawcy komunikatu i jego celów. Mechanizm ten działa, ponieważ związany jest z naszym 

poczuciem własnej wartości. Odrzucamy opinie i przekonania, które odbieramy jako zagrażające 

z powodu lęku, że w ważnej dla nas sprawie możemy nie mieć racji. 

 

4. Słuchanie świadome - obserwowanie i wsłuchiwanie się w spójność wypowiedzi. 

 

 

 

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 AKTYWNE 
SŁUCHANIE 

EMPATYCZNE 
SŁUCHANIE OTWARTE 

SŁUCHANIE 

ŚWIADOME 

SŁUCHANIE PEŁNE, czyli: 

1. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego. 

2. Delikatne nachylenie się w stronę rozmówcy. 

3. Wspieranie mówiącego poprzez kiwanie głową oraz stosowanie parafrazy. 

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. 

 

 

5. Role w kontakcie: 



 

St
ro

n
a7

 

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 

 

1. Komunikacja werbalna – przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu 

takie czynniki, jak: 

a) akcent – badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości; 

b) stopień płynności mowy – świadczy o kompetencji i odpowiedzialności, 

c) zawartość (treść) wypowiedzi – jest uzależniona od posiadanej wiedzy, a także hierarchii oraz 

związków międzyludzkich, uzależnionych od przyjętego systemu kulturowego. 

 

2. Biorąc pod uwagę kierunek przesyłanych komunikatów, rozróżniamy komunikację: pionową 

i poziomą: 

a) Komunikacja pionowa – dotyczy najczęściej komunikatów formalnych przepływających pomiędzy 

pracownikami i ich przełożonymi, w celu osiągania założonych celów, przekazania informacji 

i poleceń, a także zasygnalizowania spraw wymagających szczególnej uwagi lub rozwiązania 

problemu. Mówimy wówczas o komunikacji skierowanej ku dołowi. Możemy mieć również 

z odwrotnym kierunkiem komunikacji pionowej – skierowanej ku górze. Ma to miejsce, gdy 

podwładni informują przełożonych o swoich osiągnięciach, stopniu wykonanych zadań, 

występujących w pracy problemach itp. Przełożeni są zainteresowani tym kierunkiem komunikacji, 

ponieważ ułatwia im kierowanie i czuwanie nad rozwojem prowadzonej działalności. W warunkach 

szkolnych mamy do czynienia z tym rodzajem komunikacji pionowej, kiedy uczeń zwraca się do 

nauczyciela, dyrekcji lub innych pracowników szkoły. 

b) Komunikacja pozioma przebiega ona między członkami tej samej grupy lub pracownikami 

pełniącymi funkcje na tym samym poziomie. Komunikacja ta może mieć charakter formalny jak 

i nieformalny. 

 

3. Aby komunikacja werbalna była skuteczna, wymaga od osób komunikujących się następujących 

umiejętności: 

a) mówienia, 

b) czytania, 
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c) słuchania, 

d) przekonywania. 

 

4. Komunikacja niewerbalna – wielokanałowy proces, który: 

- zachodzi nieustannie – każda sytuacja społeczna implikuje proces nadawania i odbierania różnych 

informacji, 

- ciało emituje sygnały, które wyrażają moje samopoczucie, nastawienia, postawy etc.; 

przebiega spontanicznie, 

- dokonuje się w sposób ciągły, 

- odbywa się bez udziału świadomości – nawet jeżeli zdaję sobie sprawę z emitowania poprzez 

własne ciało określonych sygnałów niewerbalnych, to w niewielkim jedynie stopniu potrafię 

sprawować kontrolę nad tym procesem. 

 

5. Kanały ekspresji niewerbalnej można podzielić na dwie grupy: 

a) ruchy ciała: mimika, kontakt wzrokowy, gesty, pozycja ciała, dotyk; 

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

 

6. Parajęzyk - źródłem informacji są cechy głosu (wysokość, natężenie, tempo mówienia, wahania 

i inne zakłócenia płynności mowy). 

 

7. 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). 

 

Twarz jest najbardziej ekspresyjną częścią ciała - odzwierciedla szybko zmieniające się nastroje, 

reakcje na wypowiedzi i zachowania rozmówcy. Wyraża przede wszystkim uczucia i emocje. Niektóre 

obszary twarzy są bardziej ekspresyjne niż inne. Bardzo wymowne są okolice ust i brwi, np.: 

- całkowicie podniesione wyrażają niedowierzanie, 
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- podniesione do połowy – zdziwienie, 

- do połowy obniżone – zakłopotanie, 

- całkowicie obniżone – złość. 

 

Głos a twarz 

Głos 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. 

 

8. Kontakt wzrokowy 

- oczy stanowią najważniejszy obszar wizualnej uwagi, 

- w czasie rozmowy uwaga koncentruje się na oczach przez ok. 43% czasu, 

- zasadniczą funkcją kontaktu wzrokowego jest przekazywanie komunikatów relacyjnych – patrzenie 

na inna osobę jest wyrazem zainteresowania, a jednocześnie przejawem pozytywnej lub negatywnej 

odpowiedzi na to zainteresowanie; 

- inną ważną funkcją kontaktu wzrokowego jest redukowanie rozproszenia - w celu zwiększenia 

koncentracji uwagi, ograniczamy ilość odbieranych bodźców; kanał wzrokowy jest jedną z dróg 

dostarczania bodźców, a zatem koncentrując myśli na pewnym zdarzeniu, przypominając sobie jakieś 

szczegóły, zastanawiając się nad odpowiedzią ograniczamy kontakt wzrokowy. 

 

Ekspresja oczu wyraża się nie tylko poprzez spoglądanie, ale również: 

- zmianę wielkości źrenic (2-8 mm), 

- wskaźnik mrugania (zwykle co 3-10 sek.), 

- stopień otwarcia oczu (od szeroko otwartych do przymkniętych powiek), 

- wyraz oczu - tzw. maślane oczy, mordercze spojrzenie. 

 

9. 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. Istnieje szereg sytuacji, 

w których kontakt cielesny jest akceptowany, np. w sporcie, podczas tańca, podczas badania 

lekarskiego, w czasie składania życzeń (dotyk funkcjonalny). We wszystkich tych sytuacjach 

obowiązują inne reguły, ale wspólnym mianownikiem jest brak związku pomiędzy dotykiem 

i poczuciem intymności. 
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10. Funkcje komunikacyjne dotyku to: 

a) wspieranie, pocieszanie; 

b) funkcja afiliacyjna, 

c) funkcja władzy. 

 

Przekazy dotykowe są szczególnie skuteczne w dostarczaniu pocieszenia osobom potrzebującym 

psychicznego wsparcia. Poprzez dotyk najlepiej dokonuje się transmisja uczucia sympatii, 

zrozumienia, współczucia. Bardzo ważna jest rola dotyku w relacjach rodzice-dzieci. Dotyk odgrywa 

ogromnie ważna rolę w kształtowaniu bliskich relacji. Przekaz zawarty w dotyku zależy jednak od 

rodzaju relacji. W bliskich związkach dotyk komunikuje sympatię, życzliwość, wsparcie, etc. Z drugiej 

strony w relacji np. z szefem jest wskaźnikiem władzy, dominacji i statusu. 

 

11. 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 głowa 

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. 

 

12. 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. 

 

Kinezjetyka – analizuje postawy ciała, gesty i inne ruchy ciała. Jeden z podstawowych aksjomatów 

komunikowania brzmi, iż jest to zjawisko nieuchronne. Można przestać mówić w sensie wokalnym 

ale nie można w ogóle wstrzymać emitowania informacji – intencjonalnie lub nieintencjonalnie ciało 

stale wysyła sygnały poprzez postawę, pochylenie, rozluźnienie, napięcie, gesty. 
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13. Zachowanie przestrzenne 

Proksemika – dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawie przestrzennej odległości 

miedzy nimi, sposobu strukturyzowania i wykorzystania mikroprzestrzeni. Zachowania proksemiczne 

pozostają pod wpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji i prywatności. 

Wyróżnia się cztery strefy używane przez nas nieświadomie podczas interakcji z innymi ludźmi. Są to: 

a) strefa intymna (0-45cm), 

b) strefa osobista (45-120 cm), 

c) strefa społeczna (120-360 cm), 

d) strefa publiczna (3,6-6m). 

Bliskość przestrzenna jest wskaźnikiem lubienia, sympatii. Im mniejszy dystans, tym bliższa relacja. 

Ma to związek także z miejscem zamieszkania (mieszkańcy miast mają tendencję do skracania 

dystansu przestrzennego w porównaniu do mieszkańców mniejszych miejscowości). 

 

14. Funkcje komunikacji niewerbalnej: 

a) informacyjna - cały kontekst niewerbalny dostarcza rozmówcy bezcennych informacji, przede 

wszystkim jest źródłem wiedzy na temat samopoczucia nadawcy, jego postawy wobec rozmówcy, 

stopnia pewności siebie, stanu emocjonalnego; posiadanie tych informacji o nadawcy pozwala 

rozmówcy lepiej, efektywniej kontrolować proces komunikacji; 

b) wspieranie przekazów słownych – dzięki sygnałom niewerbalnym dokonuje się dookreślenie treści 

przekazywanych słowami; sygnały niewerbalne sprzyjają lepszemu, pełniejszemu zrozumieniu 

przekazu; wspieranie przekazów słownych może przyjmować kilka form: 

- wzmacnianie sygnałów werbalnych – stosowane jest dla podkreślenia lub wyjaśnienia przekazu 

słownego, np. gesty towarzyszące wskazywaniu rozmówcy drogi; 

- zaprzeczanie – zachodzi np. wówczas, kiedy rozmówca werbalnie zapewnia, że wszystko 

w porządku, ale jego nerwowe ruchy, mimika i ton głosu przeczą słowom; 

- uzupełnianie – sygnały niewerbalne uzupełniają, zwiększają siłę oddziaływania, wiarygodność słów, 

np. wyznaniu uczuć towarzyszy kontakt wzrokowy, ciepły, aksamitny głos, bliskość fizyczna; 

- zastępowanie – niekiedy z powodu różnych okoliczności gesty zastępują słowa, np. kiedy odległość 

jest już zbyt duża, by słyszeć się wzajemnie machamy ręką na pożegnanie lub pokazujemy znak 

słuchawki, by przekazać wiadomość, że zadzwonimy; 

- akcentowanie – wyeksponowaniu określonego fragmentu wypowiedzi służy parajęzyk, np. pauzy, 

natężenie i barwa głosu, itp. 

c) wyrażanie postaw i emocji – wyrażanie emocji dokonuje się przede wszystkim za pomocą 

sygnałów niewerbalnych; 
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d) definiowanie relacji – polega przede wszystkim na określaniu bilansu kontroli, poziomu zażyłości 

i poufałości pomiędzy rozmówcami; 

e) kształtowanie wrażenia – stosowanie określonych strategii komunikowania niewerbalnego 

pozwala wykreować określone wrażenie; najskuteczniejsze są te strategie, które bazują na zaufaniu 

i atrakcyjności. 

 

Bariery komunikacyjne 

 

Bariery komunikacyjne to wszystko to, co zakłóca efektywne porozumienie pomiędzy nadawcą 

a odbiorcą komunikatu. Mogą wynikać zarówno z błędów popełnionych przez jedną jak i drugą stronę 

w komunikacji. 

 

1. Bariery o charakterze fizycznym: 

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

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

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

 

2. Bariery o charakterze psychologicznym: 

• Różnice kulturowe – nieznajomość kultury, obyczajów, tradycji czy nawet języka naszego 

partnera w komunikacji wpływa negatywnie na proces porozumiewania. Każdy z nas ma swój system 

poznawczy oparty w większej mierze na przeszłości i związanych z nią doświadczeniach. W związku 

z tym wpływa on na interpretację komunikatów u każdej osoby inaczej. 

• Brak umiejętności decentracji – większość osób nie potrafi wczuć się w sytuację mówiącego. 

Spowodowane jest to egocentryzmem ludzkim. Aby komunikacja była skuteczna konieczne jest 

przyjęcie perspektywy mówiącego, a nie patrzenie tylko na swoją osobę. Egocentryzm sprawia, że 

człowiek jest niedobrym słuchaczem, a przez to wykazuje też braki jako rozmówca. 

• Utrudnienia percepcyjne – często występujące np. w ADHD, zespole Aspergera, zaburzeniach 

integracji sensorycznej (SI). 

• Wybiórczość uwagi – to zakłócenie jest skutkiem nie skupiania się na całości wypowiedzi 

naszego współrozmówcy, tylko na jakimś pojedynczym fakcie. Przez słuchacz nie dostrzega innych 

tematów poruszanych przez nadawcę. 

• Stereotypy – bariera ta powstaje w skutek tego, iż wartościujemy naszych partnerów 

w komunikacji np. ze względu na ich status. Więcej uwagi i szacunku okazujemy ludziom o wysokim 

statusie, niż tym o niskim. Jesteśmy skłonni godzić się z ich poglądami, być dla nich uprzejmi. 

Odwrotnie zachowujemy się w stosunku do rozmówcy, którego cechą jest niski status społeczny. 
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• Samopoczucie – duże znaczenie odgrywają tutaj sytuacyjne uwarunkowania psychologiczne 

ludzi komunikujących się. Poglądy są zazwyczaj stałe i ogólne, ale nasz stan psychofizyczny w bardzo 

dużym stopniu zmienia naszą ocenę zdarzeń. 

 

3. Bariery o charakterze intrapsychicznym: 

• Osądzanie – jest wynikiem narzucania własnych opinii innym, a także proponowania im 

rozwiązań skutecznych u innych osób, nie uwzględniając problemów samego zainteresowanego. 

Rozmówca, który tworzy ten typ zakłóceń komunikacji używa w konwersacji stwierdzeń, w których: 

krytykuje(Jak Ty mówisz? Twoja artykulacja jest nieznośna), obraża (Wyglądasz jak śmieć. Może byś 

się, chociaż umył?), orzeka (Z twoją inteligencją to ty nie zdasz tego egzaminu.), chwali po to by 

później manipulować bądź oceniać (Dobrze się uczysz, ale jakbyś jeszcze popracował nad swoim 

wyglądem to nie wyglądałbyś jak dziwak.) 

• Decydowanie za innych – bariera ta jest wynikiem próby decydowania w danych sytuacjach 

za innych. Powoduje to w naszym współrozmówcy powstanie uległości. Wynikiem takich działań jest 

ograniczona przez naszego rozmówcę otwartość i szczerość wypowiedzi. Tworzenie tej bariery 

następuje zwykle poprzez: rozkazywanie (Masz się z nim już więcej nie spotkać!), zakazywanie (Masz 

szlaban przez miesiąc. Nie wolno Ci oglądać telewizji i spotykać się ze znajomymi.), grożenie (Jeżeli 

nie zrobisz tego co Ci mówię, to zrobię Ci krzywdę.), moralizowanie (Wyglądasz zbyt wyzywająco. 

W moich czasach dziewczyny ubierały się bardziej przyzwoicie.), zarzucanie pytaniami (Czemu 

słuchasz hip- hopu, a nie popu?). 

• Uciekanie od cudzych problemów – występuje wtedy, gdy nie poświęcamy dostatecznie 

dużo uwagi osobie, która na nas polega. Nie uwzględniamy jej problemów czy emocji. U osoby, która 

wprowadza ten typ bariery do komunikacji możemy zauważyć: pełnienie funkcji biernego doradcy 

(Na Twoim miejscu zrobiłbym tak…), odchodzenie od tematu (Ciekawe jest to co mówisz, ale czy 

słyszałeś co się przydarzyło Rafałowi?), logiczne argumentowanie (Gdybyś uważał na pieniądze, to 

nie musiałbyś teraz uganiać się po komisariatach.), pocieszanie (Dziewczyna Cię rzuciła? To smutne, 

ale nie przejmuj się, wszystkich to dotyka.) 

 

4. Zniekształcenia poznawcze 

 

1. POMIJANIE POZYTYWÓW. Twierdzę, że moje osiągnięcia i sukcesy innych osób są błahe. Na 

przykład: „Łatwo przyszło, więc nie ma znaczenia”. 
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2. NADMIERNE UOGÓLNIANIE. Zakładam, że jeśli wydarzyło się coś złego, to następnym razem 

wszystko potoczy się dokładnie tak samo. Na przykład: „Zawsze jestem odrzucany w towarzystwie”, 

„Nikt mnie nigdy nie rozumie”. 

 

3. KATASTROFIZACJA. Uważam, że to, co się stanie, będzie tak straszne, iż tego nie zniosę. Na 

przykład: „Jeśli nie zdam tego egzaminu, stracę wszystko i wyląduję pod mostem”. 

 

4. CZARNE OKULARY. Skupiam się wyłącznie na aspektach negatywnych i prawie nigdy nie zauważam 

pozytywnych. Na przykład: „Wystarczy spojrzeć na tych wszystkich ludzi, którzy mnie nie lubią”. 

 

5. MYŚLENIE CZARNO-BIAŁE. Postrzegam zdarzenia bądź ludzi w kategoriach czarno-białych 

(wszystko albo nic). Na przykład: „Jeśli popełnię błąd, to znaczy, że jestem nieudacznikiem”, „Jedna 

ocena niedostateczna z matematyki oznacza, że nie nadaję się do niczego”. 

 

6. CZYTANIE W MYŚLACH. Zakładam, że wiem, co myślą inni, choć nie mam na to wystarczających 

dowodów. Na przykład: „On myśli, że jestem głupia”, „Nauczyciel pomyśli, że nie jestem bystry”. 

 

7. PRZEWIDYWANIE PRZYSZŁOŚCI. Przewiduję przyszłość w czarnych barwach: będzie gorzej; czyha 

na mnie jakieś niebezpieczeństwo. Na przykład: „Obleję ten egzamin”, „Nie znajdę przyjaciół”, „Ja 

wiem, że nie dam rady wykonać tego zadania”. 

 

8. ETYKIETOWANIE. Przypisuję ogólne cechy negatywne sobie i innym. Na przykład: „Jestem 

beznadziejna”, „On jest niegodziwy”. 

 

9. NADUŻYWANIE STWIERDZEŃ TYPU "MUSZĘ", "POWINIENEM", "TRZEBA", "POWINNO SIĘ". 

Interpretuję zdarzenia w odniesieniu do tego, jakie powinny być, nie skupiam się na tym, co jest. Na 

przykład: „Powinienem zdobywać dobre oceny”, „Powinienem bezbłędnie wykonywać zadania 

domowe”, „Muszę dostać się na studia na wymarzonej uczelni”. 

 

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. 
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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. 
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