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TREŚCI NAUCZANIA 

 

S9-Asertywne zachowanie w relacjach międzyludzkich 

 

Odniesienie dla efektów kształcenia dla przedmiotu: 

EK_W3: Rozumie pojęcie asertywności, charakteryzuje zalety asertywnego zachowania. 

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_K2: Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych. 

EK_K3: Wykazuje odpowiedzialność za pacjentkę i wykonywanie zadań zawodowych. 

 

1. Asertywność to przyjazna stanowczość bez napięcia agresywnego i lękowego: 

- w obronie własnych praw, 

- podczas prezentacji swojego zdania wobec niechętnego audytorium, 

- przy przyjmowaniu i wyrażaniu krytyki, 

- przy protestowaniu, 

- przy występowaniu w cudzej obronie, 

- w różnych trudnych społecznych sytuacjach, w których chcemy podkreślić, że jesteśmy równie 

ważni jak inni. 

Wiele osób nie wierzy, że ma prawo do asertywności! 

Wiele osób jest pełnych lęku i niepokoju przed byciem asertywnym! 

 

Asertywność jest umiejętnością otwartego wyrażania swoich myśli, uczuć, przekonań, nie 

lekceważąc poglądów swoich rozmówców. Uczy mówić „nie” bez wyrzutów sumienia, złości czy 

lęku. Asertywność ułatwia wyrażanie swoich potrzeb w sposób możliwy do przyjęcia przez innych. 

 

Asertywność to zachowanie charakteryzujące się: 

 obstawaniem przy swoich własnych prawach nie naruszając praw innych, 

 wyrażaniem własnych potrzeb, opinii, uczuć i wiary w sposób bezpośredni i szczery. 

 

2. Komunikat asertywny to jasne i precyzyjne w formie i treści wyrażenie wprost tego, co się myśli 

i czuje, bez obronnej maski, udawania, oszukiwania. 
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Prawa każdego człowieka: 

 Prawo do wyrażania swoich potrzeb i swoich priorytetów 

 Prawo do bycia szanowanym i traktowanym, jako inteligentna i niezależna jednostka 

 Prawo doświadczania i wyrażania swoich uczuć 

 Prawo do wyrażania swoich opinii i wartości 

 Prawo do wyboru „tak” lub „nie” 

 Prawo do popełniania błędu 

 Prawo do zmiany zdania lub wyrażonej opinii 

 Prawo do powiedzenia „nie rozumiem” 

 Prawo do realizacji swojego celu 

 Prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za czyjeś problemy 

 Prawo do podjęcia decyzji niezależnie od akceptacji innych 

 Prawo do akceptowania siebie 

 Prawo do uznania, że jesteśmy tylko ludźmi ze słabościami 

 

Siedem warunków asertywności 

1. Dawanie innym takich samych praw jak sobie. 

2. Zwięzłość i precyzja wypowiedzi. 

3. Używanie komunikatów typu „JA” do wyrażania opinii, nie ocen (np. myślę, sądzę, moim zdaniem, 

według mnie, moja opinia to…, mam wrażenie, że…). 

4. Przyjazna i zdecydowana mowa ciała. 

5. Spójność mowy ciała ze słowami. 

6. Naturalność, brak pozy. 

7. Uprzejma forma wypowiedzi. 

 

Wyróżniamy: 

1. Zachowanie agresywne. 

2. Zachowanie bierne (uległe). 

3. Zachowanie asertywne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULEGŁOŚĆ          ASERTYWNOŚĆ          AGRESJA 
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3. Nieasertywność (uległość) 

Nieasertywność (uległość) to zachowania charakteryzujące się: 

- zaprzestaniem walki o własne prawa, lub robienie to w taki sposób, że inni mogą je lekceważyć, 

- wyrażanie własnych potrzeb, żądań, opinii i uczuć w sposób pokorny, skruszony, nieśmiały, 

- zaprzestaniem szczerego i śmiałego wyrażania własnych potrzeb, żądań, opinii i uczuć. 

Charakterystycznymi cechami zachowań uległych jest unikanie konfliktów oraz przepraszanie innych. 

ULEGŁOŚĆ 

- Niszczy zaufanie do ciebie 

- Niszczy twoje poczucie własnej wartości 

- Powoduje, że zobowiązujesz się do 

nierealnych terminów i niewykonalnych 

zadań 

- Sprawia, że inni czują się niezręcznie 

- Powoduje wewnętrzne niezadowolenie  

- Wywołuje stres 

- Sprawia ze jesteś złym menedżerem 

wolnego czasu 

- Jesteś cichy 

- Zajmujesz miejsca zawsze z tyłu 

- Zachowujesz się jakbyś przepraszał ze żyjesz 

- Robisz rzeczy, których naprawdę nie chcesz 

robić 

- Zachowujesz się jak popychadło 

- Sam sobie stawiasz niskie oceny 

 

Dlaczego zachowujemy się ulegle? 

1. Boimy się utraty aprobaty ze strony innych. 

2. Boimy się reakcji innych. 

3. Chcemy zachować się właściwie. 

4. Chcemy uniknąć konfliktu. 

5. Chcemy manipulować innymi. 

 

Co ryzykujemy, zachowując się ulegle? 

1. Utratę poczucia własnej wartości. 

2. Poczucie krzywdy. 

3. Złość, frustrację. 

4. Zachęcanie innych do dominacji. 

5. Niekontrolowany wybuch agresji spowodowany kumulacją uczuć. 

 

4. Agresja 

Agresję charakteryzują następujące zachowania: 

- obstawanie przy własnych prawach w sposób naruszający prawa innych, 

- ignorowanie lub unikanie potrzeb, żądań, opinii i uczuć innych, 
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- wyrażanie własnych uczuć, żądań i opinii (które mogą być właściwe lub nie) w nieodpowiedni 

sposób. 

Głównym celem zachowań agresywnych jest wygrać, jeśli to konieczne, kosztem innych. 

AGRESJA 

- Jest źródłem niezadowolenia 

- Z jej powodu jesteś nie lubiany 

- Wywołuje niechęć u innych 

- Jest przyczyną konfliktów 

- Stresuje ciebie i twoich kolegów 

- Sprawia, że jesteś złym menadżerem 

swojego czasu 

- Jesteś wybuchowy 

- Traktujesz innych protekcjonalnie 

- Nie pozwalasz innym wypowiadać własnych 

opinii albo nie zgadzać się z Twoim 

poglądem 

- Atakujesz, krytykujesz, dominujesz 

w rozmowie 

- Obrażasz innych 

- Zakłócasz czyjąś prywatność 

 

Dlaczego zachowujemy się agresywnie? 

1. Boimy się, że nie dostaniemy tego, czego chcemy. 

2. Nie wierzymy w samych siebie. 

3. Wcześniej okazywało się to skuteczne. 

4. Chcemy zwrócić na siebie uwagę. 

5. Chcemy zademonstrować swoją władzę. 

6. Chcemy wyładować złość. 

7. Chcemy manipulować innymi. 

 

Co ryzykujemy, zachowując się agresywnie? 

1. Konflikty z innymi ludźmi. 

2. Utratę szacunku dla samego siebie. 

3. Utratę szacunku dla innych. 

4. Będziemy nielubiani. 

5. Poważny stres. 

6. Dojdzie do przemocy. 

7. Rezultaty przeciwne do zamierzonych. 

 

Bierna agresja – metoda okazywania negatywnych emocji poprzez tłumienie emocji pozytywnych lub 

niepodejmowanie uzasadnionych sytuacją działań, oczekiwanych przez drugą osobę. Bierna agresja 

występuje w formie częściowo lub całkowicie zakamuflowanej, a przejawia się najczęściej wtedy, gdy 

zastosowanie agresji czynnej, zarówno fizycznej jak i słownej jest zbyt ryzykowne lub nieopłacalne. 
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Przykłady zachowań bierno-agresywnych: 

- obrażanie się i milczenie, 

- demonstrowanie chłodu emocjonalnego, 

- zmniejszanie poziomu zażyłości, 

- unikanie kontaktów lub ich ograniczenie, 

- udawanie, że zapomniało się o czymś, co dla drugiej osoby było ważne. 

 

5. Korzyści płynące z zachowań asertywnych 

 Pomaga w odrzucaniu nacisków z zewnątrz. 

 Pomaga w osiągnięciu kompromisu w sytuacjach konfliktowych. 

 Pomaga załatwić trudne, wydawałoby się nieosiągalne sprawy. 

 Gdy się nie uda, nie mamy pretensji do siebie, że nie próbowaliśmy, byliśmy bierni. 

 Pozwala wziąć odpowiedzialność za własne życie, wybory. 

 Chroni naszą godność, możemy poczuć się lepiej, nabrać do siebie szacunku, czujemy się bardziej 

wartościowi, pewni siebie. 

 Zmniejsza lęk. 

 Umożliwia drugiej osobie lepsze poznanie nas. 

 

Dlaczego zachowujemy się asertywnie? 

1. Jesteśmy zadowoleni z siebie samych. 

2. Mamy szacunek dla siebie i innych. 

3. Pomaga nam to w osiągnięciu celów i realizacji potrzeb. 

4. Mniej ranimy innych. 

5. Poprawiamy wiarę w siebie. 

6. Mamy poczucie kontroli nad własnym życiem. 

7. Jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie samych i innych. 

 

Asertywność nie musi być stosowana w każdym przypadku, czasami wręcz nie należy jej stosować!!! 

Asertywność nie stanowi gwarancji sukcesu, jednak w znacznym stopniu się do niego przyczynia!!! 

 

Co ryzykujemy zachowując się asertywnie? 

1. Będziemy lubiani (lub nie) za to, że wyrażamy własne zdanie. 

2. Etykietkę człowieka idącego przez życie przebojem. 

3. Zmiany w naszych relacjach z innymi. 

4. Koszty psychologiczne i społeczne. 
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6. Model asertywnej odmowy 

1. Słowo „Nie”. 

2. Informacja o decyzji: „Nie spotkam się z tobą...”. 

3. Przedstawienie w jasny sposób motywu odmowy: „Nie spotkam się z tobą, ponieważ mam już 

zaplanowany wieczór”. 

4. Zmiękczenie: „Nie spotkam się z tobą, ponieważ mam już zaplanowany wieczór. Przykro mi.” 

 

Słowa zmiękczające: „przykro mi”, „kocham, ale nie dam”, „jest mi trudno”, uprzedzenie. 

Przykro mi: „Nie, niestety bardzo mi przykro, ale nie zgodzę się na twój urlop. Wprowadzamy nowy 

projekt i będziesz wtedy niezastąpiony”. 

Kocham, ale nie dam: „Od lat współpracujemy i zależy mi na dalszej współpracy z pana firmą, ale tej 

umowy nie podpiszę. Byłoby to sprzeczne z moimi wcześniejszymi zobowiązaniami”. 

Jest mi trudno: „Już od dawna zbierałem się żeby ci o tym powiedzieć. Teraz też jest mi trudno, serce 

mi wali, głos mi drży, ale postanowiłem ci powiedzieć, że na najbliższym zebraniu zespołu nie poprę 

twojego projektu, gdyż zasadniczo nie zgadzam się z jego głównymi tezami”. 

Uprzedzenie: „Obawiam się, że będziesz wściekły, ale nie zostanę na bankiecie. Nikt nie uprzedził 

mnie o zmianie terminu i mam już wieczór zaplanowany”. 

 

Techniki wspomagające asertywną odmowę: 

- „Zdarta płyta” – nie szukamy uzasadnień, tylko powtarzamy zdanie, które zostało powiedziane za 

pierwszym razem. 

- „Jujitsu” – stosowanie tej techniki polega na tym, że skoncentrowanej energii partnera nie 

przeciwstawiamy całej naszej mocy (kontrargumentów, polemiki), lecz uginamy się, 

pozostawiając partnera z jego własną siłą w próżni. 

- Potwierdzenie negatywne – gdy ktoś krytykuje nasze autentyczne negatywne cechy „to biurko 

jest w totalnym...”, „jesteś beznadziejnym bałaganiarzem” – „tak, to prawda, nie potrafię za 

bardzo utrzymać porządku”. 

- Mgła – technika polega na przyznaniu, że w tym, co ktoś mówi może być część prawdy: 

„Spóźniłaś się dzisiaj, zawsze się spóźniasz, nie myślisz o nikim tylko o sobie, oczekujesz, że 

zrobimy wszystko za ciebie.” – „Tak, dzisiaj się spóźniłam. Możliwe, że nie czuję się związana z tą 

pracą jak mogłabym być”. 

- Pytanie negatywne – polega na aktywnym zachęcaniu do krytyki twojego zachowania: „Będzie to 

dla ciebie trudne, prawda? Jesteś taki nieśmiały.” – „Kiedy twoim zdaniem byłem zbyt nieśmiały?” 
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7. Asertywna obrona 

Obrona przed atakiem werbalnym i przerywaniem 

„Chwileczkę, chciałbym dokończyć” albo „Pozwoli Pan, że dokończę moją myśl? Wydaję mi się to 

ważne” 

Obrona przed podniesionym tonem głosu 

Informujemy: „Pan na mnie krzyczy”, „Proszę nie zwracaj się do mnie w ten sposób, to jak do mnie 

mówisz jest dla mnie przykre”, „Proszę żebyś zmienił formę” 

Zwroty w sytuacji odmiennych poglądów: „Widzę, że różnimy się poglądami”, „A więc mamy różne 

zdania w tej sprawie”, „Nie zgadzam się z Pana opinią, mam inne zdanie w tej sprawie”, „Moim 

zdaniem...”, „Uważam, że...”, „Według mnie...” 

 

8. Asertywne reagowanie na krytykę 

 słuchaj, 

 pytaj o szczegóły, 

 pytaj o fakty, 

 nie kłóć się, 

 upewnij się, że właściwie zrozumiałeś najważniejsze zarzuty; 

 nie odpowiadaj ze złością, 

 zachowaj spokój. 

Pożądane zwroty: „Inaczej o sobie myślę”, „Mam inne zdanie na swój temat”. 

 

Nieasertwne postawy przyjmowane przez osoby krytykowane: 

1. Postawa dziecka: 

- zaprzeczanie faktom, 

- usprawiedliwianie się, 

- milczenie i strach, 

- atakowanie: „To jest pana sprawa dopilnować...”; 

- szantaż: „A pamiętasz jak sam...”; 

- groźba: „Bo pójdę i powiem...”. 

 

2. Postawa oskarżonego: 

- bronimy się, traktując zarzuty jak obiektywne dane; 

- moralizatorstwo: „Tak się nie rozmawia z ludźmi...”. 
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3 etapy zwycięskiej reakcji w sytuacji ataku werbalnego: 

1. Zatrzymanie eskalacji emocji: „Spokojne. Proszę chwileczkę poczekać, proszę dać mi pomyśleć”, 

„Zatrzymajmy się na moment”. 

2. Propozycja rozwiązania idącego w kierunku współpracy, które może być zaakceptowane przez 

obie strony. Dajemy do zrozumienia, że nie dajemy wciągnąć się w spiralę emocji np. „Nie 

zgadzam się, co do tej sprawy, ale może mimo to poszukamy rozwiązania”. 

3. Na końcu powiedzenie o swoich początkowych odczuciach: „Nie podobał mi się sposób, w jaki mi 

to pan powiedział, ale teraz jestem zadowolony ze wspólnego rozwiązania”. 

 

 

Ja robię swoje i ty robisz swoje. 

Ja nie jestem na świecie po to, 

żeby spełniać twoje oczekiwania, 

a ty nie masz obowiązku 

spełniania moich oczekiwań. 

Ty jesteś „ty” a ja jestem „ja”. 

Jeśli się spotkamy – to wspaniale. 

Jeśli nie – to trudno.   | F. Perls 

 

Załączniki: 

1. Arkusz „Mapa Asertywności”. 

2. Kwestionariusz do diagnozy agresji SABD. 

 

Literatura dodatkowa: 

Castanyer, O. (2008). Asertywność. Jak docenić samego siebie? Kraków: Wyd. eSPe. 

 

 

Opracowanie – mgr Magdalena Czernek-Malik 

 

GROWTH Gabinet Rozwoju Dziecka i Rodziny | www.psychologbielsko.eu 

Katowice 2015 


