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1. BARIERY KOMUNIKACJI
INTERPERSONALNEJ
Barierami komunikacyjnymi określamy wszystkie te elementy, które mogą zakłócać
porozumienie się nadawcy i odbiorcy komunikatu. Bariery mogą wynikać zarówno
czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych.

1.1.

Czynniki zewnętrzne

Czynniki powodujące bariery w komunikacji bywają proste, jednak nawet takie
potrafią skutecznie przerwać proces porozumiewania się. Do tego typu uwarunkowań należą
bariery o charakterze percepcyjnym, czyli związane z odbiorem na poziomie zmysłów.
W tym wypadku komunikację może skutecznie utrudnić na przykład:
hałas (głośne rozmowy czy gwar uliczny) - hałas powoduje różne objawy
psychologiczne, w tym: rozkojarzenie i widoczne pogorszenie percepcji;
medialne rozpraszacze uwagi, które znacznie zakłócają percepcję. Zaliczamy do nich
głośną muzyka, głośny dźwięk generowany z radia czy telewizora, włączonego w
trakcie rozmowy. Warto dodać, iż telewizor włączony „dla zasady” w czasie spotkania
przyzwyczajają do braku umiejętności słuchania, ponieważ dźwięk i obraz płynące z
telewizora bardzo rozpraszają uwagę, co z kolei może prowadzić do odczuwanego przez
rozmówcę wrażenia, że jest lekceważony. Podobnie jest z telefonem komórkowym, czy
komputerem;
w przestrzeni cyfrowej – awarie, problemy z odczytaniem komunikatów itp. Istnieją
także
Do

utrudnień

percepcyjnych

zaliczyc

można

również

czynniki

pogodowe

(nieodpowiednia temperatura: zimno, upał).
Inną grupę czynników zewnętrznych wyznacza organizacja przestrzeni, w jakiej
odbywa się. Wpływa ona stymulujaco na proces komuniakcji lub blokuje go. Szczególnie
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jest to istotne w relacjach służbowch. Stąd przykładowo sposób ustawienia biurka w
pokoju zwierzchnika jest ważny, gdyż wiele mówi:
o stylu sprawowania władzy przez szefa (biurko jest symbolem władzy);
o stopniu otwartości gospodarza na gości
o atmosferze, jaką szef chce stworzyc w trakcie rozmowy, a to przekłada się na relacje
między rozmówcami.
Może być kilka sposobów zakłócania komunikacji poprzez ustawienie biurka1:
1) przodem do wejścia (szef ma przed sobą drzwi) - takie ustawienie jest stosowane dla
podkreślenia reprezentatywnej funkcji urzędującego, ale też stwarza barierę między
gospodarzem i gościem. Sugeruje, że osoba siedząca za biurkiem woli zachować
dystans (towarzyszy temu często sztuczna atmosfera);
2) daleko od drzwi – takie ustawienie biurka wymusza konieczność przejścia przez całe
pomieszczenie na jego drugi koniec. Osoba przemierzająca tę odległosc może czuć się
obserwowana (jeżeli szef nie wyjdzie zza biurka, a jedynie, patrzy i oczekuje);
3) krzesło rozmówcy ustawione jest naprzeciwko okna - wówczas szef siedzący za
biurkiem ma źródło światła za sobą, co sprawia, że jego twarz jest zaciemniona, a przez
to kontakt wzrokowy jest utrudniony. Pondato światło (np. rażące słońce) z okna może
utrudniać koncentrację rozmówcy;
Ważne jest także ustawienie krzeseł:
1) krzesła żadnej ze stron nie powinny stać tyłem do wejścia, gdyż otwarcie drzwi będzie
wówczas powodować zaskoczenie osoby od tyłu, co jest niezręczne i nieraz stresujące;
2) krzesła obu stron powinny być na równym poziomie i nie powinny się zapadać. Jeżeli
bowiem gość znajdzie się niżej, zwłaszcza po usadowieniu się, poczuje dyskomfort
3) krzesła obu stron nie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie, bo taki dystans jedynie
utrudnia rozmowę.

1

Z. Waśkowski, Zarządzanie przestrzenią, [w:] H.Mruk (red.), Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 83-96.
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1.2. Czynnkiki wewnętrzne
Są wynikiem naszych emocji, przekonań, czy niedyspozycji, które prowadzą do zakłóceń w
rozszyfrowaniem komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Podstawą tych zakłóceń są
różnice w spostrzeganiu, będące wypadkową różnego poziomu wiedzy i doświadczenia oraz
sytuacji (spostrzeganie zależy od sytuacji), róznice w interpretacji postrzegania oraz
odmienne reakcje emocjonalne. Ogólnie można powiedzieć, iż bariery wewnętrzne między
innymi powodują:
1) zła interpretacja w skutek uproszenia:
schematy poznawcze (wpływają na selektywność uwagi);
schematy cech i UTO;
schematy osób (stereotypy) i etykietowanie;
Filtry poznawcze regulowane są m.in. przez:
status społeczny rozmówcy;
aktualne samopoczucie;
2) problemy psychologiczne (autoocena)
3) różnica poglądów;
4) różne stany emocjonalne;
5) frustracja, zdenerwowanie.

1.2.1.

Zła

interpretacja

komunikatu

wskutek

uproszenia
Ludzie uczą się stosować efektywne uproszczenia myślowe i praktyczne reguły
zdroworozsądkowe, które pomagają im zrozumieć rzeczywistość społeczną, ponieważ nie są
zdolni przetwarzać całej oddziałującej na nich informacji społecznej. Dlatego pobierają
tylko tyle informacji, ile potrzeba, aby zrobić to, co należy, podjąć odpowiednią decyzję,
czy wybrać adekwatną reakcję itp.
Schematy poznawcze są zorganizowanymi fragmentami naszej wiedzy o ludziach i o
sytuacjach, są to nasze uprzednie doświadczenia wiązane z jakimś rodzajem zdarzeń, osób
czy obiektów. Schematy bardzo silnie wpływają na to, co zauważamy, o czym myślimy i co
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później pamiętamy. Działają jak filtry, które odsiewają informacje sprzeczne lub niespójne z
dominującym motywem. Schematy decydują o selektywności uwagi (kiedy mamy w głowie
dany schemat, to koncentrujemy się na tych informacjach, które są z nim zgodne). Nasz
„scenariusz” wpływa na sposób interpretacji wiadomości, wspomaga ich zapamiętanie i
przywołanie ich z pamięci. Schematy zatem bardzo silnie wpływają zarówno na to, co
zauważamy, jak i co później pamiętamy (często przy przypominaniu sobie informacji
właśnie schematem uzupełniamy luki w pamięci).
Niekiedy sytuacja jest jednoznaczna i nie mamy problemu z wyborem schematu,
czasami jednak sytuacje są wieloznaczne, i nie wiadomo, który schemat zastosować.
Wówczas wybór schematu będzie zależeć od jego

DOSTĘPNOŚCI (zdarzenia

poprzedzającego, czyli ostatniego doświadczenia, które aktywizuje konkretny schemat).
Poważnym utrudnieniem w komunikacji jest koncentrowanie się jedynie na określonych
faktach zamiast na całokształcie wypowiedzi. Jeżeli słuchacz całą swoją uwagę skupia na
tym, by zrekonstruować przebieg zdarzenia, które jest przedmiotem opowieści, może nie
dostrzec innych ważnych aspektów. To właśnie schematy poznawcze wpływają na
wybiórcze skupianie uwagi na danym elemencie wypowiedzi rozmówcy. Tę barierę
komunikacyjną

dodatkowo

wzmacnia

nasza

naturalna

skłonność

do

oglądania

rzeczywistości przez pryzmat samego siebie i niska umiejętność słuchania rozmówcy.
Schematy cech nie odzwierciedlają „całych ludzi”, lecz jedynie pewne powiązania
pomiędzy oderwanymi cechami; np.
człowiek w okularach = „mądry, inteligentny”;
człowiek otyły = „ciepły”;
Najważniejszym przejawem cech człowieka są jego zachowania, które stanowią
główną postawę wnioskowania o cechach. Stąd poszczególnym cechom można przypisać
dziesiątki konkretnych, wyrażających je zachowań, np.
człowiek w okularach = „rozwiąże problem”;
człowiek otyły = „zaopiekuje się kimś”;
Odmianą schematu cech są Ukryte Teorie Osobowości /UTO/. Jest to bezwiednie
używane przekonanie o tym, jakie cechy ludzi współwystępują ze sobą nawzajem.
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Pozwalają wyciągać wnioski o dalszych cechach człowieka na podstawie cech już
zaobserwowanych, np.
człowiek mądry – jest jednocześnie jest zaradny, sprawiedliwy, uczciwy, kulturalny,
tolerancyjny,
człowiek ciepły – jest jednocześnie hojny, mądry, dobroduszny, miły, serdeczny,
odpowiedzialny.
Schematy osób, czyli stereotypy

– uproszczenia dotyczące grup społecznych,

zawodowych, jednostek;
Stereotypy- uogólnienie odnoszące się do grupy osób polegające na tym, że członkom
danej grupy przypisujemy identyczne cechy niezależnie od rzeczywistych różnic między
nimi. Dzielimy jakby osoby na grupy ze względu np. na płeć, religię, rasę, zawód czy nawet
kolor włosów.
Etykietowanie (naznaczanie społeczne) to inaczej, stygmatyzacja, czyli proces
polegający na nadawaniu określeń jednostkom albo grupom społecznym, wskutek czego
zaczynają oni zachowywać się zgodnie z przypiętą im „etykietką”. Stygmatyzacja bardzo
często pozostaje na usługach stereotypizacji. Cechy i zachowania zawarte w etykiecie
pochodzą z uprzedzeń, niesprawdzonych mitów, a nie z rzetelnej i zweryfikowanej wiedzy o
danej osobie. Nadawanie społecznych etykiet zazwyczaj polega na przypisywaniu
negatywnych określeń i służy deprecjonowaniu jednostek. Raz przypiętej etykiety trudno się
pozbyć, gdyż człowiek został percepcyjnie skategoryzowany, „zaszufladkowany”.
Wszystko, co służy zaprzeczeniu etykiety i tak zostaje zinterpretowane jako potwierdzające
słuszność naznaczenia społecznego.
Stygmatyzacja to rodzaj skrajnej blokady komunikacyjnej i percepcyjnej oraz przykład
tego, jak daleko sięgają ludzkie skłonności do zniekształcania rzeczywistości, by była ona
zgodna z dotychczas wypracowanymi schematami poznawczymi.
Posiadanie etykiet pozwala szybciej orientować się w świecie. Niestety, stygmatyzacja
może zwrotnie oddziaływać na ludzi obdarzonych etykietą i bardzo ich krzywdzić. Dana
osoba, której przypięto daną „etykietkę”, z czasem zaczyna się z nią utożsamiać i wierzyć,
że prezentuje cechy charakterystyczne dla danej etykiety. Zaczyna zachowywać się zgodnie
z treścią stygmatu, spełniając oczekiwania otoczenia.
5
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Wszyscy mamy swoje filtry poznawcze, przez które oceniamy rzeczywistość.
Zależą one od naszego wychowania, naszych przekonań, naszej samooceny i poczucia
własnej wartości. Negatywny filtr poznawczy nie pozwala nam dostrzegać wielu ważnych
elementów i bardzo wpływa na subiektywny (również negatywny) odbiór rzeczywistości.
Pozytywny, zbyt nasycony wybujałym optymizmem filtr, również nie pozwala na
prawidłową ocenę komunikatów werbalnych i pozawerbalnych. Te filtry - różne u
poszczególnych osób, w różny sposób zniekształcają przekaz zawarty w wypowiedzi pogłębiają bariery, które uniemożliwiają prawidłowe porozumiewanie się między ludźmi.
Do swoistych filtrów, przez które przenika wypowiedź zanim zostanie odkodowana
w umyśle słuchacza, należą miedzy innymi:
status - chętniej słuchamy osób o wysokim statusie społecznym niż tych, których status
jest niski. Jeżeli rozmówca posiada określone atrybuty wskazujące na wysoki status
społeczny wówczas poświecimy mu więcej uwagi, okażemy więcej uprzejmości i
chętniej zgodzimy się z jego poglądami. W sposób diametralnie inny będziemy
traktować osobę, której status społeczny jest niski;
samopoczucie- sposób patrzenia na życie w dużej mierze zależy od uwarunkowań
psychologicznych. Wartości, poglądy, cele wyznaczają ogólne i relatywnie stałe ramy
natomiast stan psychofizyczny doraźnie zmienia sposób postrzegania zdarzeń.

1.2.2. Problemy z samym sobą
Osądzanie ma swoje źródło w wewnętrznym lęku i bardzo niskiej samoocenie. Jest
to zewnętrzny sygnał wewnętrznych, głębszych problemów z psychiką. Najczęściej pojawia
się w sytuacji konfliktu wewnętrznego: żeby nie dotknąć własnych trudnych emocji, łatwiej
jest skierować uwagę na niedoskonałości innych (a więc taki, które, według nich, znajdują
na zewnątrz). W tym przypadku osądzając innych ludzie chwilowo obniżają swoje napięcie
wewnętrzne, spowodowanej brakiem akceptacji siebie.
Czasami osądzanie związane jest z innym deficytem psychiczny, któremu
towarzyszą silne uczucia zazdrości i zawiści. To właśnie one prowadzą do osądzania.
Komuś może wydawać się, że nie jest w stanie osiągnąć czy mieć czegoś, co ma ktoś inny. I
dlatego osądza udając, że jest to coś złego, a nie nieosiągalnego i budzącego ogromna
tęsknotę.
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Osądzanie jest typowe dla perfekcjonistów, którzy są okrutni dla samych siebie, bo
nieustannie siebie osądzają i odrzucają, ale też dla innych, których również osądzają.
Perfekcjonizm jest w istocie kontrolą pod którą kryje się lęk. Dlatego potrzebne są struktury,
trzymanie się w ryzach i próby zaspokajania najwyższych oczekiwań. A osądzanie jest
dobrym narzędziem osiągniecia celu.
Kiedy osądzamy, nie jest możliwe przyjęcie perspektywy rozmówcy. Każdy jego
komunikat jest filtrowany przez nasze własne widzenie rzeczywistości. Osąd zazwyczaj jest
silnie nacechowany emocjonalnie, ponieważ jego celem jest wartościowanie rozmówcy.
Oceniamy wygląd, ton głosu, dobór słów.
Osądzanie może przybierać różne formy:
krytykowania: Czy ty nigdy nic nie rozumiesz?
obrażania: Wszystko przez to, że ci się nie chciało tego zrobić
orzekanie: No tak, ciebie to w ogóle nie interesuje
chwalenie kogoś w celu manipulacji: Świetnie ci idzie, jeśli postarasz się jeszcze
trochę, na pewno to skończysz
Komunikaty tego typu sprawiają, że rozmówca czuje się atakowany i odpowiada obronnie,
bądź wycofuje się z dalszej komunikacji. Specyfiką osądu jest wartościowanie emocjonalne
– osąd zawiera emocje i takie budzi u odbiorcy. Większość ludzi jest w stanie wyczuć
fałszywy ton, czy próbę manipulacji. Na tym tle osądzanie skutecznie zamyka komunikację,
Decydowanie za innych jest kolejna bariera, której często nie dostrzegamy.
Pozwalamy zazwyczaj podejmować decyzje w rolach zawodowych i przyjmujemy do
wiadomości polecenia od przełożonych. W życiu codziennym, przy wyrównanych rolach,
decydowanie za kogoś, nawet jeżeli jest przejawem troski i chęci pomocy, stanowi barierę
komunikacyjną. Decydując za kogoś uzależniamy od siebie tę osobę. Typowe formy takich
barier to:
rozkazywanie: „Masz natychmiast wrócić to zrobić!
grożenie: Będę musiał wyciągnąć konsekwencje z Twojego zachowania
moralizowanie: Dobrze wychowana młoda osoba nie zachowuje się w ten sposób
zasypywanie pytaniami: Gdzie się podziewasz?
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1.2.3.

Różnica poglądów

Na efektywność komunikacji mają wpływ również różnice w poglądach, będące z reguły
wynikiem różnych sposobów postrzegania rzeczywistości, odmiennych doświadczeń oraz
sytuacji życiowych, odmiennych systemów wartości czy poziomów intelektualnych.
Komunikacja będzie znacząco utrudniona wówczas, gdy nadawca i odbiorca to osoby w
różnym wieku, o innym wykształceniu, umiejętnościach, wiedzy, dojrzałości psychicznej i
emocjonalnej, wykonujący różne zawody i obracający się w innych środowiskach.
Najbardziej niekomfortowa sytuacja pojawia się jednak, gdy obie strony wywodzą się z
odmiennych kręgów kulturowych. Obie strony mają prawo różnić się w poglądach, jednak
trzeba pamiętać, że rozmówca może mieć trochę racji. Warto zatem przyjmować argumenty
drugiej strony, wnikliwie je analizując. W przeciwnym wypadku różnica poglądów może
rodzić upór jednej ze stron, o którym świadczy:
odporność na argumenty;
koncentracja na poszukiwaniu własnych argumentów;
powtarzanie tych samych stwierdzeń;
utrzymywanie poglądu niezależnie od otrzymania nowych informacji.

8
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1.2.4. Odmienne stany emocjonalne
Emocją określamy uczucie, jakie jest w nas i jego wyraz, jaki pojawia się na zewnątrz.
Na stan emocjonalny skąłdają się cztery komponenty:
subiektywny - to, co my odczuwamy, na przykład strach, radość, lęk, szczęście;
fizjologiczny - czyli jak na emocję reaguje nasze ciało, co się dzieje z naszymi
mięśniami, tętnem, temperaturą ciała, poceniem się, wydzielaniem hormonów;
poznawczy - czyli jak na emocję reaguje nasz umysł, jak ją ocenia, jako pozytywną czy
negatywną i czy jest w stanie ją kontrolować, a jeśli tak, to w jakim stopniu;
behawioralny - czyli jak się w reakcji na emocję zachowamy, uciekniemy,
zaatakujemy, zaczniemy się śmiać czy płakać.
Na podstawie tych komponentów można stwierdzic, iż emocje są zjawiskiem
złożonym, gdyż dotyczą nie tylko odczuć, ale także reakcji, w tym reakcji fizjologicznych,
np. niektórym może wydawac się, iż panują nad emocjami, ale zdradza ich drżenie rąk,
zaczerwienienie lub jąkanie się. Jednak stany emocjonalne mogą być jeszcze abrdziej
skomplikowane. Odmienne emocje mogą występować bezpośrednio jedna po drugiej lub
jednocześnie. Stąd wiele osób nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jakie emocje odczuwa w
danej chwili, w reakcji na określoną sytuację.
Musimy być zdolni do skutecznego komunikowania z innymi naszych odczuć
emocjonalnych i musimy umieć rozszyfrowywać odczucia innych. Jeśli np. potrafimy
zasygnalizować , że rozgniewaliśmy się na kogoś i możemy stać się agresywnymi , to często
możemy powstrzymać tę osobę od robienia tego co nas drażni bez uciekania się do otwartej
agresji. Z drugiej strony, jeśli potrafimy zakomunikować innym, że czujemy się smutni i
bezradni, to zwiększamy nasze szanse uzyskania od nich pomocy. Podobnie dzięki
umiejętnościom odczytywania przejawów emocji u innych możemy przewidywać
dokładniej, kiedy się do nich zbliżyć a kiedy ich unikać, kiedy reagować łagodnie lub ostro2.
Naruszone, urażone, niedocenione są pierwotnym tłem i głównym źródłem większości
nieporozumień. Sprawy wokół których toczą się spory, służą jedynie za pretekst konfliktu
rozgrywającego się w sferze emocji. Różne kwestie mogą poruszać te same stany uczuć.
2

Według Paula Ekmana, wybitnego badacza ekspresji mimicznej, wszyscy ludzie stosują i rozumieją ten sam
„język twarzy”. Ekman i jego współpracownicy udowodnili to, co jako pierwszy głosił Darwin – że ten sam
zbiór ujawniających emocje wyrazów twarzy jest uniwersalny dla całego gatunku ludzkiego, przypuszczalnie
dlatego, że są one wrodzonymi komponentami naszego dziedzictwa ewolucyjnego.
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Może za tym kryć się naruszenie poczucia własnej wartości, urażona duma, brak szacunku
dla naszego zdania itd. Ponadto człowiek agresywny wyraża swoje emocje i przekonania nie
biorąc pod uwagę innych ludzi. Często świadomie stara się zadać ból innym.
Umiejętność poradzenia sobie z własnymi, negatywnymi emocjami

pozwala w

dostatecznym stopniu zadbać o siebie samego i zachować potrzebną miarę optymizmu. Z
trudności w radzeniu sobie z emocjami wynika cała współczesna patologia społeczna.
Również niepowodzenia w pracy mają to samo źródło.

W większości przypadków to

emocje a nie umiejętności wymagają uporządkowania, aby można było na powrót zacząć
radzić sobie z pracą.
Emocjonalnie trudną sytuacją jest krytyka (zarówno wygłaszanie uwag krytycznych,
jak i radzenie sobie z krytyką), ponieważ zawsze niemiłe są złośliwe uwagi, czy sytuacje,
w których ktoś przedstawia nas w złym świetle. Ludzie boją się krytyki, ponieważ
stosunkowo często przybiera ona postać krytykanctwa, a zatem niesłusznego i
nierzeczowego

krytykowania,

będącego

często

wyrazem

skłonności

do

takiego

krytykowania. Jednak w załoze krytyka powinna nieść pozytywne elementy (osoba
komentująca nasze zachowanie, wytwory naszej pracy, itp. najczęściej chce naszego dobra),
a zatem jest naszym głosem doradczymi.
Wyrażanie krytki
Dla wielu osób wyrażanie krytyki jest bardzo trudne i dlatego unikają krytykowania,
znosząc czyjeś niepożądane zachowanie . Dzieje się tak z kilku względów:
niechęci do sprawiania komuś przykrości;
niechęci do utraty czyjejś sympatii i często silnego dążenia do bycia lubianym;
obawy przyd utratą panowania nad sobą i przedstawienia siebie w złym świetle;
dążenia do unikania konflikrtów.
Powyższe obawy mogą stać się faktami, jeżeli – wygłaszajac uwagi krytyczne –
będziemy przyjmowac jedną z w dwóch ról3, które mają charakter blokujący rozmówcę,
gdyż wzbudzają negatywne emocje:
mentora:
3

P.M. Monti, D.B. Abrams, R.M. Kadden, N.L. Cooney, Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu –
Przewodnik po treningu konstruktywnych zachowań, Warszawa 1994, s. 70-81.
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o który rozkazuje i nakazuje, np.:przestań zwalać odpowiedzialnośc na innych!
zacznij w końcu pracować! zrób to natychmiast!;
o który grozi, np. zobaczysz, źle skończysz!, jak tak dalej pójdzie, zwolnie cię!;
o który moralizuje, np. ja na twoim miejscu…),
o który narzuca np. musisz…, masz to zrobic ,
o który robi wykłady
o który poucza, np. lepiej być zrobiła …;
o który sarkastycznie obraca problem w żart, np. przesadzasz jak ogrodnik na wiosnę
sędziego:
o

który poniża rozmówcę (często nadając mu etykiety)

o który obwinia, np. zachowujesz się jak ostatnia łamaga!,
który stawia diagnozy np. wykręcasz się od wykonania każdego zadania,

o

Jednak istnieją przynajmniej dwa istotne powody, dla których warto wyrażać krytykę
(ale w sposób konstruktywn):
1) mówiąc komuś o jego uciążliwym zachowaniu (np. że stale przerywa innym, spóźnia
się, nie zwraca pożyczonych rzeczy itp.), można oddać tej osobie przysługę, jeżeli nie
była świadoma swego zachowania (a zatem sama nie mogła zredukowac zachowania,
które irytuje otoczenie);
2) stałe unikanie wyrażania krytyki rodzi napięcie w relacjach interpersonalnych (brak
swobody w tych relacjach), które może przerodzić się we frustrację lub urazę.
W komunikacji interpersonalnej stosowane są dwa podstawowe rodzaje krytyki:
konstruktywna krytyka (lub asertywna) – przedmiotem krytyki jest zachowanie, a nie
osoba, a formą: opisywanie odczuć wobec czegoś/kogoś i informowanie o poządanym
kierunku zmiany tego zachowania;
destrukcyjna krytka (lub agresywną) -

przedmiotem krytyki jest osoba, a nie

zachowanie. W takim przypadku krytyka nie jest adekwatną reakcją na niepożądane
zachowanie, jest bowiem wyrazem stanu emocjonalnego mówiącego.
W celu wyrażenie krytyki warto jest stosować pewne zasady:
11
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wyciszenie się, aby nie wzmagać negatywnych emocji i nie blokować rozmówcy na
początku rozmowy;
sformułowania krytyki w kategoriach własnych odczuć, a nie prawdy obiektywnej;
krytyka powinna dotyczyć zachowania, a nie osoby;
krytyka powinna być poparta konkretami (np. jakiej konkretnej zmiany w
zachowaniu oczekujemy);.
warto być przygotowanym do negocjowania kompromisu;
należy starać się, aby wyrażajac krytykę ton głosu był spokojny, ale stanowczy.
Szczególnie ważna jest konkretność w wypowiedzi, gdyż ogólnikowe uwagi niczemu
nie służą, np.
zamiast - już trzeci raz w tym tygodniu spóźniłeś się do pracy!!!
lepiej powiedzieć - już trzeci raz w tym tygodni spóźniłeś się do pracy; mam nadzieję,
że to się zmieni i nie będzie dalej rzutowało na Twojej pracy”
i dookreślić, jakie zmiany w zachowaniu są oczekiwane i w jakim czasie powinny one
nastąpić (aby uniknąć niedomówień) - liczę, że od dziś tego typu sytuacje nie będą
miały miejsca;
warto też od razu poinformować o konsekwencjachw przypadku niezastosowania się do
reprymendy - jeżeli to się nie zmieni, stracisz szansę na awans.
Przyjmowanie krytyki - radzenie sobie z krytyką4
Krytyka może być miażdżąca do osób, które cechuje przekonanie, że inni są nieomylni
w ocenach i że zawsze mają rację, co z kolei może pogłębiać poczucie niskiej wartości u tej
osoby i zniechęcić ją całkowicie do modyfiakcji w własnego zachowania (a zatem krytyka
nie przyniesie spodziewanego rezultatu. Jednak nawet dla osób, które zwykle nie przyznają
się do tego typu przekonań, przyjmowanie krytyki z wdziękiem jest jedną z najtrudniejszych
rzeczy, pomimo że otwartość na krytkę może wartościową okazją do nauczenia się czegoś o
sobie. Ponadto przyjmując krytykę w sposób pozytyny nie tylko unikamy niepotrzebnych
kłótni, ale też dajemy innym do zrozumienia, że liczymy się z ich punktem widzenia.
Natomiast osoba reagująca na krytykę złością zniechęca osoby ze swojego otoczenia do
takiej otwartości, co może w przyszłości prowadzić do negatywnych konsekwencji.
4

Zob. G Lindenfield, Asertywność, Wyd. Ravi, Łódź 1994; B.Hare, Bądź asertywny. Wyd. Ravi, Łódź 1999
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Będąc krytykowanym warto jest pamiętać o następujących zasadach:
nie należy zachowywać się defensywnie – wykłócanie się, obrażanie, szukanie odwetu
to formy agresywnej obrony przed napaścią;
nie należy przyjmować postawy obronnej i z góry zakładać, że krytykant ma jedynie złe
zamiary (by zachować spokój powinno się głęboko oddychać oraz postarać się
spróbować spojrzeć na siebie z boku);
nie należy zmieniać tonu rozmowy na żartobliwy, będzie to jedynie oznaką strachu i
braku umiejętności zmierzenia się z problemem;
należy zachować spokój, dając tym samym do zrozumienia, że słucha się osoby
krytykującej nas z całkowitą powagą (takim zachowaniem osoba krytykowana
potwierdza, że potrafi zdystansować się do własnej osoby);
należy patrzeć rozmówcy w oczy, uciekanie wzrokiem jest oznaką strachu, braku
szacunku lub znudzenia;
należy spróbować zrozumieć kierowaną do siebie krytykę (w przypadku braku
umiejętnosci szybkiej odpowiedzi na stawiane zarzuty, najlepiej jest przełożyć
rozmowę na późniejszy termin tak, aby mieć czas na przemyślenie usłyszanych słów);
warto jest znaleźć w krytyce arguemnty, z którymi można zgodzić się;
warto zadawać pytania, aby lepiej zrozumieć, czego konkretnie dotyczy krytyka.
Rozmowę, w której

jesteśmy krytykowani, warto jest zakończyć przykładowo w

następujący sposób:
dziękuję za uwagi, nigdy tak nie myślałam, przemyślę to;
dziękuję za informację, ale pozwól mi myśleć tę sprawę;
dziękuję, że zwróciłeś mi uwagę, muszę robić to nieco uważniej

1.2.5.

Zdenerwowanie, gniew, frustracja, agresja

Frustracja pojawia się zawsze, gdy na próżno staramy się osiągnąć cel (zaspokoić
potrzebę). Nie zawsze prowadzi do agresji Na ogół wywołuje złość czy irytację, jedynie w
sprzyjających okolicznościach - zachowania agresywne.
13
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wzrasta ze względu na:
oczekiwanie na cel;
bliskość celu – im bliższy, ale nieosiągalny, tym frustracja silniejsza;
odczucie niesprawiedliwości - im większe poczucie niesprawiedliwości, tym
frustracja silniejsza;
bezpośrednią prowokację i odwet.

Efektem frustracji jest spadek kontroli emocji

Trudny rozmówca – agresywny rozmówca
Niektórzy ludzie częściej niż inni stają się agresywni w rozmowie. Dotyczy to
szczególnie osób niepewnych siebie, które w trakcie rozmowy szybko tracą poczucie
własnej wartości. Wówczas krzyk, agresja są formą zastraszenia rozmówcy. Człowiek,
który nie ma poczucia własnej wartości, staje się:
nierozważny;
zwraca na siebie uwagę (podniesionym głosem);
swój brak uznania chce często kompensować przez nacisk, siłę (stąd agresja);
jest bardzo wrażliwy (stąd wybuch z byle powodu).
Jednak często rozmówca jest prowokowany do agresywnych zachowań (nawet spokojny
rozmówca może stać się agresywny). Dzieje się tak wówczas, gdy:
jest zbywany (gdy bagatelizuje się jego problem lub gdy zwalniamy się od
odpowiedzialności wymówką: ja tylko wykonuję polecenia, proszę pytać kierownika);
nie otrzymuje jednoznacznej odpowiedzi
gdy czuje się niesprawiedliwie obwiniany;
gdy czuje się obarczny odpowiedzialnoscią.
W dwóch ostatnich przypadkach mamy do czynienia z toksycznym przekazem.
Obwinianie polega na wyrażaniu komuniaktów, które mają z rozmówcy A (będącego
agresywnym partnerem) przenieść na rozmówcę B winę za agresję rozmówcy A. Do
komunikatów tych należy, np. wkurzasz mnie lub przez ciebie pomyliłem się!
14
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Jest to jedna z najbardziej szkodliwych form komunikacj, która prowadzi do:
wywoływania poczucia winy u drugiego rozmówcy;
obniżania jego poczucia wartości;
zmuszania, poprzez pewnego rodzaju szantaż emocjonalny, do zachowania zgodnie z
myślą mówcy, itd.
Zdecydowana większość ludzi ma możliwość kontrolwoania własnych stanów
emocjonalnych, a przez to ponosi za nie pełną odpowiedzialność (chociaż zdarzają się
rzadkie przypadki uszkodzeń mózgu, prowadzące do braku umiejętności kontroli).
Podstawą tokstycznego komunikatu są fałszywe z gruntu założenia:

Poprzez akceptację takiego zachowania ze strony innych i uleganie im tak naprawdę
umacniamy dane osoby w ich ograniczeniach. Zachowania te pozwalają im na uniknięcie
negatywnych konsekwencji ich własnych zachowań, oczywiście kosztem osób w ich
otoczeniu.
Do charakterystycznych cech osób, komunikujacych się w sposób toksyczny, należą:
myślenie czarno-białe: możliwe jest tylko tak albo nie (albo mi ustąpisz, albo jesteś
moim wrogiem);
reguła stałości: nic nie może być tymczasowe albo przejściowe (dana porażka lub
kłótnia, która miała miejsce 20 lat temu, wciąż będzie miała znaczenie, nawet jeśli od
tego czasu sytuacja zmieniła się o 180 stopni;
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katastrofizm: rozbudowywanie znaczenia drobnych wydarzeń ponad wszelkie
proporcje;
znajomość "prawdy": (znam prawdę, znam twój charakter osoby, niezależnie od faktów);
robię to dla twojego dobra: to działanie może być niechciane lub nawet szkodliwe, ale
rozmówca musi wyrazić wdzięczność albo zostać ukarana poczuciem winy lub agresją;
łapanie za słówka: wykorzystywanie jakiekolwiek sprzeczności lub nieścisłości w
wypowiedziach;

2.

CZYNNIKI DOBREJ
KOMUNIKACJI

Osoba, która potrafi kontrolować własne emocje, nie poddaje się łatwo manipulacjom i
naciskom innych, potrafi jasno zakomunikować jakie są jej oczekiwania i pokazać, jak chce
być traktowana, ale też potrafi słuchac i reagować na odbierane komuniakty to pożądany
rozmówca, a jego umiejętności spoęłzne można sprowadzić do asertywnosci i aktywnego
słuchania.

2.1. Asertywność
Asertywność to:
prawo do dokonywania własnych wyborów,
prawo do mówienia „NIE”,
prawo do mówienia TAK, czyli wyrażania swoich potrzeb
Jednak wiele osób zamiast asertywności przyjmuje postawę pasywną (bierna, uległą) lub
agresywną, które mogą prowadzić do konfliktów..
Postawa pasywna
Przejawia się nadmiernym respektowaniem praw innych osób i pomijaniem,
spychaniem, zagłuszaniem własnych. Osoby uległe nie wyrażają swojego zdania, jeśli jest
ono sprzeczne z tym, co mówi rozmówca lub są skłonne do zmieniania go. Osoby uległe
16

dr Dorota Frasunkiewicz, Komunikacja interpersonalna …

rzadko kiedy o coś proszą, bo są pewne, że inni im odmówią, natomiast zawsze spełniają
prośby otoczenia. Nie potrafią przyjmować pochwał, są wtedy zawstydzone i zakłopotane.
Same natomiast chętnie chwalą innych, ale nadmiernie się krytykują, wyolbrzymiają swoje
wady, a pomijają zalety. Nie potrafią krytykować, za to krytykę własnej osoby przyjmują
bez sprzeciwu.
Postawa agresywna
Jest to chęć dominacji nad innymi, stawiania na swoim, udowadniania, że zawsze
ma się rację. Osoby agresywne w przeciwieństwie do uległych przedkładają własne prawa,
potrzeby i pragnienia, nad prawami, potrzebami i pragnieniami innych. Osoby agresywne
nie wyrażają swojego zdania, lecz narzucają je innym. Ich prośby są raczej rozkazami i
wyrażając je, nie biorą nawet pod uwagę, że ktoś może odmówić. Same czują się dotknięte i
niemile zdziwione, gdy ktoś je o coś prosi. Zazwyczaj nie starają się spełniać próśb ludzi.
Odmawiają prawie zawsze, natomiast nie tolerują odmów ze strony innych. Domagają się
pochwał, lecz same są w nich bardzo oszczędne. Krytykują wszystko i wszystkich, nie
akceptując krytyki własnej osoby.
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Ani postawa pasywna , ani ageresywna nie sprzyja budowaniu prawdziwych więzi
międzyludzkich i prawdziwej komunikacji interpersonalnej. Żadna z nich nie pomaga w
nawiązywaniu i utrzymywaniu udanych relacji z najbliższymi, współpracownikami czy
podwładnymi. Postawą, która pomaga osiągnąć satysfakcję w kontaktach z ludźmi jest
asertywność. Osoby asertywne potrafią wyrazić swoje prośby bez skrępowania, ale biorą
pod uwagę fakt, że ktoś może im odmówić. Nie czują się tym urażone i same spełniają
prośby innych, jeśli nie koliduje to z ich własnym interesem, potrafią natomiast odmówić
uczciwie jeśli nie chcą czegoś zrobić.
Często nie docenia się faktu, iż osoby asertywne potrafią przyjmować zarówno
krytykę jak i pochwały własnej osoby, ponieważ znają swoje plusy i minusy.
Przyjmowanie krytyki zostało już omówione, ale równie trudną sztuką okazuje się
mówienie i przyjmowanie komplementów5.
Prawienie komplementów
Każdy wie, że dobre słowa mają wielką moc. Jednak komplementy należy prawić z
dużą ostrożnością tak, aby nie wprawiać rozmówcy w zakłopotanie czy wręcz zażenowanie.
kontekst: wiarygodność komplementu – lepiej nie prawić komplementów, jeżeli
chcemy o coś prosić drugą stronę, bo zostanie uznane to za pochlebstwo (pochlebstwo
jest jak łapówka, którą daje się przed załatwieniem sprawy). Zupełnie inaczej te same
słowa zabrzmią później. Komplement będzie bardziej wiarygodny, jeżeli zostanie
odebrany, jako wyraz wdzięczności, docenienia (najlepiej jednak jest prawić
komplementy bez konkretnego celu);
przedmiot komplementu (co można chwalić) - każdemu jest miło, gdy dostrzegany
jest jego pozytywny wygląd (wzrasta poczucie atrakcyjności własnej), ale jeszcze lepiej
wpływa na ego docenianie cech i umiejętności.;
forma komplementu – komplementy mogą być różne w sposobie ich wyrażania:
o proste i stosunkowo neutralne, będące stwierdzeniem faktu, dotyczącego wyglądu
(np. masz ładną sukienkę), cech (np. jesteś miły) lub umiejętności, (np. dobrze
5

M. Czarnawska, Jak mówić komplementy. Psychologia pozytywnej komunikacji, GWP, Gdańsk 2009
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pracujesz). Takie komplementy są bezpieczne (nie wprawią nikogo w zbyt duże
zakłopotanie; nie zostaniemy posądzeni o przesadę), ale też mogą być odbierane
jako zbyt bezosobowe (każdy może być miły) i ogólnikowe. Proste komplementy
sprawdzają się wówczas, gdy słabo znamy rozmówcę;
o wzmocnione pochwały, z dodaną oceną, którą wyrażamy nasz stosunek do
wyglądu rozmówcy (np. bardzo ładnie wyglądasz w tej nowej sukience), bo nie
każdy musi wyglądać w tej sukience równie dobrze. Odnośnie komplementowania
cech charakteru, to można je wzmocnić wyjaśniając, dana osoba jest miła lub
pracowita (np. jesteś taki miły, bo chętnie mi pomagasz, świetnie pracujesz: jesteś
nie tylko dokładny, ale i szybki). Takie pogłębione pochwały cieszą dużo bardziej
niż te rzeczowe;
o bardzo wzmocnione pochwały, odwołujące się do uczuć, kiedy skupiamy się na
własnych odczuciach (np. podobasz mi się w tej sukience, lubię przebywać z tobą –
jesteś taki miły i radosny, podziwiam cię jak świetnie radzisz sobie w pracy)
Pochwały wzmocnione osobistymi wrażeniami są najmilsze i najbardziej cenione
pod warunkiem, że nie będą zbyt przesadzone (wówczas komplement, zamiast
ucieszyć, wzbudzi podejrzenie o nieszczerość).
charakter komplementów - istnieją jeszcze specjalne rodzaje pochwał, adresowane do
pewnych grup osób, bowiem nie wszystkim możemy prawić takie same komplementy:
o osoby nieśmiałe – dla nich najlepsze będą tzw. komplementy potencjalne: są to
specjalne,

subtelne komplementy,

umiejscowieniu

pochwały

w

które mniej peszą.

przyszłości,

Polegają one

sformułowaniu

jej

w

na

trybie

przypuszczającym (np. wyobrażam sobie, jak dobrze by ci było w garniturze,
podejrzewam, że prześlicznie wygląda pani w tańcu);
o osoby niedowartościowane - dla nich najlepsze będą pochwały ukryte, mówione
nie wprost tak, aby trudno im było je zanegować (np. nie mam z kim porozmawiać
o książkach i filmach, a z tobą mogę);
o osoby nieśmiałe i niedowartościowane – ciekawa metodą jest też chwalenie
poprzez negatywne odniesienie polega na stwierdzeniu, że ktoś jest od nas lepszy
w jakieś dziedzinie (np. rewelacyjnie to robisz, mnie się tak nie udaje)
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Przyjmowanie komplementów
Niestety, ludzie dosyć nieufnie podchodzą do komplementów, ponieważ często
obawiają się, że ich autor ma ukryte intencje i próbuje nimi manipulować za sprawą
pięknych słówek. Inni z kolei uważają, iż w dobry tonie jest zaprzeczenie komplementom
(bo należy być skromnym). Dlatego do typowych reakcji na komplementy należy:
deprecjonowanie tematu;
zbycie pochlebstwa ciszą;
zmiana tematu (w myśl zasady: najlepsza obroną jest atak)
Jak zatem można przyjmować komplementy?
uśmiech zamiast ucieczki i proste dziękuję. Można też zrewanżować się podobnym
komplementem;
wyrażenie emocji – dobrze jest powiedzieć o swoich uczuciach związanych z
komplementem (np. cieszę się, że to zauważyłeś, miło mi, że doceniasz moją pracę);
pochwalenie siebie (oczywiście z wyczuciem) - przyznanie, że również sami z siebie
jesteśmy zadowoleni ( np. ja też jestem dumna z tego raportu – włożyłam w niego wiele
pracy lub też uważam, że mój projekt powinien spodobać się klientowi), bo jak napisał
Nathaniel Branden6: w systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego, bardziej
decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach niż szacunek, którym darzy
on samego siebie.
Warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są moje mocne strony, a wówczas
komplement nie będzie nas peszyć. Jednak ludzie bardzo rzadko zadają sobie to pytanie.
Na koniec warto dodać, iż bywa, że komplementy wydają się na wyrost, gdy trafią w
nasz czuły punkt, przez co odbierzemy komplement jako nieprawdziwy. Przykładowo ktoś
pochwali twoją figurę, a ty uważasz, że jest okropna (chciałoby się wtedy odpowiedzieć:
chyba żartujesz!), wówczas warto zareagować następująco: nawet nie wiesz, jak miło to
słyszeć. Wyobraź sobie, że ja nie cierpię swojej figury. Z drugiej strony komplementy leczą z
kompleksów, wiec może warto spojrzeć na siebie oczyma innych.

6

N.Branden, 6 filarów poczucia własnej wartości, Wydawnictwo Feeria (seria: Psychologia i dusza), Łódź
2008
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I wreszcie bywają też nieudane komplementy, np. ma pani swoje lata, ale figura jak u
nastolatki. Wówczas najlepiej jest okazać rozmówcy wyrozumiałość zbagatelizować sprawę
lub obróci w żart np. dbam o kondycję. Cieszę się, że to widać.

2.2. aktywnego słuchania
Podstawowe dwa werbalne instrumenty komunikacyjne umożliwiające uważne
słuchanie.
1) zadawanie pytań
pytania zamknięte – zaczynają się od słowa „czy”; rozmówca odpowiada na nie „tak, „nie”
„Czy mógłbyś powiedzieć mi coś więcej na ten temat?”

- zmuszają rozmówcę do

precyzyjnej odpowiedzi, porządkują wypowiedź naszego rozmówcy;
pytania otwarte – wszystkie pozostałe pytania: „co?”, „jak?”, „kiedy?”, „gdzie?”,
„dlaczego?”; należy
2) parafrazowanie – rodzaj podsumowania wypowiedzi naszego rozmówcy własnymi
słowami - dzięki parafrazie:
odbiorca sprawdza, czy dobrze zrozumiał wypowiedź nadawcy;
dla nadawcy – dowód, że rzeczywiście słuchano go;
Na końcu parafrazy powinno się znaleźć krótkie pytanie: „Czy tak?”, które da rozmówcy
możliwość sprostowania. Reasumując: parafraza polega na powtórzeniu części wypowiedzi
osoby, z którą rozmawiasz, w celu lepszej komunikacji. Jeśli stosowana jest umiejętnie i
niezbyt nachalnie, znacznie poprawia komunikację interpersonalną. Chcąc sparafrazować
czyjąś wypowiedź warto zastosować zwroty typu: Czy dobrze zrozumiałem, że…; Czy
mówiąc…, miałeś na myśli to, że…?

2.3. Bariery utrudniające słuchanie
Bariery te sprowadzają się do do czynników wewnetrznych, ale przypomnijmy
najważnhiejsze blokery prawdziwego słuchania:
filtrowanie – słuchamy wybiórczo, filtrujemy informacje
porównywanie – oceniamy czy porównujemy siebie z rozmówcą
skojarzenia – treść wypowiedzi rozmówcy wywołuje skojarzenie, w które się
zagłębiamy
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przygotowywanie odpowiedzi – myślimy, co za chwilę odpowiedzieć, choć staramy się
wyglądać na zainteresowanych
domyślanie się – usiłujemy zgadnąć, co rozmówca ma "naprawdę" na myśli
osądzanie – w trakcie rozmowy osądzamy i reagujemy schematycznie
utożsamienie się – cokolwiek mówi rozmówca, odnosimy do własnego życia i
osądzamy w kontekście własnych doświadczeń
udzielanie rad – słuchamy tylko początku, szukając rady dla rozmówcy
sprzeciwianie się
o gaszenie – wygłaszamy sarkastyczne uwagi, które zniechęcają rozmówcę do
kontynuowania rozmowy
o dyskontowanie – słyszymy komplement i wyliczamy wszystko co może
obniżyć jego wartość
przekonanie o swojej racji – podnosimy głos, atakujemy, by obronić własne stanowisko;
przejawia się w tym niezdolność do przyjmowania krytyki, i brak zgody na inny punkt
widzenia
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