
Wychowanie do życia w rodzinie – Ib HOT/TPS  

Temat: Słucham i rozmawiam. 

Komunikacja jest jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój miłości i więzi w 

małżeństwie, czyli na powodzenie związku. 

Komunikacja: 

- wymiar werbalny – słowa 

- wymiar niewerbalny – gesty, postawa ciała, ton głosu 

Aby się porozumieć niezbędna jest znajomość zasad dobrej komunikacji, które nią kierują.  

Porozumiewanie się jest prawidłowe, efektywne, kiedy: 

- szczerze wyrażamy nasze myśli, odczucia; 

- mówimy to, co faktycznie czujemy; 

- mówimy wprost; 

- ktoś mówi i ktoś słucha; 

- chcemy się ze sobą dobrze porozumieć; 

- to co mówimy, pokrywa się z tym, co mówią nasze gesty, spojrzenia itd.; 

- jesteśmy do siebie dobrze nastawieni. 

Prawidłowa komunikacja zakłada: 

- jasność przekazu 

- wyrażanie myśli w sposób jednoznaczny i zrozumiały 

- otwartość. 

Należy starać się likwidować tzw. bariery komunikacyjne, czyli utrudnienia w rozmowie (brak czasu, 

niewłaściwe miejsce rozmowy, ocenianie, krytykowanie, udzielanie rad, kończenie zdań itd.). 

Powinno się także formułować wypowiedzi w języku „Ja”, tzn. podkreślać, że wypowiedź jest moim 

punktem widzenia, moim odczuciem, moją prośbą. 

Komunikacja w dużym stopniu jest zależna od nastawienia uczuciowego partnerów. Pozytywne 

nastawienie powoduje otwarcie się, zainteresowanie partnerem, uważne słuchanie racji drugiej 

osoby. Taka postawa sprzyja wymianie myśli. 

Nastawienie negatywne to wzajemne unikanie kontaktu: 

- słuchanie selektywnie przekazywanych treści 



- wychwytywanie potknięć i wyolbrzymianie ich 

- brak troski o zrozumienie w pełni drugiej strony 

- łatwe okazywanie zniecierpliwienia 

- reakcja gniewu. 

W takich sytuacjach trudno o jakiekolwiek porozumienie. 

Komunikacja pomiędzy partnerami nie zawsze przebiega w sposób prawidłowy. 

Zagrożenia komunikacji małżeńskiej: 

- tendencje do wyrażania ocen, nakazów i rad 

- jednostronne koncentrowanie się bądź na pozytywnych, bądź tylko na negatywnych zachowaniach 

czy cechach rozmówcy 

- mała otwartość człowieka 

- brak umiejętności wyrażania wprost swoich odczuć, myśli, pragnień czy potrzeb. 

Zakłóceniem w komunikacji małżeńskiej może być także unikanie konfliktów w imię fałszywego 

przekonania, że naprawdę wartościowy jest jedynie związek bezkonfliktowy. Jednak unikanie 

konfliktowych tematów prowadzi do zubożenia zakresu spraw łączących małżonków, do spychania 

negatywnych emocji, a w konsekwencji do psychicznego oddalania się partnerów. 

Prawidłowa komunikacja umożliwia unikanie sytuacji wywołujących konflikty, jak również stwarza 

możliwość konstruktywnego rozwiązywania zaistniałych sporów. 

 


