
 
 
 

Komunikacja interpersonalna 

 

Czym jest komunikacja interpersonalna? 

 

Komunikacja interpersonalna to sposób porozumiewania się co najmniej 

dwóch osób (tzw. interlokutorów, rozmówców), polegający na wzajemnym 

wysyłaniu i odbieraniu komunikatów werbalnych i 

pozajęzykowych/niewerbalnych. Komunikację interpersonalną inaczej nazywa 

się rozmową. Jej celem jest nawiązanie interakcji pozwalającej na wymianę: 

informacji, emocji, myśli. W rozmowie biorą udział nadawca i odbiorca, którzy 

tworzą i analizują komunikaty, przygotowane w zrozumiałym dla obu stron 

kodzie i przesłane specjalnym kanałem. Komunikacja interpersonalna wraz z 

komunikacją intrapersonalną i komunikacją masową należą do komunikacji 

społecznej. 

 



 
 
 

Komunikacja interpersonalna budowana jest wokół naszych rozmówców, 

z których jeden jest nadawcą, drugi – odbiorcą. Role te, oczywiście, nie są stałe i 

zmieniają się. Aby mogli oni rozpocząć dialog, muszą mieć ze sobą kontakt. 

Kontakt to inaczej kanał, przez jaki można wymieniać się informacjami. 

Zwykle ma on charakter bezpośredni (twarzą w twarz), ale może być również 

pośredni, gdy do siebie piszemy lub gdy rozmawiamy przez telefon czy 

wykorzystując Internet. 

  Komunikacja niewerbalna obejmuje przekazy płynące z gestów, mimiki, 

postawy ciała oraz wyglądu naszego rozmówcy. 
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Podstawowe bariery komunikacji niewerbalnej: 

Różnice w spostrzeganiu 
Są wypadkową różnego poziomu wiedzy i 

doświadczenia; spostrzeganie zależy od sytuacji. 

Różnice językowe 

Dane słowo nie zawsze oznacza to samo dla 

nadawcy co dla odbiorcy; posługiwanie się 

żargonem; słowa bywają nieprecyzyjne. 

Szum 

Każdy czynnik, który zakłóca, powoduje 

zamieszanie lub w inny sposób utrudnia 

komunikowanie się. 

Emocje 

Reakcje emocjonalne - gniew, miłość, odruchy 

obronne, nienawiść, zazdrość, lęk, zakłopotanie - 

wpływają na zrozumienie przez nas cudzych 

komunikatów i na to, jak nasze komunikaty 

oddziałują na innych. 

Niezgodność komunikatów 

Gdy komunikaty werbalne (słowne) są niespójne z 

komunikatami pozawerbalnymi (mowa ciała) 

wprowadzają zamieszanie w procesie komunikacji. 

Nieufność 

Wiarygodność komunikatu jest w znacznym stopniu 

uzależniona od wiarygodności nadawcy (wiedza, 

uczciwość, wzajemne stosunki). 

  

  

 W ramach realizacji Szkoły Promującej Zdrowie, został przeprowadzony 

eksperyment społeczny wśród wychowanków bursy, który przebrał formę 

komunikacji niewerbalnej, happeningu „Głuchy telefon”.  


