Asertywność

Asertywność – w psychologii termin oznaczający
posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz
bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w
granicach nie naruszających praw i psychicznego
terytorium innych osób oraz własnych, bez
zachowań agresywnych, a także obrona własnych
praw w sytuacjach społecznych.
Osoba asertywna to człowiek pewny siebie, zadowolony ze swoich
kontaktów z ludźmi w życiu prywatnym i zawodowym, przy czym
zachowanie asertywne nie jest ani uległe, ani agresywne czy te
mocno manipulacyjne. Asertywność pozwala na niespełnianie
oczekiwań innych ludzi, które narusza naszą godność, prawa
osobiste lub interesy.

Każdy z nas może zaprezentować następujące typy zachowań:
 asertywne – szukanie porozumienia przy poszanowaniu
swojej osoby
 uległe – oznaczające tendencję do ucieczki, do przyjmowania
narzuconego zdania
 agresywne – oznaczające tendencję do walki, do narzucania
swojej opinii w sposób bez sprzeciwu, zbyt mocno; bez
poszanowania adresata
Osoby uległe (bierne)
Człowiek uległy rezygnuje ze swoich praw, kiedy zachodzi konflikt
między jego pragnieniami, a pragnieniami innych. Zazwyczaj nie
mówi co czuje i myśli. Często te emocje zostawia w sobie, „dusi”
się, co prowadzi do gromadzenia się niepokoju lub złości.
Osoba bierna czuje się często przygnębiona brakiem możliwość
wypowiedzenia swojego zdania, brakiem możliwości wpływu na
pewne sytuacje, a w otoczeniu może funkcjonować jako ta, która
nic nie robi i nie ma nic do powiedzenia.

„Odmianą” postawy uległej jest postawa uległo-agresywna
Taka osoba postępuje nie wprost. O tym swoich potrzebach
komunikuje poprzez aluzje, sarkazm, zachowanie typu wymowne
milczenie, spóźnianie się, niedbałe wykonanie pracy. Oczywiście
nie powie konkretnie o co chodzi, daje sygnały dla otoczenia.
Często posiada w sobie pokłady frustracji i krzywdy.
Osoby agresywne
Człowiek agresywny broni swoich praw, kosztem praw innych ludzi.
Osoba ta dąży do realizacji swoich celów, nie licząc się ze zdaniem
innych, a agresja przynosi w konsekwencji negatywne efekty.
Przede wszystkim wywołuje postawę wrogości.

Osoby asertywne
Człowiek asertywny sam decyduje czego potrzebuje oraz planuje
odpowiedni sposób oddziaływania na inne osoby. Plan to duże
słowo, ale chodzi o to jak osoba asertywna wyraża swoje uczucia i
myśli, bez użycia groźby czy negatywnych stwierdzeń. Osoba
asertywna tak kieruje swoim zachowaniem, aby najlepiej
dostosować się do zastanej sytuacji. Nie chce ranić czyjś uczuć, ale
chce być ze sobą zgodna.

Osoby manipulujące

Postawa uległa, agresywna i uległo-agresywna może objawiać się
cechami manipulacji. Jest to postawa negatywna, wyróżniająca się
czynnikami:

brak pewności siebie i niska samoocena

brak szacunku do siebie oraz innych ludzi

podejrzliwość i niedowierzanie w stosunku do motywów
działań otoczenia

negatywne myśli i uczucia na temat innych osób oraz
własnego „ja”

duża ostrożność w stosunku do innych

nieuczciwość i brak szczerości

zniekształcanie znaczeń cudzych wypowiedzi

podawanie w wątpliwość poczucia godności innych ludzi

depresja i brak motywacji
W ramach sprawdzenia swoich postaw zapraszam na test, który
pomoże ukazać obraz Twoich działań. Jest to kwestionariusz
autopercepcji wg Anni Townend (książka „Jak doskonalić
asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla
menedżerów”). W teście (format pdf) znajduje się 80 krótkich
pytań, z odpowiedziami tak/nie. Całość zajmuje nie więcej niż 10
minut.
https://www.katarzynapluska.pl/wp-content/uploads/2017/06/
Asertywność-TEST.pdf

Zachęcam do obejrzenia krótkich filmików o zasadach bycia
asertywnym oraz sytuacjach gdzie odpowiadamy asertywnie:
https://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpg
https://www.youtube.com/watch?v=KWsh8bOEk50
https://scholaris.pl/zasob/109951
Lub innych dostępnych w internecie.
Katarzyna Cieślewicz

