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Komuniciranje je  osrednja socialna dejavnost ljudi

• Ker preko komuniciranja zadovoljujemo večino potreb,

• Ker je komuniciranje edini način, da spoznamo, kdo smo,

• Ker s komuniciranjem premagujemo razlike med ljudmi

• Ker poteka na vseh nivojih človekovega življenja

• Ker ima motivacijsko/vzpodbujevalno, urejevalno, nadzorovalno funkcijo

• Ker s pomočjo komuniciranja ustvarjamo svet, v katerem živimo

• Znotrajosebno, medosebno, skupinsko, javno, posredovano



Ne moremo „ne komunicirati“

Kompleksnost komuniciranja: 
• Znotrajosebno – medosebno - nadosebno

• Verbalno- neverbalno

• Sporočilno – odnosno

• Razumsko – čustveno 

• Simetrično - komplementarno

• Podporno - konfliktno



Verbalno in neverbalno komuniciranje

• Jezik opravlja najbolje svojo funkcijo, če z njim sporočamo informacije o
zunanjem svetu,

• Neverbalna sporočila so najprimernejša za oddajanje sporočil o sebi, o
odnosih, o čustvenih stanjih

• Neverbalna sporočila so običajno analogna (večpomenska)

• Neverbalna sporočila so bolj spontana, manj zavestno kontrolirana, zato 
jim bolj zaupamo



Čustveno komuniciranje

• Čustva so bistven del komuniciranja 

• Čustva komunikacijsko situacijo spreminjajo in ne zgolj poročajo o 
njej ali se odzivajo  nanjo

• Čustva pomenijo motivacijski sistem za komuniciranje; aktivirajo 
kognitivne in vedenjske sisteme v človeku

• Podporna vloga čustvenega izražanja; dosegajo socialne/odnosne 
spremembe



Odnosno komuniciranje

Odnosno komuniciranje kot metakomuniciranje;

- kako razumeti sporočilo glede na odnos med partnerji

Upravljanje z vtisi v odnosnem  komuniciranju; 
– Kaj jaz mislim o tebi,

– Kaj ti misliš o meni, 

– Kaj jaz mislim, da ti misliš o meni

Psihološka potreba po odnosnem komuniciranju
– Potreba po pozitivnem samovrednotenju

– Potreba po sodelovanju, zaupanju, solidarnosti

– Potreba po varnosti, pomoči, skrbi



Podporno komuniciranje

Podporno komuniciranje je del prosocialnih potreb in 
delovanja

• informacijska podpora; dajanje informacij in nasvetov;

• materialna podpora; dajanje denarja, materialnih dobrin, 
fizična intervencija.

• socialna podpora; izražanje povezanosti, lojalnosti in 
pripadnosti;

• čustvena podpora; izražanje skrbi, simpatije, sočutja;

• krepitev zaupanje  do ljudi, do življenja nasploh



Konfliktno komuniciranje

• Uspešno komuniciranje ni tisto, kjer ni konfliktov, temveč tisto, 
kjer se konflikti uspešno rešujejo

• Vzroki konfliktov so različne “različnosti”;

• Vrste  in dimenzije konfliktov; 

– Vsebinski –odnosni konflikti, 

– racionalni –čustveni konflikti, 

– medosebni – nadosebni konflikti, 

– izraženi – neizraženi konflikti, 



Upravljanje z napetostmi in konflikti v komuniciranju

Pozitivne značilnosti konfliktov
• Omogočajo diagnozo problemov

• Poudarjajo soodvisnost, povezanost med partnerji

• Signalizirajo potrebo po spremembi

Načini soočanja s konflikti:
• problemski, 

• prilagoditveni/ kompromisni, 

• Izogibovalni, agresivni, 

Upravljanje z napetostmi in konflikti v odnosu 
• Redefiniranje / sprememba odnosa,

• popuščanje, zanikanje, 



Prepričevalno komuniciranje

Kdo nagovarja: 
• verodostojnost; vtis, ki ga naredi komunikator v javnosti

– strokovnost/kompetentnost (ki mu jo prejemnik prizna), kognitivni dejavnik

– zanesljivost/zaupanje (emocionalni odnos)

– Poznanost/podobnost komunikatorja s ciljno javnostjo

Kaj pove: 
• Vpliv sporočila: 

– razumljivost sporočila za prejemnike 

– eno-večstransko sporočilo, 

Vloga apelov: 
• Racionalni apeli, (argumenti, dejstva)

• emocionalni, motivacijski (čustvena stanja, prenos čustev) 



Komu pove: prejemnik sporočila

Prejemnik mora uspešno preiti nekaj korakov, da pride do zaželjenega vedenja 
v prepričevalnem procesu (McGuirej, 1985):  

• pride v stik s sporočilom, 

• postane pozoren nanj, 

• se zainteresira za sporočilo, 

• razume sporočilo,

• sporočilo mu vzbudi ustrezne miselne procese (miselna predelava 
sporočila),

• strinja se z vsebino sporočila,

• ohrani sporočilo v spominu in ga kadarkoli ponovno prikliče v spomin, 

• na podlagi sporočila sprejme določene odločitve,

• izvede dejanja, h katerim ga napotuje sporočilo  



„Srečanje“ ali „mimobežni stik“

• Prejemniki odločajo o tem, kateri deli sporočila bodo zanje pomenljivi in 
koliko so jih pripravljeni sprejeti.

• Če se nekdo vnaprej odloči, da se ne bo dal prepričati, ga bodo težko 
prepričali še tako pomembni argumenti

• To pomeni, da ne bo prišlo do "srečanja" med njim in sporočilom, temveč 
le do mimobežnega stika

• Večina sporočil deluje kratkotrajno. Šele vpliv ponovljenih sporočil 
proizvede "srečanje" in morebiten pozitiven odziv pri prejemnikih

• Bolj učinkovita so tista sporočila, ki so podana po več kanalih: pisna, 
medosebna (zdravniki, prijatelji), medijska… 

• Komuniciranje se ne začne pri sporočilu oz. izvoru sporočila, temveč pri 
(aktivnem) prejemniku sporočila



Ugotovitve anketne raziskave o odnosu do programa SVIT: 

• Anketirani so svojo izkušnjo s programom SVEIT ocenili z visoko povprečno oceno 
(4,83), manj kot en odstotek anketiranih to izkušnjo ocenjuje kot negativno, 

• Več kot 95 % bi redno testiranje v Svitu priporočilo tudi svojim bližnjim,

• Za 9/10 anketirancev, ki so sodelovali v Programu Svit, je bila največja spodbuda 
gradivo, ki je bilo priloženo k vabilu, 

• več kot polovico anketirancev so spodbudila tudi pojasnila Svitovih sodelavcev 
(59,4 %) in prispevki v medijih (57,9 %). 

• Najnižjo stopnjo vpliva so imeli prijatelji in znanci ter osebni zdravnik.

• Po mnenju anketirancev so gradiva dovolj razumljiva (povprečna ocena 4,84) in 
postopki ustrezno pojasnjeni (4,82). 

• 14,4 % anketirancev ni vrnilo izjave o sodelovanju. Med njimi več nižje izobraženih, 
brezposelnih, z nižjimi dohodki ter tistih, ki Program Svit slabše poznajo

• razlogi za neodziv je mnenje, da so zdravi in da testiranja ne potrebujejo, ker 
hodijo na redne kontrole, ker jih vabilo ni prepričalo, ali ga ne razumejo. 



Ugotovitve kvalitativne raziskave (intervjuji z 167 posamezniki)

• Razlogi za neodzivnost na Program Svit: 

• prepričanje, da so zdravi; 

• pomanjkanje časa in preobremenjenost z drugimi obveznostmi; 

• strah pred odkritjem raka; 

• že opravljena kolonoskopija; 

• negativen odnos do zdravstvenega sistema; 

• prisotnost drugih (težjih) zdravstvenih težav. 

• Neodzivnost je povezana z ekonomsko in zaposlitveno situacijo 
intervjuvancev, stopnjao izobrazbe ter vlogo osebnega izbranega 
zdravnika.  



Predlogi za izboljšanje

Odziv na program SVIT dober in ga bo težko še izboljšati s pisno komunikacijo 
naslovljeno na anonimnega prejemnika.  

Kot ugotavlja psihologija prepričevanja, vedno bo nekaj populacije, ki jo bo težko 
prepričati. 

Vprašanje je, kako nagovoriti tiste, ki pisne informacije ne razumejo, jih je strah… 

Lahko se uporabi druge kanale komuniciranja: 

• Osebni stik: večja vključenost izbranih osebnih zdravnikov in patronažne službe v 
vzpodbujanje pacientov za sodelovanje v programu Svit,

• Vzpodbujanje družinskih članov in prijateljev, da motivirajo svoje bližnje (posredna izkušnja)

• Neposredni razgovori ali predavanja sodelavcev programa SVIT v lokalnih okoljih 

• in prilagajanje predavanj in razgovorov kritični populaciji (manj izobraženim…)

• Nagovarjanje preko medijev in družbenih omrežij
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