Psühholoogia kui teadus
“Psyche” – hing
“Logos”- sõna,teadus

Suhtlemispsühholoogia

Teadus käitumise ja psüühiliste
protsesside uurimisest.
Teadusel on sotsiaalne iseloom
inimene kuulub ühiskonda,
kujuneb ühiskonnas ja tema
psüühika peegeldab ühiskonda
Psühholoogia teadusena püüab
seletada,ennustada,parandada
inimeste elu ja seda maailma,
milles nad elavad.

Psüühika on reaalsuse peegelduse erivorm
Psüühilised nähtused:
1. Psüühilised protsessid / teadvus, taju,
aisting, kujutlus, mõtlemine, tahe /
2. Psüühilised seisundid / positiivne + -negatiivne - /
3. Isiksuse omadused / iseloomujooned /

Psühholoogia mudelid
1. Bioloogiline mudel
2. Psühhodünaamiline
mudel
3.Kognitiivne /tunnetuslik/
mudel
4. Käitumuslik
/ biheivioristlik / mudel
5. Humanistlik mudel

Isiksusepsühholoogia uurib inimkäitumise ja psüühika
püsivust ja muutlikkust ajas ; individuaalseid
omadusi, mis eristavad inimesi
• Sotsiaalpsühholoogia uurib, kuidas inimeste
mõtted, tunded ja käitumine on mõjustatud
kaasinimeste poolt
Suhtlemispsühholoogia on sotsiaalpsühholoogia
üks põhimõisteid

Psühholoogia tundmine aitab mõista teisi inimesi
TEISTE INIMESTE MÕISTMISE KUNST
1. Inimeste ja suhtlemise olemuse mõistmine
2. Tajumisoskus
3. Puhtpraktiline käitumisoskus

Keerukaks teeb suhtlemise defineerimise see
asjaolu, et suhtlemine ise on äärmiselt laia
tähendussisuga

( Iseenda tajumine, tundmine + oskus ennast muuta )

H.Eysencki teooria
(temperamendiomaduste
kirjeldused )

Inimese individuaalsuse erinevad küljed

Individuaalsus on inimese omapära, temale omased
iseärasused: 1.KÕRGEMA NÄRVITEGEVUSE
PÕHIOMADUSED
*Psüühiliste protsesside JÕUD; LIIKUVUS,TASAKAAL
2. TUNNETUSPROTSESSID
Mõtlemine; mälu; taju; tähelepanu; fantaasia;aistingud
3. Psüühilised omadused
1. TEMPERAMENT
2. VÕIMED
3. VAJADUSED
4. ISELOOM
5. HUVID

1. Inimese individuaalsuse kaks dimensiooni:
1.1. ekstravertsus ---- introvertsus
1.2. neurootilisus
2. Temperamentide põhitüübid
indiviidide erinevad käitumisskeemid
____________________________________________

Parema(vasaku)ajulise inimese kirjeldused
1. Kognitiivse ja emotsionaalse
indiviidide mõtlemiseelistused
•
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Stabiilsus – ( inimesed on püsivad, kindlad, muretud,
usaldavad teisi inimesi, aeglaselt
vahelduvate emotsioonidega )
Ebastabiilsus - ( tundlikud, rahutud, kartlikud )
_______________________________________________
Ekstravertne inimene –
1. sotsiaalselt avatud
9. sageli kannatamatu
2. armastab seltsida
10. pole eriti usaldatav
3. omab palju sõpru
4. talle meeldib kaaslastega mõtteid ja
tundmusi jagada
5. ta armastab põnevust
6. on valmis välja minema riskile
7. on impulsiivne
8. naerab meeleldi
REALIST - reageerib enam antud hetkele

KOGNITIIVNE
vasakuajuline inimene
mõtlemine

Introvertne inimene -1. rahulik
12. eetilised normid
2. tagasihoidlik
on talle väärtuseks
3. enesevaatlusele kalduv 13. tavaliselt on ta
4. kinine
usaldatav
5. armastab raamatuid,arvutit 14. ei peta
rohkem kui inimesi
6. tal on vähe sõpru, kuid tema
kiindumus sõpradesse on tugev
7. avameelne on ta ainult intiimses
ringis
8. on väga ettevaatlik
9. planeerib oma tegevuse ette
10. kaldub korrapärase elu poole
11. võib olla järeleandlik
IDEALIST

EMOTSIONAALNE
paremaajuline inimene
emotsioonid

1. Probleemi lahendus
1. Väljendusoskus
2. Analüüsivõime
2. Loomingulisus
3. Loogilisus
3. Tervikutaju
4. Vaoshoitus(emotsioonid)
4. Tundeerksus
5. Kord ja süsteem
5. Ettevõtlikkus
6. Organiseerimisvõime
6. Suhtlemisvõime
_______________________________________________
Tehnilised võimed
Gumanitaarsed võimed
Mõtlemiseelistused – 1. LOOGILINE
2. KUJUNDLIK
3. JÄRJESTIKULINE
4. INTERPERSONAALNE

4. SOTSIAALNE KOMPETENTSUS –
* EMPATIA
4.1. teiste mõistmine
4.2. teiste arendamine
4.3. klientide soovide mõistmine
4.4. poliitiline teadlikkus
5. SOTSIAALSED OSKUSED * 5.1. kommunikatiivsed oskused
5.2. konfliktiga toimetulek
5.3. oskus töötada grupis
5.4. meeskonnatöö oskus
5.5. oskus luua sünergiat koostöös

Emotsionaalne andekus on võime ära tunda, milline
tunne meis tekib ja oskus oma tundeid reguleerida
1. ENESETEADLIKKUS
1.1 oma tunnete teadmine
1.2. oma võimete ja iseenda teadmine
2. ENESEREGULATSIOON
2.1. enesekontroll
2.2. usaldusväärsus
2.3. vastutus oma tegude eest
2.4. paindlikkus muutuste suhtes
3. MOTIVATSIOON
3.1. optimism
3.2. võime omaks võtta grupi eesmärk
3.3. püüelda täiuslikkuse poole

Inimene kui isiksus
1. Isiksuse mõiste ( mina-teadvus,käitumise
suhteline püsivus, suutlikkus toime tulla
iseenda ja teistega )
2. Isiksuse struktuur ( Z.Freud )
3. Emotsionaalne andekus – sotsiaalse
kompetentsuse ( suhtlemise oskuse )
alus
4. Inimese väärtuste mõiste, jaotus ja kirjeldus
5. Väärtushinnangud
______________________________________
6. Inimtüüpide erinevused ( G.Allporti teooria)
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Isiksuse erinevad definitsioonid
1. Isiksus on järjepidev tundeelu ja motivatsiooni
omadustes väljenduv individuaalsete erisuste
kogum
2. Isiksus on selline psühholoogiliste ja käitumuslike
tunnuste unikaalne kogum, mis võimaldab isikut
teistega võrrelda ja mis tuleneb kaasasündinud
ja elu kestel omandatud kalduvustest ja eeldustest,
mille alusel indiviidist areneb välja omanäoline
subjekt.

Eneseteadvus ja sotsiaalne “MINA”
1. Eneseteadvuse mõiste
2. “MiNA”pilt - terviklik kujund enda
suhtes
3. Sotsiaalne Mina ( W.James)
-------------------------------------------------------4. Psühholoogilised põhihoiakud
suhtlemises
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Sotsiaalse suhtlemise olemus
• 1.Suhtlemise olemus ja selle tähtsus
(Dupre; A.Adler; E.Berne)
Inimesel on püsivajadus teiste inimestega
suhtlemise ja inimsuhete järele, nii nimetatud
- “ sümpaatia - instinkti ”/ Dupre/
- “ ühtekuuluvustunnet”/ A.Adler /
- “ paituste saamise vajadust ”/ E.Berne/

• 2. Suhtlemise sotsiaalsed funktsioonid

Suhtlemise põhisisuks on kahe või enama inimese
vahel sõnalise või sõnatu keele vahendusel loodav
KOMMUNIKATSIOON ( ühendus, side ).
Suhtlusmudel
I------tagasiside--------I
I
I
I märgid vastuvõetud märgid
*I
I
Allikas ---* Saatja---*KANAL----*Vastuvõtja ----*Sihtmõju
info
sõnum
I*
tõlgendus
sõnum
I
Häired
infokadumise allikad – müra ( pealetükkiv heli, kehv kuuldavus,
halb diktsioon, raskesti loetav käekiri, erinev häälestatus jms.)
sisemine – osalejate erinevast elukogemustest või
häälestatusest ***** ( kultuurilised erinevused )

8. KONTEKSI ARVESTAMINE - asukoht, nt.ühiskondlik
transport; partnerite erinev staatus
• Kommunikatsioon on vältimatu / vaikimisel on
teatav märgiline tähendus /
• Kommunikatsioon on sihipärane - eesmärgid
alus - suhtlejate vajadused ja motiivid /alateadvuse
mõju /
• Kommunikatsioon on pöördumatu -ettevaatlikus ennetab vabandusi
• Suhtlemise eetiline aspekt – kuivõrd hooliv ja
austav ollakse teise inimese suhtes
Võrdväärsed partnerid ; ausus; soov olla õiglane;
isiklikku vastutuse kandmine olenevalt olukorrast

Suhtlemine on inimestevaheline teabevahetuse
protsess, mille käigus toimub vastastikune tajumine
ja tundmaõppimine ning sotsiaalsete suhete
aktualiseerimine
• 1. Teabevahetus ---- ehk KOMMUNIKATSIOON
• 2. Inimeste vastastikune tajumine, tunnetamine,
tundmaõppimine, mõistmine ja hindamine --sotsiaalne PERTSEPTSIOON
* 3. Suhtlejate vastastikune mõjutamine, partneri
üle kontrolli kehtestamine ja initsiatiivi
saavutamine, vastastikuse sõltuvuse ja koostöö
probleemistik --- sotsiaalne INTERAKTSIOON

Kommunikatsiooniprotsessi komponendid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KANAL – mis ühendab suhtlejaid ning sobitub,
kohandub meediumi e keskkonnaga
MEEDIUM – vahetu keskkond, kaudne / vahendid /,
massikommunikatsioon /televisioon,raadio..
MÄRK - sõna või mitteverbaalne väljendus
SÕNUM - edastatud info / s.h. saatja isiksuse,
väärtuste ja suhtlemismaneeri kohta /
MÜRA – tegurid, mis takistavad suhtlemist
KOOD - tähenduste süsteem /vastava koodi märkid ja sümbolid; reeglid ja eeskirjad kasutamiseks /
TAGASISIDE - vastuvõtja reageerimine saatja
sõnumile

Suhtlemisvormid ja suhtlemisvõrgud;
kahepoolne suhtlemine
1. Suhtlemisvorm- suuline, kirjalik, piltlik /visuaalne/
2. Suhtlemisvõrgud ( järjestikune, astmeline
võrgustik, kiirjas )
3. Ametlik ( formaalne ) – vastavalt hierarhiale ja
võimule
Mitteametlik ( informaalne ) – spontanne
ühised huvid, vajadused; sümpaatia, meeldivus….
4. Kahepoolne suhtlemine organisatsioonis –
ametlik - vertikaalne I
horisontaalne --- ; põiki / ; võrguna I X I
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ISIKUTAJU MEHHANISMID
• Stereotüpiseerimine
Omistatakse vastava kategooria esindaja omadused
• Loogiline järeldamine
Inimese käitumise iseloomustava info põhjal
• Analoogiate kasutamine
Iseendaga sarnasuse ( analoogia ) alusel
* Projektsioon
Rakendub teisi endaga võrreldes( kantakse teisele
inimesele üle iseenda omadusi ) - teadvustamata

• Empaatial põhinev isikutaju
Võime sisse elada partneri sisemaailma, tunda ja
näha kõike tema seisukohalt
• Juhttunnustest lähtumine
Lähtutakse ühest tunnusest ja liidetakse omaenese
äranägemise kohaselt sinna juurde kuuluvad
(tunnused )
• Tavatõdedest lähtumine
Inimese omaduste ja käitumise kriitikavaba
tõlgendamine ja prognoosimine / toetub käibearusaamadele jne. /
*

Lihtsustamine

Isikutevaheliste suhete alused
Eneseavamine suhtlemises

TAJUEFEKTID ( moonutavad kujutlust partnerist )
1. Esmamulje efekt ( kestvus 30 sek. kuni 4 min. )
2. Oreooli- ehk haloefekt
3. Korduvtaju efekt
/ ei tajuta enam tuttava inimese erisusi /
4. Võõristusefekt
/ rakendub, kui näeme tuttavat inimest täiesti
harjumuspäratus tegevuses ….jne /
5. Lahkumismulje efekt
/ suhtlemise lõpuosa/ - mitmed rituaalid

Eneseavamine ---- enesekohase informatsiooni
edastamine ;
on suunatud teisele inimesele ;
on tahtmatu( vaikimine ja kehahoiak annavad infot).
Sotsiaalne keskkond vaatab eneseavamisele viltu.
Ei peeta viisakaks endast liiga palju raakida; arutada
oma tundeid ja vajadusi kartusest, et teid kasutatakse
kurjasti ara( manipuleerimine). Pelgate hoopis seda,
et saate enda kohta liiga palju teada. Pigistate
pigem silmad kinni, kui votate omaks ebameeldiva
informatsiooni enda kohta.
NORMAALNE ENESEAVAMINE ON
TASAKAALU
KUSIMUS MILLAL?
MIDA ?
KELLELE ? MILLEKS ?

1.Johari akna neli ala
( avatud; varjatud ; pime; tundmatu ) ja
selle analüüs

2. Suhtlemisstiilide kirjeldus
( teistele avatus; tagasiside andmine )
Avatuse ja tagasiside omavahelise
kombineerimise võimalused / 5 st /

Suhtlemisstiil on inimeste poolt kasutatavate
sõnaliste ja mittesõnaliste suhtlemisvahendite
kompleks - 1. AVATUS 2. TAGASISIDE MÄRKAMINE

Teistele
avatus

madal

5 Suhtlemisstiili
_________________________
I 3 - Ennast I 4 - Ennast
I
I
näitav
I
teostav
I
I
I
I
____________5_____________
I 1 - Ennast I 2 - Ennast
I
I
eitav
I
kaitsev
I
I____________I____________ I
Tagasiside andmine

kõrge
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1. Ennast eitav – on endasse tõmbunud ja kinnine
2. Ennast kaitsev - püüab hinnata teisi ja rääkida
inimeste vigadest
3. Ennast näitav - on avatud ja otsib tunnustust,
ei arvesta teisi
4. Ennast teostav - on ideaalne, kuid mitte alati
kasutatav
5. Endaga kokkuleppiv – on valmis suhelda ja
tagasisidet saama,ka iseendaga “läbirääkimisi”pidama
Kõrge eneseavamise puhul loobuvad inimesed neid
piiravatest rollidest, normidest ja strateegiatest.
Ei varja oma isiksuse omadusi. Võtavad arvesse
partnerilt saadud teavet. Tunnetavad partneri ootusi.

1.

Häälestumine partnerile
1.1. Aktsepteeri partnerit täielikult
1.2. Jälgi partneri seisundit ja meeleolu
1.3. Loo hüpotees partneri käitumist juhtivate
vajaduste kohta ja kontrolli seda suhtlemises
1.4. Arvesta partneri oskusi ja võimeid
1.5. Vali sobiv käitumisviis ja ole valmis seda
muutma vastavalt vajadusele

2. Mittesõnaline osa
2.1. Loo emotsionaalne side partneriga
¤ - ühilduva poosiga
¤ - distantsi muutmisega
¤ - silmside doseerimisega / hoidke pilkkontakti,
nõjatuge veidi ettepoole /

1.7. Oma soov esita lühidalt ja täpselt
1.8. Ära rõhu partneri kohusetundele, ära kasuta
vormi “ Sa pead……..”
1.9. Kuula aktiivselt
1.10. Jäta partnerile valikuvõimalus ja lõpliku otsuse
õigus
1.11. Keskenduge kuuldu mõistmisele ka siis, kui
olete vihane või ärritunud
MÕISTA, MIDA PARTNER TUNNEB, ARVAB ja VAJAB!
Konfliktsel teemal vesteldes olge kumbki kordamööda KÕNELEJA ja KUULAJA.
Vahetage rolli 5( viie) minuti tagant.

Motiveerimise võimalused suhtlemises
1. Häälestumine partnerile
2. Mittesõnaline osa suhtlemises
3. Sõnaline (verbaalne) osa suhtlemises
4. Suhtlemise põhireeglit
5. Suhtlemise 10 käsku
6. Suhtlejate põhirollid
( kõneleja ja kuulaja )

+ Totaalne kuulamine / looge kuulajas kindlustunne,
noogutades või sõnastades tema
juttu ümber;
Esitage selgitavaid küsimusi
• Sõnaline osa
1.1. Pöördu partneri poole otseselt, isiklikult, nimega
1.2. Toetu varasemale ühisele kogemusele või muule
siduvale
1.3.Leia analoogiat partneri varasema tegutsemisega
1.4. Tunnusta partneri tugevaid külgi
1.5. Ära esita argumente korraga
1.6. Argumenteeri lähtudes partneri põhiväärtustest

Suhtlemisvahendid – 7% sõnade abil;
38% vokaalselt ( häälekõrgus,
Hääletugevus + muud helid ( naer, nutt, ohkamine,
käte plaksud, sõrmede nipsutamine )
Tämber / häälekõla / - tasane, mahe hääl
lame ja monotonne hääl
kime, peenike hääl
Tempo – kiire ja aeglane kõneleja
Rütm - lause tähendus muutub rütmi muutmisega
Paus - eelpaus rõhutab järgneva tähtsust
järelpaus annab kuulajale võimaluse süveneda
paus võib ka mõjuda kui küsimus
Vestlust saab struktureerida pauside abil
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Motiveerimist suhtlemise käigus aitavad:
ORIENTEERUMISOSKUS - inimestetundmine,

olukorra-, situatsioonitunnetus
* MÕJUTAMISOSKUS - sõnaliste ja mittesõnaliste
vahendite kasutamine
* ENESEVÄLJENDUSOSKUS - ekspressiivsus,
emotsionaalsus

• Kui Te tahate midagi teada, küsige
* Kui Te tahate midagi väita,kontrollige eelnevalt tausta

SUHTLEMISE
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KÄSKU

• Ärge langetage iial otsust enne, kui te pole ära
kuulanud vastaspoolt
• Mida enam suhtlemist, seda enam sümpaatiat
• Kõneluse alguses edastage positiivseid sõnumeid
• Vähem Sina-/ Teie sõnumeid, rohkem mina sõnumeid
• Esindage iseennast. Rääkige mina- ja mitte meievormis
• Sisutasandi kujundamiseks avaldage isiklikku
arvamust ( 1 aspekt )
Suhtetasandi kujundamiseks väljendage tunnetel
põhinevaid reaktsioone ( 2 aspekt - määrab 1-se )
* “ Räägi, et ma SIND tajuksin (=näeksin)” /Sokrates/

Mitteverbaalne kommunikatsioon suhtlemises
• 1. Visuaalsed:

*Kes küsib, see juhib. Kellelt küsitakse, seda juhitakse
• Inimene ei saa mitte suhelda. Iga kord, kui
inimesed üksteist tajuvad, annavad nad üksteisele
midagi teada
• Kui A midagi ütleb, jääb B-l sellest vaid osa
meelde
• Suhtlemisel ei ole otsustav mitte üksnes see, mida
A ütleb, vaid ka see, mida ja kuidas B öeldut mõistab

• 2. Taktiilsed:
- takeesia ehk puudutused/ käesurumine, silitamine
õlale patsutamine, suudlemine…../
- otsene füüsiline tegevus / tants, kaklus …./
* 3. Olfaktoorsed:
- inimese individuaalne loomulik lõhn
- tehislõhnad / parfüüm, deodorant, alkohol,nikotiin/
*4.Prokseemika ehk psühholoogilise ruumi kasutamine
- suhtlemisdistants ehk vahemaa partnerite vahel
- suhtlemispartnerite vaheline suhtlemisnurk
- personaalne ruum
* 5. Kroneemika ehk aja kasutamine
- suhtlemise planeerimine ja korraldamine ajas
personaalse (sisemise) aja kooskõlastamine partneriga

kineesia - pea, käte, jalgade ja keha liigutused,zestid
miimika – näo väljendused, silmade ilme
kehaasend ehk poos
pilgu suund, pilkkontakti kestvus ja sagedus
vegetatiivsed keha reaktsioonid / hingamine /
silmatera reaktsioon / suurenemine; vähenemine /
nahareaktsioonid / punastamine, higistamine…../
suhtlemise abivahendid /riietus,soeng,meik,habe…/
füüsilised iseärasused / sugu, vanus, rass……../

Kuulamine suhtlemises
Kuulamine on kuuldeliste ja visuaalsete
stiimulite sihipärane vastuvõtt ning neile
tähenduse omistamine.
Kuulamine sisaldab endas öeldu tõlgendamist ja püüdlust teisest õigesti aru
saada, mis tähendab ka oskust märgata
ja tõlgendada mitteverbaalseid signaale.
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Kuulamisoskus
1.
2.
3.
4.
5.

Miks me ei kuula ?
Kui oleme laisad või väsinud
Kui räägitav ei paku huvi
Kui oleme süvenenud iseendasse
Me lihtsalt ei taha kuulata
ME EI OSKA KUULATA !

Olles kuulaja –
Pühenduge täielikult kuulamisele, et mõistaksite,
mida partner tunneb, arvab ja vajab.
Ärge vaielge partnerile vastu ega parandage
teda; hoiduge tema arvamusi kritiseerimast.

6.
7.

Ära teeskle kuulamist. Huvi puudus ja igavus
on enamasti näost näha. See solvab kõnelejat.
Ära katkesta partnerit ilma olulise vajaduseta.

8.

Ära hakka vastu vaidlema enne kui oled
teise lõpuni kuulanud.

9.

Ära esita liiga palju küsimusi.
Küsimuste rohkus muudab kuulamise
ülekuulamiseks - saad teada vaid seda, mida
Sina oluliseks pead, mitte aga seda, mis on
oluline rääkijale.

Hea

Väljenda oma tähelepanelikkust kogu kehaga
( näoga rääkija poole, silmside, kehaasend ja
zestid väljendavad kuulamist, sobiv distants )
2. Jälgi rääkija sõnatut käitumist ja selle kooskõla
või vasturääkivust tema jutuga
3. Keskendu vestluskaaslase jutu sisule. Kõrvalda
kõik kuulamist häiriv( telefon!).
Püüa mõista mitte ainult räägitu sisu, vaid ka
kõneleja tundeid.
4. Anna peegeldavat kuulamist kasutades partnerile
teada, kuidas sa temast aru said.
5. Kui miski segab kuulamist ( väsimus, mure,
liigne erutatus), siis ära püüa seda varjata,vaid ütle)

1.

1. kõnelejast tingitud
2. kuulajast tingitud
3. sõnumiga seotud
4. keskkonnast tingitud asjaolud

Me püüame jagada õpetusi ja näpunäiteid
Kasutame kõnes hoiatusi, ähvardusi; lubadusi

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Loeme moraali
Jägame soovitusi
Kasutame käskivat kõneviisi
Süüdistame, mõistame hukka, kritiseerime
Jagame kergekäeliselt ebasiirast kiitust
Sõimame, alandame, teeme ebakohaseid
üldistusi
8. Interpreteerime teiste kõnet
9. Püüame probleemist kõrvale hiilida
10. Suhtu kõnelejasse eelarvamusteta, see loob
suhtlemiseks soodsa avameelse õhkkonna

Kuulamist mõjutavad tegurid
Kuulamisel kaasa mõjuvad tegurid :

kuulaja meelespea

1.

Rääkijast tingitud suhtlemises
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rääkija sotsiaalne staatus
Kõneleja isik ja roll ( teatud ootused )
Kõne kiirus
Rääkija emotsionaalsus
Liiga kuivalt ja veretult esinemine
Rääkija diktsioon ja artikulatsioon
Kõne on tüütult monotoonne
Rääkija viib kuulaja tähelepanu kõrvale
märkidega: nt. väldib pilkkontakti,sööb,
kortsutab kulme,pendeldab ruumis edasitagasi ja jne.
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1. - Kuulaja lase rääkijal oma raskelt
kontrollitavad emotsioonid välja
elada
2. - Võta enne jutuajamise jätkamist
aeg maha, et kõneleja saaks
rahuneda
3. - Väldi seda laadi käitumist, mis
võiks teist tugevasti erutada või
häirida
4. - Kasuta nn. peegeldavaid väljendeid ( “ Oled ilmselt pahane,sest...

ÜMBERSÕNASTAMINE - sama mõtte väljendamine
teiste sõnadega, et kontrollida mõistmise täpsust:
-

Nagu ma Teist aru sain…………….
Te arvate siis, et ……………………..
Kui ma Teist õieti aru sain, siis Te räägite, et…...
Te parandage mind, kui ma eksin, aga ma sain
Teist nii aru, et………………….

TUNNETE PEEGELDAMINE
oma arusaamise väljendamine teise tundeseisundeist:
- Mulle näib, et Te tunnete end veidi………………
- Te nähtavasti tunnete…………………………….
- Te paistate olevat veidi / väga/ kohutavalt /
täiesti……………………………..

Transaktsionaalne analüüs suhtlemises interaktsiooniteooria ( Erik Berne )
• Inimsuhete psühhoanalüüs
• Meie “Minal” on kolm tasandit, ehk egoseisundit 1. Lapse tasand
2. Vanema tasand
3. Täisealise tasand
• TA kirjeldab isiksust kui selle kolme
tasandi igaühele isikupärast kombinatsiooni

PEEGELDAV KUULAMINE
on tagasiside kõnelejale
- et kontrollida oma arusaamise täpsust
- et aidata kõnelejal end paremini väljendada
• TÄPSUSTAMINE
täiendavate faktide, täpsema info palumine:
- Kas Te kordaksite, palun ……………………
- Ma ei saanud õieti aru, kas…………………
- Võiksite Te lähemalt selgitada………………

KOKKUVÕTE - räägitu põhiideed ja kõneleja tunded
selle kohta vestluse või selle osa lõpus:
- Teie põhiideed olid niisiis………………….
- Kui Teie poolt räägitu kokku võtta……….
• VAIKNE KUULAMINE
- tähelepanelik vaikimine
- vähe küsimusi
- minimaalselt vastuseid
• EMPAATILINE KUULAMINE
POSITIIVNE HOIAK
TUNNETE MÕISTMINE
TEATE TÄHTSUSE MÕISTMINE

ENESEUSALDUS
ENESEAUSTUS

Lapse tasandi omadused
• Lapsetasand väljendub suhtlemisel mittesõnalise kontrollimatu eneseväljendusena:
pisarad ja naer; järsud muutused hääletoonis
zestide ja näoilme loomulikkus või
kammitsetus
• 1.Vaimustuvus 2. Uudishimu 3. Impulsiivsus
• 4.Kujutluslend 5. Kergeusklikkus
• 6.Pelglikkus 7.Pidurdamatus 8. Abitustunne
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Vanema tasandi omadused
• Vanema tasand väljendab:
vanemlik pöördumisviis; autoriteetne väljenduslaad; kalduvus asuda õigustetaastaja või kaitsja
ossa. Tasandi omadused :
1.Veendumus moraalinormide vankumatuses
2.Tardunud mõtlemine
3.Autoriteetide ületähtsustamine
4.Enesekriitika minetamine
5.Kamandajatoon

Suhtlemishüved ( TA teooria)
1. Pingetest vabanemine
( torke andmisega)
2. Ohusituatsioonide ( “Mina” kahjustavate olukordade) vältimine
3. Sotsiaalse tunnustuse ehk. paituste
saamine
4. Psüühilise tasakaalu säilitamine

Kehtestamine suhtlemises
1. Võime keelduda ( EI öelda)
2. Võime taotleda teistelt mingit teenet
või kaitsta oma õigusi
3. Võime väljendada oma tegelikke
tundeid ning võime algatada
4. Üleval hoida ja lõpetada seltskondlikku vestlust (Lazarus 1989).

Täisealise tasandi omadused
• Põhineb välismaailmast saabuva teabe
kainel loogilis- analüütilisel läbitöötamisel.
Tasandi omadused :
• 1. Rahulikus
• 2. Kõrge enesekontroll
• 3. Emotsionaalne pidurdatus
• 4. Ülemäärane kahtlemine

Enesekehtestamine on käitumine, mille abil
väljendatakse oma vajadusi, soove, väärtusi, muresid,
mõtteid ja tundeid otsekohesel ja sobival viisil
ning seistakse oma õiguste eest teisi arvesse
võttes, neid kahjustamata
• Kehtestamine põhineb partneri austamisel ja
temaga arvestamisel.
Enesekehtestamine on enda eest seismine
sellisel moel, et ka teine inimene saab enda
eest seista.
Inimene juhib ise oma elu ning on vastutav
kõige eest, mis temaga juhtub.

Kehtestavalt käituvad inimesed enamasti
• Kasutavad lauseid, mis on lühidad ja asjakohased
• Kasutavad “ mina-lauseid ”, nagu Ma arvan,
Ma usun, Mulle meeldiks, Ma tahan, Mul on vaja
* Teevad selget vahet fakti ja arvamuse vahel,
näiteks Minu kogemused näitavad… Minu arvates...
Mulle paistab see….
• Väldivad sõnu nagu Sa peaksid….,Sul tuleks……
• Kasutavad avatud küsimusi saamaks teada teiste
mõtteid, arvamusi, tahtmisi, näiteks Kuidas see
sinule mõjub? Millised mõtted su! sellega seoses on
• Otsivad teid probleemide lahendamiseks, näiteks
Kuidas me sellest üle saaksime? Mis oleks kui…..?
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5. Teiste huve ja õigusi arvestav-tunnista-

Kehtestava käitumise 12 tunnust

takse kaasinimestele omaseid vajadusi ega piirata nende voli öelda, mida nad mõtlevad või taotlevad

6. Teavitav – suheldes väljutakse viisakalt
tasandilt väljendama fakte, seisukohti,hinnanguid
ettepanekuid jm.

7. Ühtaegu verbaalne ja mitteverbaalne
8. Selgitav, mitte salgav
9. Partneri vajadusi, huve,tundeid
arvestav
10.Olukorraga kooskõlas
11.Vastutustundlik 12.Loomulik

1.Ennast väljendav –inimene ütleb välja oma
arvamuse,väljendab iseenda vaateid

2.Otsekohene,mitte põiklev – keerutamata ja
hämamata tullakse välja oma ettepanekuga,kommenteeritakse või kritiseeritakse kedagi

3.Teeskluseta – väljendatakse oma tegelikke
tundeid ja mõtteid

4.Aktsepteeriv - kaasinimesi

austatakse

isiksustena

1.
2.
3.
4.

KUIDAS ÖELDA “ EI ”
Mitte piirduda ühesõnalise EI-ga
Selgitada nii vähe kui võimalik
Ilma vabandusteta: mul on vägä kahju, aga…..”
Kindlalt ja kõhklusteta öeldud EI annab
ütlejale kindlustunde

5. Mina- sõnum sina- sõnumi asemel: rääkige
hinnast, mida pean nõustumise korral maksma+
+ et see hind on minu jaoks liiga kõrge
6. Lokaliseeritud EI: selgitage, millistes aja- ja
ruumipiirides teie EI kehtib

8.

Olge konstruktiivne: kui nii ei saa, nagu partner
tahab, siis öelge, kuidas saab

9.

Ärge öelge EI enne, kui olete selgusele jõudnud,
miks te õieti EI ütlete

10. Kui ei tea kuidas, võtke aeg maha, küsige
lisainfot
11. Hoidke häid suhteid, kuid ärge kartke neid
ajutiseks kindla EI – ga rikkuda

7. Sõnaline ja mittesõnaline käitumine kooskõlas:
kogu keha ütleb EI

Tööotsimisoskused ( tööintervjuu )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mida intervjuu käigus jälgida ja hinnata
Eesmärgipärasus
Kohusetundlikkus
Enesejuhtimine
Kehtestamisoskus
Analüüsivõime
Emotsionaalne
Üldistusoskus
stabiilsus
Arenemissoov
AVATUS
Ambitsioonikus
Aktiivsus
Ühiskondlik huvi
Energilisus
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