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Предпоставки за възникване на комуникативни бариери
в социалната работа1
Анна Михайлова
Резюме. Съвременната хуманитарна наука обръща специално внимание на
обстоятелствата, създаващи условия за появата на трудно преодолими бариери и тяхното
специфично отражение върху отношенията между специалистите и техните клиенти или близки.
Социалната среда е активна и се появява необходимост не само от демонстриране на добри
комуникативни умения, но и от предприемане на гъвкави действия, способности за оценка на
външни фактори, без да се подценяват индивидуалните особености на взаимодействащите, за да
се предотвратят проблеми и недоразумения в процеса на общуване. Изследването на често
срещани бариери би могло да подпомогне в голяма степен разработването на нови или
допълването на вече функциониращи методи в социалната работа.
Ключови думи: социална работа, комуникация, комуникативни бариери

Factors triggering the occurrence of communication barriers
in social work
Anna Mihaylova
Abstract. Modern humanities pay special attention to the circumstances that create conditions
for the emergence of insurmountable barriers and their specific impact on the relationship between
professionals and their clients or relatives. The social environment is dynamic and there is a need not
only to demonstrate good communication skills, but also to take flexible actions, to have the ability to
assess external factors, without underestimating the individual characteristics of the participants in the
interaction, to prevent problems and misunderstandings in the process of communication. The study of
common barriers could greatly further the development of new methods or the enhancement of
existing methods in social work.
Keywords: social work, communication, communication barriers

Увод
Бариерите, които се проявяват в междуличностните взаимоотношения,
изискват бързо откриване и преодоляване, тъй като се отразяват на
предприеманите действия, крайните резултати и може да доведат до провал на
комуникацията. Проучването и класифицирането им може да допринесе за
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повишаване на доверието между общуващите и постигането на по-качествени
резултати при изпълнение на работни задачи в професионален контекст. Това е
много съществено за професиите от типа „човек – човек“, които се основават на
активна комуникация. Социалната работа е точно такава професионална област, в
която

процесът

на помагане предполага интензивно общуване между

специалиста и клиента (потребителя на социалната услуга). Диференцирането на
бариери в комуникацията между социалния работник и клиента изисква
предварително да се определят ясни критерии за разграничаването на бариерите
като отправни точки на анализа и типологизирането на пречките в работните
взаимоотношения. Настоящата статия е насочена към открояването на
предпоставките за възникване на бариери в комуникацията в социалната работа
именно като възможност да се определят ориентири за изследване и описание на
бариерите. Очертаването на предпоставките за появата на затруднения в
комуникацията позволява да се представят някои от най-често срещаните
проявления на бариерите в директната комуникация в социалната работа с
индивидуални клиенти.
Различни комуникативни бариери и тяхното влияние върху общуването
Обобщенията за същността на бариерите в междуличностната комуникация
са резултат от изследвания на учени от разнообразни области на познанието. „От
гледна точка на общопсихологичния подход се разграничават емоционални,
смислови, когнитивни и тактически бариери“ (Редькина, В. Л., 2010: 102).
Обзорът, който прави Редькина върху изследванията на учени от различни сфери,
позволява да се придобие обширен поглед и да се проследят редица опити за
класифициране на бариерите и връзките между тях на базата на редица
критерии. В. Н. Видинеев (1989) определя бариерите като физически, социални,
гносеологични (породени от липса на достатъчно опит или от недостатъчно
развито абстрактно мислене), идеологични, психологични (нагласи, липса на
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концентрация), като счита, че най-голям проблем пред комуникацията са
бариерите от социален или гносеологичен характер. Друг изследовател
(Поварницына

А.

Л.,

1987)

разграничава

мотивационни,

когнитивни,

емоционални, поведенчески бариери. Още една интересна гледна точка
представя А. И. Зимняя (1991), която разглежда комуникативните бариери в един
по-широк контекст и ги групира около няколко области: междуличностни,
индивидуалнопсихологични, възрастови, ролеви, статусни, етнически, социокултурни. Друг учен, (Парыгин Д. Б., 1999), който задълбочено проучва причините
за поява на бариери, отбелязва, че те може да се обособят като външни и
вътрешни, стабилни и нестабилни на базата на състоянието или свойствата на
личността (фиг. 1).

Фигура 1. Обобщен модел на социалнопсихологичните бариери
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Някои от социалнопсихологичните бариери се проявяват като провокирани
от конкретна житейска ситуация и не зависят от специфичните реакции на
индивида,

а

други

са

стабилни

и

се

определят

от

индивидуални,

характерологични особености и не зависят от параметрите на ситуацията.
Социалнопсихологичните бариери са специфични реакции на неприемливи за
личността събития, които задържат когнитивните възможности за актуалното ѝ
развитие, отразяват се и на правилното разбиране и оценка на ситуациите. Те се
явяват защитен механизъм и още Ана Фройд (2017) ги представя като
вътрешнопсихични конфликти между неудържимите желания и изискванията на
средата. Резултатът от тази защитна система е намаляване на личностния
конфликт, адаптация към околната среда, промяна на саморегулаторните
механизми при изграждане на психични защити към стрес или нарушаване на
душевното равновесие. Предпазващите механизми могат да провокират бариери,
защото филтрират разбирането и адекватното възприемане на естеството на
стресиращите събития или хора. Според наблюденията на Мясищев (1960)
бариерите биват:
 бариери на отражението: проявяват се в процеса на възприемане на
комуникатора, ситуацията или собствената личност;
 бариери на отношенията: проявяват се при нереалистична представа за
себе си, ситуацията, комуникатора;
 бариери на взаимодействията: по време на самото общуване може да
възникнат непредвидени обстоятелства, ситуации, настроения и т.н.
Друг изследовател (Шакуров, Р. Х., 2001) определя бариерите като първични
и вторични.
 първичните са свързани с потребностите – задоволяване на по-ниските
нива на потребности от пирамидата на Маслоу (храна, сън, сигурност,
независимост);
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 вторични са онези, свързани с действията, стремежите, целите,
желанията;
А. В. Лабунская (2001) разглежда различни компоненти на проблемите,
възникващи в процеса на общуване, и ги разделя на обективни и субективни;
осъзнати и неосъзнати; реално съществуващи, но неосъзнати или осъзнати, но
реално

несъществуващи;

възрастови,

ситуативни,

социалнопсихологични;

междукултурни,
трайни,

културноспецифични,

личностни,

полови,

индивидуалнопсихологични;

когнитивно-емоционални;

мотивационни;

инструментални; вербални и невербални и др. Причините за появата на
бариерите в голяма степен се свързват с външни събития (въздействия, ситуации,
среда) или вътрешни фактори (като самоконтрол, съобразителност, умора, стрес),
които оказват влияние на индивида и рефлектират върху поведението му.
Различни психологични конфликти, причинени от страх, вина, тревожност,
комплекси, могат да породят неувереност, несигурност, ниско самочувствие и
това да провокира трудности в комуникативните отношения. „Бариерите – това са
психологични феномени (под формата на усещания, преживявания, образи,
понятия и др.), в които се отразяват свойствата на обекта, ограничаващи
жизнеността на човека и възпрепятстващи задоволяването на неговите
потребности...“ (Редькина, В. Л., 2010: 102). С други думи, това са субективните
преживявания на индивида, обусловени от външни и вътрешни особености,
които не му позволяват да реализира пълноценно потенциала си и са
предпоставка за възпрепятстване на комуникацията. Не бива да се подценява
фактът, че в този процес може да се проявят емоционални състояния, в които е
трудно да се мисли правилно, да се правят адекватни заключения и проблемите
да се решават креативно, за да се избягват потенциални конфликти. Когато
преобладават емоциите, трябва да се има предвид, че впечатленията влияят
върху осъзнатостта и разумните действия.
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Проследявайки цялата тази палитра от възможни бариери, Редькина
(Редькина, В. Л., 2010: 103) предлага те да се обособят според обстоятелствата,
които предизвикват появата им, като информационни, оценъчни, смислови,
емоционални, психо-физиологични.
Прегледът

на

съществуващи

класификации

на

бариерите

в

междуличностната комуникация показва, че съществуват разнообразни подходи
за тяхното диференциране. Типологията на бариерите има своя специфика в
зависимост от конкретната професионална сфера, в която се реализират актовете
на общуване. Затова ще се спрем по-специално на комуникативните бариери,
които имат съществено влияние върху общуването в дейността на социалния
работник.
Потенциални бариери в комуникацията в социалната работа
по индивидуален случай и предпоставки за тяхното възникване
Бариерите, които се появяват в директната комуникация лице в лице между
социалния работник и неговия клиент, са резултат от действието на много
разнообразни фактори, отнасящи се както до индивидуалните особености на
участниците в комуникацията, така и до влиянието на средата, в която протича тя.
В този смисъл в самия процес на комуникация се съдържат някои от
предпоставките за възникване на бариери, а други са обективно детерминирани
от особеностите на контекста, в който се осъществява помагането. Наблюдението
на реални случаи на индивидуална социална работа ни показа, че често
бариерите в комуникацията се причиняват от разминаването в очакванията на
клиента (или близките му) относно начина на предоставяне на социалната услуга.
Възникването на бариерите е резултат от спецификата на микросоциалната
среда, в която функционира клиентът и определящо влияние върху поведението
може да има стабилността и състоянието, в което се намира семейството. „Всеки
индивидуален случай е обвързан с фамилната система по хоризонтала и
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вертикала, със своята предистория, актуално развитие и бъдеща прогноза и
социалният работник трябва да отчита тази обвързаност, макар и работейки с
отделен клиент в определен отрязък от време“ (Манасиева, Т., 2016: 102). Не е
възможно да се пренебрегне влиянието, което оказва семейната среда както
върху клиента, така и върху самия специалист: „Всеки клиент е бивша, настояща и
бъдеща част от семейна система“ (пак там: 101).
Сериозно въздействие могат да окажат и редица други изменчиви условия
(промяна на работното място, на местоживеенето, смяна на семейния статус),
които влияят на емоционалната окраска и пораждат препятствия, трудни или
невъзможни за преодоляване. Друга причина за разгръщането на бариерите
може да бъдат личностни особености и социални нагласи като например
подценяване или надценяване на успеха в професионален или личен план. Това
може да се отрази на мотивацията за преодоляване на трудности и да се стигне
до отказ от действие, както и до обезсърчаване в междуличностното общуване.
Още една особеност, по която може да се съди за потенциално препятствие пред
общуването, са перцептивните и сензорните процеси, отнасящи се до внимание,
въображение, памет, които могат да се отразят на доброто възприемане на
околната среда и да повлияят на преценката и на двете страни, участващи във
взаимодействието. Продиктувани от индивидуални обстоятелства, някои бариери
може да възникват в следствие на стереотипи, предразсъдъци, автоматизми и
тяхното проявяване да повлияе мотивацията и желанието за общуване.
Като описва модела на работно взаимоотношение в индивидуалната
социална работа, С. Цветанска откроява някои от най-често проявяващите се
комуникативни бариери на всеки етап от разгръщането на процеса на помагане.
Един вид бариери се отнасят до влиянието на субективността в общуването и
появата на перцептивни грешки при взаимното възприемане между социалния
работник и клиента. Друга група бариери са свързани с употребата на езика на
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думите и езика на тялото при работата по случая на клиента (Цветанска, С.,
2021б).
Очевидно е, че бариерите в комуникацията в социалната работа са
разнообразни по характер и се дължат на много различни причини. Смятаме, че
изясняването на предпоставките за възникването на бариерите ще ни даде добра
отправна точка към описанието на някои от най-често срещаните проявления на
бариерите

в

комуникацията.

Основен

критерий

за

разграничаване

на

предпоставките за възникване на бариери в анализа по-нататък е степента на
въздействие на участващите субекти върху протичането на комуникацията при
работата по индивидуален случай. От тази гледна точка разграничаваме две
групи предпоставки: външни и вътрешни. Външните предпоставки са свързани
със ситуационния, организационен и административен контекст, в който протича
комуникацията, и съответно – работното взаимоотношение между социален
работник и клиент. Те произтичат от особеностите на ситуацията, детерминирана
от характера на институцията и средата, в която се предоставя помощта за човека
в нужда. Това са обективно зададени параметри и върху тях участниците в
комуникацията трудно могат да влияят. Вътрешните предпоставки са субективно
детерминирани и се отнасят до индивидуалните различия и до поведението на
субектите в комуникацията, които могат да влияят в голяма степен на хода на
междуличностното взаимодействие в помагащия процес. Всяка от тези две
глобални

групи

предпоставки

има

своето

специфично

проявление

в

комуникацията в социалната работа и е причина на възникването на потенциални
бариери, както е показано на фиг. 2 по-долу.
Външните предпоставки за появата на бариери произтичат от ситуативния
характер на междуличностната комуникация, която няма самостойно значение
извън конкретните условия, които я пораждат. Общуването в професионална
среда, както и неформалното общуване между хората, възниква по повод на
конкретен проблем, който задава параметрите на темата и съдържанието на
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общуването. Наред с това процесът на обмен на информация протича винаги в
рамките на ситуационен контекст – време, място, продължителност, поради което
всеки акт на комуникация дори по сходна тема протича различно и е неповторим.
Неслучайно повечето теоретични модели, описващи процеса на общуване,
съдържат като компонент шума – като отражение на ситуационния контекст.
Шумът като бариера се свързва най-често с идващи от външната околна среда
дразнители, които пречат на адекватното възприемане на речта на говорещия.
Наред с това шумът може да се интерпретира и не така буквално, а като „шум“ по
комуникационните канали между общуващите, шум в управлението на
комуникацията в институцията, която предоставя социалната услуга. Възможни са
различни интерпретации на шума, но при всички случаи те се обединяват от
идеята

за

пречка,

която

заглушава

качественото

възприемане

на

комуникативните сигнали и не позволява те да се осмислят цялостно и в чист вид.
Друг

вид

бариери,

основани

на

външни

предпоставки,

са

административните бариери. Те произтичат от нормативни, организационни
и/или институционални ограничения и особености при предоставянето на
социална услуга. Строгото регламентиране на условията, при които се оказва
подкрепа на хората в нужда, формализирането на отношенията в общуването,
придържането към регламентите без опит да се вникне в спецификата на
конкретния случай на клиента биха могли да създадат бариера и да оставят
впечатление за нехуманно отношение. Декларативното изразяване на подкрепа
от специалистите е една от най-често срещаните бариери, които рефлектират
върху снижаване на доверието в комуникацията в индивидуалната социална
работа (пак там). От друга страна, ако организацията на работа в една институция
има несъвършенства, липсва добра комуникация и координация между
служителите, не се демонстрира ефективно екипно общуване, това обикновено
се отразява на качеството на работата с клиента. Административните бариери се
отнасят и до степента на гъвкавост на организацията да реагира на непредвидени
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ситуации, на нетипични казуси, спешни случаи, които не са предварително
описани в процедурите и стандартите за оказване на социална подкрепа, но
изискват професионална намеса и специфична комуникация.

Фигура 2. Предпоставки за възникване на бариери в социалната работа

Вътрешните предпоставки за бариери в комуникацията се проектират в
начина на изпълнение на ролите на помагащ и клиент и рефлектират върху
характера на взаимодействието в индивидуалната социална работа. Силно
влияние върху процеса на комуникация имат дефицитите в комуникативните
умения на участниците в общуването. Това е често срещана бариера, която е
типична както за индивидуалната социална работа, така и за социалната работа с
група (пак там). Ниското равнище на притежавани социални умения се отразява
на способността на клиентите да изразят своите преживявания и да постигнат
дълбочина на осъзнаване на проблема в процеса на помагане. Специално
внимание следва да се обърне на бариерите, които възникват при неефективното
подаване на обратна връзка, тъй като това е основен механизъм за стимулиране
на активността на клиента да направи стъпки за промяна (Цветанска, С., 2021а;
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2021б). Провеждането на обучения за повишаване на комуникативните умения
биха повлияли благоприятно за намаляване нивото на тези бариери. Тук от
значение са уменията за активно слушане, за наблюдение на невербалното
поведение, за избиране на подходящ стил на общуване, способност за проява на
емпатия, доверие, компетентност, намиране на компромисни решения,
способност за овладяване на конфликти, за убеждаване и мотивиране, проявата
на

загриженост,

подходяща

степен

на

дистанцираност,

готовност

за

съпреживяване, емоционална утеха. Ако има неточност във възприятието
съответно разбирането или приемането на съобщението и начина на отразяване
(подаването на обратна връзка), всяка цел на комуникацията може сериозно да
пострада. В един от изследваните случаи се наблюдава сериозен дефицит на
комуникативни умения от страна на клиента и близкия, което води до промяна
във фокуса на комуникацията. Това от своя страна оказва влияние и върху
отношението към социалния работник – клиентът и близките подценяват
качествата му на професионалист и надценяват своя социален и интелектуален
статус; така балансът на общуването се нарушава и като следствие се наблюдава
нежелание и у двете страни да общуват и да разрешават проблеми. Тук се
забелязва, че бариерите не се разгръщат в чист вид, а често се преплитат няколко
от тях или едни са следствие на други.
Езиковите бариери се проявяват при социална работа с хора, които не
владеят езика на страната, в която получават подкрепа (например бежанци,
мигранти), при клиенти, които имат различен майчин език; при деца или
възрастни с речеви нарушения. Езиковите бариери могат да бъдат предизвикани
и от дефицити в речниковия запас, от особености на стила на изразяване –
употреба на жаргон, регионални диалекти, ограничен речников запас,
терминологична натовареност на езика и др.
Голяма

група

бариери,

които

имат

вътрешни

предпоставки,

са

психологичните бариери. Тази група може да се подраздели на няколко
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подгрупи, отнасящи се до влиянието на индивидуалните характеристики на
личността на общуващите като темперамент, концентрация на вниманието, тип
личност, равнище на самооценка, откритост към нов опит и др. Психологичните
бариери се проектират в начина на вербално изразяване във взаимодействието
на клиента с помагащия специалист, в степента на доверие към предлаганата
помощ, във формирането на очаквания от процеса. Една подгрупа психологични
бариери, значима за социалната работа, са емоционалните бариери, тъй като
емоционалните състояния и темпераментът рефлектират върху начина на
общуване и се отразяват на реакциите на общуващите. Те включват страхове,
срам, чувство за вина, гняв, отвращение. Проявяват се при нарушаване на етични
принципи,

презрение,

емоционална

нестабилност,

моментни

състояния,

отрицателни емоции. Разгръщат се и когато емоционалното състояние или
прибързаната реакция доминират при информационния обмен, като засягат и
двете страни в комуникативния процес (социален работник - клиент); могат да
бъдат филтър, през който сериозно да се промени начинът, по който се приема
другият човек, ситуацията и това да повлияе на мнението им един за друг. Тъй
като социалната работа е емоционално наситена, този вид бариери са
предизвикателство пред саморефлексията и самоконтрола на специалиста.
Някои предпоставки за поява на бариери в общуването се проявяват, когато
не

се

отчитат

спецификите

на

личността

и

когато

самоконтролът

и

самоосъзнатостта не са на нужното ниво. Провокират се от сблъсъка на
различните характери или от разминаването на морални и нравствени позиции.
Хуманистичната психология поставя в центъра индивида и обръща специално
внимание върху възможностите на психологичната активност за преодоляване на
бариерите в работния процес. Личностните специфики и адаптивността оказват
влияние върху психологичната готовност за приемане на социалната среда.
Трудностите, породени от възпитанието, миналия опит, свързан с емоционални
неуспехи или недостатъчно качествени социални контакти, може да се окажат
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непреодолимо препятствие пред общуването. Би могло да се обобщи, че
индивидуалнопсихологичните особености отключват сблъсъка на различния тип
нервна система и реакциите с околната среда. Тези особености може да станат
предпоставка за появата на конфликти и да доведат до невъзможност да
продължи комуникацията между социалния работник и клиента.
При реализиране на помагането социалните работници често се сблъскват
с още една група бариери, които също носят белезите на личностните и
психологични особености, а именно – когнитивните бариери. Те съществуват
под формата на различни заблуди в мисленето (черно-бяло мислене,
генерализиране, етикиране и др.). Проявяват се при изкривявания в мисленето
под влиянието на логични заблуди вследствие на деформирано поведение,
провокирано от спецификата на самото общуване. Като част от вътреличностните
бариери повечето психологични състояния, потребности и чувства могат да се
отразят на способността за изпращане и получаване на съобщения, от което и
двете страни (изпращач–получател) да бъдат ощетени и комуникацията да
пострада.
Най-често срещани психологични бариери (Verma, S., 2014):
 Неверни предположения – появяват се в случаите, когато изпращачът
предполага, че съобщението, което е изпратил, е разбрано от получателя, но
фактически получателят частично или изобщо не е разбрал информацията.
 Гняв – ако изпращащият е ядосан при изпращането на съобщението, тази
емоционална окраска ще повлияе върху начина, по който получателят интерпретира
съобщението. Изпращащият може да изглежда агресивен, а получателят да се
почувства застрашен и това да повлияе на начина, по който се приема съобщението.
 Нагласи и ценности – отношението е предварително заучено и е свързано с
вярванията и ценностите, които изповядва индивидът. Ако някое убеждение е
застрашено, се отключва емоционална реакция, която възпрепятства реалното
приемане на съобщението.
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 Ниска самооценка – това може да повлияе и на двете страни и да осуети
комуникацията. Ако изпращачът няма добро самочувствие, това може да се отрази
на изпратеното съобщение и то да не звучи достатъчно убедително. Ако получателят
има занижена самооценка, той може да филтрира посланието и да реши, че няма
нужните качества (интелект) да го разбере.
 Страх и отбранителност – когато подателят се притеснява и се защитава по
въпросите, свързани с информацията, която се обменя. Ако изпращачът не е склонен
да признае грешка, а се оправдава, може да провокира подобно отбранително
поведение, което да наруши доверието, а от своя страна приемникът може да се
притесни, че няма да разбере съобщението или да спре да слуша.
 Последици и изводи – един извод не е формулиран от конкретни
подробности, а се тълкуват символите въз основа на предположения, които
обикновено са верни, но невинаги, т.е. Налице е предварителна оценка за нещата.
 Абстрахиране – езикът е средство, чрез което се споделя опит, чувства, но е
малко вероятно да се обхванат всички детайли, тъй като склонността вниманието да
се насочва само върху определени елементи е преобладаваща. Дори да се опише
само една чаша, наблюденията не са перфектни, респективно и комуникацията няма
как да е съвършена.
 Затвореност, свръхувереност, апатия – понякога хората не са склонни да
получават нова информация и умът им е затворен за нови факти и предположения. В
подобно състояние човек става свръхуверен, отхвърля информация или препоръки.
В такъв случай е добре да се подходи с умереност. Апатията може да повлияе на
интереса и на начина на слушане и да се изпуснат важни моменти, нарушаващи
комуникацията.
 Изкривяване, филтриране, редактиране – при тълкуване информацията
може да се деформира, съобщението да се филтрира и това да се отрази на
комуникацията.
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 Лошо слушане – невнимателното слушане може да доведе до неразбиране
или конфликти. Повечето хора са склонни да се разсейват от различни емоционални
състояния, безразличие, агресивност, блуждаещо внимание, вторачване в собствени
проблеми. Индивидуалните особености на личността на общуващите субекти се
проявяват по специфичен начин, когато става дума за изпълнение на различни роли –
на помагащ професионалист и на клиент, който се ползва от консултиране и подкрепа.
Ролевата определеност на комуникацията в съчетание с проявлението на
психологични бариери прави понякога общуването в социалната работа изключително
трудно и непредвидимо. Особеностите в състоянията на психиката повлияват върху
определени действия на индивида при планиране на поведението и организиране на
комуникативните му отношения. Конфликтите в процеса на общуването разкриват
специфични психологични фактори, които се крият в индивидуални или социални
тенденции. Влиянието на психологичното състояние на комуникаторите (подател –
получател) може да създаде пречка за ефективна комуникация.

Фигура 3. Причини за психологични бариери (Verma, S., 2014)

Изследването на предпоставките за поява на бариери позволява промяна на
функционалните

отношения,

които

„конструират

специфичен

модел

на

взаимодействие и преживяване, който въвлича клиента в стимулираща и
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подкрепяща среда, както и в процес на вътрешно изменение, преодоляване на
бариери и външно преустройство и въплъщение на постигнатото ниво на
развитие“ (Механджийска Г., 2016: 17). Познаването на типовете бариери и
техните особености позволява да се разкрият затрудненията в процеса на
общуване и да се задействат механизми за подобряване на взаимоотношенията и
на цялостното индивидуално развитие на професионалиста и потребителя.
Структурирането на цели в работата може да се извършва по-лесно, ако се
познават способите, чрез които действат комуникативните бариери. От една
страна, те предпазват от стрес и вътрешни конфликти, отрицателни външни
събития, но от друга, те могат да повлияят на процеси като емоционална
рефлексивност, обща адаптивност към социалната среда. К. А. Маркова (по:
Редькина, 2010) осмисля функциите им като положителни (стимулиращи,
мотивиращи, мобилизиращи) или отрицателни (деструктивни, причиняващи
отказ

за

съдействие,

затвореност,

затормозяваща

динамичността

и

саморефлексията). Във всички области на човешките отношения е възможна
появата на бариери, но възникването им в професионалните отношения (клиент,
семейство, професионалист) може да доведе до неприятни последствия като
непълноценна или провалена комуникация и респективно да попречи на
работните отношения.
Заключение
Предпоставките

за

поява

на

комуникативните

бариери

могат

да

предизвикат пасивност, отрицателни емоционални преживявания, които да дадат
своето отражение върху преценките, съзнателните решения и перспективите за
успешни взаимоотношения. Решенията за преодоляването им трябва да се търсят
в

сътрудничеството,

особености

на

разбирателството

взаимодействащите

си

и

индивидуалните
страни.

За

психологични

преодоляване

на

комуникативните бариери е от значение и двете страни да се фокусират върху
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намирането на решения, а не върху конфликтите или проблемните ситуации. Така
акцентът няма да пада върху отношенията, а върху възникналия проблем.
Ежедневните

занимания

със

стратегии

за

разрешаване

на

конфликти,

възприемането на различните гледни точки към ситуациите, недопускането на
отрицателни емоции, насочването на мислите към позитивите, които ще
настъпят, щом се разреши някоя неприятна ситуация, ще облекчат в голяма
степен процеса на комуникация.
Без съмнение комуникацията има определяща роля в отношенията, но тъй
като естествено е вплетена в ежедневието, не се оценява сложността и същността
на този процес. Спецификата на комуникативния процес е такава, че и двете
страни, участващи в обмена на съобщението, може да не отчетат много от
факторите, които им оказват влияние, и по този начин сами да създадат
предпоставка за появата на бариери. Ако фокусът е насочен към поведението на
хората, към способността им да споделят възгледи, тогава съмненията за
изграждане на доверие помежду им чувствително биха намалели. Колкото и
добри да са комуникативните умения, винаги може да се появи несигурност при
обмена на информация, както и сигнали за изкривяване на начина, по който се
тълкуват идеите. Въпреки възможностите, които дава комуникацията, погрешните
възприятия може да провокират емоции, които да създадат сериозни пречки и да
възпрепятстват успешното им преодоляване. На тази база предпоставките за
отключване на комуникативни бариери показват, че тяхното овладяване може да
подобри сътрудничеството, да спомогне за намаляване чувството на тревога, да
се повиши удовлетвореността и респективно мотивацията за по-нататъшни
дейности. За съжаление такава атмосфера за съдействие не се постига
автоматично и това налага изучаването на комуникативните бариери като пречка
в изграждане на качествени взаимодействия, изпълнени с доверие и желание за
сътрудничество.

Преодоляването

им

може

да

насърчи

социалните

взаимоотношения, да намали отчуждението и да повиши удовлетвореността от
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споделения професионален опит на социалния работник с неговите клиенти и
близките им.
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