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ABSTRACT: Nonviolent communication according to the model of Marshall Rosenberg 
is a creative and innovative method for intervention in applied social work. Based on 
empathy and honesty this method is a kind of conflict prevention and helps for the effec-
tiveness of communication and interaction between client and social worker.
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Общуването в социалната работа е един от ключовите инструменти, 
с които борави социалният работник в своето професионално ежедневие. 
Динамиката на връзката с клиентите и степета на доверие зависи до голяма 
степен от емпатията, умението за активно слушане, разбиране на емоциите и 
чувствата и разпознаване на потребностите. От качеството на комуникаци-
ята и комуникативните умения на социалния работник зависят респективно 
резултатите при съответната интервенция. Проблемите при комуникация-
та се базират основно на обвинения, срам, страх, неоснователни предполо-
жения. Агресията, осъждането и неправилното интепретиране на емоции, 
нужди, постъпки заемат все по-сериозни позиции в културата на общуване 
в обществото ни и се разпространяват във всички сфери от нашето ежедне-
вие, в това число и в приложната социална работа. Зад агресията често се 
крият неудовлетворени потребности и нужди, страх, предрасъдъци, упре-
ци към нас самите и към другите, неспособност за изразяване на емоциите. 
Неизразяването на нашите чувства и потребности, както и неправилното им 
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формулиране, води до напрежение, неудовлетвореност, неразбирателство и 
конфликти, както в ежедневието, така и в професионалната ни дейност.

   
„Скъпи, би ли ми помогнал с носенето?“  „Разбира се!“

Теорията за потребностите и тяхното задоволяване, позната ни от 
Маслоу, в съчетание с мислите и чувствата стоят в центъра на модела за нена-
силствената комуникация на Розенберг. Подобно на Маслоу Розенберг смя-
та, че човешкото поведение е мотивирано и ръководено от потребностите и 
чувствата ни варират в различни диапазони в зависимост от това дали на-
шите потребности са били задоволени, или не. Задоволяването на потребно-
стите се осъществява посредством модели и стратегии, които са заучени от 
най-ранна възраст от обкръжаващата среда – семейство, общество, култура. 
Дефицитите в тези модели или неприемливите модели за обществото пораж-
дат конфликти и агресия.

Моделът на ненасилствената комуникация, развит от Маршал 
Розенберг през 60-те години на 20. век в Америка, открива нови аспекти в 
преодоляването на бариерите в общуването, както и предотвратяването на 
възникването на ненужни конфликти. Ненасилствената комуникация е ино-
вативен метод за подобряване на общуването и междуличностните взаи-
моотношения, наричана още състрадателна и колаборативна комуникация. 
Ненасилствена комуникация се основава на идеята, че всички човешки съще-
ства имат капацитет за състрадание и прибягват до насилие или поведение, 
което вреди на другите само когато не познават и не владеят по-ефективни 
стратегии за посрещане на нуждите си. Розенберг пояснява, че личността на 
Махатма Ганди е крайъгълен камък в неговия модел за общуване без агресия: 
„Терминът „ненасилие“ използвам в смисъла, в който Ганди го използваше – 
да изразя естественото състояние на състрадание, когато в сърцето няма 
агресия и насилие“ [1, с. 14].

Ненасилствената комуникация учи как да изразяваме себе си искрено и 
как да изслушваме другите с емпатия и уважение. Базира се на четири основ-
ни компонента: 1. наблюдения, 2. чувства, 3. нужди, 4. молби.

Ненасилствената комуникация като иновационен метод ...
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Фиг. 1 

1. Наблюдения 

Според последователността на Розенберг преди да започнем 
ненасилствената комуникация с нашите клиенти в социалната работа би трябвало 
обективно да наблюдаваме каква точно е ситуацията и да вербализираме 
наблюденията си без допълнителни оценки, критики, тълкувания, упреци. Важно е 
да се опише какво казва или прави човекът, с когото общуваме, без да влагаме 
собствено мнение по въпроса без значение дали чутото или видяното ни харесва. 
Според Розенберг една от основните причини за недоразумения и конфликти е 
смесването на наблюденията с нашите тълкувания и интерпретации за тях: „Мога 
да приема, когато ми казваш какво съм сторил и какво не съм. И мога да приема 
твоето тълкуване, но моля те, не смесвай тези две неща!“ [1, с. 41]. Различно е 
усещането у клиента ни, когато му кажем например, че не си е изчистил стаята 
(наблюдение) и че не си е изчистил стаята понеже е мързелив (оценка). Във втория 
случай много по-лесно се отключват механизмите за съпротивление, защита и 
нападателна позиция и същевремнно се блокира готовността за излушване и водене 
на адекватен разговор, който би довел до положителни резултати и за двете страни. 

2. Чувства 

Като следваща стъпка от процеса на ненасилствената комуникация е важно 
да формулираме как се чувстваме от това, което чуваме или наблюдаваме. 
Съществен момент при това е да разграничаваме чувствата от мислите си. 
Коректното и ясно вербализиране на чувствата е компетенция, която би следвало 
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Фиг. 1

1. Наблюдения
Според последователността на Розенберг преди да започнем ненасил-

ствената комуникация с нашите клиенти в социалната работа би трябвало 
обективно да наблюдаваме каква точно е ситуацията и да вербализираме 
наблюденията си без допълнителни оценки, критики, тълкувания, упреци. 
Важно е да се опише какво казва или прави човекът, с когото общуваме, без да 
влагаме собствено мнение по въпроса без значение дали чутото или видяното 
ни харесва. Според Розенберг една от основните причини за недоразумения и 
конфликти е смесването на наблюденията с нашите тълкувания и интерпре-
тации за тях: „Мога да приема, когато ми казваш какво съм сторил и какво 
не съм. И мога да приема твоето тълкуване, но моля те, не смесвай тези две 
неща!“ [1, с. 41]. Различно е усещането у клиента ни, когато му кажем напри-
мер, че не си е изчистил стаята (наблюдение) и че не си е изчистил стаята 
понеже е мързелив (оценка). Във втория случай много по-лесно се отключват 
механизмите за съпротивление, защита и нападателна позиция и същевремн-
но се блокира готовността за излушване и водене на адекватен разговор, кой-
то би довел до положителни резултати и за двете страни.

2. Чувства
Като следваща стъпка от процеса на ненасилствената комуникация е 

важно да формулираме как се чувстваме от това, което чуваме или наблюда-
ваме. Съществен момент при това е да разграничаваме чувствата от мислите 
си. Коректното и ясно вербализиране на чувствата е компетенция, която би 
следвало систематично да развиваме в себе си, както и в клиентите, с които 
работим в приложната соиална работа. Непознаването на чувствата и неспо-
собността да ги изразяваме са потенциални фактори за възникване на на-
прежение, ескалиране на ситуация и избухване на конфликт. Според модела 
на Розенберг за ненасилствената комуникация е съществено след като сме 
наблюдавали нещо, да кажем какви чувства поражда то у нас – тъга, радост, 
разочарование, гняв и т. н. В обичайното ни ежедневно общуване много чес-
то казваме, че се чувстваме по даден начин заради дадени действия на някой 
друг. В ненасилствената комуникация съществената разлика е, че чувствата, 
които изпитваме, са свързани с нас самите, а не с действието или бездейст-
вието на някой друг. Прави се разлика между причината за нашите чувства и 
това, което ги е отключило. Причината за нашите чувства са нашите нужди, 
а това, което ги е отключило, най-често е поведението на другите. Колкото 
по-богат е нашият речник на чувствата, толкова по-добре бихме могли да 
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ги изразяваме, тъй като например приятно ми е, би могло да означава, че се 
чувствам щастлив, развълнуван или облекчен. Ясното назоваване на актуал-
ните чувства спомага за по-лесното свързване един с друг и разрешаването на 
конфликтите се улеснява, след като позволим да бъдем уязвими и да разкрием 
своите чувства.

3. Нужди
Логическа следваща стъпка в модела на ненасилствената комуникация 

е назоваването на нуждите, потребностите, които се пораждат у нас от тези 
чувства, които изпитваме. Когато вербализираме нашите потребности, уве-
личаваме възможността те да бъдат задоволени и също така да бъдем по-до-
бре разбрани от събеседника в общуването ни.

4. Молби
В заключение формулираме ясно молбата, която имаме към събеседни-

ка си, конкретните действия, за които молим. Този последен елемент на нана-
силствената комуникация се отнася към това, какво искаме от другия, за да 
се подобри благосъстоянието и на двама ни. Много е важно молбите да бъдат 
ясно, позитивно и конкретно формулирани. Колкото по-ясно формулираме 
това, което искаме, толкова по-голяма е вероятността да го получим.

Процесът на общуване е процес на взаимодействие и обмен. Описаните 
по-горе четири компонента представляват едната страна на взаимодействие-
то, а изслушването на наблюденията, чувствата, нуждите и молбите на човека, 
с когото общуваме, са другият съществен момент. Тази половина от процеса 
се нарича изслушване с емпатия. Емпатията е способст да се поставяме на 
мястото на другия, емпатията е уважаване и разбиране на онова, което други-
те изживяват. Емпатията в най-чистата си форма се проявява тогава, когато 
изслушваме без всякакви следи от предрасъдъци и предположения относно 
събеседника ни. Емпатията се свързва с така нареченото активно слушане, 
при което думите на събеседника се парафразират, за да сме сигурни, че сме 
разбрали точно получената информация и същевременно да дадем на събе-
седника си възможност да обмисли своите думи и да вникне по-дълбоко в 
себе си. Дори и в ролята си на професионалисти често сме склонни вместо да 
слушаме с емпатия, да даваме съвети, да успокояваме или да споделяме собст-
веното си мнение и чувства. Способността да изслушваме с емпатия други-
те особено в напрегнати ситуации би могло да предотврати ескалиране на 
напрежението и потенциални действия на насилие. Изслушването с емпатия 
може също така да спомогне за това да не приемаме като отхвърляне чуването 
на думата „не“ от отсрещната страна.

Самоизразяването и изслушването с емпатия двата паралелни инфор-
мационни потока в ненасилствената комуникация биха могли да се предста-
вят синтензирано, обобщени с няколко ключови фрази в таблица №1.

Ненасилствената комуникация като иновационен метод ...
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Самоизразяване Изслушване с емпатия
1.  Когато виждам/чувам … 1.  Когато виждаш/чуваш …
2.  тогава се чувствам … 2. чувстваш ли се тогава …?
3.  понеже имам потребност от … 3. понеже се нуждаеш от … ли?
4.  и те моля да направиш …, или да ми 

кажеш готов ли си за това. 
4. и затова ме молиш за … ли?

Таблица 1

Ненасилствената комуникация често е наричана езикът на жирафат, 
тъй като жирафът е сухоземният бозайник с най-голямо сърце, а за ненасил-
ствената комуникация бихме могли да кажем символично, че се слуша с ухото 
на сърцето. Розенберг използва образите на вълка и жирафа като метафори 
за поведенческите стилове на хората. Вълкът се използва за представяне на 
нападателно и прекрачващо границите поведение. Това са хора, които с удо-
волствие заклеймяват, упрекват, анализират, поставят диагнози, предявяват 
претенции, избягват отговорност. Те обичат да използват изрази като: не пра-
ви това; престани с това; откажи се; не можеш да се справиш с това; това е 
погрешно и т. н.

Хората, които се свързват с метафората на жирафа, от своя страна, се 
характеризират със следните особености: владеене езика на сърцето, способ-
ност за казване на благодаря и моля, поемане на отговорност за собствените 
си действие, умение да изразяват, това, което се случва с тях, живеят в насто-
ящето, дават възможност на другите да допринесат за собственото си благо-
състояние, знаят, че не могат да променят никой. Този тип хора се осмеляват 
да изразяват при общуването своите чувства, респективно да формулират 
своите потребности, както и да разпознават същите в своите събеседници.

Според Розенберг събеседникът в общуването ни не е задължително 
също да бъде запознат и да използва метода на ненасилствената комуника-
ция, но твърди, че ако ние прилагаме принципите ѝ и даваме и получаваме 
изпълнени с емпатия и уважение, рано или късно събеседникът ни би се по-
влиял положително от този начин на взаимодействие. Процесът на усвояване 
и прилагане на ненасилствената комуникация в никакъв случай не е лесен 
и бърз. Използването ѝ в ежедневието или професионалната дейност често 
предизвиква в събеседника първоначално шокиране или удивление, недоу-
мение от нещата, които чува и които не са типичните упреци и обвинения, с 
които сме свикнали да боравим във взаимодействията помежду си.

Розенберг не отрича факта, че понякога използването на сила е неизбеж-
но, че има ситуации, в които нямаме време да наблюдаваме и да изразяваме 
своите и на другите потребности и чувства. Той застава обаче зад позицията, 
че в случаите, когато е необходимо да се прибегне до сила, за да се защити не-
чий живот и сигурност, тази сила трябва да бъде закриляща, а не наказателна 
сила. Намеренията, които се крият зад тези два вида сила, са различни според 
Розенберг. Зад употребата на закриляща сила стои намерението да предпази 
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някого от нараняване, залоупотреба или несправедливист. Целта на закриля-
щата сила е защита, а не наказание, порицание или обвинение. Намерението, 
което стои зад наказателната сила, е да накара някого да си плати за предпола-
гаеми грешки, които е допуснал. Предположението, което Розенберг поставя 
зад закрилящата сила, е, че незнанието е в корена на това даденият човек да 
извърши опасно за себе си или околните действие. Логическо последствие от 
това би трябвало да бъде възпитанието и образованието, а не използването 
на физическа сила за наказание. Според Розенберг под незнание би следвало 
да се разбира: „а) незнание за последиците от поведението ни, б) незнание 
за алтернативно поведение, с което да задоволим нуждата си, в) незнание, 
свързано с убеждението, че имаме право да наказваме онези, които смята-
ме за виновни, г) налудничави мисл например, че някакъв „вътрешен глас“ ни 
подтиква да извършим убийство“ [1, с. 194]. Употребата на наказателна сила 
поражда в отсрещната страна негативизъм и вражда, както и желание да се 
противопостави и противодейства на оказания натиск. Използвайки нака-
зателна сила, ние заягаме самочувствието на събеседника си и загърбваме 
добронамереността и емпатията. Използването на обвинения и наказание 
от различен характер (физически, психически) не може да пробуди в другия 
онази мотивация, която е ценна за нас.

Моделът за ненасилствената комуникация на Розенберг е достоен за 
прилагане на практика в приложната социална работа, тъй като е в синхрон 
не само с общочовешките изконни ценности, но и с основните концепции и 
принципи на социалната работа.
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