MOTERŲ IR VYRŲ KOMUNIKACIJOS PATERNAI (MODELIAI, STILIAI) – lyčių
komunikacijoje išskiriami verbalinės ir neverbalinės komunikacijos modeliai. Tačiau nėra
didelių skirtumų moterų ir vyrų komunikacijos tarp skirtingų lyčių grupių stiliuose. Daugelis
moterų ir vyrų vartoja įvairius pokalbio ir kalbos įgūdžius ir kiekvieną iš jų jie gali naudoti
priklausomai nuo situacijos, tikslų, vaidmens, kurį atlieka bei konteksto. D.Tannen teigia,
kad skirtingi verbalinės kalbos stiliai priklauso nuo regiono kurame individas užaugo,
amžiaus, socialinės padėties bei lyties.
Kalbant apie lyčių modeliu verbalinėje komunikacijoje, reikia prisiminti, kad žmonių
kalbėjimas yra natūralus jų elgesys, todėl mūsų kalbos modeliai yra automatiški. Moterys ir
vyrai kaip grupės nariai skirtingais būdais. Tyrinėtojai teigia, kad moterų ir vyrų
komunikacijos stiliai labai skiriasi. Moterų kalba yra netiesioginė ir subtilesnė nei vyrų.
Balso lygis ir intonacijos dažnai atskleidžia kalbančiojo lytį. Kultūra kaip ir biologija yra
svarbus faktorius lemiantis žodžių vartojimą. Moterų kalboje daugiau pažyminių ir
klausiamųjų sakinių, dažnai vengia galutinių tvirtinimų. Moterų kalbą charakterizuoja
metaforos ir būdvardžiai. Tačiau kai kurie vokaliniai skirtumai yra socialiai apibrėžti.
Moterys prisitaiko, priderina balso skambėjimą, kaip jos suvokia turėtų skambėti, ir vyrai
prisitaiko prie balso kaip jis turėtų skambėti. Moterys vartoja daugiau balso diapazonų nei
vyrai įvairiose verbalinėse situacijose, tuo tarpu vyrų balsas kalbant su suaugusiais
prislopintu, monotonišku balsu, bet kalbėdami su vaikais varijuoja įvairiomis balso
tonacijomis ir tembrais. Nepaisant abiejų lyčių gebėjimo kontroliuoti balsą, vyrai labiau
atrenka balso galimybes, o moterų kalba yra labiau vaizdingesnė. Moterys naudoja kalbą
sustiprinančiu žodžius, pažyminius, klausiamuosius sakinius. Vyrų kalba yra grynesnė, o
moterų labiau abstrakti.
Socialinės lyties suvokimas atsispindi kalboje, kurią individas pasirinko. Iš moterų tikimasi
nekonstatavimo, abejojimų, mandagumo.
Tyrimai rodo (...), kad vyrai kalba daugiau nei moterys ir dažniau pertraukia pokalbį nei
moterys. D.Tannen teigia, kad vyrai vartoja kalbą tam, kad įrodytų statusą ir pranašesnę
hierarchiją. Moterys kalba tam, kad užmegztų santykius, vyrai kad informuotų. Vyrų
komunikacija yra daugiau kategoriška, atvira, tiesi.
Vyrai kalba kad pasikeistų informacija ir įtvirtintų savo statusą grupėje, moterys – pasikeistų
informacija ir užmegztų ryšį. Zahn teigia, kad tai yra rezultatas stereotipų, kai vyrai laikomi
tvirtesniais, aktyvesniais, dominuojančiais, o moters taktiškesnėmis, jausmingesnėmis ir
nuolankesnėmis.
Klausymo/informacijos priėmimo procese.
Nežodinė komunikacija - tai bendravimas, vykstantis ne žodžiu ar raštu, bet kūno kalba, t.y.
pasireiškia veido išraiška, gestais, judesiais ir akimis. Kaip žodinę taip ir nežodinę
komunikaciją moterys ir vyrai suvokia ir išreiškia skirtingai. Nežodiniai lyčių skirtumai yra
didesni už kitus jų skirtumus (kognityvinius gebėjimus, pažiūras, asmenybę, kitą socialinį
elgesį).
Mokslininkai tyrinėję lyčių erdvės poreikius nėra vieningi. Hall teigia, kad moterims reikia
mažesnės erdvės nei vyrams, tačiau tai priklauso ir nuo situacijos (Berman, Smith).
Moterims reikalinga mažesnė asmeninė erdvė, todėl bendraudamos priartėja prie pašnekovo
daug arčiau; savimi pasitikinčios moterys bendraudamos priartėja arčiau, nei mažiau savimi
pasitikinčios moterys ir daug arčiau nei vyrai; jos teikia pirmenybę bendravimui greta;
moterims reikia mažiau asmeninės teritorijos. Tuo tarpu vyrams reikia daugiau asmeninės
erdvės, todėl jie bendrauja per atstumą; savimi pasitikintys vyrai bendraudami labiau
priartėja prie pašnekovo, nei mažiau savimi pasitikintys vyrai, bet ne taip arti kaip savimi
pasitikinčios moterys; jie labiau linkę įsiveržti į kito asmens asmeninę erdvę, ypatingai
moterų bei teikia pirmenybę pokalbiui veidas į veidą; vyrams asmeninės teritorijos reikia
daugiau nei moterims.

Gebėjimas skaityti ir interpretuoti kūno kalbą yra efektyvaus bendravimo raktas. Vyrai ir
moterys turi tas pačia galimybes kūno kalbai vystyti, bet išreiškia ją skirtingais būdais.
Nepaisant to kiekvienas gali išmokti kūno kalbos, tačiau tam reikia padirbėti. Skiriasi moterų
ir vyrų kūno kalba, kadangi kiekvienas jų linkęs telkti dėmesį į skirtingas nežodinio
bendravimo dalis. Moterys labiau teikia pirmenybę nežodiniam bendravimui nei vyrai.
Moterys naudoja nežodinį bendravimą asmeniniams ryšiams, tuo tarpu vyrų bendravimas
atitinka elgesį, kuris asocijuojasi su jėga ir dominavimu. Moterys kontaktuoja akimis
daugiau nei vyrai; moterys nori daugiau abipusių kontaktų akimis, o vyrai vengia aių
kontakto; moterys beveik nežiūri įdėmiai, o vyrai žiūri įdėmiai rodydami savo jėgą ir statusą
Veido išraiška užtikrina teisingą grįžtamąjį ryšį su kalbėtoju, išreiškia emocijas,
demonstruoja atsakingumą, susidomėjimą, pyktį, išgąstį ir kt. Šypsena yra viena iš specifinių
veido išraiškų, žmonės kurie dažniau šypsosi priskiriama daugiau teigiamų charakteristikų.
Vyrai, kurie šypsosi gauna aukštesnį įvertinimą nei moterys. Moterims šypsena yra sąveikos
priemonė. Moterys dažniau nei vyrai šypsena atsako į šypseną, nes vyrai linkę slėpti tai, ką
jaučia ir labiau linkę kalbėti be šypsenos. Moterų veidas yra išraiškingesnis ir geriau
perteikia emocijas nei vyrų, kurie savo emocijų veido išraiška neparodo. Moterys šypsosi
dažniau nei vyrai ir jos linkusios atsakyti šypsena į šypseną dažniau nei tai daro vyrai.
Moterys, kurios šypsosi yra patrauklesnės, tačiau besišypsantys vyrai nėra patrauklūs
kitiems.
Kūno poza ir laikysena. Tyrinėtojai teigia, kad pozos informacija gali būti naudojama
apibrėžti ryšį tarp komunikuojančių asmenų. Vyrų poza ir laikysena yra glaudžiai susijusi su
vyrų erdviniu elgesiu. Vyrams reikia daugiau erdvės, nes jie
stengiasi sukurti
atsipalaidavusio asmens pozą, plačiai išžergtomis kojomis, ant krūtinės sukryžiuotomis
rankomis. Moterų erdvinis elgesys taip pat atsispindi ir jų kūno kalboje, jos stengiasi sėdėti
glausčiau. Moterys vaikšto labiau pasitempusios, o vyrai –gunktelėję. Moterys vartoja
mažiau gestų nei vyrai bendraudamos su kitomis moterimis ir daugiau gestų bendraudamos
su vyrais. Vyrai vartoja tiek pat gestų nepriklausomai su kokios lyties asmeniu bendrauja.
Moterys mažiau gestikuliuoja rankomis nei vyrai. Moterys žaidžia plaukais ar drabužiais,
laiko rankas ant kelių ir tapšnoja rankomis dažniau nei vyrai, o vyrai plačiai mosuoja
rankomis, ištiesia jas, barškina krumpliais, mankština rankas, rankų pagalba atsikelia nuo
kėdės dažniau nei moterys.
Lytėjimo srityje moterų ir vyrų elgesys taip pat skiriasi. Moterys liečia kitus mažiau nei tai
daro vyrai. Moterų liečiamos dažniau, nei vyrai. Moterys vertiną lytėjimą labiau nei vyrai.
Moterys aiškiai skiria lytėjimą, kuris reiškia šiltą elgesį ir lytėjimą turintį seksualinių
motyvų, o vyrai neskiria įvairių rūšių lytėjimo. Moterys lytėjimą laiko išraiškingu elgesiu,
kuris demonstruoja šiltumą ir kt. jausmus, o vyrai lytėjimą laiko instrumentiniu elgesiu,
vedančiu prie seksualinio elgesio.
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