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„Uczciwa kłótnia” – 

 sposób na zapobieganie kryzysom  

w związkach partnerskich. 
 

STRESZCZENIE 

 
W artykule tym przedstawione są dowody na to, że kłótnia nie musi być destrukcyjna oraz 

takie sposoby podejścia do konfliktu, które przynoszą korzyści w związku partnerskim. Badania 

pozwoliły na wyróżnienie trzech obszernych grup korzyści: produktywność i osiągnięcia, 

pozytywne relacje interpersonalne oraz zdrowie psychiczne. 

Jedną z kluczowych zasad prowadzenia konstruktywnego sporu jest odpowiedni sposób 

porozumiewania się. Istotne też są intencje osób rozwiązujących konflikt oraz świadomość błędów 

w rozumowaniu np. błędów atrybucji – niewłaściwego spostrzegania przyczyn zachowania 

partnera. Dodatkowo należy być czujnym, by kłótnia nie wymknęła się spod kontroli i przerwać w 

momencie, gdy potrafimy jeszcze panować nad własnymi emocjami. 

Korzyści z zaistnienia konfliktu można także uzyskać dzięki uczeniu się na podstawie 

doświadczenia poprzez refleksję, czyli analizie doświadczenia przeszłego, obecnego lub jako forma 

przygotowania się do kłótni. Jednym z narzędzi przydatnych do takiej analizy jest skrypt 

przedstawiony w artykule. 

 

ABSTRACT 

‘An honest quarrel’ –  

the way of preventing crisis in partner relationships. 

  

This article proves the thesis that an argument doesn't have to be destructive as well as 

presents the ways of dealing with conflict which bring advantage into a relationship. The research 

made it possible to distinguish three broad groups of advantages: productiveness and achievement, 

favourable interpersonal relations and sanity. 

One of the most essential rules of having a constructive argument is a proper way of 

communication. Intention of the people who resolve the conflict and the awareness of mistakes in 

understanding, for example: attribution error – the wrong understanding of a partner’s reason for 

behaviour, are also very important. Moreover, it is fundamental to stay alert and do not allow the 

quarrel to become out of control  and be able to stop it in the moment in which it is still possible to 

control one’s emotions.  

Learning on the basis of one’s personal experience and afterthought, that is analysis of the 

past and present experience or as a method of preparing to an argument, is another way of gaining 

the advantages from a conflict situation. One of the tools which is vital to that kind of analysis is 

the script presented in the article. 
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Wprowadzenie 

W artykule tym zamierzam przedstawić praktyczne wskazówki konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów, głównie w kontekście prewencji kryzysów w związkach partnerskich. 

Na potrzeby tej pracy, związki partnerskie definiuję jako pary utrzymujące stałe bliskie relacje 

np. małżeństwa lub osoby w związkach niesformalizowanych. Uczciwa kłótnia  to „szczera 

i otwarta dyskusja dwóch stron posiadających odmienne zdanie na dany temat, wykluczająca krzyk 

i przemoc” [McKay, Davis, Fanning, 2004, s. 149]. 

Podejmę próbę przedstawienia wytycznych do konstruktywnego rozwiązywania sporów 

wynikających z teorii naukowych, wyników badań oraz wyrosłych z własnego doświadczenia 

w prowadzeniu treningów negocjacji. Pomimo słów słynnego psychologa Kurta Lewina, że „nie ma 

nic bardziej praktycznego niż dobra teoria” [Deutsch, 2005, s.31] wiedza teoretyczna jest uznawana 

często za zbyt ogólną i abstrakcyjną, by mogła służyć praktyce [Deutsch, 2005, s.10, s. 572]. 

Doskonale pamiętam moje wyraźne zderzenie podejścia teoretycznego i praktycznego. Gdy jeszcze 

podczas studiów magisterskich zaczęłam prowadzić zajęcia z komunikacji interpersonalnej i 

z entuzjazmem zapoznawałam uczniów z różnymi teoriami naukowymi jako wstęp do rozwijania 

umiejętności, uczestnicy mieli inne oczekiwania - domagali się prostych praktycznych wskazówek, 

jak należy postępować i konkretnego przełożenia na rzeczywistość. Obecnie w swojej pracy 

szkoleniowca odwołuję się do teorii naukowych użytecznych bezpośrednio dla uczestników 

szkoleń.  

 

Konstruktywny konflikt 

Często na szkoleniach zadając pytanie uczestnikom, czy konflikt jest dobry, czy zły, od 

przeważającej większości osób słyszę, że zdecydowanie zły. Niewiele osób zauważa, że to nasz 

sposób postępowania w sytuacji konfliktowej determinuje, czy spór jest konstruktywny czy 

destrukcyjny. Johnson, Johnson i Tjosvold w swojej pracy [2005, ss.72-76] wymieniają wiele 

korzyści konstruktywnego sporu na podstawie badań prowadzonych przez 30 lat w zakresie 

eksperymentalnym i terenowo-eksperymentalnym. Można je podzielić na 3 obszerne grupy: 

produktywność i osiągnięcia, pozytywne relacje interpersonalne oraz zdrowie psychiczne. 

Samo słowo „kryzys” także nie musi być pojmowane negatywnie. Przykładowo w języku 

chińskim napisane słowo „kryzys” tworzą dwa znaki,  z których każdy oznacza inne słowo: górny 

znak „niebezpieczeństwo”, a dolny „ukryte możliwości”. Chińczycy wiedzą, że pojawiające się 

w życiu trudności mogą przynieść zmianę na lepsze. 

„Uczciwa kłótnia” to synonim konstruktywnego sporu, stosując odpowiednie zasady, 

możemy przekształcić konflikt w korzystne doświadczenie.  Nie polega ona na dawaniu upustu 

swoim negatywnym emocjom, gdyż badania sugerują, że wyładowywanie złości ją jeszcze bardziej 

wzmaga [Allred, 2005, s. 248]. Oprócz sposobu porozumiewania się, kluczowe będą intencje osób 

rozwiązujących konflikt. Jeśli partnerzy skupiają się na wylaniu swoich żalów, po to, by sobie 

ulżyć albo udowodnić, kto ma rację, będzie to destrukcyjne. Natomiast jeśli zamiarem rozmówców 
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jest omówienie pretensji w celu znalezienia dobrego rozwiązania, rozmowa może być 

produktywna, być może nawet, gdy w jej trakcie będzie okresowo burzliwie  [Allred, 2005, s. 249].  

 

Założenia uczciwej kłótni 

Konstruktywne rozwiązywanie sporów wg McKay, Davis, Fanning, [2004, s. 149-150] 

 opiera się na następujących założeniach:  

1. Konfliktów nie da się uniknąć. 

2. Nasze potrzeby są jednakowo ważne. 

3. Możemy wygrać obydwoje. 

Omówię teraz kolejne założenia, uzupełniając je doświadczeniem z mojej pracy szkoleniowca oraz 

wskazówkami innych naukowców.  

 

 1. Konfliktów nie da się uniknąć.  

W swojej pracy często spotykam się z przekonaniem u osób szkolonych, że szczęśliwe 

kochające pary nie powinny się kłócić. Taki sposób myślenia często prowadzi do rozstań, gdy tylko 

pojawia się jakikolwiek konflikt. Z drugiej strony obawa przed wyrządzeniem krzywdy partnerowi 

i negatywnymi emocjami związanymi z kłótnią powoduje, że za wszelką cenę unikamy konfliktów. 

Niestety, strategia przemilczenia tego, co nas boli, nie prowadzi do rozwiązania problemu. Słysząc 

różne relacje, wiem, że zdarza się też tak, że po latach bliska osoba odchodzi bez słowa, „pomimo 

tego, że nigdy się nie kłócili”.   

 Tymczasem należy mieć świadomość tego, że nawet ludzie, którzy są ze sobą niezwykle 

blisko, mają inne potrzeby, opinie, lęki i cele. Jesteśmy różnymi ludźmi, każdy z nas jest odrębną 

osobą. W takiej sytuacji niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie konfliktów. Należy się kłócić, 

tylko trzeba robić to uczciwie.  
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2. Nasze potrzeby są jednakowo ważne. 

Pomimo tego, że się różnimy, powinniśmy wzajemnie uznawać równość swoich potrzeb 

i opinii, np. twoja potrzeba rozrywki jest tak samo ważna jak moja potrzeba spokoju [McKay, 

Davis, Fanning, 2004, s. 150; Deutsch, 2005, s. 34]. Tjosvold [Johnson, Johnson, Tjosvold 2005, 

s.71] tę umiejętność niezgodzenia się z wzajemnymi poglądami, przy jednoczesnym uznaniu 

wartości drugiej osoby, uważa za jedną z najważniejszych umiejętności. Jedną z zasad prowadzenia 

partnerskich negocjacji jest właśnie oddzielenie ludzi od problemu, czyli nie przenoszenie 

negatywnych uczuć z problemu na człowieka. Podobnie jak w asertywności – ja mam prawo do 

swojej opinii, Ty masz prawo do innej i pomimo różnicy wcale nie uznaję Ciebie za osobę gorszą.  

Takie podejście nie jest łatwe, gdyż wg Thompson i Nadler [2005, s. 219] mamy podstawową 

skłonność do ochrony siebie i swoich interesów. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że 

pomimo chęci bycia sprawiedliwym i wiary, że tacy jesteśmy, wybieramy zaspokajanie własnych 

potrzeb. W eksperymencie przeprowadzonym przez Davida Messicka i Keith Sentis okazało się, że 

za wykonanie tej samej pracy jesteśmy skłonni zapłacić sobie więcej niż innym [Thompson, 

Nadler, 2005, s.225]. Z drugiej strony zasadą konstruktywnego rozwiązania sporu jest także 

oddzielenie swojej osobistej wartości od krytyki swoich pomysłów, nie pielęgnowanie urazy 

[Johnson, Johnson, Tjosvold 2005, s.71].  

W rozwinięciu umiejętności uznawania równości potrzeb innych ludzi może pomóc 

ćwiczenie spojrzenia z innej perspektywy [Johnson, Johnson, Tjosvold 2005, s.71]. Jedną 

z konkretnych technik, którą można tutaj wykorzystać, jest technika aktywnego słuchania - 

parafrazowania, czyli powtarzania własnymi słowami tego, jak odczytało się intencję rozmówcy, 

by sprawdzić, czy nie ma zniekształceń. Warto podejmować starania, by zrozumieć drugą osobę 

i wczuć się w jej położenie [Deutsch, 2005, s.33]. 

 

3. Możemy wygrać obydwoje, jeśli zaczniemy współpracować. 

Dość powszechnym uprzedzeniem utrudniającym dojście do porozumienia jest 

tzw. „mityczność niepodzielnego tortu”, czyli przekonanie, że zysk jednej strony musi pociągnąć za 

sobą stratę drugiej (wygrana-przegrana) i nie ma możliwości odnalezienia rozwiązania 

satysfakcjonującego dla obu stron (wygrana-wygrana) [Weitzman, Weitzman, 2005, s. 201; 

Thompson, Nadler, 2005, s.217]. Ten błąd w rozumowaniu prowadzi często do podjęcia zachowań 

rywalizacyjnych w walce o największy „kawałek toru”. Z góry zakłada się bezpośrednią 

sprzeczność dążeń obu stron, więc zaczyna się walkę o wygraną, zamiast współpracy. 

Dodatkowo badania wykazały, że ludzie często popełniają błąd wyolbrzymienia różnicy 

interesów, co powoduje zbyt pesymistyczne nastawienie do pozytywnego rozwiązania konfliktu 

[Thompson, Nadler, 2005, s.220] i w konsekwencji brak porozumienia. Takie stanowisko ustala się 

jeszcze przed nawiązaniem rozmowy i trudno je zmienić. Może być też powodem zaistnienia innej 

ciekawej opcji, często nie branej pod uwagę: typu przegrana-przegrana [Thompson, Nadler, 2005, 

s.217, s.220]. Przykładem takiego rozwiązania jest strajk, w którym tracą zarówno pracownicy, jak 

i właściciele przedsiębiorstwa. 



 

 5 

Jak eliminować powyższe błędy w rozumowaniu i zbliżyć się do współpracy? Pierwszym 

krokiem jest uświadomienie sobie ich istnienia [Thompson, Nadler, 2005, s.215]. Następnie 

dzielenie się informacjami sygnalizującymi zainteresowanie obopólną korzyścią oraz zadawanie 

pytań odkrywających potrzeby partnera, które pomagają w podjęciu współpracy i budują dobre 

relacje [Thompson, Nadler, 2005, s. 232]. Później bardzo pomocne jest także uważne wysłuchanie 

komentarzy i uwag dotyczących naszego sposobu zachowania podczas negocjacji, jeśli mamy taką 

możliwość [Thompson, Nadler, 2005, s 229]. Sądzę, że przy negocjacjach w związkach 

partnerskich taka wzajemna otwartość i analiza sposobu dochodzenia do porozumienia może być 

niezwykle cennym doświadczeniem, które wpływa na konstruktywne rozwiązywanie problemów 

w przyszłości.  

 

Skrypt uczciwej kłótni. 

McKay, Davis, Fanning [2004, s. 150-154] proponują przygotować się do trudnej 

rozmowy z partnerem, tworząc skrypt według zasad “uczciwej kłótni”:   

1. Wyznaczenie terminu rozmowy. 

2. Opisanie problemu przez przedstawienie faktów. 

3. Trzymanie się jednej sprawy. 

4. Wyrażenie pełnej gamy uczuć. Szczerość.  

5. Propozycja zmiany. 

6. Wymienienie pozytywnych skutków wprowadzenia zmiany oraz negatywnych 

konsekwencji jej zaniechania. 

7. Zapobieganie eskalacji konfliktu. 

8. Zakończenie rozmowy.   

Omówię teraz szerzej kolejne zasady. 

 

1. Wyznaczenie terminu rozmowy. 

Jeżeli obecna chwila jest nieodpowiednia na rozmowę, należy ustalić dogodny termin 

w niedalekiej przyszłości. Bądźmy konsekwentni w jego wyznaczeniu i dopilnowaniu. Np. 

„Posłuchaj, bardzo  ważne jest dla mnie, by wyjaśnić tą sprawę. Martwię się i ciągle o tym myślę. 

Porozmawiamy dziś wieczorem?”. 

Mischel i DeSmet [2005, s. 262] radzą, by nie kłócić się, gdy jesteśmy zestresowani, 

psychicznie lub fizycznie zmęczeni lub zajęci innymi ważnymi sprawami, gdyż wtedy trudno nam 

jest panować nad emocjami i racjonalnie myśleć. McKay, Davis, Fanning [2004, s. 146] dodają 

jeszcze obecność innych osób, których lepiej nie mieć za świadków.  

2. Opisanie problemu przez przedstawienie faktów. 

Powinno się tutaj opisać, co nam się nie podoba w zachowaniu partnera, posługując się 

faktami i szczegółami bez obwiniania. Np. „Gdy się spytałam, gdzie wczoraj byłeś po pracy, 

powiedziałeś, że miałeś spotkanie z klientem, a poszedłeś z kolegami na piwo.” Można dodać 

subiektywną myśl, opinię, przekonanie,  zaznaczając jednak poprzez użycie pierwszej osoby 
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czasownika, że nie jest to niepodważalny fakt, np.: „Domyślam się, że bałeś mi się przyznać”. Nie 

powinniśmy obwiniać, ani oskarżać, używając formy „Ty”, np. „Jesteś kłamliwym, samolubnym 

tchórzem.” 

Posługiwanie się obiektywnymi faktami nie jest łatwe, gdyż każdy z nas ma ze sobą bagaż 

doświadczeń, inne oczekiwania, wartości, plany, ukryte teorie itp., które wpływają na subiektywną 

ocenę rzeczywistości. Poświecę temu więcej miejsca, gdyż według mnie jest to kluczowe dla 

zrozumienia procesów zachodzących wewnątrz człowieka podczas kłótni. W trakcie szkoleń, które 

prowadzę na początku wielu uczestników ma problem w odróżnieniu faktów od subiektywnych 

opinii. Przykładowo większość osób uznaje zdanie „Jesteś zdenerwowany” za fakt, podczas gdy 

niemożliwe jest stwierdzenie z całkowitą pewnością, co przeżywa druga osoba. Faktem będzie, że 

np. często spogląda na zegarek. Co więcej, wmawiając komuś, że jest zezłoszczony, możemy w 

końcu tę emocję u niego wzbudzić. Lepiej w tym przypadku posłużyć się wyrażeniem: „Wydaje mi 

się/ odnoszę wrażenie/ sadzę..”  

Innym powodem trudności w obiektywnym ocenianiu jest naturalna skłonność naszego 

mózgu do obrony przed zalewem informacji. Wówczas wybieramy tylko te istotne dla nas. 

O tendencyjności sądów w rozwiązywaniu konfliktów i sposobach ich pokonywania pisali 

m.in. Thompson i Nadler [2005, s. 213-235] oraz Allred [2005, s.236-253]. Tutaj przedstawię te 

szczególnie według mnie ważne w radzeniu sobie ze sporami w związkach partnerskich. Często 

upraszczamy sytuację, wyszukując informacji potwierdzających nasze wcześniejsze przekonanie. 

Przykładowo mężczyzna sądząc, że jego żona go zdradza, będzie wynajdywał na to różne dowody i 

tłumaczył wszystkie jej zachowania (np. wizyta u fryzjera, wyjście wieczorem) właśnie romansem 

z innym mężczyzną. Niebezpieczne jest to, że istnieje zjawisko tzw. samospełniającej się 

przepowiedni i osoby podejrzewane o zdradę, często realizują „oczekiwania” partnera 

i rzeczywiście zdradzają. Ta selektywna uwaga jest również wyraźnie zauważalna na początku 

i przy końcu trwania związku - osoby zakochane używają „filtra pozytywnego”, czyli widzą w 

sobie same zalety, natomiast gdy związek zaczyna się rozpadać – w tym samym partnerze 

dostrzega się tylko wady.  

Kolejnym błędem, który popełniamy, jest nieprawidłowe spostrzeganie relacji przyczynowo-

skutkowych, czyli dostrzeganie związków, których w rzeczywistości nie ma lub założenie, że 

zachowanie jednej osoby wywołuje określoną reakcję u drugiej [Thompson, Nadler 2005, s. 217]. 

Zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych można zaobserwować kłótnię o to, „kto pierwszy zaczął”. 

Każdy uważa, że wina jest po drugiej stronie, a własne zachowania tłumaczy się jako obronę przed 

atakiem. 

Badania wskazują na to, że osoba wyrządzająca szkodę przypisuje własne zachowanie 

przyczynom zewnętrznym, a strona skrzywdzona jest bardziej skłonna przypisać je jej 

wewnętrznym właściwościom [Allred, 2005, s.243]. Przykładowo mąż, który zapomniał o rocznicy 

ślubu, będzie usprawiedliwiał swoje zachowanie czynnikami zewnętrznymi np. dostał bardzo duży 

przydział zadań w pracy i był zbyt zajęty, by pamiętać. Żona prawdopodobnie wytłumaczy to jego 

wewnętrzną cechą – np. że jest mało romantyczny. Okazuje się jednak, że w stałych bliskich 
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relacjach sposób tłumaczenia zależy do tego, czy związek jest szczęśliwy, czy nie. Badania 

pokazują, że w związkach o dużym poziomie napięcia i niezadowolenia wzorce atrybucji 

(przypisywania przyczyn zachowań drugiej osoby) są negatywne, co oznacza, że strony 

konsekwentnie przypisują sobie negatywne zachowania partnera przyczynom wewnętrznym i tym, 

które może kontrolować, natomiast zachowania pozytywne przyczynom zewnętrznym, nad którymi 

nie miał kontroli. W związkach szczęśliwych nie było takich wzorców, a zdarzały się odmienne – 

negatywne zachowanie partnera przypisywano czynnikom zewnętrznym, usprawiedliwiano je, 

a pozytywne czynnikom wewnętrznym np. „mąż po prostu jest taki dobry” [Allred, 2005, s.247, 

248]. To uruchamia samonapędzający się mechanizm: wzrost pozytywnych emocji w związkach 

udanych, a  negatywnych – w nieprzyjaznych.  

Kolejne ważne pytanie dla praktyka: jak zaradzić takim błędom w rozumowaniu? Tak, jak 

było to wspomniane wyżej, warto podjąć dwa rodzaje treningu: zwiększanie świadomości istnienia 

takich błędów oraz rozwijanie empatycznego przyjmowania punktu widzenia drugiej strony 

[Allred, 2005, s.249]. Odnosząc się do błędów atrybucji, pomocna jest także nauka racjonalnego 

przetwarzania informacji dotyczących przyczyn zachowania innych osób.  

3. Trzymanie się jednej sprawy. 

W złości mamy tendencję do sięgania po wszelkiego rodzaju „amunicję”, aby udowodnić, 

że mamy rację. Wyciągamy stare sprawy, jedną po drugiej. Np. „Wcale nie dbasz o mnie i o dzieci. 

Nie pamiętałeś o Dniu Kobiet, od miesiąca mi w ogóle nie pomagasz w domu i znowu nie masz 

pieniędzy na wakacje dla dzieci…” Należy rozwiązywać problemy kolejno, po jednym. W 

przypadku, gdy partner wraca do przeszłości, można powiedzieć: „Posłuchaj, teraz istotne jest, by 

rozwiązać ten konkretny problem. Potem możemy porozmawiać o pozostałych”. 

4. Wyrażenie pełnej gamy uczuć. Szczerość.  

Wyrażanie uczuć nie jest prostą umiejętnością, zarówno w kwestii ich rozpoznania, jak 

i zwerbalizowania. Trud jednak się opłaca, ponieważ dzięki dzieleniu się uczuciami, inni lepiej nas 

rozumieją, współodczuwają z nami i mogą zmodyfikować swoje zachowanie, by spełnić nasze 

potrzeby [McKay, Davis, Fanning, 2004, s.42]. 

Często podczas kłótni wyrażamy tylko złość, a pod nią kryje się lęk, smutek, poczucie winy, 

zazdrość, rozczarowanie itp. Np. gdy mąż zostawia kobietę samą w weekend z dziećmi, umawiając 

się z kolegami, żona może wybuchnąć złością, nie mówiąc o swoim smutku i zazdrości. W 

uczciwej kłótni powinniśmy mówić o uczuciach, używając zdań w pierwszej osobie. Np. „jestem 

wściekła”, zamiast „denerwujesz mnie”. Należy się przyjrzeć też uczuciom, które kryją się pod 

złością. Np. „Kiedy usłyszałam, że chcesz umówić się z kolegami w  weekend, poczułam złość i 

smutek, że zostanę sama.” 

Wyrażenie uczuć pomaga także w sytuacji, gdy stawia się nam zarzuty. Słysząc np. „Jesteś 

najgorszym egocentrykiem, jakiego w życiu poznałam”, można zareagować: „Kiedy mówisz, że 

jestem najgorszym egocentrykiem, boli mnie to, bo chciałbym, żebyś zauważyła, jak bardzo staram 

się dbać o Twoje potrzeby”. Inna użyteczną strategią jest zadanie pytania wyjaśniającego uczucia 
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oskarżającego, np. „ Czy boli Cię to, że Twoje upodobania są za mało brane pod uwagę?” 

[Rosenberg, 2003, s.56-57]. 

5. Propozycja zmiany. 

Powinno się powiedzieć prosto, jasno i bezpośrednio, czego oczekuje się od partnera – co ma 

zrobić lub czego zaniechać. Raczej unikać ogólnych stwierdzeń, takich jak: „Bądź bardziej 

delikatny.” Dobrze jest opisać pożądane zachowanie: „Chciałabym, żebyś nie czytał gazety, kiedy 

do Ciebie mówię”. 

6. Wymienienie pozytywnych skutków wprowadzenia zmiany oraz negatywnych 

konsekwencji jej zaniechania. 

Pod wpływem złości w destrukcyjnym konflikcie ludzie często stosują poważne groźby: 

np. „Jeśli dalej będziesz taki nieodpowiedzialny, zabiorę dzieci i rozwiodę się z Tobą.” 

W przypadku, gdy partner nie zmieni zachowania, a osoba nie wykona groźby, nie będzie 

traktowana poważnie. Poza tym jest ryzyko, że padnie odpowiedź: „Proszę bardzo, droga wolna”. 

Skuteczne jest opisanie wszelkich praktycznych, emocjonalnych, finansowych, zdrowotnych 

i innych korzyści z wprowadzenia proponowanej zmiany. Np.” Jeśli będziesz bardziej ostrożny w 

wydawaniu pieniędzy, będziemy mogli zaoszczędzić na własne mieszkanie i wynieść się od 

teściów..” 

Można tez odnieść się do naturalnych negatywnych konsekwencji (bez gróźb) , które mogą 

zachęcić partnera do zmiany. Np. „Jeśli dalej będziesz wydawał pieniądze na niepotrzebne nam 

rzeczy,  nie uzbieramy na własny kąt i wciąż nie będziemy mieć pełnej swobody w podejmowaniu 

decyzji..” 

7. Sposoby zapobiegania eskalacji konfliktu. 

Podczas  szkoleń przeze mnie prowadzonych najczęstszym zgłaszanym problemem w obszarze 

rozwiązywania konfliktów jest utrata kontroli nad emocjami i mówienie rzeczy, których potem się 

żałuje. 

McKay, Davis, Fanning wymieniają trzy sposoby kontrolowania emocji [2004, s. 151-152]: 

- Obserwacja zachowania niewerbalnego 

Oznakami zbliżającego się momentu, w którym tracimy kontrolę nad emocjami są: podniesiony 

głos, gesty towarzyszące groźbom, przejście z pozycji siedzącej do stojącej, wskazywanie 

palcami, zaciskanie pięści, szybkie chodzenie, trzaskanie, rzucanie przedmiotami. 

- Głębokie oddechy dla uspokojenia. 

- Odłożenie dyskusji na później: 

 ustalenie znaku przerwania rozmowy, 

 natychmiastowe zaprzestanie mówienia po zastosowaniu tego sygnału przez 

którekolwiek z osób, 

 jeśli jest taka możliwość – rozejście się na ok. pół godziny, jeśli nie – milczenie, 

 podczas przerwy nie należy myśleć o kłótni, by nie podtrzymywać rozdrażnienia, 

 warto zrobić parę ćwiczeń fizycznych;  

 powrót o umówionej porze,  
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 powiadomienie partnera o powrocie i upewnienie się, czy można na nowo rozpocząć 

rozmowę. 

Raider, Coleman i Gerson [2005, s. 514] ostrzegają przed wejście w spiralę obrona-atak. 

Może tu pomóc przyjęcie perspektywy drugiej strony i próba zrozumienia jej. Deutsch radzi, by w 

sytuacji, gdy już rozpoczniemy atak na drugą osobę poprzez obwinianie jej i oskarżanie, należy 

natychmiast przeprosić i wyjaśnić, co nas rozłościło [2005, s.33]. Pomocna jest także świadomość 

czułych punktów własnych i partnera i reakcji na ich dotknięcie [Deutsch, 2005, s.34] oraz wiedza 

na temat dominującego stylu rozwiązywania konfliktów i zysków i strat z niego wynikających 

[Opotow, 2005, s. 417]. Do strategii „chłodzących” atmosferę spotkania zalicza się także 

komunikowanie się pośrednie za pomocą pisania wiadomości, nawet, gdy przebywamy w jednym 

pomieszczeniu [Mischel, DeSmet, 2005, s.266]. Należy wtedy dobrze przemyśleć to, co chcemy 

przekazać i starać się odczytać tekst z perspektywy drugiej strony. Koło ratunkowe może także 

stanowić humor lub zastosowanie pochwały, ale z odpowiednim wyczuciem [Gruber, 2005, s.357]. 

Generalnie, opanowywanie i obniżanie stresu w zdecydowany sposób zwiększa szanse na 

konstruktywne rozwiązanie -  studzi emocje oraz umożliwia wymyślenie potencjalnych wyjść z 

trudnej sytuacji [Mischel, DeSmet, 2005, s.268]. Samokontroli będą zatem sprzyjały wszelkie 

techniki łagodzenia stresu oraz zwiększania kreatywności, przykładowo wizualizacja, w której 

wyobrażamy sobie ze wszystkimi szczegółami pozytywne rozwiązanie konfliktu. 

8. Zakończenie rozmowy.   

Uczciwa kłótnia jest szczególnie wartościowa, gdy kończy się rozwiązaniem 

satysfakcjonującym dla obu stron. Nie zawsze jest to możliwe, ale warto do tego dążyć. Niezwykle 

użyteczną techniką jest tutaj burza mózgów, składająca się w uproszczeniu z następujących faz: 

I etap – zbadaj sytuację, zdefiniuj problem; 

II etap – opracuj warianty rozwiązania tego konfliktu, celem jest wyszukanie maksymalnej ilości 

propozycji rozwiązań bez stosowania oceny, powinny być uwzględnianie propozycje obu stron; 

III etap – oceń warianty i wybierz najlepszy; 

IV etap – wprowadź i sprawdź: zaplanuj wdrożenie i dokonaj korekt. 

Rubin, Pruit i Kim [1994, s.190] proponują różne metody rozwiązywania problemów: 

- Powiększanie tortu – znalezienie sposobów współpracy mającej na celu stworzenie 

większej ilości zasobów do podziału. 

- Kompensacja niespecyficzna – znalezienie nowych sposobów rekompensowania jednej 

stronie ustępstwa w danej kwestii. 

- Usługa za usługę – każda strona ustępuje w kwestiach, które uważa za mniej ważne. 

- Budowanie mostów - tworzenie opcji zaspokajających przynajmniej krytyczne rzeczywiste 

interesy, jeśli nie udaje się tych początkowych żądań. 

Kluczem jest dotarcie do rzeczywistych interesów, potrzeb drugiej strony, by odnaleźć ich wspólny 

obszar. 
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Zakończenie  

Wyżej przedstawiona propozycja skryptu „uczciwej kłótni” nawiązuje do modelu uczenia się 

na podstawie doświadczenia poprzez refleksję [Marsick, Sauquet, 2005, s.378-395], czyli sposobu, 

w jaki ludzie zbierają i interpretują wiedzę na temat swoich doświadczeń. Taką refleksję można 

stosować przed, w trakcie oraz po danym doświadczeniu. Skrypt warto przygotować przed 

przewidzianą trudną rozmową, ale może tez być użytecznym narzędziem po kłótni - jako analiza 

przeszłego doświadczenia z postanowieniem konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy 

następnej okazji.  

Marsick, Sauquet rozróżniają refleksję zwykłą od refleksji krytycznej – wymagającej 

większej otwartości i gotowości do zakwestionowania własnych interpretacji danej sytuacji [2005, 

s. 385]. Do wywołania zwykłej refleksji służą pytania: „Jaki był mój zamiar? Jakie działania, 

uczucia i wyniki mnie zaskoczyły? Jak to doświadczenie różni się od moich poprzednich lub jest do 

nich podobne? Co doświadczenie to mówi mi o poglądach na świat innych niż moje?.” Pytania 

służące refleksji krytycznej dotyczą kontekstu lub założeń danej osoby: „Co jeszcze dzieje się 

w samym środowisku, czego ja mogłem nie wziąć pod uwagę, a co ma wpływ na moje rozumienie 

danej sytuacji? W jaki sposób mogłem mylić się co do swoich przeczuć? Jak to możliwe, że 

wykorzystuję nieadekwatne nauki ze swojej przeszłości, aby określać problemy i rozwiązania oraz 

czy to definiowanie jest precyzyjne? Czy są jakieś inne sposoby interpretacji moich uczuć w tej 

sytuacji?” [Marsick, Sauquet, 2005, s. 385]. 

Krytyczna refleksja pomaga w zdiagnozowaniu błędów w rozumowaniu, które utrudniają 

konstruktywne rozwiązanie konfliktu. Wyjście na taki „metapoziom”, czyli oderwanie się od 

obecnych modeli mentalnych, mogą ułatwić nam np. poezja, malarstwo, taniec itp. [Marsick, 

Sauquet, 2005, s. 394].  

Podsumowując, zakończę słowami Betty Reardon, pokojowej działaczki: ”Porażka w 

osiągnięciu pokoju jest w gruncie rzeczy porażką wyobraźni.” 
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