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Wychowanie do życia w rodzinie - 30.04.2020 r. 

Temat: Konflikty są nieuniknione. 

Nauczę się: rozpoznawać sytuacje potencjalnie konfliktowe; opisać emocje i uczucia uczestników 

konfliktu; zaproponować sposoby rozwiązywania konfliktów. 

Konflikt często jest rozumiany jako różnica zdań, zwyczajów czy upodobań – jest to pewnego rodzaju 

zderzenie dążeń przeciwstawnych, wykluczających się nawzajem. 

Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej grupy społecznej, a więc także i rodziny 

jak wspólnoty osób szczególnie sobie bliskich. 

Każdy spór, bez względu na jego rodzaj, angażuje osobę biorącą w nim udział, powodując ujemne 

napięcia uczuciowe. Wszystkie konflikty, bez względu na przyczynę i przebieg, charakteryzują się 

napięciem uczuciowym oraz mniej lub bardziej ukrytą agresją skierowaną do siebie i (lub) innych. 

Silnemu zaangażowaniu emocjonalnemu uczestników sporu towarzyszy zwykle brak dystansu do 

przeżywanej sytuacji konfliktowej oraz osłabiony krytycyzm wobec własnych zachowań. 

Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych między członkami danej rodziny mogą być złożone i 

różnorodne. Często wynikają one z cech osobowości, temperamentu i charakteru osób, a sprzyjają im 

liczne i niezależne od człowieka sytuacje, których nieraz nie można przewidzieć ani uniknąć. 

Przyczyny konfliktów: 

a) Powierzchowna ocena drugiego człowieka 

b) Odmienność psychiczna 

c) Równe prawa 

d) Niewłaściwa komunikacja 

Oto najczęstsze przyczyny konfliktów w małżeństwie i rodzinie: 

- różnice w podejściu do wychowania dzieci; 

- brak poczucia odpowiedzialności  

- nadmierne przejęcie się pracą 

- dążenie do dominacji 

- sposoby dysponowania pieniędzmi 

- brak dialogu i czasu dla siebie wzajemnie 

- niechęć do rozwiązywania konfliktów 

- różnice w preferencjach spędzania czasu wolnego i urlopu 



- uleganie wpływom przyjaciół 

- egoizm i brak wczuwania się w przeżycia współmałżonka 

- brak dbałości o swój wygląd 

- nadmierna zazdrość 

-brak starania o porządek lub nadmierne zamiłowanie do porządku. 

W każdej rodzinie może powstać wiele sytuacji konfliktowych, jednak świadomość tego 

zjawiska może zapobiec niepotrzebnym frustracjom. 

Najważniejszą sprawą w rozwiązywaniu konfliktów, a być może i najtrudniejszą, jest 

przyjęcie sytuacji konfliktowej jako zadania, które wymaga rozwiązania. 

Negatywnym sposobem pokonywania konfliktów małżeńskich jest próba ich przemilczania 

lub odkładania w czasie momentu rozpoczęcia ich rozwiązywania. Przemilczanie i 

niedomówienia raczej pogłębiają konflikt, natomiast otwarte mówienie o problemach 

zwiększa szanse na ich zażegnanie. W sytuacji konfliktowej zgubne w skutkach jest także 

natychmiastowe reagowanie na nią gniewem i agresją. Niepożądanym sposobem 

rozwiązywania konfliktu jest także dążenie do zwycięstwa jednej ze stron sporu, zwieńczone 

stwierdzeniem: „od razu wiedziałem, że to ja mam rację”. Dążenie do wygrania, a nie do 

znalezienia wspólnego rozwiązania, jest zawsze przegraną obydwojga małżonków. 

Niewłaściwym sposobem podejścia do zaistniałego konfliktu jest także brak wiary w 

możliwość jego rozwiązania. Jeżeli małżonkowie nie wykazują woli współpracy i wykluczają 

dojście do zgody, nie ma szans na pozytywne zakończenie sporu. 

Już samo omówienie aktualnego problemu może być początkiem dochodzenia do zgody, 

gdyż pozwala małżonkom wyciągnąć wspólne wnioski.  

Chociaż każdy konflikt ma swój indywidualny wymiar, najczęściej przy rozwiązywaniu 

konfliktów wymienia się następujące etapy: 

1. Określenie problemu (o co chodzi każdej osobie zaangażowanej w konflikt). 

2. Ustalenie wszystkich możliwych rozwiązań. 

3. Wybór takiego rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie osoby zaangażowane w 

konflikt. 

4. Ustalenie sposobu realizacji wybranego rozwiązania przez każdą z osób. 

5. Określenie terminu realizacji zobowiązań. 

6. Przebaczenie. 

Prawidłowe rozwiązanie konfliktów wymaga traktowania drugiego człowieka jako osoby 

równej sobie, poszanowania jej godności osobowej. 



Sposób rozwiązania konfliktów winien uwzględniać interesy wszystkich osób 

zaangażowanych w konflikt, a ustalone w drodze negocjacji postanowienia powinny 

wszystkich zadowalać. 

Szczególnie ważnym momentem w każdym konflikcie jest przebaczenie – całkowite, zupełne, 

szczere. Przebaczenie to winno być potraktowane serio, bez wracania do wydarzeń i bez ich 

przypominania. 

Ważnym zakończeniem konfliktu jest wypełnienie postanowień przyjętych w czasie 

negocjacji. 

Brak realizacji postanowień może stać się przyczyną następnego konfliktu, może także 

podważać zaufanie co do szczerości intencji współrozmówcy.  

 


