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РЕФЕРАТ 

 

Гудкова Екатерина Семѐновна 

 

«Удовлетворенность браком и стратегии разрешения конфликтов у 

супругов с разным семейным стажем» 

 

Магистерская работа: 80 с., 11 рис., 5 табл., 62 источника, 9 прил. 

 

Ключевые слова: УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ БРАКОМ, СЕМЕЙНЫЙ 

СТАЖ, КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ, СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ, СТЕПЕНЬ УВАЖЕНИЯ СУПРУГОВ. 

Объект исследования – супруги с разным семейным стажем. 

Цель работы – изучить различия и взаимосвязи между 

удовлетворенностью браком и стратегиями разрешения конфликтов у 

супругов с разным семейным стажем. 

Методы исследования: анализ научной литературы, тестирование, 

количественно-качественный анализ, методы статистической обработки 

данных в программе STATISTIA 6.0: методы описательной, сравнительной 

(U-критерий Манна-Уитни) и корреляционной статистики (коэфициент 

ранговой корреляции Спирмена).  

Полученные результаты и их новизна: выявлены различия и 

взаимосвязи между удовлетворенностью браком и стратегиями разрешения 

конфликтов у супругов с разным семейным стажем. Новизна заключается в 

формировании комплексного понимания ситуации семейных 

взаимоотношений у молодых пар и семей со стажем в изменяющихся 

условиях. 

Область возможного практического применения: результаты 

исследования могут быть применены в индивидуальном и групповом 

консультировании в вопросах планирования семьи, супружеских 

взаимоотношений и конфликтов. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

 

_____________________  

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Гудкова Кацярына Сямѐнаўна 

 

« Задаволенасць шлюбам і стратэгіі вырашэння канфліктаў у мужа і 

жонкі з розным сямейным стажам» 

 

Магістарская работа: 80 с., 11 мал., 5 табл., 62 крыніц, 9 дадаткаў 

 

Ключавыя словы: ЗАДАВОЛЕНАСЦЬ ШЛЮБАМ, СЯМЕЙНЫ 

СТАЖ, КАНФЛІКТНЫЯ СІТУАЦЫІ, СТРАТЭГІІ ВЫРАШЭННЯ 

КАНФЛІКТАЎ, СТУПЕНЬ ПАВАГІ МУЖА І ЖОНКІ. 

Аб'ект даследавання – муж і жонка з розным сямейным стажам. 

Мэта работы – вывучыць адрозненні і ўзаемасувязі паміж 

задаволенасць шлюбам і стратэгіямі дазволу канфліктаў у мужа і жонкі з 

розным сямейным стажам. 

Метады даследавання: аналіз навуковай літаратуры, тэставанне, 

колькасна-якасны аналіз, метады статыстчнай апрацоўкі дадзеных у праграме 

STATISTIA 6.0: метады апісальнай, параўнальнай (U-крытэрый Манна-Ўітні) 

і карэляцыйнай статыстыкі (каэфіцыент рангавай карэляцыі Спірмэна). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлены адрозненні і ўзаемасувязі 

паміж задаволенасць шлюбам і стратэгіямі вырашэння канфліктаў у 

сужэнцаў з розным стажам у шлюбе. Навізна заключаецца ў фарміраванні 

комплекснага разумення сітуацыі сямейных узаемаадносін у маладых пар і 

сем'яў са стажам у зменлівых умовах. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: вынікі даследавання 

могуць быць ужытыя ў індывідуальным і групавым кансультаванні ў 

пытаннях планавання сям'і, шлюбных узаемаадносін і канфліктаў. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

_____________________  

 

 



ANNOTATION 

 

Gudkova Ekaterina Semenovna 

 

« Marriage satisfaction and conflict resolution strategies for spouses with 

different family backgrounds » 

 

Degree paper: 80 p., 11 pic., 5 tables, 62 sources, 9 app. 

 

Key words: MARITAL SATISFACTION, FAMILY EXPERIENCE, 

CONFLICTS, STRATEGIES FOR CONFLICT RESOLUTION, THE RESPECT 

FOR SPOUSES. 

Object of research – spouses with different family experience. 

Purpose of research – research differences and correlation between 

marriage satisfaction and conflict resolution strategies in the relationships of 

spouses with different family backgrounds. 

Research methods: analysis of scientific literature, testing, quantitative and 

qualitative analysis, statistics data processing methods with the program 

STATISTIA 6.0: descriptive, comparative methods (U-criteria Mann-Whitney) and 

correlation statistic (Spirman correlation coefficient).  

Obtained results and their novelty: At the spouses with different relation 

experience, the differences and correlations between satisfaction with marriage and 

conflict resolution strategies are revealed. The novelty lies in the formation of a 

comprehensive understanding of the situation of family relations in young couples 

and families with experience in changing conditions. 

Area of possible practical application: the results of the study can be used 

in individual and group counseling in family planning, marital relationships and 

conflicts. 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 

 

_____________________  
 

 

 


