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چکیده
هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن بر بهبود دلزدگي زناشويي
و باورهای ارتباطي غیرمنطقي زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي بود .اين پژوهش از نوع نیمه آزمايشي و با طرح پیشآزمون-
پﺲآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل زنان مراجعهکننده به مرکز خدمات روانشناسي و مشاوره مهرآيین شهر تهران در
سال  7931بودند 93 .نفر زن بهعنوان نمونه انتخاب شدند و بهصورت تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه تقسیم شدند .گروه
آزمايش به مدت هفت نشست  723دقیقهای برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن را آموزش ديدند.
سپﺲ از آنها پﺲآزمون گرفته شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای دلزدگي زناشويي پاينز ( ،)2339پرسشنامه باورهای
ارتباطي غیرمنطقي آيدلسون و اپستاين ( )7392و پرسشنامه نگرش به خیانت زناشويي واتلي ( )2339استفاده شد .برای تجزيهوتحلیل
دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کواريانﺲ چندمتغیره در سطح معنيداری کمتر از  3/30و نرمافزار  SPSSنسخه  22صورت
گرفت .بررسيهای آماری نشان داد که دلزدگي زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي پﺲ از برنامه روان آموزشگری مبتني بر
روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل بهطور معنيداری کاهشيافته است ( .)P>3/30بر اساس
يافتههای اين پژوهش برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن ميتواند شیوه مناسبي برای کاهش
دلزدگي زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي باشد.
واژگان کليدي :روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن ،دلزدگي زناشويي ،باورهای ارتباطي ،خیانت زناشويي
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 .2کارشناسی ارشد ،مشاوره خانواده ،دانشگاه پیام نور ،قزوین ،ایران.

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

قاسمی و همکاران

مقدمه
خانواده يکي از اساسيترين کانونهای جامعه و شکلدهندهی شخصیت اعضاء درون آن است .مطلوبیت ،رضايت ،خشنودی ،کیفیت
و کارکرد بهینهی خانواده ،عامل بسیار تأثیرگذاری در شکوفايي رشد و پیشرفت اعضای خانواده است (صادقي ،فاتحي زاده ،احمدی
و اعتمادی .)7932 ،نهاد خانواده در کنار نهادهای دين ،اقتصاد ،سیاست و آموزشوپرورش ،يکي از پنج نهاد بنیادين اجتماعي است

خطراتي مواجه است که يکي از اين خطرات نگرش زنان به خیانت زناشويي است .خیانت زناشويي پديدهای است که اغلب به
خاطر برطرف شدن نیازهای عاطفي يا جنسي فرد ،از طريق روابط خارج از حیطه زناشويي به وقوع ميپیوندد (عبدالملکي ،اعظمآزاده
و قاضي نژاد .)7932 ،مشکل خیانت زناشويي در جوامع امروزی و نوين رخدادی شايع شده است و همهگیرترين چالشي است که
پای زوجین را به درمان ميگشايد (گوردن ،بائوکوم و اشنايدر2332 ،7؛ به نقل از کمالجو ،نريماني ،عطادوخت و ابوالقاسمي،
 .)7930خیانت زناشويي ميتواند موجب متالشي شدن کانون خانواده و جدايي زوجین از هم شود (جهان ،چودهوری ،رحمان،
چودهوری ،خاير ،هوک و رحمان .)2371 ،2زنان درگیری مردان را در خیانت زناشويي  93تا  39درصد برآورد کردهاند و مردان
اظهار داشتهاند که زنان  13تا  33درصد به همسرانشان خیانت ميکنند .لذا ميتوان گفت مردان بیشتر از زنان در خیانت زناشويي
درگیر ميشوند (کبريبوا ،ديزی میری .)2370 ،9از طرفي وقتي توقعات عاشقانه محقق نشوند ،احساس سرخوردگي مستقیماً به همسر
نسبت داده ميشود و سبب تحلیل رفتن عشق و تعهد ميشود و فرسودگي يا دلزدگي زناشويي 2جايگزين عشق ميشوند (پیرفلک،
سوداني و شفیعآبادی .)7939 ،دلزدگي زناشويي از نوع جسمي زماني بروز ميکند که زوجین متوجه ميشوند بهرغم تالشهايشان،
رابطهشان جسمي و جنسي با همسرشان به زندگي معنا نداده و نخواهد داد ،آنها در جهانشان تفاوتي احساس نکردهاند و ازاينرو
شروع به احساس بیچاره بودن ،ناامید بودن و دلزدگي جسمي و جنسي ميکنند .دلزدگي زناشويي از نوع جسمي به علت مجموعهای
از توقعات غیرواقعي از همسر و ازدواج توأم با استرسها ،واقعیتها و فراز و نشیبهای زندگي بروز ميکند (لینگرن2332 ،0؛ به
نقل از کريمي و خلعتبری.)7932 ،
دلزدگي عاطفي زماني بروز ميکند که يکي از زوجین بهاندازه طرف ديگر برای رابطه ارزش قائل نیست و يا مهمترين نیازهای
يکي از طرفین ناديده گرفته ميشود ،در اين صورت رضايت و صمیمیت عاطفي -زناشويي کمرنگ شده و يا دلیل باهم بودن از بین
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که بسیاری از نیازهای جسمي ،رواني و اجتماعي انسانها در چارچوب آن برآورده ميشود .بااينحال زندگي خانوادگي زوجین با

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

قاسمی و همکاران

ميرود (پاينز ،نئل ،هامر و لکسون .)2377 ،7شروع دلزدگي روانشناختي و بيرمقي رواني بهندرت ناگهاني است و در بیشتر موارد
يک پديده ناگوار يا رخدادهای جزئي ناراحتکننده آغاز ميگردد ،ولي روند آن تدريجي است تا اينکه در ادامه زماني ميرسد که
زوجین در مييايند ازنظر روانشناختي میلي به هم ندارند (ون پلت2373 ،2؛ به نقل از همتي ،مداحي ،خلعتبری و حسینیان.)7932 ،
از طرفي شناخت ،تفکرات و باورهای ارتباطي 9غیرمنطقي نقش برجستهای در زندگي زناشويي و روابط همسران دارند .شناسايي

معیارهای انعطافناپذير ،تعصبهای شخصي و سوءتفاهم يا درک نکردن صحبتهای يکديگر آنطور که هست در اغلب ازدواجها
موجب نارضايتي زوجین شده و بر جنبههای مثبت ازدواج غلبه مييابد (جمشیدی ،صاحبدل و شکوری .)7930 ،مطالعات ديدگاه
شناختي و ارتباطي در مسائل زناشويي و مطالعه عوامل مؤثر بر آن نشان دادهاند که شناخت ،تفکرات و باورها نقش زيادی در زندگي
و روابط همسرها ايفا ميکنند در رويکرد شناختي درماني بک بر مفروضهها و باورهای مورد در طرحوارههای شناختي زن و شوهر
تأکید شده است .به نظر بک وقتي طرحوارههای شناختي تحت تحريفات شناختي قرار ميگیرند ،حکم باورهای غیرمنطقي را پیدا
ميکنند و اين باورهای افراطي و بسیار مطلق باعث ميشوند نظام تفسیری همسرها بهصورت غیرمنطقي و نادرست عمل کند
(داريدن2339 ،2؛ به نقل از جمشیدی ،صاحبدل و شکوری .)7930 ،در راستای بهبود مشکالت زناشويي مداخالت متعددی برای
بهبود روابط زناشويي ابداعشده است که يکي از اين روشها برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری

گاتمن0

است که توسط گاتمن ابداعشده است (آجلي الهیجي و بشارت.)7932 ،
نظريه گاتمن رويکردی تلفیقي است که از مباني و اصول اعتقادی نظريههای مختلفي سیستمي ،وجودی ،روانکاوی و رفتاری ياری
جسته است .همچنین اين رويکرد بر رويکردی وجودی-انسانگرايي استوار ميباشند و بر آگاهي و توجه به اينجا ،اکنون و دسترسي
به هیجانات برای افزايش صمیمیت و کیفیت روابط زوجها تمرکز دارند (ديويد .)2370 ،2برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی
آورد سیستمي-رفتاری گاتمن به افراد کمک ميکند تا افکار ،ادراک و رفتارهای زوجها را تغییر دهد .اين روش درماني به شیوه
گاتمن درمانگر را قادر ميسازد تا زوجها را بهمنظور بهبود و رشد روابطشان آموزش دهد .اين نوع درمان ،درمانگران را در استفاده
از رويکردها ،ابزارها و فنهای گوناگون بهمنظور تغییر سیستم و تسهیل دگرگونيهای دروني رواني فردی و فهم اين مسئله که
تغییرات در سطح رفتاری چگونه اتفاق ميافتد ،انعطافپذير ميسازد .درمان به شیوه گاتمن به دلیل استفاده از نظريههای غني برای
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آنها ميتواند در آشکار ساختن پیشزمینههای بيثباتي زندگي زناشويي کارساز باشد .همچنین برداشتهای منفي همسر ،داشتن

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

قاسمی و همکاران

گسترش رشد تمامي کارکردها ،تفکر و رفتار زوجین ،راهبرد درماني مؤثر هست (عبادی راد و کريمي نژاد .)7932 ،درمجموع
ميتوان گفت در دهههای گذشته خیانت زناشويي زوجین گسترشيافته است و شمار زنان و مرداني که در خارج از چهارچوب
خانواده با فردی غیر از همسر خود رابطه عاطفي و جنسي برقرار ميکنند بیشتر ميشود .لذا بر اين اساس ضرورت دارد تا عوامل
روانشناختي مؤثر بر اين پديده يعني روابط زناشويي شناسايي شود (کمالجو ،نريماني ،عطادوخت و ابوالقاسمي .)7930 ،همچنین

زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي يافت نشد ،لذا در راستای رفع اين خالء پژوهشي
به اين سؤال پاسخ داده ميشود که آيا برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن بر دلزدگي زناشويي و
باورهای ارتباطي غیرمنطقي زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي مؤثر است؟
روش پژوهش
روش پژوهش نیمه آزمايشي با طرح پیشآزمون -پﺲآزمون با گروه گواه است .جامعه آماری پژوهش زنان متأهل با نگرش به
خیانت زناشويي مراجعهکننده به مرکز خدمات روانشناسي و مشاوره مهرآيین شهر تهران در سال  7931بودند .به روش نمونهگیری
هدفمند پرسشنامه نگرش به خیانت زناشويي بر روی  733نفر زن اجرا و پﺲ از پاسخ به پرسشنامه از میان آنها کساني که بیشترين
نمره میانگین را در پرسشنامه نگرش به خیانت زناشويي به دست آوردند ،به روش نمونهگیری تصادفي ساده  93نفر انتخاب شدند
و  70نفر را در گروه آزمايش و  70نفر را در گروه کنترل گمارش شدند .با توجه به اين مطلب که دالور ( )7932تعداد حجم نمونه
حداقل  70نفر را در هر گروه برای مطالعات مداخلهای مناسب ميداند ،در اين مطالعه  93نفر بهعنوان نمونه پژوهشي انتخاب شدند
و به شکل تصادفي در دو گروه گمارش شدند .مالکهای ورود به پژوهش حاضر عبارت خواهند بود از سن آزمودني  23تا 93
سال ،رضايت آگاهانه برای شرکت در پژوهش ،نداشتن فرزند و حداقل تحصیالت ديپلم و عدم ابتال به سوءمصرف مواد مخدر و
مالک های خروج از پژوهش حاضر عبارت خواهند بود از غیبت بیش از دو جلسه در برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد
سیستمي -رفتاری گاتمن ،ناتواني در نوشتن و خواندن ،مصرف داروهای روانپرشکي و روانگردان و سوءمصرف به مواد مخدر و
سیگار بودند .در ادامه جلسات برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن آمده است.
جدول  .1خالصه جلسات برنامه روان آموزشگري مبتنی بر روي آورد سيستمی-رفتاري گاتمن اقتباس از پژوهش آجلی الهيجی و بشارت ()1931

نشست

محتوای نشست

اول

بررسي شیوههای بهبود رابطه عشقي میان زوجین از را افزايش شناخت از خود و همسر در گسترهای شخصیتي،
عاطفي ،فلسفي ،فکری ،عالئق و سلیقهها و غیره .شناخت دنیای احساسي و عاطفي همسر و درک نگرانيها و
پريشانيهای وی و افزايش هرچه بیشتر فضای شناختي هريک از همسران درباره يکديگر.
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بر اساس مطالعات پیشین پژوهشي که اثربخشي برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن بر دلزدگي

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

دوم

قاسمی و همکاران

آموزش شیوههای مؤثر در افزايش مهر ،احترام و تعامالت مثبت میان زوجین ،احیای احساسهای مثبت ،افزايش
قدرشناسي ،باال بردن توانايي درک برتریها و خوبيهای همسر ،پرداختن به فلسفه زندگي و تاريخچه ازدواج و
جايگزيني نگرشي مثبتتر به همسر.
تمرکز بر نزديک شدن به همديگر و افزايش ابعاد بيآاليشي ،شیوههای کارآمد گوش دادن و سخن گفتن و به

سوم

بررسي عوامل ايجادکننده سردی در پیوند و زدايشها آنها.
آموزش اهمیت پذيرش نفوذ همسر از سوی شوهران و شريک کردن همسر در تصمیمگیریها و احترام قائل

چهارم

شدن برای نظرات و احساسهای وی ،انجام تمرينهايي برای بررسي ريختهای مقاومت مردان برای شريک
شدن در قدرت تصمیمگیری با همسرانشان ،راههای افزايش ابراز عاطفي و کنار آمدن.
آموزش شیوههای زدايش مشکالت قابلحل ،شناسايي روال آغاز مشاجرات ،آموزش بهکارگیری سازوکارهای

پنجم

جبراني ،توجه به کنش و واکنش بدني خود در هنگام مشاجرات ،آموزش شیوههای گوناگون آرامسازی و نیز
راههای رويارويي با مشکالت قابلحل ويژه.
ششم

راههای کنار آمدن مشکالت دائمي و غیرقابلحل ،توجه به رؤياها و داليل پنهاني و ژرف اين مشکالت ،تمرين-
هايي برای آشکار ساختن مفهوم رؤياها ،کار روی موارد به بن بست رسیده ،آرام کردن يکديگر و شیوه هماوايي
درباره مشکالت غیرقابلحل.

هفتم

توانمندسازی همسران برای حلق مشترک در زندگي زناشويي خويش از راه خلق زندگي دروني از جانب زن و
شوهر ،تمرينهايي برای رسیدن به ارزشها و نقاط مشترک از راه بررسي نمادها ،آيینهای شخصي ،نقشها،
اهداف و آيینهای خانوادگي.

ابزارهاي پژوهش
پرسشنامه دلزدگی زناشویی :اين پرسشنامه برای اندازهگیری میزان دلزدگي زناشويي در بین زوجین توسط پاينز ()2339
طراحيشده است .اين پرسشنامه شامل  23سؤال ميباشد که نشاندهنده دلزدگي زناشويي است و دارای سه جزء اصلي دلزدگي
جسمي (خستگي ذهني 7با سؤاالت  ،)72 ،73 ،1 ،7 ،2دلزدگي عاطفي (خستگي هیجاني 2با سؤاالت  )71 ،79 ،77 ،3 ،0 ،9 ،2و
دلزدگي روانشناختي (خستگي ذهني 9با سؤاالت  )23 ،73 ،79 ،70 ،72 ،72 ،9 ،2ميباشد (همتي ،مداحي ،خلعتبری و حسینیان،
 .)7932تمام گويه روی يک مقیاس هفت امتیازی از هرگز تا همیشه پاسخ داده ميشود که سطح  7معرف عدم تجربه عبارت
موردنظر و سطح  1تجربه زياد عبارت موردنظر است .بهصورت که هرگز نمره  ،7يکبار طي مدتي طوالني نمره  ،2بندرت نمره ،9
گاهي نمره  ،2معموالً نمره  ،0غالبا نمره  2و همیشه نمره  1تعلق ميگیرد (اسدی ،فتح آبادی و شريفي .)7932 ،نمره باالتر در اين
1

. physical exhaustion
. emotional exhaustion
3
. mental exhaustion
2

مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بیست و یکم ،تیرماه 1331

0

Downloaded from ijndibs.com at 9:30 +0430 on Monday September 17th 2018

عبارتي مهارتهای ارتباطي کارآمد و همچنین شیوههای جلبتوجه و مهر بیشتر از سوی همسر و درنهايت

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

قاسمی و همکاران

مقیاس نشاندهنده دلزدگي بیشتر فرد است (مهدويان ،اصغری ابراهیمآباد و قناعت باجگیراني .)7939 ،ارزيابي اعتبار پرسشنامه
نشان داد که در اين پرسشنامه همساني دروني بین متغیرها در دامنهی  3/92و  3/33است .روايي آن بهوسیلهی همبستگيهای منفي
با ويژگيهای ارتباطي مثبت به تائید رسیده است (اسدی ،فتح آبادی و شريفي .)7932 ،نسخههای ترجمهشده اين پرسشنامه بهطور
موفقیتآمیز در مطالعات بین فرهنگي در نروژ ،مجارستان ،مکزيک ،اسپانیا ،پرتغال ،فنالند و اسرائیل استفادهشده است (پاينز.)2339 ،
بین  3/37تا  3/39محاسبهشده است و روايي همزمان اين پرسشنامه با پرسشنامه تعارضات زناشويي ضريب همبستگي  3/07بوده
است (مهدويان ،اصغری ابراهیم آباد و قناعت باجگیراني .)7939 ،همچنین پايايي آلفای کرونباخ آن در پژوهش همتي ،مداحي،
خلعتبری و حسینیان ( )7932ضريب  3/93بهدستآمده است .همچنین ارزيابي ضريب اعتبار مقیاس دلزدگي زناشويي نشان داد که
آن دارای يک همساني دروني بین متغیرها در دامنه  3/92و  3/33است (نازکتبار ،حسیني درونکاليي و بابايي .)7930 ،در اين
پژوهش بر روی برای بررسي همساني دروني پرسشنامه بر روی زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي ضريب آلفای کرونباخ کل
سؤاالت  3/37به دست آمد.
پرسشنامه باورهاي ارتباطی غيرمنطقی :پرسشنامه باورهای ارتباطي 7در مورد روابط زناشويي توسط آيدلسون و اپستاين)7392( 2
ساختهشده است .اين پرسشنامه باهدف ارزيابي میزان باورهای ارتباطي غیرمنطقي در رابطه زناشويي از ابعاد «باور به مخرب بودن
مخالفت 9با سؤاالت « ،»92 ،97 ،22 ،27 ،72 ،77 ،2 ،7توقع ذهنخواني 2با سؤاالت « ،»91 ،92 ،21 ،22 ،71 ،72 ،1 ،2عدم
تغییرپذيری همسر 0با سؤاالت « ،»99 ،99 ،29 ،29 ،79 ،79 ،9 ،9کمالگرايي جنسي 2با سؤاالت  »93 ،92 ،23 ،22 ،73 ،72 ،3 ،2و
«باور به تفاوتهای جنسیتي 1با سؤاالت  »23 ،90 ،93 ،20 ،23 ،70 ،73 ،0تشکیلشده است .طیف پاسخگويي آن از نوع لیکرت از
«کامالً غلط نمره « ،»3غلط نمره « ،»7شايد غلط نمره « ،»2شايد درست نمره « ،»9درست نمره  »2و «کامالً درست نمره  »0امتیازدهي
ميشود (کالل قوچان عتیق)7930 ،؛ اما اين شیوه نمرهگذاری در مورد سؤاالت ،91 ،92 ،21 ،22 ،71 ،72 ،97 ،22 ،27 ،77 ،2 ،7
 23 ،90 ،93 ،70 ،73 ،93 ،73 ،72 ،2 ،99 ،29 ،9 ،9معکوس شده و بهصورت از «کامالً غلط نمره « ،»0غلط نمره « ،»2شايد غلط
نمره « ،»9شايد درست نمره « ،»2درست نمره  »7و «کامالً درست نمره  »3نمرهگذاری ميشود .با جمع زدن امتیازات مربوط به
عبارت هر خرده مقیاس ،نمره خرده مقیاس مربوط محاسبه و با جمعکردن نمره هر خرده مقیاس ،نمره کل باورهای ارتباطي محاسبه
ميشود .در اين پرسشنامه نمره باال نشاندهنده داشتن باورهای غیرمنطقي در روابط زناشويي است .نمرههای هر خرده مقیاس توسط
جدولي محاسبه ميگردد (مظاهری و پوراعتماد7993 ،؛ به نقل از شهرستاني ،دوستکام ،رهباردار و مشهدی .)7937 ،در پژوهشهای

1

. relationship belief inventory
. Eidelson & Epstein
3
. destructiveness of disagreement
4
. mind reading expectation
5
. unchangeability of spouse
6
. sexual perfectionism
7
. gender differences
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همچنین ضريب پايايي با روش باز آزمايي در يک دوره يکماهه برابر با  3/12محاسبهشده است و پايايي با آلفای کرونباخ در دامنهی

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

قاسمی و همکاران

خارج کشور پايايي پرسشنامه از طريق همساني با آلفای کرونباخ ضريب  3/97و به روش بازآزمايي بافاصله يک ماه ضريب 3/93
با فاصله دو ماه ضريب  3/37بهدستآمده است (هولت ،ماتانا ،اچمیدت ،داکﺲ و بروفي و مینار .)2372 ،7در اين پژوهش بر روی
برای بررسي همساني دروني پرسشنامه بر روی زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي ضريب آلفای کرونباخ کل سؤاالت 3/99
به دست آمد.
زناشويي ساختهشده است .پرسشنامه ابزار دارای  72سؤال ميباشد که نمرهگذاری آن بهصورت  1درجهای از بهشدت موافقم تا
بهشدت مخالفم نمرهگذاری ميشود .به اين صورت که بسیار مخالفم  7نمره ،تا حدودی مخالفم  2نمره ،کمي مخالفم  9نمره،
نميدانم  2نمره ،کمي موافقم  0نمره تا حدودی موافقم  2نمره ،بسیار موافقم  1نمره تعلق ميگیرد .سؤاالت شامل جمالتي راجع به
احساسات منفي و مثبت نسبت به مقوله خیانت است که آزمودني بنا بر احساس خود به جمالت نمره يک تا هفت ميدهد .درواقع
پرسشنامه خیانت ،مقدار تمايل و میزان پذيرندگي يا ردکنندگي را از منظر افراد متخلف ميسنجد .باالترين امتیاز  92به معني پذيرنده
خیانت و کمترين  72به معني ردکننده خیانت است (سواری و طالييزاده .)7932 ،ضريب آلفای کرونباخ نمره کل پرسشنامه 3/13
ذکر شده است (کرمي و زکي يي ،محمدی و حق شناس .)7939 ،جهت بررسي روايي اين آزمون در ايران ،از روايي مالکي از (نوع
واگرا) استفادهشده است .به همین منظور ،پرسشنامه جهتگیری مذهبي آلپورت به کار گرفته شد روايي واگرا با جهتگیری مذهبي
دروني ،با  3/23و جهتگیری مذهبي بیروني  3/72به دست آمد (سیدعلي تبار ،قنبری ،زاده محمدی و حبیبي .)7939 ،در پژوهش
برای تعیین پايايي پرسشنامه خیانت زناشويي از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه برابر  3/13به دست آمد
(سواری و طالييزاده .)7932 ،همچنین در پژوهش بر روی زنان ساکن شهر کرج آلفای کرونباخ پرسشنامه ضريب  3/93گزارششده
است (عجم .)7930 ،در پژوهش بر روی والدين (زوج) دانشآموزان پیشدبستاني و دبستاني شهرستان پلدختر ضريب آلفای
کرونباخ پرسشنامه  3/90گزارششده است (يوسفي ،کريميپور و اماني .)7930 ،در خارج کشور نتايج حاکي از اعتبار مطلوب
پرسشنامه بوده است بهطوریکه آلفای کرونباخ آن  3/93سنجیده شده است (واتلي .)2339 ،همچنین روايي سازه پرسشنامه با روش
همبستگي سوال-نمره کل بررسيشده که ضرايب همبستگي بین  3/10تا  3/19مثبت و معنيدار در سطح  3/30بهدستآمده است
که نشان از روايي سازه پرسشنامه است و همچنین پايايي پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ضريب  3/97محاسبهشده است (توپلو-
دمیرتاس و فیچمن .)2371 ،2در اين پژوهش بر روی برای بررسي همساني دروني پرسشنامه بر روی زنان متأهل با نگرش به خیانت
زناشويي ضريب آلفای کرونباخ کل سؤاالت  3/97به دست آمد.

1

. Holt, Mattanah, Schmidt, Daks, Brophy, Minnaar & Rorer
. Toplu-Demirtaş & Fincham
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پرسشنامه نگرش به خيانت زناشویی :پرسشنامه نگرش به خیانت زناشويي توسط واتلي ( )2339برای بررسي نگرش به خیانت

قاسمی و همکاران

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

یافتهها
برای تجزيهوتحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواريانﺲ چندمتغیره با حذف اثر پیشآزمون در سطح معنيداری کمتر از  3/30و
نرمافزار  SPSSنسخه  29صورت گرفت .قبل از تحلیل آماری دادهها مفروضههای آن بررسي شد .يکي از پیشفرضها اين بود
که تعداد متغیرهای وابسته از تعداد اعضای نمونه در هر گروه کمتر بود که اين پیشفرض برقرار شد .پیشفرض بعدی طبیعي بودن
جهت بررسي پیشفرض ديگر اين آزمون يعني تساوی واريانﺲ-کوواريانﺲ ازلحاظ آماری معنيدار نبود ( )P<3/30و اين به معني
برقراری مفروضه تساوی ماتريﺲهای واريانﺲ-کوواريانﺲ ميباشد .نتیجه آزمون کرويت بارتلت در سطح معناداری  3/337برقرار
بود.
جدول  .2ميانگين و انحراف معيار دلزدگی زناشویی و باورهاي ارتباطی غيرمنطقی به تفکيک گروه و مرحله

متغيرهاي وابسته

سنجش

دلزدگی جسمی

ميانگين  ±انحراف معيار

نرمال بودن

آزمايش

گواه

آماره Z

معنيداری

پیشآزمون

7/779±29/99

7/990±22/19

3/779

3/779

پﺲآزمون

7/293±71/19

7/030±22/23

3/277

3/301

پیشآزمون

3/327±27/31

3/992±27/31

3/270

3/779

پﺲآزمون

7/710±79/99

7/290±27/21

3/022

3/303

پیشآزمون

7/720±27/21

7/710±27/99

3/723

3/707

پﺲآزمون

7/120±71/23

7/092±23/39

3/272

3/773

باور به مخرب بودن

پیشآزمون

7/201±70/79

2/270±70/79

3/703

3/337

مخالفت

پﺲآزمون

7/202±79/09

2/920±72/91

3/703

3/391

باور به توقع ذهنخوانی

پیشآزمون

7/232±72/99

7/301±72/23

3/702

3/302

پﺲآزمون

7/212±72/23

2/272±79/09

3/719

3/307

باور به عدم تغييرپذیري

پیشآزمون

9/327±20/79

2/717±29/33

3/707

3/399

همسر

پﺲآزمون

2/207±79/21

9/309±22/99

3/799

3/322

پیشآزمون

7/201±72/79

0/399±73/23

3/702

3/391

دلزدگی عاطفی

دلزدگی روانشناختی
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توزيع متغیرهای وابسته بود که نتايج که آزمون شاپیرو-ويلک غیر معنيدار بود و مفروضه برقرار شد ( .)P<3/30نتايج آزمون باکﺲ

قاسمی و همکاران

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

باور به کمالگرایی جنسی

پﺲآزمون

7/173±73/39

0/201±79/09

3/727

3/327

باور به تفاوتهاي جنسيتی

پیشآزمون

7/201±79/79

2/122±27/79

3/703

3/322

پﺲآزمون

2/029±72/33

0/210±23/23

3/703

3/773

جدول  2میانگین و انحراف معیار دلزدگي زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي به تفکیک گروه و مرحله را نشان ميدهد که در

داشتند.
فرضيه اول :برنامه روان آموزشگري مبتنی بر روي آورد سيستمی-رفتاري گاتمن بر بهبود دلزدگی زناشویی زنان متأهل با
نگرش به خيانت زناشویی مؤثر است.
جدول  .9خالصه آزمونهاي چندمتغيره پسآزمون دلزدگی زناشویی و ابعاد آن

آزمونها

مقادیر

آزمون F

معنیداري

ضریب تأثير

توان آماري

اثر پيالیی

3/907

29/222

3/337

3/907

0/333

المبداي ویلکز

3/733

29/222

3/337

3/907

0/333

تی هوتلينگ

9/307

29/222

3/337

3/907

0/333

بزرگترین ریشه روي

8/351

18/126

0/001

0/851

0/333

جدول  9خالصه آزمونهای چندمتغیری پﺲآزمون دلزدگي زناشويي و ابعاد آن را نشان ميدهد که آماره چندمتغیری مربوطه يعني
المبدای ويلکز در سطح  3/33درصد معني دار ميباشد]( P>3/37و  .[F=29/222بعد از اين به بررسي اين موضوع بايد پرداخته
شود که آيا هرکدام از متغیرهای وابسته بهطور جداگانه از متغیر مستقل اثر پذيرفته است يا خیر؟ بهمنظور مقايسه میانگین نمرات
پﺲآزمون دلزدگي زناشويي و ابعاد آن بعد از کنترل اثر پیشآزمون در دو گروه از آزمون تحلیل کواريانﺲ چندمتغیره (مانکوا)
استفاده شد که نتايج آن در جدول  2ارائهشده است.
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اين جدول آمارههای نرمال بودن بررسيشده است که دلزدگي زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي و ابعاد آنها توزيع نرمال

قاسمی و همکاران

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

جدول  .6نتایج کواریانس چندمتغيره پسآزمون دلزدگی زناشویی و ابعاد آن

متغيرهاي وابسته

مجموع

درجه

ميانگين

آماره آزمون

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

معنیداري

ضریب

توان آماري

تأثير

دلزدگی عاطفی

791/237

7

791/237

22/133

3/337

3/222

3/333

دلزدگی روانشناختی

12/313

7

12/313

20/317

3/337

3/037

3/339

چنانچه در جدول  2مشاهده ميشود بین میانگین نمره پﺲآزمون دلزدگي زناشويي و ابعاد آن با کنترل اثر پیشآزمون تفاوت
معنيداری وجود دارد .به عبارتي ميتوان گفت که استفاده از برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن
بهطور معنيداری موجب کاهش دلزدگي جسمي]( P>3/37و  [F=702/232دلزدگي عاطفي]( P>3/37و  [F=22/133و دلزدگي
روانشناختي]( P>3/37و  [F=20/317در مرحله پﺲآزمون شده است؛ بنابراين فرضیه اول مبني بر اينکه برنامه روان آموزشگری
مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن بر بهبود دلزدگي زناشويي زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي مؤثر است.
فرضيه دوم :برنامه روان آموزشگري مبتنی بر روي آورد سيستمی-رفتاري گاتمن بر بهبود باورهاي ارتباطی غيرمنطقی زنان
متأهل با نگرش به خيانت زناشویی مؤثر است.
جدول  .5خالصه آزمونهاي چندمتغيره پسآزمون باورهاي ارتباطی غيرمنطقی و ابعاد آن

آزمونها

مقادیر

آزمون F

معنیداري

ضریب تأثير

توان آماري

اثر پيالیی

3/132

3/779

3/337

3/132

0/338

المبداي ویلکز

3/232

3/779

3/337

3/132

0/338

تی هوتلينگ

2/233

3/779

3/337

3/132

0/338

بزرگترین ریشه روي

2/600

3/118

0/001

0/601

0/338

جدول  0خالصه آزمونهای چندمتغیری پﺲآزمون باورهای ارتباطي غیرمنطقي و ابعاد آن را نشان ميدهد که آماره چندمتغیری
مربوطه يعني المبدای ويلکز در سطح  3/33درصد معني دار ميباشد]( P>3/37و  .[F=3/779بعد از اين به بررسي اين موضوع
بايد پرداخته شود که آيا هر کدام از متغیرهای وابسته به طور جداگانه از متغیر مستقل اثر پذيرفته است يا خیر؟ به منظور مقايسه
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دلزدگی جسمی

791/221

7

791/221

702/232

3/337

3/903

3/333

قاسمی و همکاران

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

میانگین نمرات پﺲآزمون باورهای ارتباطي غیرمنطقي و ابعاد آن بعد از کنترل اثر پیشآزمون در دو گروه از آزمون تحلیل کواريانﺲ
چند متغیره (مانکوا) استفاده شد که نتايج آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .1نتایج کواریانس چندمتغيره پسآزمون باورهاي ارتباطی غيرمنطقی و ابعاد آن

متغيرهاي وابسته

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

71/919

7

71/919

72/233

تاثير
3/337

3/992

3/303

مخالفت
باور به توقع ذهنخوانی

70/992

7

70/992

0/990

3/393

3/793

3/237

باور به عدم تغييرپذیري

91/322

7

91/322

9/292

3/333

3/222

3/190

همسر
باور به کمالگرایی

721/339

7

721/339

27/229

3/337

3/293

3/339

جنسی
باور به تفاوتهاي

222/099

7

222/099

21/219

3/337

3/022

3/333

جنسيتی
چنانچه در جدول  2مشاهده ميشود بین میانگین نمره پﺲآزمون باورهای ارتباطي غیرمنطقي و ابعاد آن با کنترل اثر پیشآزمون
تفاوت معنيداری وجود دارد .به عبارتي ميتوان گفت که استفاده از آموزش درمان مبتني بر پذيرش بهطور معنيداری موجب کاهش
باور به مخرب بودن مخالفت]( P>3/37و  [F=72/233باور به توقع ذهنخواني]( P>3/37و  ،[F=0/990باور به عدم تغییرپذيری
همسر]( P>3/37و  ،[F=9/292باور به کمالگرايي جنسي]( P>3/37و  [F=27/229و باور به تفاوتهای جنسیتي]( P>3/37و
 [F=21/219در مرحله پﺲآزمون شده است؛ بنابراين فرضیه دوم مبني بر اينکه برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-
رفتاری گاتمن بر بهبود باورهای ارتباطي غیرمنطقي زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي مؤثر است.
بحث و نتيجهگيري
نتايج نشان داد که دلزدگي زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي پﺲ از برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-
رفتاری گاتمن در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل بهطور معنيداری کاهشيافته است .بر اساس يافتههای اين پژوهش برنامه
روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن ميتواند شیوه مناسبي برای کاهش دلزدگي زناشويي و باورهای
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بیست و یکم ،تیرماه 1331
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باور به مخرب بودن

مجموع

درجه

ميانگين

آماره آزمون

معنیداري

ضریب

توان آماري

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

قاسمی و همکاران

ارتباطي غیرمنطقي زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي باشد .در پژوهشهای قبلي مطالعهای که اثربخشي برنامه روان آموزشگری
مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن بر دلزدگي زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي زنان متأهل با نگرش به خیانت
زناشويي را نشان داده باشند يافت نشد ،اما نتیجه بهدستآمده از پژوهش حاضر ميتواند با نتايج تحقیقات آجلي الهیجي و بشارت
( ،)7932گودرزی و بوستاني پور ( ،)7932مدني ،هاشمي گلپايگاني و غالمعلي لواساني ( ،)7932عبادی راد و کريمي نژاد ()7932

ميتوان گفت نگرش به خیانت زناشويي در جوامع امروزی و نوين رخدادی شايع و همهگیری آن شايع شده است و همهگیرترين
چالشي است که پای زوجین را به درمان بازکرده است (کمالجو ،نريماني ،عطادوخت و ابوالقاسمي .)7930 ،تعهد بهطور فزاينده
مربوط به تنظیم زناشويي ميباشد .با زير پا گذاشتن اين عهد و پیمان ،با پديده آسیبزايي به نام خیانت زناشويي (پیمان شکني)
مواجه خواهیم شد که مانند بسیاری از پديدههای اجتماعي ،رويدادی چندبعدی ميباشد و عوامل متعددی در بروز و ظهور آن
دخالت دارند ،ازجمله عوامل مداخلهگر در پیدايي اين پديده ،عوامل شخصیتي و درون فردی و عوامل موقعیتي و محیطي و عوامل
بین فردی است (هادی ،اسکندری ،سهرابي ،معتمدی و فرخي .)7930 ،در تبیین برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد
سیستمي -رفتاری گاتمن متمرکز بر حل مسئله است .مهارت حل مسئله بهعنوان راهبردی برای حل تعارض ،مستلزم بهکارگیری
آموختههای اعضای يگان تصمیمگیری است .بسته به بروز تعارض در اثر نگرش به خیانت زناشويي ،اعضای خانواده و زوجین از
راهبردهای تصمیمگیری گوناگوني بهره ميگیرند .بهطورکلي ،اين راهبردها رفتارهای میان فردی را منعکﺲ ميکنند .گفتگو روی
واقعیتها صورت ميگیرند و بر پايه هماوايي میان زوجین گزينههايي انتخاب ميشوند .در برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی
آورد سیستمي-رفتاری گاتمن مهارت حل مسئله بهعنوان يکي از برجستهترين مهارتها به زوجین آموزش داده ميشود و تأثیر
شگرفي بر زوجین دارد .در تبیین ديگر ميتوان گفت درمانگر برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن
را برای تغییر فرآيند همکنش زن و شوهر به کار ميگیرند .اين باور وجود دارد که چنین تغییراتي در پايان درمان راه گشا است و به
زوجین کمک ميکند تا بتوانند مشکالت خود را حل کنند .يکي از مشکالت زنان با نگرش به خیانت زناشويي ميتوان به دلزدگي
زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي اشاره کرد .از اولويتهای برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری
گاتمن کمک به زن و شوهر است تا حد امکان درباره پیشدرآمدهای دشوار زندگي خود ،حتي در دشواریهای بسیار ريز و کوچک،
ارتباط برقرار کنند و درباره آن گفتگو کنند (آجلي الهیجي و بشارت .)7932 ،تغییر حاصل از برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی
آورد سیستمي-رفتاری گاتمن در دلزدگي زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي مايه کاهش نگرش به خیانت زناشويي در زنان
ميتواند شود .در روشنگری ديگر ميتوان عنوان کرد که شالوده فرآيند وضوح رفتاری ،عینیتبخشي نام دارد که معموالً زوجهايي
که برای درمان مراجعه ميکنند نميتوانند به زبان تغییر سخن بگويند؛ بنابراين ،درمانگر به زوجها در بیان روشن خواستها و
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بیست و یکم ،تیرماه 1331
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همسويي داشته باشند.

اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی -رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی

قاسمی و همکاران

چشمداشتهايشان کمک ميکند و آشکار است که با داشتن اين مهارت ،دلزدگي زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي زنان با
نگرش مثبت به خیانت زناشويي کاهش پیدا ميکند .همچنین يکي از بنیادهای زوجدرماني نظريه سیستمي رفتاری ،برقراری رابطه
کارآمد مثبت است .با فرض اينکه زوجها هنگامي به درمان مراجعه ميکنند که دشواریهايشان به بحران رسیده است ،به نظر ميرسد
بیشتر احساس خشم و بياعتمادی میان آنها حکمفرما باشد تا احساس پذيرش و همکاری؛ بنابراين وظیفه درمانگر آن است که

شناخت و سرانجام مشکلگشايي به شیوه درست ،بهمرورزمان ،احساس مثبت درباره همسر جای خود را بهجای احساس منفي
درباره همسر ميدهد .همسراني که احساس مثبتي به شوهران خوددارند ،نگرش منفيتری به خیانت زناشويي دارند و احتمال دارد
در آينده نگرش خیانتآمیز زناشويي از خود بروز ندهند .در باز گفتي ديگر ميتوان عنوان کرد ،در اين نظريه در گامهای سلسله
مراتبي کوشش ميشود تا گفتگوی رودررو میان زن و شوهر با نمودی کارآمد رخ دهد .ازاينرو با داشتن مهارت گفتگوی رودررو
احتمال به بنبست رسیدن و ناتواني در حل مشکالت پايین ميآيد و برآيند اينکه احساس به گونه درست میان زوجین بروز خواهد
کرد (آجلي الهیجي و بشارت .)7932 ،لذا ميتوان بهبود دلزدگي زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي پﺲ از برنامه روان
آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل بهطور معنيدار منطقي است.
اين پژوهش مانند هر پژوهشي با محدوديتهايي مواجه بود .ازجمله اينکه زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي شهر تهران
نمونههای پژوهش را تشکیل دادند؛ بنابراين نتايج بهدستآمده از قابلیت تعمیم کافي برخوردار نیست .عدم پیگیری نتايج پژوهش
برای بررسي ماندگار بودن اثرات برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن بر زنان متأهل با نگرش به
خیانت زناشويي شهر تهران که ميتواند بهعنوان يک محدوديت در نظر گرفته شود .کلیه مراحل اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگر
بود ،بر اين اساس ،اين احتمال وجود دارد که در پاسخ زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي شهر تهران به پرسشنامههای پژوهش
سوگیریهايي وجود داشته باشد .ازآنجاييکه در اين پژوهش نتايج پژوهش پیگیری نشد ،لذا پیشنهاد ميشود پژوهشهای آتي با
انجام پژوهشي بر روی زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي شهر تهران نتايج درمان را پیگیری کنند .بهعنوان پیشنهادی برای
پژوهشهای آينده ،عالوه بر رفع محدوديتهای اين پژوهش ،پیشنهاد ميشود از برنامه روان آموزشگری مبتني بر روی آورد
سیستمي-رفتاری گاتمن برای کاهش ديگر مشکالت روانشناختي زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي استفاده شود .برنامه
روان آموزشگری مبتني بر روی آورد سیستمي-رفتاری گاتمن ميتوان بهعنوان يک درمان غیر دارويي و کمهزينه و بهعنوان يک
روش جديد ،در بهبود دلزدگي زناشويي و باورهای ارتباطي غیرمنطقي زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي ميتواند به کار
گرفته شود .با توجه به سودمندی اين روش ،استفاده گسترده از اين روش در جامعه زنان متأهل با نگرش به خیانت زناشويي برای
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بايد اتهامها و گاليههای همسران را ،از يکديگر ،به کوشش مشترک برای مشکلگشايي دگرگون کند .پﺲ از راه احساس پذيرش و
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مشکالت آنها پیشنهاد ميگردد .همچنین پیشنهاد ميگردد کارگاههايي با محتوای آموزشهای مبتني بر نظريه گاتمن پیش ،حین و
بعد از ازدواج برگزار شود.
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 رفتاری گاتمن بر دلزدگی زناشویی و باورهای ارتباطی-اثربخشی برنامه روان آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی

The effectiveness of participation in psycho- educational program based on Guttmann’s'
systemic- behavioral approach on couple burnout and irrational relationship beliefs in
married women with attitudes towards marital infidelity
Abstract
The aim of this study was to investigate the effectiveness of participation in psycho- educational
program based on Guttmann’s' systemic- behavioral approach on couple burnout and irrational
relationship beliefs in married women with attitudes towards marital infidelity. The method of the
study was quasi-experimental with the pretest, post-test and control group design. The statistical
population included women referring to psychiatric and psychological counseling services in
Tehran city in year 2018. In the study 30 women with attitudes towards marital infidelity were
chosen as samples and randomly were divided in 2 groups of individuals as control and
experimental. The experimental groups practiced the participation in psycho- educational program
based on Guttmann’s' systemic- behavioral approach for seven 120-minute weekly sessions. Then,
post-test was performed for them. For data collecting, the couple burnout of scale Pines (2003),
development of a measure of dysfunctional belief scale of Eidelson and Epstein (1982) and
attitudes toward infidelity scale of Whatley (2008) were used. Data analysis was done by using
multivariate analysis of multi covariance by SPSS 24 software at a significant level less than 0.05.
Statistical data analysis illustrated participation in psycho- educational program based on
Guttmann’s' systemic- behavioral approach that amounts of couple burnout and irrational
relationship beliefs in married women with attitudes towards marital infidelity were significantly
decreasing in experimental than control group. According the findings of this study, participation
in psycho- educational program based on Guttmann’s' systemic- behavioral approach can be a
good approach to decreasing couple burnout and irrational relationship beliefs in married women
with attitudes towards marital infidelity.
Keywords: Guttmann’s' systemic- behavioral approach, couple burnout, relationship beliefs,
marital infidelity.
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