
 

 

 راه حل مدار بر ارتباط موثر دختران گریزان از منزلگروه درمانی بررسی 

 

 3جواد غفوری نسب و 2سید علی اکبر کیمیایی ،1ریحانه اکبرزاده

 چکیده

نیمه  پزوهش ینباشد.ا می منزل از گریزان دخترانراه حل مدار بر ارتباط موثر گروه درمانی  کارآمدی بررسی پژوهش این هدف

 گیری نمونه روش با آزمودنی نفر 33 تعداد آن در که.باشد می کنترل، گروه با آزمون پس و آزمون پیش نوع از استفاده با آزمایشی

 گیری نمونه روش به نفر 16شدند، انتخاب مشهد شهر بهزیستی یکی از مراکزدر ساکن گریزان دختر 56 میان از دسترس در

 یک مدت به بار2 ای ،هفته جلسه 8طی در آزمایش گروه. شدند داده جای کنترل گروه در نفر 16و آزمایش گروه در ساده تصادفی

 پژوهش ابزارهای. نکردند یافت در را مداخله این شاهد گروه. گرفتند قرارراه حل مدار  مداخله تحت دقیقه پنج و چهل و ساعت

 از ا ها داده.دادند پاسخ آنها به مستقل متغییر اجرای از بعد و قبل ها آزمودنی که.باشد ،میمهارت های زندگی فرم الف پرسشنامه

 گروهی راه حل مدار بر ارتباط دختراندرمان  که است داده نشان:نتایج گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد واریانس تحلیل طریق

 است داشته دار معنا تاثیر   منزل از گریزان

 

  گریزان از منزلدرمان گروهی راه مدار،ارتباط موثر،دختران :واژه کلید
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 2،گروه مشاوره،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ،مشهد

 ربیتی مشهد ،کارشناس ارشد علوم ت -3

 



 

 

 مقدمه -1

 و اختالل اجتماعی نظم در که آن سوء های پیامد به توجه با اما است فردی ای پدیده اول نگاه در چه اگر خانه از دختران فرار

 مشروبات و مخدر مواد به اعتیاد خودفروشی، مانند انحرافی و اجتماعی ضد رفتارهای از بسیاری منشاء کند، می ایجاد آشفتگی

... و مقاربتی های بیماری انواع شیوع و روسپیگری رواج ودختران، زنان سایر فریب و فساد باندهای تشکیل مخدر، مواد توزیع الکلی،

 مخاطره به اجتماعی سالمت و امنیت نتیجه در و یابد افزایش جامعه در جنایت و جرم سطح که شود می سبب پدیده این. شود می

 آنها شناخت که است فرهنگی و اجتماعی روانی، خانوادگی، مؤثر عوامل از ای پیچیده شبکه معلول خانه از دختران فرار. بیافتد

 و کرده پیدا های العاد فوق جنبۀ خانه، از دختران فرار مسئله که است سالی چند اکنون. است جامع و دقیق علمی تالش مستلزم

 دختران آمار کشور، بهزیستی سازمان عمومی روابط اعالم اساس بر و است افزایش حال در ای کننده نگران طرز به آنان آمار

 سایر یا و خانواده نهاد کارکرد در اختالل یابدوجود می افزایش ساله هر - نشانگر تواند می وضعیت این. هستند سال -1811-فراری

 را خانه از فرار انگیزه انگیزشی، رویکرد. دارد وجود مهم نظری رویکرد دو خانه از نوجوانان فرار علل زمینه در. باشد جامعه نهادهای

 جمله از فراری نوجوانان روانشناختی و شخصیتی های ویژگی بررسی به شخصیتی رویکرد که حالی در دهد، می قرار بررسی مورد

(  1385)  محمدخانی پژوهش در(.  1385 محمدخانی،( است پرداخته ضعیف گشایی مسأله و تکانشگری بیرونی، کنترل کانون

 نشان پژوهش این نتایج. گرفت قرار بررسی مورد هیجانی هوش قالب در فراری دختران شخصیتی و فردی متغیرهای

 از تر پایین فراری دختران هیجانی هوش میانگین و دارد وجود معناداری تفاوت عادی و فراری دختران هیجانی هوش بین که داد

 با مقابله هیجانات، کنترل و مدیریت ی شیوه به است، مطرح شناختی هوش مقابل در که هیجانی هوش. است عادی دختران

 تعامل چگونگی ی کننده منعکس هیجانی هوش. شود می مربوط دیگران با سازنده ارتباط برقراری و تعارض حل و مشکالت

 بازیاری(.  1996،1 گلمن)میشود مواجه آن با که است بالفصلی های موقعیت در خود دانش کارگیری به و دیگران با شخص

 با مقایسه در فراری دختران که کرد گزارش فراری دختران های ویژگی بررسی با(  1385 محمدخانی، از نقل به ؛ 1381میمندی

 های ویژگی توصیف منظور به که پژوهشی در همچنین. دانند می کفایت بی را خود اجتماعی و ارتباطی لحاظ از عادی دختران

 شدند داده تشخیص پرخاشگر 5 است، گرفته انجام ایران در فراری دختران شناختی روان/  فراری دختران از درصد 58و شخصیتی

 آماری و تشخیصی راهنمای ویرایش چهارمین (DSM.TV) پدیدهی نیز 1385 ساکی، و جاریانی آستی، جزایری، صفا، ساکی،)

 کرده بندی طبقه اجتماعی نارس ی پرخاشگرانه تیپ عنوان تحت را آنها داده، قرار رفتاری اختالالت جزو را فرار روانی اختالالت

 میتوان ها نشانه این جمله از. است متعدد پرخاشگری، نشانههای.) 1381 میمندی، بازیاری و بشارت طباطبایی، زاده رسول)است

 نظم، زدن برهم دروغگویی، دیگران، به حمله زدن، ضربه و اشیا شکستن ستیزکردن، و جنگ لگدزدن، اشیا، پرتاب دادن، فحش به

 و کازدین)کرد اشاره زدن، جیغ و دندانها فشردن هم به خشن، و تند های نگاه مدرسه، و خانه از فرار حد، از بیش برانگیختگی

 پرخاشگری که است دادهنشان   دورکی و باس پژوهش نتایج(   پری و باس ،( 1961(  1 هریس و(  1992(  نشان2335،1 وایتلی

 آسیب آن هدف و گردد می نمایان جسمانی و کالمی پرخاشگری شکل به بعد این: حرکتی یا ابزاری بعد -1: است بعد چند دارای

 درونی شرایط و عوامل و کند می بروز خشم صورت به پرخاشگری بعد این: هیجانی و عاطفی بعد -2 است دیگران به رساندن



 

 بر را پرخاشگرانه رفتار سازی آماده و تدارك ی وظیفه بعد این. کند می آماده هیجانی و فیزیولوژیک برانگیختگی برای را ارگانیزم

 به نسبت توزی کینه و دشمنی ورزی، غرض احساس ایجاد سبب دارد نام 6 خصومت که عامل این: شناختی بعد 3-دارد عهده

. گردد نمایان کالمی و جسمانی پرخاشگری خصومت، خشم، صورت به تواند می پرخاشگرانه رفتار پس. شود می دیگران

 اخالق و رسوم و ندارد را خود رفتار مهار قدرت معموالً پرخاشگر نوجوانان. است نوجوانی ی دوره به مبتال مسائل از پرخاشگری

 رفتار ناخوشایند اثرات به توجه با(.  1381 عابدی، و احمدی صادقی،) میگذارند پا زیر میکنند زندگی آن در که را جامعهای

 درمان. دارد بالینی بررسی به نیاز و است گردیده تلقی مشکل عنوان به خشونت و عصبانیت که است مدیدی مدت پرخاشگرانه

 کنترل اجتماعی، مسأله حل اجتماعی، مهارتهای آموزش آنها جملهی از که است شده کارگرفته به پرخاشگری دربارة زیادی های

 علل به توجه با که است داده نشان مختلف های پژوهش. است بوده عاملی های شیوه و دارو از استفاده منفی، افکار کنترل خشم،

 های شیوه ،آموزش اقتصادی فقر نمودن ،برطرف اجتماعی معضل این از جلوگیری برای راهکارها ترین پدیده،مهم این ساز زمینه

 به توجه با لذا.باشد می نوجوان دختران برای مختلف آموزشی برنامه وتدوین نوجوانان با صحیح رفتار خصوص در والدین به تربیتی

 های ویژگی این ،کیفیت ای مداخله و آموزشی برنامه کمک با که است رصدد د دختران  گریزی خانه پدیده نقش اهمیت

 ،اجتماعی اقتصادی مشکالت و مسایل سایر که آنجا از که است این بر تصور.ببخشد بهبود منزل از گریزان دختران در را شخصیتی

 همکاری با و مدت طوالنی و گسترده سطح در های برنامه نیازمند و نیست تغییر قابل مدت کوتاه در دختران این خانوادگی و

 های ویژگی در کوچک چند هر تغییراتی دختران این به آموزشی های برنامه با نماییم سعی ،لذا باشد می مختلف های ارگان

(. 1389لطفی،.)نماییم کمک شان محیط مشکالت با موثرتر برخورد در آنان به طریق این واز آوریم وجود به آنان ی فرد شخصیتی

 جای به رویکرد این. است مبتنی ها حل راه ساختن بر مشکل حل جای به که است درمانی روان به رویکردی مدار حل راه درمان

 گسترده طور به دشازر، استیو(. 2332 ایوسن،) کند می کشف را آینده امیدهای و جاری منابع قبلی های ریشه و فعلی مشکالت

 مؤسسه گروه با اش اولیه کارهای تأثیر تحت قویاً دشازر. است شده شناخته مدار حل راه درمان اصلی مؤسس عنوان به ای

 ودیگران سکستن از نقل ، اندرسون)بود خود مدت کوتاه مدار مشکل درمان و کالیفرنیا آلتو، پائولو در MRI روانی تحقیقات

 با طوریکه. دارد ریشه روایت در مدار، حل راه درمان تاریخی نظر از. دارد محکمی تئوریکی پایه مدار، حل راه درمان(. 2333،

 تائوئیسم، و بودائیسم حوزه در MRI تأثیرات بر افزون و شد شروع MRI وابستگان و بیتسون گریگوری اریکسون، میلتون تأثیرات

 کنار داشت تأکید مشکل رفتار بر بیشتر که را نامؤثر و محور مشکل رویکرد برگ و دشازر.یافت اعتبار دشازر، و برگ توسط

 مداخالت بر که تعهدی. پیوستند عملگرایی به MRI گروه تعهد به آنها. شدند مشکالت حل مؤثرتر روشهای متوجه و گذاشتند

 این رابه آینده بر تأکید آنها. داد می اهمیت «تاریخچه» جای به «حال» و« چرا» جای به« چه» به موجز، دیدگاه و سنجیده

 مدار حل راه مدت کوتاه درمان متوسط، طور به(. 2333، ودیگران سکستن از نقل ، اندرسون از نقل 1982دشازر،)افزودند مجموعه

 از بیش ندرت به جلسات تعداد. است دقیقه 16 حدود جلسه هر زمان مدت که دهد می تشکیل خود مراجعان برای جلسه 6 حدود

 درمان شیوه است بهتر باشد، نداشته وجود پیشرفتی جلسه سه از پس اگر. است مهمترین جلسه یک غالباً و شود می جلسه 8

 است ممکن بطوریکه. شود می طوالنی جلسات بین زمان کند، می پیشرفت مراجع که همینطور امکان، صورت در. یابد تغییر

 مدنظر بینش ارتقاء ندارد، وجود تشخیص مدار، حل راه درمان در(. 2332 ایوسن،)بکشد طول ماهها از بیش جلسه 1 با درمان

 روی آنها.دهند انجام متفاوتی اعمال و کنند توجه که کنند می تشویق را مراجعان آن، جای به. شود نمی تحلیل گذشته و نیست

 کار او بنابراین است، یافته تغییر مراجع موقعیت. کنند می کار دارد، وجود آمیز موفقیت درمانی روان هر پایان در که فرضیاتی



 

 باشد، متفاوت تواند می آنچه درخصوص که کنند می کمک مراجعان به مدار حل راه درمانگران. داد خواهد انجام متفاوتی

 روان بهداشت)کنند می حرکت آن طرف به قدم به قدم درمانگر و مراجع شود، می شناسایی حل راه یک اینکه محض به. بیندیشند

. مشکل خود نه هستند؛ آفرین مشکل برند، می کار به مردم که هایی حل راه دارد می اظهار(1991)دشازر(. 2335  هاروارد،

) بیانجامد تغییر به که است معانی از دسته آن انتخاب درمان، هدف و هاست شایستگی و ها حل برراه تأکید بیشترین بنابراین

 آن خوشبینانه و مدت کوتاه ماهیت آن، بنیانگذاران  گفته بنابه رویکرد، این مهم ویژگی( 2333، ودیگران سکستن از نقل اندرسون،

 به توانند می کنند، پیدا را آنها کلیدهای اگر که هستند درهایی منزله به مراجعان های شکایت( 1988) دشازر ی عقیده بنابه.است

 از هدف.اند ساخته  فراهم  –  کلید شاه مداخالت  –  درمانی پرسش تعدادی آنها بنابراین ؛ شوند وارد تر بخش رضایت زندگی یک

 استثناء موارد و کنند تغییر منسوخ و کهنه خانوادگی باورهای شوند، قطع مشکل حافظ رفتاری الگوهای که است این سؤاالت این

 این از.استثناء پرسش و معجزه پرسش: از عبارتند ها پرسش این مهمترین.شود زیاد شد، می تلقی تغییرناپذیر که رفتاری برای

 مشکالت برای ممکنی های حل راه حال، زمان بر تأکید نیز و خود منابع و ها قابلیت بر تمرکز با شود می کمک افراد به طریق،

 ازگلدنبرگ ؛نقل1985 دشازر،)کرد کشف را آنها باید فقط و فراوانند ها حل راه که شود می فرض دیدگاه این در. بیابند خود

 طی که است مدار حل راه رویکرد فنون کاربرد منظور پژوهش، این در(. 1386، دیگران و شاهی حسین ،ترجمه2333وگلدنبرگ،

 راه مشاوره کلی اصول و ها چارچوب قواعد، بیان: شود می شامل را ذیل موارد و شده گذاشته اجرا مرحله به مشاوره جلسه هشت

 ، استثناء لحظات ،یافتن گیری اندازه قابل و ملموس معین، مثبت، صورت به خود اهداف تدوین برای نوجوانان به کمک مدار، حل

 براساس دستورالعملی تکالیف ارائه و مشکل سازی ،برون کاوشگرانه درصدی، مقیاسی، ارزیابانه، انگارانه، پیش معجزه، های پرسش

 سزایی به صورت های پژوهش و نظری مبانی به توجه با لذا. شود می بینی پیش درمان این زیربنایی فرضیات به توجه با.رویکرد

: فراری دختران اجتماعی روابط بر خودکارآمدی آموزش اثربخشی موضوع، با(1393)کجباف آقامحمدی، که پژوهشی در.باشد داشته

 این در گرفته می پیدا بهبود افراد مثبت اجتماعی روابط خودکارآمدی، افزایش با دادندکه نشان دادند، منفردانجام مورد پژوهش

 روان سالمت بر  رفتاری شناختی رویکرد با زندگی های مهارت آموزس تاثیر بررسی عنوان با(1391) ،کشاورز اکبرزاه  ، حوزه

 بنابراین. کند تاثیر ،افسردگی اضطراب بر تواند می زندگی های مهارت اموزش که دادند دادند،نشان انجام منزل از گریزان دختران

 ،اکبرزاده کیمیایی.   است شده فراری دختران در اجتماعی مثبت تعامالت افزایش موجب پژوهش این در خودکارآمدی آموزش

 دادند انجان منزل از گریزان دختران منطقی غیر ی باورها بر رفتاری شناختی مداخله بررسی عنوان با پژوهشی در( 1393)،کشاورز

 و دارد سزایی به تاثیر منزل از گریزان دختران مخرب افکار و منطقی غیر باورهای بر رفتاری شناختی مداخله که دادند نشان

 ای مقابله های سبک بر آن تاثیر و هیجانی هوش آموزش بررسی به پژوهشی ،در(1389)لطفی،کیمیایی،ابراهیمی دیگر درتحقیقی

 گریزان دختر 91 میان از دسترس در گیری نمونه روش با آزمودنی از نفر 13 تعداد منظور این به.پرداختند منزل از گریزان دختران

 ارزیابی مورد فولکمن و الزاروس ای مقابله های سبک و اون-بار هیجانی هوش های پرسشنامه طریق از و شدند انتخاب منزل از

 از گریزان دختران ای مقابله های سبک بر هیجانی هوش های مهارت آموزش که دهد می نشان آمده بدست های یافته.گرفتند قرار

 از ان گریز دختران در ای مقابله های شیوه اصالح و بهبود به توان می آموزش این طریق نتیجهاز در.دارد دار معنی تاثیر  منزل

 عامل پنج مدل از استفاده با گریزدختران بینی پیش عنوان با پژوهشی ،در(1389)مقدم جمشیدی،حسینی،عرب. کنیم کمک منزل

 منزل از دختران گریز در را تاثیر بیشترین رنجوری روان عامل تنها شخصیت های ویژگی بین که دادند نشان شخصیت بزرگ



 

 گریزان موثردختران ارتباط بر مدار حل راه درمانی گروه آیا: که است سوال این به پاسخ پی در حاضر پژوهش در لذا.است داشته

   دارد؟ تاثیر ازمنزل

 

 

 پژوهش روش -2

 مشهد شهر اجتماعی های آسیب  مرکز در ساکن ساله 26 تا 16 منزل از گریزان دختران کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه

 های آسیب مرکز  مقیم منزل از گریزان دختران نفر33 شامل آماری نمونه. میشوند نگهداری بازتوانی و آموزش جهت که

 آماری جامعه بودن محدود به توجه با که باشد، می93_89 سال ،در سال 26 تا 16 سنی گروه در  مشهد زنان  TCاجتماعی

 پس و آزمون پیش نوع از استفاده با آزمایشی شبه  نوع حاضراز پژوهش..باشد می دسترس در گیری نمونه روش حاضراز پژوهش

 ای جلسه 6 آموزشی دوره یک طی در دآزمایش گروه در آزمودنی نفر16( 1383دالور،.)باشد می معادل کنترل، گروه با آزمون

 حالی در گرفتند قرار مداخله گروه درمانی راه حل مدار تحت دقیقه وپنج چهل و ساعت مدت،یک به جلسه هر و جلسه 1 ای ،هفته

 آشنایی از پس اول جلسه. است شده انجام اولیه ارزیابی جلسات شروع از قبل. نکردند دریافت را ای مداخله چنین کنترل گروه که

دوم به اموزش مداخله راه حل مدار پرداختیم.جلسه  جلسه.شددادهشرح  شرح(اعضا وظایف و ،اهداف خود معرفی و گروه اعضائ با

 و جلسات پایانپنجم   جلسه..شد داده مسئله حل مهارت آموزش جلسه چارم .شد داده شرحاموزش مهارت ارتباط موثر  سوم،

فرم الف داده آموزش مهارت های زندگی پرسشنامهو با استفاده ازشد و پس آزمون اجرا گردید.صحبت مداخله از بعد پیگیری چگونگی

 . ها جمع آوری گردید

 در آزمودنیها  % 6/59 ، شود می مالحظه که همانطور. است شده داده نشان(1) جدول در آزمودنیها شناختی جمعیت های ویژگی

 %6/15  ، ابتدایی آزمودنیها از  %3/6 ،همچنین باشند می سال 26 تا 21سنی رده در % 6/31  و دارند قرار سال 21 تا16 سنی رده

  % 31/61 تاهل، وضعیت نظر از. باشد می دبیرستانی تحصیالت دارای نیز آنها از %6/33  و اند کرده تحصیل  راهنمایی مقطع تا

 آزمودنیها از  % 55/25  ، منزل از گریز به اقدام تعداد نظر از.هستند مطلقه  %33/23و متاهل % 33/23  و باشند می مجرد آزمودن

 .اند گریخته خانه از بار یک از بیش نیز  % 31/13 و اند گریخته خانه از بار یک فقط

های های حاصل از تحلیل آماری توصیفی و استنباطی دادهفراری انجام شد. در این بخش به یافته پژوهش حاضر بر روی دختران

نفر از همسر خود طالق گرفته  1نفر متأهل و  3نفر مجرد و  1شود که در گروه کنترل مشاهده می 1پژوهش است. طبق جدول 

ها طالق گرفته بودند. همچنین بررسی سطح تحصیالت آزمودنینفر از همسر خود  2نفر مجرد و  12بودند. در گروه آزمایش نیز  

نفر لیسانس بود. در  1نفر دیپلم و  6نفر دارای تحصیالت زیر دیپلم،  1نفر دارای تحصیالت ابتدایی،  1نشان داد در گروه کنترل 

همچنین میانگین و انحراف استاندارد  نفر دارای تحصیالت زیر دیپلم بودند. 12نفر دارای تحصیالت ابتدایی و  2گروه آزمایش نیز  

 ارائه شده است.  2هر کدام از متغیرهای پژوهش در جدول 



 

 متغير
 وضعيت تأهل سطح تحصيالت

 طالق گرفته متأهل مجرد ليسانس ديپلم زير ديپلم ابتدايي

 4 3 7 1 5 7 1 كنترل

 2 0 12 0 0 12 2 آزمايش

 6 3 11 1 5 11 3 مجموع
 

 ديگران آينده خود متغير
X xS X xS X xS 

 كنترل

-پيش

 آزمون
76/45 62/7 41 73/7 41 44/5 

-پس

 آزمون
61/45 14/6 44/41 04/7 50 43/5 

 آزمايشي

-پيش

 آزمون
61/47 30/6 23/31 13/4 30/31 11/4 

-پس

 آزمون
61/40 11/10 33 53/7 23/31 64/4 

 

آزمون دو گروه آزمون با گروه کنترل بود، از آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات پسبا توجه به اینکه این پژوهش از نوع پیش/ پس 

اند و ها رعایت شدهها پیشفرضدهند که برای تمامی خرده مقیاسهای آزمون تحلیل کوواریانس نشان میاستفاده شد. نتایج بررسی پیشفرض

 متغیرها با احتیاط تفسیر خواهد شد. بنابراین نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس برای این

 
 تحليل كوواريانس هاهمگني شيب هابرابري واريانس

F معناداري F معناداري F ضريب اثر معناداري 

 545/0 000/0 27/35 000/0 37/31 016/0 64/6 مثلث شناختي
 

های پژوهش است. به عبارت بر خرده مقیاسهای ارائه شده از تحلیل کوواریانس نشان دهنده اثربخش بودن آموزش حاصل نتایج

 ( معنادار شد.F(1و12)=P،21/36<331/3آزمون دو گروه در متغیر مثلث شناختی )دیگر مقایسه نمرات پس

  نتیجه گیری: -3

 معناداری تاثیر شناختی مثلث بر محور حل راه درمانی گروه که کرد با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،میتوان عنوان

 می آنها شناختی مثلث بر مداخله منزل از دختران گریز پیشگیرانه راهکارهای از یکی همچنین و عوامل و علل از ویکی است داشته

 روش تاثیر عنوان تحت را پژوهشی ،(1388)کرمانی و ناصرزاده خسروی، منادی، حسینی، و نتایج حاصل با نتایج ابوالمعالی.باشد

 های داده تحلیل و تجزیه. دادند انجام پسر بزهکاران اجتماعی شناخت های مولفه از برخی ارتقاء بر رفتاری -شناختی آموزش

 سطوح میانگینهای ترکیب بین تفاوت یعنی بود، بزهکاران اجتماعی شناخت ارتقاء بر رفتاری -شناختی روش اثرات موید آماری



 

 در( ناسازگارانه و سازگارانه بعد دو در اجتماعی مساله حل مهارتهای و ارتباطی مهارتهای خشم، کنترل مهارتهای)وابسته متغیر

 گروه اثربخشی بررسی عنوان با پژوهشی ،در(1381)عبدخدایی آبادی، هاشم قنبری رحیمیان، .بود معنادار مطالعه مورد گروههای

 از حاصل نتایج. دادند مشهدانجام گریزان دختران در اولیه ناسازگار های واره طرح تعدیل بر واره طرح بر متمرکز شناختی درمانی

 بر متمرکز شناختی  درمانی گروه که داد نشان ویتنی – مان – یو پارامتریک غیر آزمون و مستقل   t های آزمون با آماری تحلیل

 واره طرح در جز ،  t آزمون از حاصل نتایج در نیز جداگانه طور به ها واره طرح از یک هر مورد در.  است شده یانگ های واره طرح

 ، شکست های واره طرح در جز ، ویتنی – مان – یو آزمون از حاصل نتایج در و ناکافی کنترلی خود و فداکاری ، شکست های

که نتایج فوق  بود مؤثر داری معنی طور به ها واره طرح سایر نمرات کاهش بر درمان ، استحقاق و  ناکافی کنترلی خود و فداکاری

 .با نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد

 پژوهش های محدودیت

 می باز کمال و تمام به خود اصلی اهداف به رسیدن از را محقق که دارد وجود مشکالتی و ،محدودیتها ناخواه خواه پژوهش هر در

 اشاره زیر موارد به توان می محدودیتها این جمله از.است بوده محدودیتهایی دارای و نبوده مستثنی نظر این از پژوهشنیز این.دارد

 .کرد

 مدت در باید آموزشی های برنامه شوند،بنابراین می نگهداری موقتی صورت به بهزیستی مراکز در منزل،اکثرا از گریزان دختران -

 ..گردید می گزار بر فشرده جلسات طی در  و کوتاه

 جلسات برخی در و داشتند حساسی و ویژه شرایط روانی نظر از بهزیستی مرکز در موقت اجباری نگهداری دلیل به آزمودنیها -

 نداشتند موثر و فعال حضور برای کامل آمادگی

 .شد می آزمودنی پاسخگویی به نسبت حوصلگی بی خستگیو باعث نیز آنها سواالت تعداد و پرسشنامه بودن زیاد -

 پژوهش پیشنهادات

  بیشتر نمونه حجم روی بر پژوهش انجام _

 پیگیری دوره نمودن لحاظ با و تر طوالنی زمان مدت در حاضر پژوهش انجام_

 و منزل از گریزان دختران بر رفتاری شناختی رویکرد با درمانی ،خانواده زندگی های مهارت مانند آموزشی های برنامه اجرای_

 انها والدین

 منزل از گریزان دختران و خانواده اعضا روی بر هیجانی هوش آموزش برنامه اجرای _
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