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---------------------------------------------------------------------- 

 چکیده

باشد. خشم یک های هنردرمانی میهای مانداال یکی از تکنیکآمیزی درمانی به روش طرحرنگ

شود و هیجانی یختگی روانی مشخص میحالت هیجانی ذهنی است و با وجود تضاد شناختی و برانگ

 آمیزی رنگ اثربخشی تعیین حاضر، پژوهش اصلی هدفهای انطباقی بسیار است. بهنجار یا جنبه

 بیکاه بخش ابتدایی دوم دوره دختر آموزان دانش در خشم بر مانداال های طرح روش به درمانی

 نیمه تحقیق، این در شده کارگرفته به روش.است بوده( رودان شهرستان های بخش از یکی)

 دختر آموزان دانش کلیه شامل آماری جامعه.آزمون بود پس – آزمون پیش ازنوع و آزمایشی

 5 از)نفر 100 تعداد به ، بیکاه بخش ابتدایی دوم دوره مقطع ششم ی پایه در تحصیل به مشغول

 تعداد ساده،به صادفیت گیری نمونه باروش و مورگان جدول از استفاده با نمونه حجم .بود( مدرسه

 نواکو خشم پرسشنامه سپس. گردید انتخاب( آزمایش گروه نفر 40و کنترل گروه نفر 40)نفر 80

 های طرح با درمانی آمیزی رنگ روش آن، از پس و شد توزیع گروه دو های آزمودنی بین( 1998)

 گروه های آزمودنی برروی ماه یک مدت به( 1389) ورونقی لبادی درمانی پروتکل براساس مانداال

 با پژوهش های داده.شد ارائه گروه دو هر به مجددا ها پرسشنامه درانتها .گردید اجرا آزمایش

 قرار تحلیل مورد متغیری چند واریانس وتحلیل استنباطی و توصیفی آماری های روش از استفاده

 تحلیل آزمون براساس فرضیات ،SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده وتحلیل تجزیه از پس.گرفت

گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل  قرار تایید مورد مناسبی مقادیر با(آنکووا) کوواریانس

کوواریانس نشان داد که رنگ آمیزی در مانی به روش طرح های مانداال بر خشم دانش آموزان تاثیر 

 F=8/ 6ری وجود داشته است.)داشته وبین خشم در پس آزمون گروه کنترل وآزمایش تفاوت معنادا

 ،05/0 > P آمیزی دهدرنگ می نشان نتایج به طور کلی (. بدین ترتیب فرضیه اول تایید شد. این 

 می آنها خشم کاهش موجب و دارد تاثیر آموزان دانش خشم بر مانداال های طرح روش به درمانی

 .شود
 

 خشم. مانداال، های طرح درمانی، آمیزی رنگ واژگان کلیدی:
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 .مقدمه1

درمانی برخوردار شده است. از ای در رواندرمانی است که امروزه از جایگاه ویژههای درمانی نوین آمیخته از هنر و روانهنردرمانی از روش

انداال که های مآمیزی درمانی به روش طرحهای مانداال اشاره کرد. رنگتوان به رنگ آمیزی درمانی به روش طرحهای هنردرمانی میزیرشاخه

 شود. در فرد محسوب می خشمهای جدید برای تغییر و کنترل افکار فرد، همچنین ای است، از روشهای دایرهشامل رنگ کردن طرح

ها، مسئله خشم و عصبانیت است. درواقع بسیاری از اشخاص به دالیل شناخته شده یا ناشناخته یکی از مشکالت رایج قرن حاضر در خانواده

ترین مشکالت شوند و یکی از شایعها دیده میشمولی هستند که در همه فرهنگهای جهانم هستند. خشم و پرخاشگری هیجاندرگیر خش

 شوند. رفتاری هستند که موجب ناراحتی و پریشانی دیگران می

(. خشم 2003، 1تسچر و سمولین ای به عنوان یک پدیده عمومی شناخته شده است )کانگر، کانگر، ادموندسون،هیجان خشم به طور گسترده

های هیجانی دارد. نقش خشم در روابط های طبیعی انسان و موضوعی مهم و درخور توجه است که جایگاه خاصی در مولفهیکی از هیجان

یل آن به سازد. هر چند که عصبانیت احساسی طبیعی است، کاربرد به جای آن و پرهیز از تبداجتماعی، اهمیت توجه به آن را آشکار می

(. گرچه خشم هیجانی طبیعی و گاه مفید است؛ 2002، 3، موضوعی است که باید به آن توجه شود )نواکو2خشمی مهارگسیخته یا پرخاشگری

تواند به مشکالتی در کار، روابط بین فردی و کیفیت کلی منجر اما خطرهایی نیز به همراه دارد. وقتی خشم خارج از کنترل و مخرب باشد، می

داند که با برانگیختگی فیزیولوژیک و تضاد شناختی و افکار (. نواکو خشم را حالت هیجانی ذهنی می2000، 4د )انجمن روان پزشکی آمریکاشو

های های انطباقی متعدد است که اگر دفعات، شدت و طول مدت آن از جنبهستیزه جویانه همراه است. خشم یک هیجان بهنجار با جنبه

 (.2002ود، در این صورت یک اختالل عملکردی است )نواکو، انطباقی فراتر ر

خشم در دانش آموزان و تاثیر آن در عملکرد و شکل ی مانند ی دانش آموزان و همچنین بروز مشکالتبا توجه به مسائل مطرح شده درباره

صورت نگرفته و همچنین کم بودن پیشینه ها به عنوان آینده سازان جامعه و این که تا کنون پژوهشی تحت عنوان فوق گیری شخصیت آن

پژوهشی درباره رنگ آمیزی درمانی به روش مانداال، در این پژوهش سعی بر رسیدن به پاسخ این سوال داریم که آیا رنگ آمیزی درمانی به 

 تاثیر دارد؟ بخش بیکاههای مانداال بر خشم در دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع ابتدایی روش طرح

 بزار پژوهشی سنجش مانداالا. 1-1

هایی که در اشکال ها با اشکال مانداالی متفاوت )طرحای از کارتشود تا یک کارت را از مجموعهدر سنجش مانداالیی از مراجع درخواست می

که مانداالی انتخاب شود های رنگی نیز یک رنگ را انتخاب کنند. از مراجع خواسته میاند( و سپس از یک مجموعه کارتهندسی محصور شده

ا شده را با پاستل روغنی از رنگی که انتخاب کرده است، ترسیم کند. سپس، هرگونه معنی، تجربه یا اطالعات مرتبط با مانداالی ترسیم شده ر

 (.1395بیان کند)خامسان و همکاران، 

ها و شخصیت هنرمند را مطرح کرد. این آزمون پیشرفت و ها و اشکال مانداالوجود ارتباط معناداری را بین تصاویر، طرح 5بار جان کلگاولین

 (.1998کند )مالچیودی، هایی را برای آن ارائه میوضع روانی فعلی مراجع را ارزیابی و نشانه

ی جهان های هندسی هستند که به عنوان نماد برامانداال در زبان سانسکریت به معنای دایره است. در ادیان بودا و هندو، مانداالها جدول

هایی روند. اصل مانداالها از دین هندو است ولی در آیین بودا هم کاربرد زیادی پیدا کرده است. در این ادیان، مانداالها دایرههستی به کار می

به کار ی دینی ی جدول مانداال برای تمرکز در حین مراقبهنمادین برای تمرکز بر خویشتن و جستجو در درون انسان هستند. مرکز دایره

 کنند. رود. اشکال متقارن هندسی مانداال خود به خود توجه شخص را به مرکز دایره جذب میمی

داند، نماد تمامیت و نظم و کار ویژه آن سازماندهی و دربرگیری تمامیت روان و یونگ مانداال را کهن الگوی خویشتن می لروانکاو معروف کار

 (.1395هرج و مرج آلود است )خامسان و همکاران، های دهی و تنظیم دوباره وضعیتمانسا
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 طبیعت خشم. 1-2

 در حالی که درباره احساسات و هیجانات مطالب فراوانی، نگاشته شده است؛ هنوز علم و اطالع کافی از ماهیت احساسات و عواطف خود نداریم.

 سازد. دیریت موثر بر خشم مشخص میدرک این احساسات، اساس و پایه قدم بعدی ما را در راستای رسیدن به هدف م

 ماهیت احساسات و هیجانات  .1-3

 شود:ای است که از سه جز تشکیل میهر احساس یا هر عاطفه پاسخ پیچیده

 شناختی 

 فیزیکی 

 ذهنی 

ند و چگونه اندیشکلمه شناختی به فرایندهای ذهن اشاره دارد. از این رو روانشناسی شناختی به این توجه دارد که اشخاص چگونه می

کند. در واقع انکار آگاه یا ناخودآگاه نه تنها تحت کنند. در حالت خشم، اندیشه و طرز پردازش اطالعات تغییر میاطالعاتشان را پردازش می

بدن سلسله شود، در گذارند. وقتی احساسی بروز داده میگیرند، بلکه خود متقابالً روی احساسات شما تاثیر میتاثیر احساسات شما شکل می

های مهم جسمانی در شرایط دست دادن احساس خشم و نیز احساسات کند. این بعد فیزیکی است. یکی از واکنشهایی را تولید میواکنش

کند که شما را برای برخورد موثرتر با هایی را ایجاد میدیگری از قبیل هراس و هیجان، واکنش جنگ یا گریز است. این واکنش سلسله فعالیت

کاهد. شوند، میهای جسمانی که مانع برخورد موثر با خشم میسازد. از سوی دیگر، از میزان آن دسته از فعالیتادثه روی داده مهیا میح

شود. واکنش های غیر ضروری کاسته مییابد؛ اما از شدت اقدامات گوارشی و یا سایر فعالیتبنابراین ضربان قلب و سرعت تنفس افزایش می

های مختلف کند. این ابراز در فرهنگبت به خشم، ابرازهای صورتی است. هر احساس و هیجانی به شکلی در چهره ما ابراز پیدا میدیگری نس

های شناختی و فیزیکی احساسات تولید یک واکنش ذهنی شویم. عالوه بر واکنشبه یک شکل است. در واقع ما با این ابرازها متولد می

شود و ها به جنبه ذهنی احساسات توجه نمیپذیر نیست. به همین دلیل است که در پژوهشی درست و دقیق آن امکانکنند که اندازه گیرمی

دانیم که خشم چگونه احساسی است و با احساس اندوه یا لذت شود اما همه ما به تجربه میهای فیزیکی و شناختی بها داده میهبتنها به جن

 (.1395 چه تفاوتی دارد ) قراچه داغی،

 الگوی شناختی خشم .1-4

 الگوی شناختی خشم به صورت زیر است:

کنید و تحت تاثیر این تفسیر، احساسی در شما ایجاد افتد. شما آگاهانه یا به طور ناخودآگاه این حادثه را تفسیر میای اتفاق میحادثه

د که حادثه مورد نظر را چگونه تفسیر کنید. توانایی شما در غلبه کند.این که چه احساسی داشته باشید، خشم یا هراس؛ بستگی به این دارمی

شوید. در اصل این تفسیر انسان از حادثه کند. اگر حادثه را یک ضایعه یا یک فقدان تفسیر کنید، اندوهگین میبر تهدید هم نقش بازی می

 است که احساس به خصوصی در او ایجاد کرده است. 

گردد. در اصل ریشه کلمه احساس، حرکت کردن است. گاه اقدام صرفا حالت ذهنی میل به اقدامی را سبب میکند، وقتی احساسی بروز می

شوند اقدامی در واکنش به گردد. درواقع از آن جهت احساسی داریم که سبب میدارد. در مواقع دیگر، اندیشه و اقدام جسمانی مطرح می

 به شکل زیر خالصه کنیم: توانیم موضوع رانیازهایمان انجام دهیم. می

 

 تفسیر حادثه

 انواع احساسات مثبت شودنیازی ارضا می

 خشم یا هراس تهدیدی وجود دارد

 اندوه، تأسف، سوگواری ای ایجاد شده استضایعه

 

شود ن تصور ایجاد میبه طور خالصه یک احساس واکنشی پیچیده است که دارای ابعاد شناختی، فیزیکی و ذهنی است. احساسی تحت تاثیر ای

آورد ) قراچه دهد، اقدامی را به همراه میای بروز کرده است. احساس وقتی دست میشود و یا ضایعهکه نیازی برطرف شده یا نیازی تهدید می

 (.1395داغی، 
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 شناسایی اشکال مختلف خشم.1-5

شوند که این خشم به اوج خود رسیده باشد. متوجه خشم خود میاشخاصی که در کار غلبه بر خشم با دشواری رو به رو هستند، تنها زمانی 

های اولیه دست دادن توانند با آن به شکلی کنار بیایند. به همین دلیل الزم است که نشانهوقتی سطح خشم زیاد نباشد، اغلب اشخاص می

ممکن است اغلب دلیل بروز آن را ندانید. این کامال  کنید،خشم را شناسایی کنید. وقتی برای نخستین بار خشمی نه چندان جدی را تجربه می

 (.1395تر است که به جای چرا به زمان دست دادن خشم توجه کنید ) قراچه داغی، طبیعی است. در این مرحله مهم

کنند. تحت ما ایجاد میها واکنش جنگ یا گریز را در کنیم، هر دوی ایناز آنجایی که از خشم و از هراس برای برخورد با تهدید استفاده می

گردد که بایستد و بجنگد یا از صحنه فرار کند. در این شرایط شود و بدن آماده میهای زائد بدن حذف میتاثیر این احساس، تمام فعالیت

 توانیم به موارد زیر اشاره کنیم: ها میترین آنکنند که از جمله مهمای بروز میهای فیزیولوژیکی پیچیدهواکنش

 زایش تنش عضالنیاف 

های پا، پیشانی، چهره، کنند اما تنش بیشتر در ناحیه سینه، بازوها، ساقاشخاص مختلف هر کدام تنش را در بخشی از بدن خود تجربه می

 شود. پشت گردن یا شکم مشاهده می

 افزایش ضربان قلب 

 کند. افزایش جریان خون، عضالت را برای اقدام آماده می

  عمیق ترتنفس سریع تر و 

 گیرد. اکسیژن بیشتری در اختیار بدن قرار می

 توقف فعالیت گوارش 

تواند از میزان اشتها بکاهد و در مواردی اشتها را شود تا خون بیشتری به عضالت حرکتی برسد. خشم میفعالیت گوارش بدن موقتا متوقف می

 بیشتر کند. 

 خشکی دهان به علت کاهش ترشح بزاق 

 گیرد. زمان با کاهش ترشح در معده صورت مییابد. کاهش بزاق همترشح بزاق کاهش می

 میل به خالی کردن مثانه 

سازد. در شرایط ترس و خشم میل به ادرار کردن حتی زمانی که این اقدام بدن را برای انجام دادن فعالیت شدیدی که در پیش دارد، آماده می

 یابد. مثانه پر نیست، افزایش می

 عرق سرد 

 نشیند. شوند، عرق سردی بر تن میعضالت برای عمل آماده میوقتی 

 های خونی نزدیک به پوست بدن تنگ شدن رگ 

 رود. های خونی پیرامونی فشار خون باال میبا تنگ شدن رگ

خوشبختانه در روزگار ما ها ضرورت دارد. شوند، واکنش جنگ یا گریز برای بقای آنوقتی افراد با تهدیدهای فیزیکی جدی و واقعی رو به رو می

دهد که انگار باید واکنش فوری نشان ترین تهدیدات محتاج واکنش فیزیکی فوری نیستند. با این حال بدن به شکلی واکنش نشان میشایع

از نزدیک  های جسمانی راهی برای اطالع یافتنتر است. به همین دلیل توجه به نشانهدهد. هر چه احساس تهدید بیشتر باشد، واکنش قوی

 (.1395شدن خشم است ) قراچه داغی، 

 خشم و کنترل فکر. 1-6

کنند. از های مغز انسان در این است که وقتی انجام دادن کارهای پیچیده را می آموزیم، حالت خود به خود و ناخودآگاه پیدا مییکی از شگفتی

های واقع در پس پرده آن حالت منطقی ندارند اما شود، برخی از استداللهای خود به خود اندیشیدن در کودکی ایجاد میکه این انگاره ییآنجا

های خطا ها نیستیم. به همین دلیل است که همه در مواقعی مرتکب استداللکنند،؛ متوجه آنکه حالت خود به خودی پیدا می ییاز آنجا

 شوند. می

کنید، مخدوش است. کنید و بنابراین حادثه به آن شکلی که آن را تجربه میمیهای مخدوش بربخورید، آن را به اشتباه تفسیر هرگاه به انگاره

ای که واقعیت را تحریف کند، مخدوش و خطاست. خطاهای فکری اغلب دلیل بروز خشم بی تناسب م هر اندیشهییتوانیم بگوبنابراین می
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های آگاه ما به کنیم. اغلب اندیشهزمانی از آن استفاده می های مخدوش این است که بدانیم چههستند. قدم نخست برای کاستن از اندیشه

توانید با توجه نامیم. از این رو میمی« صحبت با خود»کنند و ما آن را ما صورت خارجی پیدا می شکل مکالمات در سکوتی هستند که در ذهن

 به خطاهای شناختی یا خطای اندیشه پی ببرید. کردن به کلمات ویژه و یا عباراتی که در اندیشه و در کالم شما وجود دارند، 

های خاص برای هر مورد، بسیار مهم است. پدیده کنند، به خاطر سپردن برچسبپوشی پیدا میدر حالی که اغلب چند خطای شناختی هم

ها را به درستی انید آنکند. اگر بتوهای مخدوش، صورت خارجی پیدا میمشابهی به هنگام شناسایی انواع خطاهای شناختی یا اندیشه

بینانه تغییر دهید. وقتی در این کار مهارت کافی به های واقعها برخورد مدبرانه کنید و جایشان را با اندیشهتوانید با آنشناسایی کنید، می

 (.1395توانید از آن برای برخورد با خشم بی تناسب خود، استفاده کنید ) قراچه داغی، آورید، میدست می

 تعمیم مبالغه آمیز .1-7

دهند ها بخش مهمی از زندگی روزانه ما را به خود اختصاص میکند. تعمیمشود که کاربردی فراگیر پیدا میای اطالق میتعمیم به بیان یا ایده

ی به همین دلیل دربارهشدیم. یم، کالفه مییکنیم، ارزیابی نماو بسیار مهم هستند. اگر مجبور بودیم هر موقعیتی را که به آن برخورد می

کنند. مانند بسیاری ها در حکم قواعد و مقرراتی هستند که زندگی ما را اداره میدهیم. این تعمیمکنیم، تعمیم میدنیایی که در آن زندگی می

هایی که در پیرامون ما ها را بالغآنشوند. بسیاری از ها از دوران کودکی در ما ایجاد میهای دیگر فرایند اندیشیدن و باورها، اغلب تعمیماز جنبه

های تلویزیونی و کنند به ما آموزش داده اند. بسیاری دیگر را نیز به طور غیرمستقیم با نگاه کردن به اشخاص، تماشای فیلم، برنامهزندگی می

هایی از این تعمیم دامه مطلب به نمونهایم. بعضی نیز حاصل تاثیرهای ما از تجارب دوران کودکی ما هستند. در اهای تجارتی آموختهآگهی

 کنیم:اشاره می

 .مودب بودن چیز خوبی است 

 شوی.اگر سر وقت باشی، موفق می 

 تواند کاری دشوار و ناراحت کننده باشد. حل اختالف با دیگران می 

توانند ایم، میی که در فوق به آن اشاره کردهآیند. از این رو سه تعمیمی تعمیم ما این است که به شکل تعمیم مبالغه آمیز در میاشکال عمده

 به شکل زیر حالت مبالغه بگیرند:

 .من باید همیشه مودب باشم 

 توانم دیر کنم. هرگز نمی 

 .اختالف چیز وحشتناکی است و باید همیشه از آن پرهیز کرد 

» آمیز است. شکل شایع دیگر، استفاده از کلماتی نظیر انعطاف شکل شایع تعمیم مبالغه های مهم زندگی به قوانین سخت و بیتبدیل راهنمایی

ای پایان نیافتنی است. در ادامه مطلب به چند تعمیم مبالغه آمیز از این دست برای تبدیل یک حادثه منفی به انگاره« هرگز، همیشه، همه، هر

 کنیم:اشاره می

 افتد؟چرا این اتفاق همیشه برای من می 

 نیست.  اوضاع هرگز بر وفق مراد من 

 کنم که دیگر از این کارها نکنم. کنم، پشت دستم را داغ میهر بار به کسی کمک می 

 کنید، از خود بپرسید:های مبالغه آمیز استفاده میهرگاه متوجه شوید که از این تعمیم

 آیا واقعا این گونه است؟ 

  به معنی...؟« هر-همیشه» آیا این 

ای فکر کنید که بر خالف این تعمیم مبالغه آمیز بوده است. استفاده از این دو پرسش ک یا چند حادثهبه عنوان بخشی از جواب بد نیست به ی

های منطقی که برای شود. طرح حرفنامیده می« صحبت با خود منطقی» های مثبت و یا عبارات منطقی برای اصالح خطاهای شناختی تجربه

 (.1395شود ) قراچه داغی، گیرد، چالش منطقی نامیده میهای مخدوش مورد استفاده قرار میاصالح اندیشه
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 پژوهشفرضیه 

 آموزان تاثیر دارد.های مانداال بر خشم دانشآمیزی درمانی به روش طرحرنگ

 روش پژوهش. 2

بر خشم دانش آموزان های مانداال آمیزی درمانی به روش طرحکه تاثیر رنگ  بودپس آزمون  -روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون

 .داددختر پایه ششم دوره دوم ابتدایی بخش بیکاه )یکی از بخش های شهرستان رودان( را مورد بررسی قرار 

 جامعه آماری، نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری    . 2-1

حقیق ممکن است متوجه صفت ها، شود. به این دلیل، موضوع تیک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام می

-هر توده .ها، کارکردها و متغیرهای آن یا این که متوجه روابط بین متغیرها، صفت ها، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار در جامعه باشدویژگی

شود. جامعه ری گفته میای از اشیا یا نمودهای یکنواخت بیان شود که در آن صورت به آن، یک جامعه آماتواند به صورت مجموعهای می

ای از اشیا یا شود. به این ترتیب، به مجموعهکنند، بلکه توصیف میآماری مانند مجموعه، یکی از مفاهیم اولیه بوده که آن را تعریف نمی

 (.1384شناس،  توان عنوان جامعه آماری داد )صفاری و حقنمودهایی که در یک یا چند خاصیت مشترکند، می

جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دخترمشغول به تحصیل در پایه ششم مقطع دوره دوم ابتدایی بخش بیکاه )یکی ،در این تحقیق

مدرسه مجموعا  5تعداد دانش آموزان پایه ششم در این مدرسه  می باشد. 5در 1395-96از بخش های شهرستان رودان ( در سال تحصیلی 

 نفربود.100

توانند به تمام آن ها مراجعه کنند، بنابراین ناگزیر به از آن جا که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی

ود: توان بدین صورت تعریف نمها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند. بنابراین نمونه را میانتخاب جمعی از آن

نمونه عبارت است از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه »

 (.1387)حافظ نیا، برخوردار باشد
ز عناصرجامعه موردنظر، برای در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده گردیده چرا که در این روش هریک ا

این شیوه یکی از ساده ترین شیوه های نمونه گیری می  انتخاب شدن شانس مساوی دارند و تعمیم پذیری باالی یافته هاامکان پذیر است .

دین گونه که در باشد.همان طور که از عنوان این شیوه مشخص است، به صورت تصادفی می توان  نمونه را ازجامعه مورد نظر انتخاب کرد.ب

حجم نمونه آماری مدرسه به صورت نمونه  تصادفی انتخاب گردید.  3دبستان دخترانه وجود دارد  که از بین این مدارس ، تعداد  5بخش بیکاه 

 نفر گروه ازمایش( انتخاب گردید. 40نفر گروه کنترل و  40نفر) 80تعداد  به، با استفاده از جدول مورگان

 طالعاتروش گردآوری ا. 2-2

ای و اطالعات مربوط به آزمون فرضیات با روش میدانی و بوسیله پرسشنامه جمع مبانی نظری و مطالعات پیشین این تحقیق به صورت کتابخانه

های معتبر جمع آوری شد. برای ای و از طریق مقاالت، کتاب ها، مجالت و سایتآوری گردید. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه

 های استاندارد استفاده شده است.ها از پرسشنامهمع آوری اطالعات مربوط به آزمون فرضیهج

 ابزار گردآوری اطالعات. 2-3

 (1389های مانداال )لبادی و رونقی، رنگ آمیزی درمانی به روش طرح -1

ها حق دارند دو طرح را که بیشتر مورد شود و آنه میها ارائدر هر جلسه سه طرح مانداال به آزمودنی ها:سه جلسه اول، مرحله آشنایی با طرح

رنگ، یک پاک کن و  6ها یک جعبه مداد رنگی شان بود، انتخاب و به دلخواه خودشان رنگ آمیزی کنند. به هر آزمودنی عالوه بر طرحعالقه

تر در طول جلسات رنگ آمیزی به تدریج پیچیدههای مانداال کنند . طرحها نظارت میشود. محققین بر اجرای رنگ آمیزییک مداد داده می

شود . در این مرحله های کامل و مرکب تکامل می یابند. هیچ توضیح یا آموزشی در جلسات اول انجام نمیهای ساده به طرحشده و از طرح

 ها و جنبه تفریحی رنگ آمیزی مورد توجه است.بیشتر آشنایی با کار و طرح

های درونی شود هنگام رنگ آمیزی به صحبتها خواسته میدر چهار جلسه بعدی از آزمودنینیدن صدای درونی: چهار جلسه دوم، توجه و ش

ها کنند و پس از انتهای رنگ آمیزی پشت برگه شان بنویسند درباره چه چیزی فکر می کردند. در پایان این مرحله همگی آزمودنی خود توجه

 شوند.دادند، میمنفی که به خود نسبت می های منفی درونی و اسنادهایمتوجه حرف
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شود با توجه به گفتارهای منفی درونی خود آنها را ها خواسته میدر چهار جلسه بعدی از آزمودنیچهارجلسه سوم، تغییر محتوای صدای درونی: 

ها آزمودنی می ها و پیچیدگی طرحزه کاریشود که با توجه به ریطرح ارائه می 2به گفتار مثبت تبدیل کنند. در این مرحله به هر آزمودنی 

توانند هایی که از اول با طرح آزمایش همکاری جدی داشته باشند میبایست فقط یک طرح را انتخاب کند. پس از چهار جلسه انتهایی آزمودنی

توانم، من بی افکار مثبت تر نظیر من می افکارمنفی خود را به روشنی درک و نقد کرده و درباره آنها با دیگران صحبت کنند و نیز آنها را به

 عرضه نیستم و یا من موفق می شوم، تبدیل نمایند.

 (1998پرسشنامه خشم نواکو ). 2

ماده است که خشم، تهاجم و کینه توزی را می سنجد. به منظور نمره  25ساخته شده، شامل   1986این پرسشنامه که توسط نواکو در سال 

در نظر گرفته  3و  2، 1، 0ه ای برای هر یک ازچهار گزینه )هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، همیشه(، به ترتیب مقادیر ماد 25گذاری این مقیاس 

که بار عاملی منفی دارد و این روش معکوس می شود. افرادی که در این مقیاس نمرة باالتر از میانگین کسب می  18شده است. به جز مادة 

 ی که نمره های آنان کمتر از میانگین است، پرخاشگری کم خواهند داشت.کنند، پرخاشگری زیاد و افراد

 تعریف مفهومی:

نواکو خشم را حالت هیجانی ذهنی می داند که با برانگیختگی فیزیولوژیک و تضاد شناختی و افکار ستیزه جویانه همراه است. خشم یک هیجان 

دت و زول مدت آن از جنبه های انطباقی فراتر رود در این صورت یک اختالل بهنجار با جنبه های انطباقی متعدد است که اگر دفعات، ش

 (2002عملکردی است )نواکو،

 تعریف عملیاتی :

 دهد .ماده ای پرسشنامة  نوواکو می 25ای است که فرد به سواالت نمرهنمره استاندارد خشم در این پژوهش منظور از  

 مولفه ها ی پرسشنامه:

 رفتارپرخاشگرانه .1

 رپرخاشگرانهفک .2

 احساس پرخاشگرانه .3

 نمره گذاری پرسشنامه:

 3و  2، 1، 0ماده ای برای هر یک ازچهار گزینه )هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، همیشه(، به ترتیب مقادیر  25به منظور نمره گذاری این مقیاس 

شود. افرادی که در این مقیاس نمرة باالتر از میانگین  که بار عاملی منفی دارد و این روش معکوس می 18در نظر گرفته شده است. به جز مادة 

 کسب می کنند، پرخاشگری زیاد و افرادی که نمره های آنان کمتر از میانگین است، پرخاشگری کم خواهند داشت.

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

 ه و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.های به دست آمده را  جمع کردبر اساس این روش از تحلیل شما نمره

پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های  10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید. 10زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است:

 = حد پایین نمره 1پرسشنامه * تعداد سواالت 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

0 50 100 

 

 خواهد بود.  100و حداکثر  0عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  25امتیازات خود را از 

 : خشم فرد کم است.  25تا  0نمره بین  

 است. :  خشم  فرد متوسط 50تا  25نمره بین 

 : خشم فرد باال است .  50نمره باالتر از 
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 روایی و پایایی:

نفر بدون درنظرگرفتن جنسیت اجرایی شده ،  1546ساله برروی  84تا  9این پرسشنامه در شهر لوس آنجلس در گروه های سنی مختلف از 

 .(1998 محاسبه شده است )نواکو، %86و روایی آن برابر  %96پایایی آن برابر 

 های آماریوش تجزیه و تحلیل اطالعات و روشر .3

ها در ابتدا کدگذاری شده و وارد مورد آنالیز قرار گرفت. بدین ترتیب که داده 22نسخه  SPSSها با نرم افزار آوری اطالعات، دادهبعد از جمع

ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ابتدا برای توصیف ها منرم افزار شدند. سپس با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی در سه بخش داده

های تحقیق بر های توزیع فراوانی و درصد، میانگین و واریانس استفاده شد؛ سپس فرضیهنظرات نمونه آماری در رابطه با سواالت از جدول

 ن تحلیل کوواریانس و آلفای کرونباخ بررسی شد.اساس نتایج به دست آمده از بررسی سواالت با استفاده از آمار استنباطی و استفاده از آزمو

 . یافته ها3

   یافته های توصیفی. 4-1

یبا باتوجه به اینکه نمونه های آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دخترپایه ششم مقطع دوره دوم ابتدایی بخش بیکاه می باشد؛ بنابراین تقر

 تحصیالت( برخوردارند. ازویژگی های جمعیت شناختی یکسانی ) سن، جنس،میزان

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش -1جدول 

 انحراف معیار میانگین زمان  متغیر

 خشم

 کنترل
 14/9 82/34 پیش آزمون

 06/10 98/36 پس آزمون

 آزمایش

 11/6 17/33 پیش آزمون

 72/6 35/20 پس آزمون

 46/10 08/49 پس آزمون

 آزمایش
 79/8 01/50 پیش آزمون

 00/10 25/89 پس آزمون

 

است، همچنین میانگین خشم پیش  98/36و پس آزمون گروه کنترل 82/34( میانگین خشم پیش آزمون گروه کنترل 1طبق نتایج جدول )

 است.  35/20و پس آزمون گروه آزمایش  17/33آزمون گروه آزمایش 

 آمار استنباطی. 4-2

 آموزان تاثیر دارد.های مانداال بر خشم دانشآمیزی درمانی به روش طرحرنگ

 : نتایج آزمون لوین برای متغیرهای خشم2جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی   F  متغیرها 

 064/0 38 1 426/3 خشم

 

( نشان می دهد که واریانس ها برابر <05/0pی واریانس ها )( مشاهده می شود سطح معنی داری خطای آزمون برابر2چنانچه در جدول ) 

 هستند.
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 : نتایج آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکووا( برای خشم3جدول 

 مجذور اتا P خطا  df فرضیه  F df مقدار نام آزمون 

 288/0 047/0 000/23 000/3 097/3 288/0 اثر پیالیی مدل

 288/0 047/0 000/23 000/3 097/3 712/0 کزالمبدا ویل

 288/0 047/0 000/23 000/3 097/3 404/0 اثر هتلینگ

 288/0 047/0 000/23 000/3 097/3 404/0 بزرگترین ریشه خطا

 415/0 006/0 000/23 000/3 447/5 415/0 اثر پیالیی گروه

 415/0 006/0 000/23 000/3 447/5 585/0 المبدا ویلکز

 415/0 006/0 000/23 000/3 447/5 710/0 ثر هتلینگا

 415/0 006/0 000/23 000/3 447/5 710/0 بزرگترین ریشه خطا

 

( نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این 3همانطور که جدول )

 p< ،44/5 01/0روه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.)نتایج نشان می دهد که در گ

F= ،58/0  المبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و میزان این =

درصد واریانس مربوط به اختالف بین گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته  41است، یعنی  41/0 تفاوت بر اساس آزمون المبدا ویلکز

 می باشد.

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکوا( بر روی متغیرهای خشم :4جدول 

درجه  مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع تغییر

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F P اتا 

 508/0 001/0 447/6 706/371 4 822/186 خشم مدل

 165/0 035/0 950/4 382/285 1 382/285 خشم گروه

    654/57 25 344/14441 خشم خطا

 

(. >p 01/0تفاوت معنی داری وجود دارد )در پس آزمون گروه کنترل وآزمایش  ( نشان می دهد بین میانگین خشم4همانطور که جدول )

 گفت که فرضیه اصلی تایید می شود و رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های مانداال بر خشم دانش آموزان تاثیر دارد. بنابراین می توان

 نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها :5جدول 

F   سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

145/3 1 38 087/0 

 

  ها برابر هستند.دهد که واریانس( نشان می<05/0pها )ای آزمون برابری واریانس( سطح معنی داری خط5طبق نتایج جدول )

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس )آنکووا( :6جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

 مجذور اتا سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی

 245/0 006/0 775/8 873/720 1 873/720 مدل

 037/0 320/0 027/1 344/84 1 344/84 خشم پیش آزمون

 242/0 007/0 629/8 876/708 1 876/708 خشم با کنترل اثر پیش آزمون
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 95/0( و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 62/8) F( و با توجه به مقدار 6طبق نتایج جدول )

در گروه خشم در پس آزمون گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین ن خشم است، می توان گفت که بی 05/0کمتر از 

شود و رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های مانداال بر خشم . بنابراین فرضیه اول تایید میپس آزمون آزمایش کمتر از گروه کنترل است

 نی به روش طرح های مانداال باعث کاهش خشم دانش آموزان می شود.دانش آموزان تاثیر دارد و به عبارتی رنگ آمیزی درما

 آموزان تاثیر دارد. های مانداال بر خشم دانشفرضیه: رنگ آمیزی درمانی به روش طرح

آزمایش  دهد بین خشم در پس آزمون گروه کنترل وبرای آزمون این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس )آنکووا( استفاده شد. نتایج نشان می

شود و ید مییتفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین خشم در گروه پس آزمون آزمایش بیشتر از گروه کنترل است. بنابراین این فرضیه تا

 شود. های مانداال باعث کاهش خشم دانش آموزان میرنگ آمیزی درمانی به روش طرح

(، 1393(، رضایی، خدابخشی کوالیی و تقوایی )1394پور و همکاران )(، نظامی1394های حبیبی، برجعلی و طیبی )این فرضیه با پژوهش 

 باشد.( همسو می2004(، هاون )2016گاول )

 تغییر اطالعات پردازش طرز و اندیشه خشم، حالت است .در شده تشکیل ذهنی و فیزیکی شناختی، ابعاد از که است هیجاناتی نوع از خشم

. گذارندمی تاثیر شما احساسات روی متقابالً خود بلکه گیرند،می شکل شما احساسات تاثیر تحت تنها نه ناخودآگاه یا آگاه انکار واقع در. کندمی

 در جسمانی مهم هایواکنش از یکی. است فیزیکی بعد این. کندمی تولید را هاییواکنش سلسله بدن در شود،می داده بروز احساسی وقتی

.رنگ آمیزی درمانی به روش است گریز یا جنگ واکنش هیجان، و هراس قبیل از دیگری احساسات نیز و خشم احساس دادن دست شرایط

 شود.گذارد، موجب کاهش این هیجانات میهای مانداال با تاثیری که بر بعد شناختی فرد میطرح

 نتیجه گیری کلی

درصد، مقدارمعنی دار 95ی متغیرهای خشم، درسطح اطمینان طبق نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره)مانکوا(بر رو

درصد، فرض صفر آماری مبنی بر عدم وجود تاثیر وتفاوت معنی دار رد می شود. بنابراین می 95است. بنابراین با اطمینان  05/0متغیر کمتر از 

تفاوت معنی دار وجود دارد و این گویای این امر  توان با صراحت کامل گفته شود؛ بین میانگین خشم در پس آزمون گروه کنترل و آزمایش

است که رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های مانداال بر ، خشم دانش آموزان تاثیر گذاشته است و بدین گونه فرضیه اصلی پژوهش تایید می 

است. بنابراین می توان  76/26آزمایش و در گروه  90/35میانگین خشم در گروه کنترل نتایج کلی فرضیه اصلی نشان دادند  گردد. همچنین

گفت که میانگین خشم دانش آموزان در گروه آزمایش و پس از رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های مانداال نسبت به گروه کنترل کاهش 

 پیدا کرده است. 
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Abstract 

Color therapy by Mandala design is one technic of art therapy. Anger is a mental emotional mode and is 

determined by cognitive contradiction and mental arousal, and it is normal excitement or many adaptive 

aspects. The main objective of this research is determination of the effectiveness of color therapy by 

Mandala design method on students’ anger of the second period girl elementary school from Bikah region 

(one region of Rudan city). The methodology of this research was quasi-experimental and pre-test, post-

test. Statistical population of this study includes all sixth grade students of the second period girl 

elementary school in 100 person (from 5 schools). Sample volume was selected using Morgan table and 

simple random sampling method in 80 persons (40 for control group and 40 for test group). Then, Novaco 

Anger questionnaires (1998) were distributed among participants of both groups, then color therapy 

method by Mandala design based on Labadi and Ronaghi (2010) protocol was executed on participants 

for 1 month. Finally, questionnaires were given to both group. Research data was analyzed using 

descriptive and inferential statistical methods and multivariate variance analysis. Then, research 

hypotheses were confirmed using SPSS software based on covariance analysis (ANCOVA) with proper 

values. The obtained results from covariance analysis showed that color therapy by Mandala method 

influences on students’ anger, and there was a significant difference between anger of pre-test in control 

and test groups (P<0.05, F=8.6). Therefore, first hypothesis was confirmed. These results generally show 

that color therapy by Mandala methods influences on students’ anger and reduces their angers.  

Keywords: color therapy, Mandala designs, anger  
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