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 دانش در فکر کنترل بر مانداال های طرح روش به درمانی آمیزی رنگ بخشی اثر

  ابتدایی مقطع دوم دوره دختر آموزان
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 نویسنده مسؤل: آزیتا امیرفخرایی*

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

 چکیده

کنترل فکر، پارادیم سرکوبی تفکر است. مراد از این سرکوبی، تالش تعمدی برای نیندیشیدن درباره 

جوی تعمدی و هوشیار افکار سرکوب نشده و سرکوبی یک موضوع یا فکر خاص است که شامل جست

 آمیزی رنگ اثربخشی تعیین پژوهش، این . هدفافکار مزاحم و ناخواسته و ناراحت کننده است

 بخش ابتدایی دوم دوره دختر آموزان دانش در فکر کنترل بر مانداال های طرح روش به درمانی

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

 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 تصادفی گیری نمونه اروشب و مورگان جدول از استفاده با نمونه حجم .بود( مدرسه

 و ولز فکر کنترل پرسشنامه. گردید انتخاب( آزمایش گروه نفر 40و کنترل گروه نفر 40)نفر 80

 با درمانی آمیزی رنگ روش آن، از پس و شد توزیع گروه دو های آزمودنی بین( 1994) دیویس

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

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

 مورد متغیری چند واریانس وتحلیل استنباطی و توصیفی آماری های روش از استفاده با پژوهش

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

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

آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که رنگ آمیزی در مانی به روش طرح های مانداال بر کنترل فکر 

ر در پس آزمون گروه کنترل وآزمایش، تفاوت دانش آموزان نیز تاثیر گذاشته و بین کنترل فک

 دهدرنگ می نشان نتایج به طور کلی (. این F  ،05/0 > P=13/28معناداری وجود داشته است )

 افزایش موجب و دارد تاثیر آموزان دانش فکر کنترل بر مانداال های طرح روش به درمانی آمیزی

 .شود می آنها فکر کنترل
 

 فکر. کنترل مانداال، های طرح درمانی، آمیزی رنگ واژگان کلیدی:
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 مقدمه

برای رنگ آمیزی  2های مانداالباشد. در این روش از طرحهای هنر درمانی میهای مانداال یکی از تکنیکبه روش طرح 1رنگ آمیزی درمانی

ی سحرآمیز و حیطه تمثیلی آن شامل همه های است سانسکریت به معنی حلق(. مانداال واژه1387شود )لبادی و رونقی و طالقانی، استفاده می

(. اولین 1381ای مرکزی است )فدایی، ها دارای نقطهها یا مربعدار یا کروی است که همه حلقههای منظم متحدالمرکز، صور شعاعشکل

ای پیروی یک فرآیند سه مرحله بود. رنگ آمیزی درمانی از 3های معنوی آن شد، کارل گوستا یونگروانشناس بزرگی که متوجه مانداال و ارزش

شود. این مرحله ها آشنا میپردازد و با آنها میگونه قید و بندی به رنگ آمیزی طرحی اول فرد به صورت آزاد و بدون هیچکند. در مرحلهمی

مانداال پرداخته، در حین ی دوم فردی که به رنگ آمیزی ای برای اکتشاف خود است. در مرحلهکه یک حرکت تفریحی و جالب است، واسطه

ی آن و تواند دربارهکند و میکند. فرد در این مرحله نسبت به محتوای گفتار درونی خودآگاهی پیدا میرنگ آمیزی با خود صحبت می

کسی هستم؟ آیا  ها به این سوال پاسخ دهد که آیا من واقعا چنینهای مثبت و منفی این گفتمان ادراک روشنی به دست آورد و با نقد آنجنبه

ی سوم فرد با استفاده از شناختی که از قبل به دست آورده، توانم این گفتارها را تغییر دهم؟ در مرحلهکنند؟ آیا میاین افکار به من کمک می

ت نماید )لبادی و ها به گفتار درونی مثبت حرککند با نقد و تحلیل این گفتارها به سوی تغییر گفتارهای درونی منفی و تبدیل آنتالش می

 (. 1387همکاران، 

ها و تاثیرشان بر رفتار، از زمانی آغاز شد که واگنر و همکاران، پارادایم سرکوبی تفکر را در پژوهش روی راهبردهای کنترل تفکر، اجزای آن

ی یک موضوع یا فکر خاص است. های روانی معرفی کردند. مراد از سرکوبی، تالش تعمدی برای نیندیشیدن دربارهشناسی اختاللحوزه سبب

نخستین فرآیند در سرکوبی یک فکر، جستجوی تعمدی و هوشیار افکار سرکوب نشده یا فکر هدف و حفظ فکر انتخاب شده جایگزین در 

ید. این شود فرد به دنبال عاملی باشد که حواس وی را از متغیر ناراحت کننده منحرف نماهوشیاری است. هربار رخداد فکر هدف موجب می

یا محرک درونی )مانند اندیشیدن به افکار هماهنگ یا خلق( باشد. دومین  تواند محرکی خارجی )مثل صحبت با دیگران(منحرف کننده می

شود که طی آن سرکوبی نیازمند نوعی نظارت برحضور فکر هدف است تا در صورت ناکامی، این فرآیند، جستجوی خودکار هدف نامیده می

به طور  .ف کننده جستجو شده و به کار افتد. در این فرآیند، هدف اصلی، سرکوبی افکار مزاحم و ناخواسته ناراحت کننده استفرآیند منحر

دهند )ولز و کنند و وضعیت ذهن را تغییر میمنظور از راهبردهای کنترل فکر به حساب آوردن عواملی است که تفکر را کنترل میکلی 

(. 2000دهند )ولز، های نظام شناختی نشان میهایی هستند که افراد برای کنترل فعالیتکنترل فکر پاسخ(. راهبردهای 2006، 4کینگ

ها ناکام خواهد ماند و بازگشت چنین افکاری نشانه این تالش 5ای از آن تالش برای سرکوب افکار در افراد وسواسی است، به عقیده ونگرنمونه

دادند، اختالل روان شناختی را با راهبرد کنترل فکر مرتبط می 7و متیوس 6(. ولز1989فکر است )ونگر،  استفاده از راهبردهای معیوب کنترل

و پرت  11نگرانی ،10، کنترل اجتماعی9، تنبیه8ها در یک مطالعه تحلیل عاملی، پنج راهبرد کنترل را شناسایی کردند که عبارتند از: بازآزماییآن

 . (1996)ولز و متیوس،  12کردن حواس

ی دانش آموزان و همچنین لزوم کنترل فکر در دانش آموزان و تاثیر آن در عملکرد و شکل گیری با توجه به مسائل مطرح شده درباره

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

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

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

                                                           
1 Coloring Therapy 

2 Mandala 

3 Carl G. Yung 

4 Wells & king 

5 Wenger 

6 Wells 

7 Matthews 

8 Reappraisal 

9 punishment 

10 Social Control 

11 Worry 

12 Distraction 
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شود. مانداال در های مانداال برای رنگ آمیزی استفاده میدر این روش از طرح باشد.می 13های هنردرمانی، رنگ آمیزی درمانییکی از تکنیک

دایره المعارف بریتانیکا چنین تعریف شده است: در مذهب بودایی و هندو، یک طرح نمادیت )سمبولیک( است که برای اجرای مراسم مقدس 

د. مانداال معادل لغت دایره در زبان سانسکریت است. نماد مانداال اصوال گیرای برای مراقبه مورد استفاده قرار میروحانی و به عنوان وسیله

نماید. انسان عنوان نقطه تجمع نیروهای کیهانی عمل میه تجسم جهان و کائنات است. یک محیط روحانی که به عنوان ظرفی برای خدایان و ب

ن پیشروی توسط فرآیندهای کیهانی جدا شدن و اتحاد مجدد قبض و کند. ایصورت ذهنی وارد مانداال شده و به سوی مرکز آن پیشروی میه ب

 (.1387شود )لبادی و همکاران، بسط رهبری و نیرودهی می

خلق یک مانداال یعنی جمع آوری و گردهمایی امور معنوی و ناملموس یعنی ساخت بنایی از صلح و نظم درون یک جهان بی نظم، آشفته و 

آگاهی جمعی کیهانی است. مانداال نمایشگر مرکزیت جهان و آگاهی آن است که به سوی بیرون و وجود  چرخان. این یک نقطه پرتپش در

یابد. طراحی مانداال یعنی تالش برای کشف این مرکز، هسته و نقطه کانونی برای همه چیز. نتیجه این سفر، بازگشت نهایی انسان گسترش می

 (.1387توانند متفاوت باشند )لبادی و همکاران، های رسیدن به این هدف میآن هستیم، تنها راهما به این مرکز است که در نهایت ناگزیر از 

ی نماد تعلیمات آبشود. گل نیلوفرشوند، نمایش داده میت اصلی زمین باز میهمانداال معموال به شکل قصری با چهار دروازه که به سوی چهار ج

هایش را به اش را تا سطح آب کشیده و گلبرگجال ساقهمکند و با این و لجن کف مرداب محکم می هایش را در گلبودا است. این گیاه، ریشه

گستراند. این نماد جسم و روح بشر و توانایی روح برای تغذیه از جسم و محیط دنیایی و سپس رشد آن به سوی سوی نور و در سطح آب می

 (.1387خداوند و رسیدن به او است )لبادی و همکاران، 

های فردی دارای طیفی از اشکال هستند که از مانداالهای به اشکال متفاوتی از مانداالها با مفاهیم و کاربردهای مختلف وجود دارند. نگاره

باشند و جای شوند. این مانداالها منعکس کننده دانش باستانی درباره تحول و تکامل کیهان و سیستم جهان میاصطالح کیهانی شروع می

دهند چگونه نیروی بودادر ای دارند. انتهای دیگر طیف مانداالهای درمانی و شفابخش قراردارند که نشان میدر میان مانداالهای مراقبه مهمی

د متوسل شدن به خدا؛ صدا کردن خدا و تشخیص این نکته آیندهد. جوهر یا هدف اصلی مانداال با فرتابد و جهان را شفا میتمام جهان می

 .(1387یروی معنوی و شفابخش در درون خود دعا کننده و مراقبه کننده قرار دارد )لبادی و همکاران، است که ن

 های مانداالمراحل رنگ آمیزی درمانی به روش طرح

 کند که عبارتند از:ای پیروی میرتگ آمیزی درمانی از یک فرآیند سه مرحله

آمیزی یک طرح مانداال در عین رکزی است که در همه افراد وجود دارد. به همین دلیل رنگمرحله اول: مانداال نمادی از نیروی روحی و روانی م

اد و بدون هیچگونه زصورت آه ای برای اکتشاف خود است. در این مرحله فرد بحال که یک حرکت تفریحی و جالب است، در عین حال واسطه

 شود. ا میها آشنپردازد و با آنها میقید و بندی به رنگ آمیزی طرح

کند. گفتمان درونی یعنی گفتگویی که ما در مرحله دوم: فردی که به رنگ آمیزی مانداال پرداخته، در حین این رنگ آمیزی با خود صحبت می

روی  کند/ چنانچه محتوای این گفتگو اضطراب یا افسردگی یا بیماری باشدذهن خود داریم در تمام طول روز ادامه دارد و ذهن را مشغول می

کند و با ایجاد هوشیاری گذارد. در حین رنگ آمیزی در مرحله دوم فرد به این گفتگوی درونی خود توجه میبدن و رفتارهای ما تاثیر قوی می

ن و تواند درباره آکند و میبخشد. فرد در این مرحله نسبت به محتوای گفتار درونی خودآگاهی پیدا مینسبت به این گفتمان آن را بهبود می

ها به این سوال پاسخ دهد که آیا من واقعا چنین کسی های مثبت و منفی این گفتمان ادراک روشنی به دست آورد و سپس با نقد آنجنبه

 توانم این گفتارها را تغییر دهم؟کنند؟ آیا میا این افکار به من کمک مییهستم؟ آ

کند با نقد و حله قبل به دست آمده و احتماال با کمک یک درمانگر یا مربی تالش میمرحله سوم: در این مرحله با استفاده از شناختی که در مر

اشی تحلیل این گفتارها به سوی تغییر گفتارهای درونی منفی و تبدیل آنها به گفتار درونی مثبت حرکت نماید. با کنار گذاشتن قید و بندهای ن

آورد )لبادی و همکاران، هنی بهتری نسبت به خود به دست میذشده و تصویر  ربت تاز تفکرات و اسنادهای منفی فرد به تدریج آزادتر و مث

1387.) 

 

 

                                                           
13 Coloring Therapy 
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 های مربوط به کنترل فکرتعریف مفاهیم و نظریه

 تعریف کنترل فکر -1

ست که شامل کنترل فکر، پارادیم سرکوبی تفکر است. مراد از این سرکوبی، تالش تعمدی برای نیندیشیدن درباره یک موضوع یا فکر خاص ا

؛ 1995، 14جستجوی تعمدی و هوشیار افکار سرکوب نشده و سرکوبی افکار مزاحم و ناخواسته و ناراحت کننده است )کالرک و پوردون

 (.2009، 15آبراموویتز و شویگر

 راهبردهای کنترل فکر -2

 دهند. ی خود نشان میهای نظام فراشناختهایی هستند که افراد برای کنترل فعالیتراهبردهای کنترل فکر پاسخ

(. افراد برای کنترل افکار ناخواسته یا 1994کنند )ولز و ماتیوس،ولز و ماتیوس اختالل هیجانی را با راهبرد کنترل تهدید مشخص می

را مشخص  ی تحلیل عاملی، ولز و دیویس، پنج راهبرد کنترلکنند. در یک مطالعهزای خود از طیف وسیعی از راهبردها استفاده میاضطراب

شود. این راهبردها ارزیابی مجدد، تنبیه، کنترل اجتماعی، نگرانی و توجه ( سنجیده میTCQی کنترل فکر )کردند که از طریق پرسشنامه

 (.2003شوند )ولز و دیویس، برگردانی را شامل می

بخشد. هرگونه مقاومت ر هویت و واقعیت میترین صفت اوست. هرگونه باورپذیری به فکفکر بخش جادوگر وجود انسان است و قضاوت مهم

سازد و فکر، جسم و شود. هرگونه احساس، در برنامه نویسی فکر تاثیر دارند. هر گونه باور، فکر را میموجب هویت بخشی و شکل پذیری می

 .سازدروح را می

ها و ترس و اختالل در کشف استعداد و فرصتپایان است؛ ولی مهمترین ویژگی آن دستبرد شیطان در فکر و ایجاد های فکر بیویژگی

 .ها و اضطراب و افسردگی استتوانمندی

دارد تا مرواریدهای شود و شیطان دریای فکر را همیشه مواج نگه میترین دشمن فکر جریان کثرت است که توسط شیطان دامن زده می مهم

 (.2011و همکاران،  16شود )هانیچاعماق آن دیده نمی

 ترل فکرفواید کن -3

 آرامش عمیق 

 نداشتن بیماریهای جسمی وروحی 

 آزاد شدن نیروهای پنهان 

 پیشرفت و کامیابی. 

هاست. فکر را بشناسیم. در یک مقایسه علمی اختالف بین ماده و فکر فقط در میزان ارتعاش آنتدا باید ساختار و عملکرد آنببرای کنترل فکر ا

 شود. فکر این توانایی را دارد که در درون خود بنگرد. ه میتری از ارتعاش ماده نامیدینیدر سطوح پا

 فکر دارای سه نیروی مستقل است:

 توازن 

 انگیزش 

  .سکون 

 سطح می باشد: 3فکر دارای 

  )خودآگاه )ارادی 

  )ناخودآگاه )غیرارادی 

 .)ابرآگاهی )فکر بدون آلودگی 

 دهد: وضعیت خود را نشان می 5فکر در 

 پراکندگی 

                                                           
14 Purdon, C. 

15 Abramowitz, J. S., & Schweigwer, A. 

16- Hanich 
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 تاریکی 

 ندیجمع ب 

 یکسویی 

  .تمرکز 

پراکندگی جلوه لذت یا رنج است. تاریکی حالت رخوت است. جمع بندی حالت جدال است. یکسویی تالش برای تمرکز است. تمرکز برترین 

 حالت و همان ابر آگاهی است. هدف کلی از کنترل فکر یکسو کردن آنست. این چنین فکری در فعالیتی بکار گرفته شود خواهد درخشید. از

 (.2011شود )هانیچ و همکاران، طریق تمرین و تداوم یکسویی ابر آگاهی حاصل می

 موانع کنترل فکر -4

 عالیق یا نفرتهای شدید 

 رسوم غیر اخالقی 

 بی نظمی و زندگی غیر متعارف 

 تعمد در آزار دیگران 

 عدم اعتدال و میانه روی 

 بیهودگی 

 حسادت 

 احساس بد و احساس گناه. 

آورد. وسایل مصنوعی کارساز نبوده و حیله یا روش زیرکانه موثر تواند کنترل کند. مشکالت فکر را خود فکر بوجود میمی فکر را فقط خود فکر

دهد. ایجاد حال و هوای درونی مطلوب و داشتن روابط نیست و راه میانبری وجود ندارد و فقط کار صبورانه و سنجیده و سیستماتیک جواب می

تر باشد، یرش واقعیتها، درک زوال پذیری و قوانین طبیعت و درک اینکه حاصل اعمال خود هستیم(. هر چه فکر خالصانسانی ضروری است )پذ

ها و کند. ناآرامیتر میکند. همچنین همنشینی با پاکان کار انسان را راحتتر است. غذای سالم به خالص شدن فکر کمک میکنترل آن آسان

تنها یک ریشه دارند وآن هویت دروغین یافتن خود حقیقی و نه خود است که منجر به بروز تصور من و مال  فشارهای روانی و مشکالت فکری

توان کمک شایانی برای کنترل فکر گرفت. خصلت شاد تواند کنترل شود. از یوگا و مدیتیشن میشود. فقط فکر حقیقت گراست که میمن می

برند )هانیچ و آورد که در آن صفات بد مانند حسادت راه به جایی نمیینی را بوجود میشدن از شادی دیگران محیط روانی بسیار دلنش

 (.2011همکاران، 

کنند و بصیرت حاصل که برطرف شوند، اوهام نیز به سهولت ما را ترک میهای ما نیرومندترین موانع کنترل فکر هستند. هنگامیوابستگی

ها رفت و به رهایی رسید. با تشخیص خوب بین خیر و شر و توان به ماورای آنتن محسوسات میشود )زدودن غبار(. با غیر واقعی دانسمی

 .های فکری ناشی از اشتباه، عجله و حماقت رها خواهیم شدعادت به آن از آشفتگی

خواهد ذاریم فکر هر کجا که میست که آرام بنشینیم و بگا ترین روش اینکنترل فکر مانند رام کردن اسب است که نیاز به تربیت دارد. ساده

کنم. من فکر نیستم. وقتی حواس با محسوساتشان تماس طور فکر کنیم که من ناظری هستم که جریان فکر را تماشا می برود. سپس این

تسلط بر حواس، گویند. این یعنی آید که به آن پراتیاهارا میکنند، حالتی پیش میکنند و از طبیعت فکر کنترل شده پیروی میحاصل نمی

را دارد؛ حتی اگر فرد خردمند به محسوسات خود اشتیاق داشته باشد، فراموشکاری او را با افکار و عواطف که هر فردی استعداد پرورش آن

 (.2012امیال شیطانی آزار خواهد داد؛ پس همه محتاج تمرین و تکرار هستند )گلوور، 

توانیم شود؛ پس با منظم کردن تنفس و تمرین تنفس عمیق میتر می، تنفس ما تندتر و نامنظمهرگاه فکر در وضعیتی آشفته قرار داشته باشد

طلوبی از فکر برسیم. برای کنترل فکر اشتغال سالم فکر ضرورت دارد زیرا مغز بیکار کارگاه شیطان است. پس فکر را باید با افکار مبه وضعیت 

شود و بدنبال آن منیت و سپس اسارت و وده از بی دقتی در مورد طبیعت واقعی خویش ناشی میمتعالی و الهامات اصیل تغذیه کرد. پندار بیه

رسد. برای بی اثر کردن یک خیال به یک خیال دیگر نیاز داریم؛ یعنی یک خیال صحیح که بطور مناسب پرورانده شده باشد. بدبختی فرا می

شود. مدیتیشن بر خدا موثرترین راه کنترل فکر بپیوندیم، دردسر ما با فکر کمتر میترین تخیالت اندیشه خداست. هر چه بیشتر به خدا خالص

است. فکر باید به چیزی اتصال پیدا کند که نه تنها خودش خالص باشد بلکه بتواند فکر را نیز با خودش خالص سازد. بدون کنترل فکر 
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های تمیز کردن آن ریختن د زیرزمین خانه است که باید تمیز شود. یکی از راهتوانیم به کنترل فکر برسیم. فکر ناخودآگاه ماننناخودآگاه نمی

 (.2012ین روند )گلوور، یست و بگذاریم تا اعماق آن پاا افکار پاک به داخل آن

ل است. اگر ای فقط همین زمان حاگوید: ابدیت در دل لحظه حال است. باید به وضوح دریابیم که هر لحظهمایستر اکهارت عارف آلمانی می

مواظب این لحظه باشیم، مواظب سراسر آینده خود نیز بوده ایم. شعار معنوی: خوب بودن و حقیقتا با اخالق بودن و تسلط بر خود و احساس 

 خود فقط برای لحظه حال. چه زمانی غیر از این لحظه حال وجود دارد که نگران آن باشیم؟ ساده ترین و مطمئن ترین روش کنترل فکر عشق

 (.2012به خداست. ارزش کنترل فکر در اینست که ما را بسوی آگاهی کیهانی یعنی باالترین سعادت هدایت می کند )گلوور، 

 روش پژوهش

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

 .دادیه ششم دوره دوم ابتدایی بخش بیکاه )یکی از بخش های شهرستان رودان( را مورد بررسی قرار آموزان دختر پا

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

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

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

 .نفربود100

ای از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده گردیده چرا که در این روش هریک از عناصرجامعه موردنظر، بر پژوهشدر این 

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

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

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

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

 روش گردآوری اطالعات -2

ای و اطالعات مربوط به آزمون فرضیات با روش میدانی و بوسیله پرسشنامه جمع ات پیشین این تحقیق به صورت کتابخانهمبانی نظری و مطالع

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 پرسشنامهآزمون فرضیهجمع آوری اطالعات مربوط به 

 ابزار گردآوری اطالعات -4

 (1389های مانداال )لبادی و رونقی، رنگ آمیزی درمانی به روش طرح -4-1

ها حق دارند دو طرح را که بیشتر مورد شود و آنها ارائه میدر 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 های مانداال در طول جلسات رنگ آمیزی به تدریج پیچیدهکنند . طرحها نظارت میرنگ آمیزیشود. محققین بر اجرای یک 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

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

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

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

 شوند.دادند، میهای منفی درونی و اسنادهای منفی که به خود نسبت میمتوجه حرف

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 طرحشود که با توجه به ریزه کاریطرح ارائه می 2ر آزمودنی به گفتار مثبت تبدیل کنند. در این مرحله به ه

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 اره آنها با دیگران صحبت کنند و نیز آنها را به افکار مثبت تر نظیر من میافکارمنفی خود را به روشنی درک و نقد کرده و درب

 عرضه نیستم و یا من موفق می شوم، تبدیل نمایند.
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 (1994پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس) -4-2

مزاحم از ابعاد مختلف )پرت کردن حواس، نگرانی، سوال بوده و هدف آن ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار  29این پرسشنامه دارای 

دیده کنترل اجتماعی، تنبیه، ارزیابی دوباره( است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گر

 است:

 گزینه

گز
هر

با 
ری

تق
 

ت
وقا

ی ا
اه

گ
 

ب
اغل

با  
ری

تق

شه
می

ه
 

 4 3 2 1 امتیاز

 

 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد: 17و  16، 15ه نمره گذاری در مورد سواالت اما این شیو

 گزینه

گز
هر

با 
ری

تق
 

ت
وقا

ی ا
اه

گ
 

ب
اغل

 

شه
می

 ه
یبا

قر
ت

 

 1 2 3 4 امتیاز

 پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 سواالت مربوطه بعد

 1-6 ن حواسپرت کرد

 7-12 نگرانی

 13-18 کنترل اجتماعی

 19-23 تنبیه

 24-29 ارزیابی دوباره

 

 برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی

 کنید. پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع

 روایی و پایایی:

 GHQ-28و BDI-II، BAI( روایی همگرایی و افتراقی عامل های پرسشنامه کنترل تفکر از راه همبستگی آنها با 1389در فتی و همکاران )

 و نتایج نشان دهنده روایی خوب این پرسشنامه بود. در نهایت روایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. محاسبه شد

 آلفای اعتماد ضریب دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه پایائی همچنین

 مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ

 در جدول زیر ارائه شده است:کنترل تفکر شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت دیکترنز یک

 کنترل تفکر مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه

 آلفای کرونباخ بعد

 74/0 پرت کردن حواس

 70/0 نگرانی

 72/0 کنترل اجتماعی

 65/0 تنبیه

 64/0 ارزیابی دوباره
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 روایی و پایایی پرسشنامه    -5

 روایی پرسشنامه -5-1

کارگیری درست آنها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از ه پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و ب

 و معتبر بودن آن پیدا کند. کارگیری ابزار مورد نظره طریق علمی، اطمینان نسبی الزم را نسبت به روا بودن ب

گی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ ژمقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و وی

 ش و ناروا سازد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارز

 اعتبار انواع گوناگونی دارد مانند: 

 صوری )براساس قضاوت افراد آگاه و مطلع( -1

 محتوایی )توان سنجش میزان وجود اندازه صفت( -2

 مالکی )اثربخشی یک ابزار در پیش بینی رفتار یک آزمودنی در یک موقعیت خاص( -3

 ل ساختار متغیر( سازه ای )سنجشگر اجزای متغیر به تناسب سهم هر قسمت در ک -4

با توجه به اینکه همه پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق استاندارد می باشند ، پس این نتیجه حاصل می شود که پرسشنامه ها از 

 روایی صوری برخوردارند.

 پایایی پرسشنامه -5-2

وم یاد شده به این امر سر وکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است.مفه 

 یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

+ )ارتباط کامل( است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه 1با توجه به این امر معموال دامنه ضریب قابلیت از صفر )عدم ارتباط( تا 

 اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.اندازه ابزار 

تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه الزم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می

شود. که مهم ترین آنها عبارتند از :  الف( اجرای دوباره )روش مختلفی به کار برده می ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های

 ریچاردسون ، ذ( روش آلفای کرونباخ. -بازآزمایی( ، ب( روش موازی )همتا( ، ج( روش تصنیف )دو نیمه کردن(  ، د( روش کودر

 تفاده گردیده است.در این تحقیق به منظور پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ اس

. بنابراین به دست آمد  72/0میزان میانگین آلفای کرونباخ پرسشنامه  محاسبه گردید. SPSS  22قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از نرم افزار 

وده که استفاده از صورتی بگیری شده نیز به ها، یکسان بوده و ماهیت متغیر اندازهتوان اطمینان حاصل کرد که سطح دشواری سؤالمی

 .نمایدپذیر میپرسشنامه را توجیه

 های آماریروش تجزیه و تحلیل اطالعات و روش -5

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

ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ابتدا برای توصیف ده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی در سه بخش دادهنرم افزار شدند. سپس با استفا

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

 سی سواالت با استفاده از آمار استنباطی و استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آلفای کرونباخ بررسی شد.اساس نتایج به دست آمده از برر

 یافته ها

   یافته های توصیفی -1

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

 ازویژگی های جمعیت شناختی یکسانی ) سن، جنس،میزان تحصیالت( برخوردارند.
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 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش -1جدول 

 انحراف معیار میانگین زمان  متغیر

 کنترل فکر

 کنترل
 40/10 20/51 پیش آزمون

 46/10 08/49 پس آزمون

 یشآزما
 79/8 01/50 پیش آزمون

 00/10 25/89 پس آزمون

است و میانگین کنترل فکر پیش  08/49و پس آزمون گروه کنترل 20/51( میانگین کنترل فکر پیش آزمون گروه کنترل 1طبق نتایج جدول )

 است. 5/89و پس آزمون گروه آزمایش 01/50آزمون گروه آزمایش 

 آمار استنباطی -2

 ارائه شده است. 2فکر در جدول  متغیرها کنترل برای نلوی آزمون نتایج

 کنترل فکر : نتایج آزمون لوین برای متغیر2جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی   F  متغیرها 

 811/0 38 1 059/0 کنترل فکر

 

( نشان می دهد که واریانس ها برابر <05/0p)( مشاهده می شود سطح معنی داری خطای آزمون برابری واریانس ها 2چنانچه در جدول ) 

 هستند.

 : نتایج آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکووا( برای کنترل فکر3جدول 

 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 المبدا ویلکز

 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

 اثر هتلینگ
710/0 447/5 000/3 000/23 006/0 415/0 

 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 01/0مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.)نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد 

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  41نی است، یع 41/0تفاوت بر اساس آزمون المبدا ویلکز 

 می باشد.
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 : نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکوا( بر روی متغیر کنترل فکر4جدول 

درجه  مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع تغییر

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F P اتا 

 562/0 001/0 026/8 341/778 4 363/3113 رل فکرکنت مدل

 341/0 001/0 954/12 846/746 1 846/746 کنترل فکر گروه

    980/96 25 504/2424 کنترل فکر خطا

 

. (>p 01/0تفاوت معنی داری وجود دارد )در پس آزمون گروه کنترل وآزمایش ( نشان می دهد بین میانگین کنترل فکر 4همانطور که جدول )

تایید می شود و رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های مانداال بر کنترل فکر دانش آموزان تاثیر  پژوهشبنابراین می توان گفت که فرضیه 

 دارد.

 نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها -5جدول 

F   سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

071/0 1 38 792/0 

  دهد که واریانس ها برابر هستند.( نشان می<05/0p( سطح معنی داری خطای آزمون برابری واریانس ها )5دول )طبق نتایج ج

 

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس )آنکووا( -6جدول 

 مجذور اتا سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 مدل
419/3094 1 419/3094 174/31 001/0 536/0 

 040/0 297/0 130/1 143/112 1 143/112 کنترل فکر پیش آزمون

کنترل فکر با کنترل اثر 

 پیش آزمون
103/2793 1 103/2793 139/28 001/0 510/0 

 

 95/0مینان ( و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اط13/28) F( و با توجه به مقدار 6طبق نتایج جدول )

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

 شود و رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های مانداال.بنابراین فرضیه سوم تایید میدر گروه پس آزمون آزمایش بیشتر از گروه کنترل استفکر 

بر کنترل فکر دانش آموزان تاثیر دارد و به عبارتی رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های مانداال باعث افزایش کنترل فکر دانش آموزان می 

(، لبادی 1391(، لبادی، رونقی و طالقانی )1393(، فرامرزی و مرادی )1394های  حبیبی، برجعلی و طیبی )این فرضیه با نتایج پژوهش شود.

( 1991( و دیویس و فرانزویی )2004(، ربکا ویدارو )2010(، بیب و همکاران )2016( موتارد و گیلبرسون )2016(، گاول )1389نقی )و رو

 درونی گفتماننگ آمیزی با خود صحبت کند.رشود که فرد در حین این های مانداال باعث میباشد. رنگ آمیزی درمانی به روش طرحهمسو می

 یا اضطراب گفتگو این محتوای چنانچه کند.می مشغول را ذهن و دارد ادامه روز طول تمام در داریم خود ذهن در ما که گفتگویی یعنی

 خود درونی گفتگوی این به فرد دوم مرحله در آمیزی رنگ حین در. گذاردمی قوی تاثیر ما رفتارهای و بدن روی باشد بیماری یا افسردگی

 خودآگاهی درونی گفتار محتوای به نسبت مرحله این در فرد. بخشدمی بهبود را آن گفتمان این به نسبت یهوشیار ایجاد با و کندمی توجه

 این تحلیل و نقد با کندمی و تالش آورد دست به روشنی ادراک گفتمان این منفی و مثبت هایجنبه و آن درباره تواندمی و کندمی پیدا

 تفکرات از ناشی بندهای و قید گذاشتن کنار با. نماید حرکت مثبت درونی گفتار به آنها تبدیل و نفیم درونی گفتارهای تغییر سوی به گفتارها

بنابراین شیوه رنگ آمیزی  آورد.می دست به خود به نسبت بهتری ذهنی تصویر و شده تر مثبت و آزادتر تدریج به فرد منفی اسنادهای و

 روی فکر خود کنترل بیشتری داشته باشد.  ردف شودموجب می درمانی به روش طرح های مانداال
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 نتیجه گیری کلی

درصد،مقدارمعنی دار 95طبق نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره)مانکوا(بر روی متغیر کنترل فکر، درسطح اطمینان 

جود تاثیر وتفاوت معنی دار رد می شود.بنابراین می درصد، فرض صفر آماری مبنی بر عدم و95است. بنابراین با اطمینان  05/0متغیر کمتر از 

 توان با صراحت کامل گفته شود؛ بین میانگین کنترل فکر در پس آزمون گروه کنترل وآزمایش تفاوت معنی دار وجود دارد واین گویای این امر

است وبدین گونه فرضیه پژوهش تایید می گردد. است که رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های مانداال کنترل فکر دانش آموزان تاثیر گذاشته 

است. بنابراین می توان  63/69و در گروه آزمایش  50/50میانگین کنترل فکر در گروه کنترل نتایج کلی فرضیه اصلی نشان دادند  همچنین

که  روه کنترل افزایش یافته استگفت که میانگین کنترل فکر دانش آموزان پس از رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های مانداال نسبت به گ

  این نشان دهنده ی این است که رنگ آمیزی درمانی به روش طرح های مانداال موجبافزایش کنترل فکر در دانش آموزان می شود. 
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Abstract 

Thought control is the paradigm of suppression of thought. The aim of this suppression is conscious 

attempts not to think about an issue or a specific thought including a conscious and deliberate search of 

non-suppressed thoughts and repressing disturbing, unwanted, and uncomfortable thoughts. This research 

aims on determination of the effectiveness of color therapy by Mandala design methods on students 

though control of the second period girl elementary school of 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 ransom sampling method 

in 80 persons (40 for control group and 40 for test group). Then, Wells and Davis though control 

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’ though control, and there was a significant difference between thought control of post-test in 

control and test groups (P<0.05, F=28.13). Therefore, first hypothesis was confirmed. These results 

generally show that color therapy by Mandala methods influences on students’ though control and 

increases their thought control.  

Keywords: color therapy, Mandala designs, thought control  
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