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                                                             خشم یکى از احساسات بنیادین انسان است، 
مثل غم، شادى یا ترس. اما وقتى صحبت از پرخاشگـرى و خشونت مى کنیم  در واقع 
از یک مؤلفه رفتارى حرف مى زنیـم که ممکن است پیرو احساس خشم یا حتى ترس 
بروز کند، یا بدون احساس خشم باشد. احساس خشم هم مى توانـد منجر به خشونت 
بشود یا نشود. یعنى ممکن است احساس خشم توسط فرد مهـار، سرکوب یا تعدیـل 
شود و الزاماً به صورت پرخاشگرى یا خشونت تظاهر پیدا نکند. توانایى کنترل خشم، 
و بروز سازنده یا ویرانگـر آن به عواملى از جمله فرآیند اجتماعـى شدن و ارزش هاى 
فرهنگـى جامعه بستگى دارد. ممکن است این خشم یا میل به پرخاشگـرى در قالب فرهنگـى جامعه بستگى دارد. ممکن است این خشم یا میل به پرخاشگـرى در قالب 
فعالیت هایى تخلیه شود که الزاماً بد نیستند، بلکه شکل هاى پذیرفته  شده اجتماعى 
دارنـد ؛ مثالً در رقابت هاى شغلى یا ورزش هاى رزمـى. پس ممکن است ذهن انسـان 
براى بروز و بیان میل به خشونت و پرخاشگـرى خود راه هایى پذیرفته شده بیابد و به 
جاى اینکه مثالً در خیابان با کسى خشونت کند و مشت بزند ، آن را در قالب قواعدى 
مشخص در مکانـى مشخص، به یک رقابت ورزشـى تبدیـل کند که نه تنها فعالیتـى 
ممنوع نیست، بلکه فـرد براى آن جایزه و مـدال هم بگیرد. به اصطالح روانشناسى و 
روانکـاوى این میل به پرخاشگرى خود را « فرازش » کنـد و شکلى پذیرفتنى از نظر روانکـاوى این میل به پرخاشگرى خود را « فرازش » کنـد و شکلى پذیرفتنى از نظر 
اجتمـاع به آن بدهد. ما در این شمـاره آرت بـال قصد داریم با توجه به روز جهانـى 

عارى از خشونت مطالبى در زمینه انواع خشم و تاثیر هنر بر آن 
بیشتر توضیح دهیم. 

                                                                آتوسا دالورى 



 رنگ ها با کاربرد مناسب در اشخاصِ هیجانى 
ایجاد آرامش و در افرادِ کم تحرك و بى انگیزه 

ایجاد انگیزه مى نماید 
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آگاهى از دنیا 
 واقعیت مجازى (VR) به گستـرش کاربردهاى خود در پزشکى، به ویـژه در درمان شرایط 
روانى مانند تروما، فوبیا و اختالالت خوردن ادامه مى دهد . این فناورى همچنین به عنوان 

ابزارى در درمان هاى هنرى خالق در حال ظهور است. 

سازمـان جهانـى بهداشت (WHO) گزارشى از طیف وسیع شواهد  بهداشتى منتشر کرده  گزارشى از طیف وسیع شواهد  بهداشتى منتشر کرده 
است که مطالعـات آن نشـان مى دهد، هنـر براى سالمتى مفیـد است. گـزارش سازمـان 
جهانى بهداشت حاکى از آن است که همه اشکال هنر از جمله هنرهاى تجسمى ، هنرهاى 
نمایشى ، ادبیـات و... مى تواننـد به عنـوان مکمل در درمـان و پیشگیـرى از بیمارى هاى 
غیرواگیر، بیمارى هاى عصبى و بیمارى هاى روانى مفید باشند. 

هنـر درمـانى جایگزینى براى گفتار درمانى هاى سنتـى است که  ترکیبـى از مشـاوره و هنـر درمـانى جایگزینى براى گفتار درمانى هاى سنتـى است که  ترکیبـى از مشـاوره و 
هنـرهاى تجسمى است که شرکت کننـده را قادر مى سازد نگـرش ها، افکار و رفتار هاى 
قدیمى را بازبینى کنـد. اما بر خالف گفتار درمانـى، تمرکز بر هنـر است، نه نیاز به بیان و  
بازبینى تجربیـات آسیب زا. در ایاالت متحده و بریتانیا ، هنر درمانى یک عمـل محبوب و 
موفـق سالمت روان است که میلیون ها دالر براى حمایت از اجرا و تحقیق جذب مى کند. 
با این حال، در استرالیـا ، هنوز در مراحل اولیه است و نیـاز به افزایش اقدامات قانونـى و 

نظارتى دارد تا آن را به عنوان یک مداخله معتبر و ارزشمند معرفى کند. 

حرکت درمانى، ریتم و ژست بدن را درگیر مى کند. به ادغام ذهن و روح کمک مى کنـد و حرکت درمانى، ریتم و ژست بدن را درگیر مى کند. به ادغام ذهن و روح کمک مى کنـد و 
ارتباط غیرکالمى را قادر مى سازد. موسیقى درمانى مى تواند به شرکت کنندگان مضطرب 
کمک کند و تحمل تنش و ابراز شادى و غم را امکان پذیر کند . این درمان ها به سالمندان 

کمک مى کند از آلزایمر در سال هاى بعدى پیشگیرى نمایند. 

  Theconversation.com |  News-medical.net   :منابع خبرى
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خشونت و سوء استفاده مى  تواند 
اشکال مختلفى داشته باشد 

                                                           آتوسا دالورى 

خشونت خانگى شامل سوء استفاده هاى جسمى، جنسى، عاطفى، اقتصادى، روانشناختى، 
وابسته به رابطـه، متمرکـز بر کودکـان و بزرگتر ها و آزار رسانـدن است. در مورد اشکال 

مختلف زیر اطالعات بیشترى کسب کنید: 
هرگونه تجزیه و تحلیل جامعى در مورد خشونت باید با تعریف اشکال مختلف خشونت  به 
قالبى آغاز شود که سنجش علمى آنها را تسهیـل کند . رویکرد هاى بسیارى براى تعریف 
خشـونت وجـود دارد . سازمـان بهداشت جهانـى خشونت را  اینگونـه تعریف مى کنـد: 
استفاده عمدى از  نیروى فیزیکى یا قدرت، تهدید یا اقدام واقعى علیه خود، شخص دیگر، استفاده عمدى از  نیروى فیزیکى یا قدرت، تهدید یا اقدام واقعى علیه خود، شخص دیگر، 
یا علیه جامعه که منجر به آسیب ، مرگ ، آسیب روانـى ، ناهنجـارى یا محرومیت شـود . 
نوع شناسـى ارائه شده در اینجا ، خشونت را بر اساس ویژگى هاى افرادى که مرتکب این 

عمل خشونت آمیـز شده اند ، در قالب سه گـروه بزرگ دسته بنـدى مى کنـد : 

- خشونت خودمحور 
- خشونت بین فردى 
- خشونت جمعى 
- خشونت خانگى 
- خشونت جنسى 
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مفهوم آزار و خشونت در خانواده :
 همه ما انتظار داریم خانواده مکانى امـن، ما انتظار داریم خانواده مکانى امـن، 
ـفِ  صمیمـى و  سرشـار از حمـایت و عواط
خوشایند باشد اما همیشه این گونه نیست و 
گاه همسرآزارى و کودك آزارى هاى جسمى 
و جنسى و بدرفتارى هاى روانشناختـى  در 

متن خانواده رخ مى دهد.  
« سالمنـد آزارى » نیـز به عنـوان یکـى از « سالمنـد آزارى » نیـز به عنـوان یکـى از 
جدى ترین و پنهانـى ترین اشکـالِ خشونت 
خانگى نه صرفـا از سوى غریبـه ها بلکه در 
اکثر مـوارد توسط نزدیکان و افـراد مـورد 
اعتمادِ فردِ قربانـى انجام مى شود . به دلیل 
اینکه سالمندان در خانـواده به مراقبت فرد 
آزاردهنـده نیاز داشته و به راحتى به محیط 
بیـرون از خانـه دسترسـى ندارنـد، قـادر بیـرون از خانـه دسترسـى ندارنـد، قـادر 
نیستند دیگـران را در جریان این موضـوع 
قرار دهند. از سوى دیگر اگر سالمند توسط 
فرزنـد خـود مورد اذیت و آزار واقع شـود 
احساس گنـاه، شرم و سرافکندگى ناشى از 
تربیت اشتباه فرزند، افشاى آزار و خشونت 
را دشوارتر کرده و این تعارض و استیصـال، 
سالمنـد را افسرده تر و مضطرب تر مى کند .  
تهدیدهاى متداول ماننـد: دوست  نداشتن ، 
موردپسنـد نبودن، دشنام دادن، تمسخر و 
ـت  استهـزاء سالمنـدان در جمـع، ممنوعی
برقرارى ارتباط با دیگران، بى توجهى نسبت 
به نیازهاى جسمانـى، اجتماعـى و روانـى، 
ازجمله خشونت هاى روانى است که سالمت 
روانى سالمنـد را  به مخاطـره مى انـدازد و روانى سالمنـد را  به مخاطـره مى انـدازد و 
موجب بروز احساساتى همچون بى  میلى به 
زندگـى، سرزنش خود ، نداشتن اعتمـاد به
س و نگـرش مثبت ، احسـاس یـاس  و   نـف
نا امیـدى و  درماندگـى ، تـرس از مـردم ، 
اضطـراب ، گنـاه، حقـارت، احساس عـدم 
شایستگـى و خود ارزشمنـدى و در نهایت  
انزواى سالمند مى شود. 

راهکار هایى براى برخورد بدون 
خشونت با سالمندان : 

از مهم تریـن راهکارهاى جلوگیـرى از  راهکارهاى جلوگیـرى از 
خشونت مى توان به  مناسب سـازى فضاى 
زندگى سالمنـدان اشـاره کرد . همچنیـن 
ـت و  آموزش اعضـاى خانـواده براى مراقب
رفتـار با سالمنـد است. گستـرش پدیـده 
خشونت علیـه سالمنـدان و نیـاز آن ها به 
حمایت هاى اجتماعى لزوم توجه همگانى را 
بـراى رفع این معضل مى طلبـد. توجـه به بـراى رفع این معضل مى طلبـد. توجـه به 
مشکالت معیشتى آن ها، برنامه هاى رفاهى  
و مراقبتى در خصوص  سالمندان و آموزش 
ـت از سالمنـدان در سطوح مختـلف  مراقب
آموزشـى ، همه مـواردى است  کـه کمک 
شایـانى به کمتـر شدن آسیب  هاى  روحى  

و جسمى به سالمندان خواهد کرد. 
یکى از اصلى  ترین اصولى که در برخورد با یکى از اصلى  ترین اصولى که در برخورد با 
سالمندان باید رعایت کنید، محبت و توجه 
ـت. باید واقع  بیـن باشیـد و  بـه آنـان اس
بپذیریـد که محبت به سالمنـدان لزوما دو 
طرفه نیست و نبایـد از آنهـا انتظار محبت 
متقابل داشته باشید . البته باید دقت کنید 
که این محبت نباید حالت ترحم پیدا کند و 
باید با احتـرام همراه باشد. بنابراین با علم باید با احتـرام همراه باشد. بنابراین با علم 
به همـه این مسائـل ، بایـد در برخـورد با 
سالمندان فارغ از اینکه آنان چه پاسخى به 
ـت یا کمک  هاى مـا مى  دهند ؛  ابـراز محب
همواره با احترام و مهربانـى رفتار کرد . در 
برخورد با سالمندان باید همه این شرایط را 
ـت  درك کنیـم و شرایطـى  که ممکـن اس
ایجاد شود را  پیش بینى کنیم تا هیچ گاه از ایجاد شود را  پیش بینى کنیم تا هیچ گاه از 
کوره در نرویم یا  رفتارى نکنیم که آسیبى 
روحى یا جسمى به این قشر آسیب پذیر از 

لحاظ روانى و فیزیکى، وارد شود. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده ویدیو                                                                        

https://www.aparat.com/v/c4XA2


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دانلود رایگان کتاب                                               

https://cdnfa.com/artbaal/6286/uploads/new/ayahonar.pdf
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ـر  تسکین بوسیله هـن
وقتى مـورد خشونت ( چه کالمى چه فیزیکى ) قرار 
میگیریـم، دچار خشم مى شویـم و این خشـم حل 
نشده به ما آسیب میزنـد. هرکسـى به نوعـى ایـن 
خشـم را بـروز مى دهد اما کارى که براى خودمـان 
باید انجام دهیـم این است که به جاى بروز خشم به 
اشکال مختلف ، آن را ریشه یابى کنیم. ریشه یابـى 
کردن خشـم از سخت تریـن کارهایى است که هـر 
فـرد بـا آن مواجـه مى شود . ذهـن براى پذیـرش فـرد بـا آن مواجـه مى شود . ذهـن براى پذیـرش 
درد هاى عمیق آن را پنهـان مى کند ولى اثر خشم 
آن باقى مى ماند و گاها نمى  دانیـم این خشم از چه 
چیزى ناشى مى شود و حتـى در مواردى با خودمان 

هم درون خود روراست نیستیم. 
خبر خوب این است که ریشه یابى خشـم ، از طریق 
هنر که بهترین واسطه است امکان پذیر است . براى 
این کار در فواصل معیـن، از موضوعات زیر نقاشـى 

بکشیـد: 
- یک دایره بکشید و خودتان را  وسط دایره نقاشى 
کنید. بیـرون دایـره تمام مسائـل پیرامـون خود را 

یکى یکى مشخص کنید. 
- وسط یک صفحـه خط بکشیـد و خودتـان را  در - وسط یک صفحـه خط بکشیـد و خودتـان را  در 
گذشته و آینـده در هـر طرف خط نقاشـى کنیـد . 
ـت افسانـه اى تصـور و آن را  - خود را یک شخصی
نقاشى کنید ، چه توانایى ها و استعداد هاى ویژه اى 

این شخص افسانه اى دارد؟ 
بدون فکـر کردن به ارزش و کیفیت هنـرى نقاشى، بدون فکـر کردن به ارزش و کیفیت هنـرى نقاشى، 
بدون هیچ قضاوت فـورى از آنها نگهدارى کنیـد  و 
بعد از یک هفته تا یکماه ، بازنگرى نماییـد. به مرور 
با کمک نقاشى مى توانیم با زوایاى پنهان خود آشنا 
شویم ، براى این کار مى توان بعد از هر اتفاق تلخ یا 
شیرین ، به نقاشى پناه ببریـم تا کم کم احساسـات 

درونى را شناسایى کنیم. 
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https://www.aparat.com/v/vrl2Z
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ـر فرصتى براى بیان خویشتن  هـن

آزیتا اشرفى هستم 
کارشناسى ارشد روانشناسى بالینى و داراى 
داراى مدرك مربى هنر درمانگرى از 
دانشگاه شهید بهشتى تهران 

مشاور و روانشناس در مرکز مشاوره و  
کارشناس  برنامه ى تلویزیونى شبکه زنجان 
از سال 95 به صورت حرفه اى فعالیت هنرى  به صورت حرفه اى فعالیت هنرى 
انجام مى دهم و از سال 97  با راه اندازى گالرى 

نقاشى شخصى، مشغول آموزش 
به هنرجویان هستم 

از دیدگاه من هنر فرصتى براى بیان خویشتن است، آنگاه که هستى ماهیت وجودى انسان 
را ربوده. رنج نوع بشریت، همان درد کهنـه نوادگان از طریق کهن الگـوهایى چون سایـه 
شامـل تاریک ترین و تلخ ترین  بخش ماهیت وجـودى انسـان ها حامل خصایصـى چون 
حسادت ها و خشم ها و کینه ها است. یـا کهن الگوى خود، با نیروى شگرف و به ناچـار و 
خستگى ناپذیر در پى یکپارچگى هشیار با ناهشیـار برآمده و سعى  در حفظ یکپارچگـى 
روان انسـان مى کنـد و گاه کهـن الگوهایى مثل کهن الگوى فرزانـه اى خردمنـد  که  با 
ـت پرسش هاى بى وقفـه ى کاوشگـر درونـى را  به عهـده گرفتـه،  دانش خـود مسئولی

به یـارى مى طلبد.  به یـارى مى طلبد.  
اکنون درد تـازه و هر روزه زندگـى به واسطه حیاتـى بغرنج  در پى گـره خوردن آدمى با 
اقتصاد و اجتماع و باور هاى متعصب و دسته بندى هاى نژادى و سیاسى، از انسان گونه اى 

روان رنجور با پرسونایى آراسته و لبخندى تصنعى ساخته است. 
هنر مى تواند از غم دیروز ، رنج  امروز و اضطراب فرداى انسان ها بکاهد. هنر چه در لباس 
شاعر و ادیب ، چه در کسوت رقاصى با طنین موسیقى و ریتم زندگى، چه در ضرب آهنگ 

قلم نقاشى بر روى بوم، بى شک مرهمى است براى آالم بى پایان بشریت. 
هنـر زبانیست بى واسطـه و بدون نیـاز به ترجمه  از هستى انسـان که مى توانـد ماهیت هنـر زبانیست بى واسطـه و بدون نیـاز به ترجمه  از هستى انسـان که مى توانـد ماهیت 
وجودى ربـوده شده را به انسان بازگرداند و انسان را در راه تحول و شکوفایى یارى کنـد. 
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خشم هیجانى طبیعى است که در وجود تک تک ما انسان ها وجود دارد. مساله اى که این 
هیجان را مشکل ساز مى کنـد تجربه خشـم با تبدیل شدن به عصبانیت است . زمانى که 
عصبانیت را تجربه مى کنیم وارد چرخه اى مى شویم  که مى تواند منجـر به نتایج جبران 

ناپذیر گردد.  
ما در شرایط مختلفى مى توانیم خشم را تجربه کنیـم ، مثال زمانـى که مورد تهدیـد قرار 
مى گیریـم یا حس ناتوانى داریـم ولى همیشه  این خشـم منجـر به رفتار نمى گـردد که 

عصبانیت را تجربه کنیم.  
الزم است در اولین قدم مکث کنیم و از خودمان بپرسیم چرا عصبانى شدیم و مى خواهیم الزم است در اولین قدم مکث کنیم و از خودمان بپرسیم چرا عصبانى شدیم و مى خواهیم 
به وسیله این عصبانیت به چه هدفى برسیم. بسیارى از خشم ها در همین مرحله  فروکش 

مى کنند و به تجربه رفتار عصبانى منتهى نمى شوند.  
الزم به یـادآورى است که خشم مى توانـد واکنش جایگزیـن هم باشد ، مثال گاهى خشم 

جایگزین نشانگان افسردگى مى گردد. 

تفاوت خشم و عصبانیت 

من الناز زاهد هستم، روان درمانگر 
تعدادى از مدارك آکادمیک من: 

Philosophy of Mind - University of Oxford
  Understanding the brain: University of Chicago
  Managing people: engaging your workforce
University of Reading – UK 
 Decision making in a complex and uncertain world:
University of Groningen – UK
                Getting a grip on mathematical symbolism:
Loughborough University – UK
 The mind is flat: the shocking shallowness of human
psychology – University of Warwick – UK
  Healing with the Arts: University of Florida – USA   
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 مشاهده ویدیو

https://www.aparat.com/v/eF8EA


فرآیند قصه درمانى چگونه عمل میکند؟ 
                                                                       مهدیه مخملیان فر 

  ( Clarissa Pinkola Estés ) کالریسـا استس
در مقدمـه کتاب معروف خود "زنانى که با گرگ ها مى دوند"مى نویسد :  

قصـه ها دارو هستند. آنها قدرت کافـى دارند. نیـازى ندارند که ما کارى کنیـم یا حضور 
داشته باشیـم و یا عملى انجام دهیم، فقط کافیست به آنها گوش کنیـم. داروى الزم براى 
التیـام یا احیـاى هر انگیـزه از دست رفته روحـى در قصه ها نهفتـه است. قصـه ها بـه 

وجودآورنده ى هیجان، غم، پرسش ها، آرزوها و ادراکات هستند. 
آنهـا حاوى دستور العمل هایى هستند که درباره پیچیدگى هاى زندگى راهنماییمان مى- آنهـا حاوى دستور العمل هایى هستند که درباره پیچیدگى هاى زندگى راهنماییمان مى- 
کنند. قصه ها ما را قادر مى سازنـد تا نیاز به بیرون کشیـدن  یک تمثیل مدفـون شده را 
بفهمیم . گاهى الیه هاى فرهنگى مختلف، همچون لفاف یا روکشى ظاهرى استخوان بندى 

قصه ها را به هم مى ریـزد. 
قصه ها حیات درونى ما را به حرکت مى اندازند و آدرنالین را افزایش مى دهد. راه خروج ، قصه ها حیات درونى ما را به حرکت مى اندازند و آدرنالین را افزایش مى دهد. راه خروج ، 
باال یا پایین را به ما نشان مى دهد و براى حل مشکل ما در میان دیوارهاى که قبال بسته 
بود درهاى بزرگ و راه هاى خروج ایجاد میکند. راه هایى که به عشق و دانش مى انجامد و 

راه بازگشت ها را به سوى حیات واقعى مان هموار مى کند. 
اگر قصـه ها را طورى بخوانیـم که گویى خودمـان در درون آنها هستیـم مى تواند کمک 
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فراوانى بکند . ما از راه گوش درونـى مان 
وارد قصه مى شویـم. شنیدن قصه عصب 
شنـوایى ما را متاثر میکند ، اعصابـى که 
کف کاسـه سـر تا ساقـه مغـز و از آنجـا 
درست تا پل مغـز امتـداد دارد. در آنجـا 
اعصـاب شنـوایى  به سمت باال بـه سوى 
آگاهى و یا بـه قولى به سمت روح منتشر 

مى شـود.  مى شـود.  
 مدت ها پیش از ابداع روان درمانگـرى 
جدید به وسیله فروید داستان ها، اساطیر 
و تمثیـل ها به  منزله ى یکـى از عوامـل 
اصـالح، بازسـازى و درمانـه عامیانـه در 
کمک به حل تعارضـات درونى انسـان ها 

نقش عمده اى ایفا مى کردند.

به طور کلى قصه و تمثیل چهار قلمـرو از به طور کلى قصه و تمثیل چهار قلمـرو از 
وجود انسان را تحت تاثیـر قرار مى دهد. 

1 – قلمـرو شناختـى : 
ک  توانـایى قصـه در انتقـال دانش و کـم

به فرآینـد حـل مسئله 
2– قلمرو عاطفى : 

قصه باعث  پاالیش عاطفـى و هیجانـى و قصه باعث  پاالیش عاطفـى و هیجانـى و 
همینطور امید آفرینى مى شود. 

3 – قلمرو بین فردى : 
قصـه باعث ایجـاد و خلـق پیوستـگى و 
رابطه انسانى - اجتماعى افراد  با یکدیگر 

مى شود. 
4– قلمرو شخصى : 

قصه باعث بصیرت و بینش مى شود . چرا قصه باعث بصیرت و بینش مى شود . چرا 
که فرد خودش و مسائل مبتال به زندگیش 
ـت دیگـران مشاهـده کـرده و  را در روای
درك بهترى از خود و مشکلش پیدا مى- 
کنـد . قصـه ها  و تمثیـل ها احتمـاالت 
چندگانـه اى را فراهم مى سازند تا فرد با  

توجه به شرایط خود به قصه ها معنا داده و 
با آنها ارتباط برقرار کند.

یکى از کاربردهاى بالینى قصه ها این است یکى از کاربردهاى بالینى قصه ها این است 
که شنونده  قصه هاى شخصى خود را بیان 
مى کند و در فصل بندى قصه هایش اغلب 
توالـى معنـا دار حوادث زندگـى خـود  را 
کشف مى کند و نسبت به  پیام خاص قصه  
خود بینش و بصیرت پیدا مى کنـد . وقتى 
ما احساس خود را گم مى کنیم براى یافتن 
خود حرکت در زمـان را مى پیماییم زیـرا خود حرکت در زمـان را مى پیماییم زیـرا 
باید بدانیم  چگونه به اینجا آمده ایم و چرا 
اینجا هستیـم و قصـه این فرآینـد را بـه 

خوبى تسهیل مى کند. (صاحبى)

هر فردى اعم از کودك، بزرگسال مى تواند 
با استفاده از  قصه درمانى نسبت به مسائل 
ـت پیـدا کنـد. جهـان  خود درك و شناخ
ش را در  درون خویش نظم دهد و  پیراموـن
موقعیت خود را درآینـده تبیین نماید. هر 
فردى مى تواند موقعیت خود را  از زوایایى 
دیگر نگاه کند و به عنوان  یک فرد یاریگر 

به خود کمک کند. به خود کمک کند. 
افراد با آشنایى و درك  قصه درمانـى بنابر 
نظریـه گشتالت  مشکالت فعلـى بزرگ  و 
کوچک اعم از مشکالت رفتـارى ، ذهنى و 
جسمانى و... خود را به عنوان جزئى از یک 
کل یکپارچه درك مى کنند و  سختى ها و 
مشکالت را  به عنـوان تکه هاى پـازل که 
باید با صبـر و دقت سر جاى خود گذاشته 

شود حل مى کنند. شود حل مى کنند. 
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پاسخ  تست میزان استرس در مجله شماره آذرماه آرت بال 

نحوه محاسبه امتیاز 
براى محاسبه امتیازتان در سواالتى که گزینه «بله» را انتخاب کرده اید ، براى خودتان یک 
امتیاز در نظر بگیریـد. گزینـه «خیر» هیچ امتیازى نـدارد. توجه داشته باشید که امتیـاز 

نهایى شما باید عددى بین 0 تا 36 باشد. 

• در صورتى که امتیاز شما کمتر از 10 باشد ، استرس شما بسیار کم، اگر بین 11 تا 16 باشد  باشد 
استرس شما کم است و این میزان استرس طبیعى است. 

• اگر امتیاز شما بین 17 تا 22  باشد استـرس شما متوسط است و شما مى توانیـد با انجام 
راهکارهایى مناسب این میزان را به حد طبیعى برسانید. 

• اگر امتیازتـان بین 23 تا 29  باشد استـرس شما زیـاد است  و بهتر است زیر نظـر یک 
مشاور با روانشناس یا هنر درمانگر قرار بگیرید. 

• در صورتى که مجموع امتیازات شما بین 30 تا 36  باشد استرس شما بسیار زیاد است و   باشد استرس شما بسیار زیاد است و 
بایـد حتمـا تحت روان درمـانى قرار گرفته و در صورت نیاز  برایتـان دارو توسط پزشک 

تجویز شود. 

جالب است بدانیـد که سطـوح قابل قبـولى از استـرس براى موفقیت در زندگـى، کـار و 
مسئولیت هایمان الزم است. از سوى دیگر سطوح زیاد آن اغلب با به وجود آمدن مجموعه 
مشکالتى در حوزه  سالمت فیزیکى، روانـى، اجتماعـى و خانوادگى رابطه تنگاتنگ دارد. 
در دنیـاى پرسرعت امـروزى ، بسیـارى از مردم با استرس فراوان و  حتى استرس دائمى در دنیـاى پرسرعت امـروزى ، بسیـارى از مردم با استرس فراوان و  حتى استرس دائمى 
زندگى مى کنند . خیلى بیشتـر از آنچه که فکرش را مى کنیـد ، مى توانیـد استرستـان را 
کنتـرل کنیـد . با مطالعه مجالت آرت بال مى توانید راهکار هاى مختلفى دریافت کنیـد. 
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تست خشم و خشونت
هیچ انسانى عصبانى، افسرده و ناراحت به دنیا نمى آید. این خستگى ناشى از اتفاقات زندگیست که باعث 
مى شود  احساساتش را  به شکل عصبانیت و ناراحتى ابراز کند. خشم یک عکس العمل قدرتمند است که 
باید به درستـى کنترل آن را بدست بگیرید زیرا  در ارتباطات هر فرد مى تواند تاثیر بگذارد. این تست را 

با بله و خیر پاسخ دهید تا میزان خشم شما مشخص شود: 
1- من عصبانیتم را نسبت به همه چیزهایى که ناراحتم مى کند نشان نمى دهم ، ولى واى از روزى که  

      عصبانیتم را نشان دهم.       عصبانیتم را نشان دهم. 
2- من  وقتى در مورد بدى هایى که دیگران در حقم انجام داده اند فکر مى کنم عصبانى مى شوم. 

3- معطلى در صف یا منتظر دیگران ماندن واقعا من را آزرده مى کند. 
4- من به راحتى کنترلم را از دست مى دهم. 

5- من با افراد نزدیکم دعواهاى فیزیکى داشته ام. 
6- من گاهى اوقات شبها بیدار مى مانم و در مورد چیز هایى که در طول روز آزارم داده اند فکر مى کنم. 
7- وقتى کسى حرفى میزند یا کارى مى کند که من را ناراحت مى کند من معموال در همان موقع چیزى  
      نمى گویم ولى بعد به این که چه جوابى باید مى دادم و عکس العملى نشان مى دادم فکر مى کنم.       نمى گویم ولى بعد به این که چه جوابى باید مى دادم و عکس العملى نشان مى دادم فکر مى کنم. 

8- برایم خیلى سخت است کسى را که در حقم بدى کرده است ببخشم. 
9- وقتى کنترلم را از دست مى دهم از دست خودم عصبانى مى شوم. 

10-مردم وقتى آن گونه که باید رفتار کنند رفتار نمى کنند واقعا من را مى رنجانند. 
11-اگر واقعا در مورد چیزى ناراحت شوم، ممکن است این مساله بعد تر من را مریض کند. مثال سردرد یا  

      دل درد یا تهوع یا لکنت زبان. 
12-افرادى که به آنها اطمینان کرده ام گاهى من را به پایین کشیده اند و یا من را با حس عصبانیت و  

       خیانت تنها گذاشته اند. من از آنها عصبانى هستم و نسبت به آنها خشم دارم.        خیانت تنها گذاشته اند. من از آنها عصبانى هستم و نسبت به آنها خشم دارم. 
13-وقتى مسایل به طریقى که من مى خواهم پیش نمى رود غمگین مى شوم. 

14-من مستعد به این هستم که چنان شدید نا امید شوم نتوانم آن را به راحتى از ذهنم خارج کنم. 
15-بارها شده است که چنان عصبانى شده ام که آنچه انجام داده ام یا گفته ام را اصال به یاد نمى آورم. 

16-بعد از مشاجره با کسى من از خودم متنفر مى شوم. 
17-من به خاطر اخالقم تا به حال در شغلم دچار مشکل شده ام. 

18-وقتى عصبى مى شوم حرفهایى مى زنم که بعدا نمى توانم آن ها را باز گو کنم. 
19-بعضى افراد از عصبانیت من مى ترسند. -بعضى افراد از عصبانیت من مى ترسند. 

20-وقتى عصبانى مى شوم و داد و بیداد مى کنم یا صدمه مى زنم خودم را با خوردن بیشتر غذا یا دارو  
      یا الکل و... آرام مى کنم. 

21-وقتى کسى به من ناسزا بگوید یا به من آسیب بزند مى خواهم هر چه زود تر همه چیز را با خاك  
      یکسان کنم. 

22-بار ها شده است که چنان عصبانى شده ام که کنترل اعمالم را از دست داده ام و به دیگران صدمه  
       زده ام یا وسایل را شکسته ام. 

23-بار ها شده است که من در حد ارتکاب به قتل هم عصبانى بوده ام. -بار ها شده است که من در حد ارتکاب به قتل هم عصبانى بوده ام. 
24-بعضى وقتها چنان احساس صدمه و تنهایى مى کنم که حس مى کنم مى توانم خودم را بکشم. 

25-من واقعا انسانى عصبى ام ومى دانم من نیاز دارم که کنترل اعصاب و عصبانیتم را یاد بگیرم زیرا این  
      عصبانیت تا کنون برایم مشکالت زیادى ایجاد کرده است. 

* پاسخ تست در شماره بعدى مجله آرت بال * 
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سرشار از هنر زندگى تان هستى رها مى سازد رویایى از درد هنر ما را به گونه اى 



مجله آرت بال  -  دى  1401         21

همکاران آرت بال 

مهدیه مخملیان فر 
هستم، نوشته هایم 
حاصل سالها فعالیت 
هنرى به ویژه 

هنرهاى دراماتیک و 
ده سال فعالیت در 
زمینه آموزش و 
پرورش بوسیله پرورش بوسیله 
تئاتر و قصه بعالوه 
سال ها تحصیل و 
پژوهش در رشته 
روانشناسى است  

آتوسا دالورى هستم، 
دانش آموخته ى هنر 
و روانشناسى بالینى 
از دانشگاه تهران.  
در حال حاضر 

مشغول فعالیت هاى مشغول فعالیت هاى 
هنرى و پژوهشگر و 
نویسنده هستم. 
همچنین مدیریت 
دپارتمان سالمندان 
آرت بال را 
به عهده دارم 

شقایق بالندرى 
هستم، کارشناس 
تسکین بوسیله هنر 
و هنرمند که با  
تاسیس آرت بال تاسیس آرت بال 
قصد دارم قدمى در 
راه کمک به جامعه 
بوسیله هنر بردارم 
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مجله الکترونیکى آرت بال 
شماره دو 

اول دى ماه 1401
رایگان 

مدیر مسئول: شقایق بالندرى 
شماره ثبت برند: 438229

شناسه اتحادیه: 0468072273
Artbaal.ir :آدرس سایت

Artbaal.ir@gmail.com :ایمیل
شماره تلفن: 02122093932

موبایل و واتساپ: 09055500500

کلیه مطالب این مجله الکترونیکى نوشته و جمع آورى شده توسط تیم آرت بال مى باشد 
و استفاده از مطالب بدون ذکر نام آرت بال مجاز نمى باشد. 

برند آرت بال یک برند رسمى و ثبت شده مى باشد که پیگرد قانونى را براى 
سوء استفاده کنندگان از این نام به دنبال خواهد داشت.

صفحات آرت بال: 
Artbaal اطالع رسانى تلگرام
Artbaal.KidsArtbaal.Kids اینستاگرام کودکان
Artbaal اینستاگرام بزرگساالن
Artbaal.ir اینستاگرام سالمندان

با تشکر از : 
تیم خوب شاپفا 

جناب آقاى حامد اکبرى 
جناب آقاى هانى شرار 
سرکار خانم شهره فخاریان سرکار خانم شهره فخاریان 
سرکار خانم آزیتا اشرفى 
جناب آقاى فرزاد بختیارى 


