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:آگاهی ها- 3 

 

:اگط َّـ ّیداًی ضا هدوَػِ ای اظ اخعای هطتثظ تِ ّن تهَض ًٌین، اخعای ایي هدوَػِ ػثاضتٌس اظ   

-1 آگاّی اظ ّیداى ّای ذَز  

-2 تیاى ّیداى ّا  

آگاّی اظ ّیداى ّای زیگطاى-3  

هسیطیت ّیداى ّا-4   

هیجان های خودآگاهی از -1  

هؤللِ اٍل َّـ ّیداًی تِ ایي ًٌتِ هی پطزاظز ًِ تا چِ اًساظُ اظ ّیداى ّای ذَز آگاُ ّؿتین. تَاًایی 

ًظاضت تط ّیداى ّا ٍ آگاّی ًؿثت تِ آًْا، ًلیس اؾاؾی ٍ انلی ضا زض ایي هؤللِ، تكٌیل هی زّس. ها 

ضا تدطتِ هی ًٌین؛ قاز، ؿوگیي، ذكوگیي  ّوَاضُ زض ظًسگی ذَز، ّیداًات ٍ احؿاؾات هتلاٍت ٍ هتٌَػی

ٍ هضغطب هی قَین. هؤللِ اٍل َّـ ّیداًی، ایي ًٌتِ ضا هَضز تطضؾی هطاض هی زّس ًِ تا چِ اًساظُ تِ آى 

چِ زض زضٍى ها هی گصضز، ٍاهق ّؿتین. زض هطحلِ اٍل، هوٌي اؾت چٌیي تِ ًظط تطؾس ًِ تواهی احؿاؾات 

تأهل زض ایي هَضَع، ًكاى ذَاّس زاز ًِ زض تؿیاضی اظ هَاهغ، اظ ّیداى  ٍ ّیداًات، آقٌاض ٍ ضٍقي ّؿتٌس.

ّای ذَز ًاهالً آگاُ ًیؿتین ٍ ؿاكالًِ اظ ًٌاض آًْا گصقتِ این ٍ تٌْا ٍهتی هتَخِ حضَض آًْا قسُ این ًِ 

.ًوی یا ذیلی زیط تَزُ اؾت   

كطو ًٌیس ٌّگام ضكتي تِ هحل ًاض، تا كطزی زضگیط هی قَیس؛ ؾاػت ّا پؽ اظ آى تطذَضز ًیع احؿاؼ 

ًاضاحتی ٍ تسذلوی، تط ضكتاض قوا ؾایِ هی اكٌٌس ٍ تی زلیل، تِ اعطاكیاى ذَز پطذاـ هی ًٌیس. اگط تِ ایي 

ذَقایٌسی زض ؾایط تطذَضزّا ٍ هاخطا زهت ًٌیس، هتَخِ هی قَیس ًِ ایي تطذَضز، تأثیط پیَؾتِ ٍ ًاهالً ًا

ضكتاضّای قوا زاقتِ اؾت؛ ظیطا قوا زض ایي قطایظ، ًؿثت تِ ٍاًٌف ّای ذَز، ًاآگاّاًِ ضكتاض ًطزُ ایس. 

تٌاتطایي، زض اٍلیي هؤللِ َّـ ّیداًی، هْن آى اؾت ًِ قوا تتَاًیس اظ آى چِ زض زضًٍتاى هی گصضز، آگاُ 

اى ّا، ًوف تاضظی زض ایداز تهیطت ٍ تیٌف، ًؿثت تِ ها ٍ هحیظ تاقیس. تَاًایی كْن لحظِ تِ لحظِ ّید

.پیطاهَى ها، ایلا هی ًٌس ٍ كوساى ایي تَاًایی، ها ضا زض ؾیغطُ ّیداى ّا هطاض هی زّس  

بیان هیجان ها -2  

ّیداى ّا، تدطتیاتی ظٍزگصض، هَهت ٍ آًی ّؿتٌس. هؤللِ زٍم َّـ ّیداًی، تِ ایي ؾؤال هطتَط هی قَز 

چگًَِ ّیداى ّای ذَز ضا تیاى ًٌین؟ آیا هازض تِ تیاى ّیداى ّای ذَز ّؿتین یا ذیط؟ تطای ضٍقي ًِ 

قسى هغلة، تِ ایي هثال تَخِ ًٌیس: كطو ًٌیس ػسُ ای اظ زٍؾتاى ذَز ضا تطای قطًت زض یي هیْواًی 

اػت یي ضتغ تِ زُ اظ ػهط تِ هٌعل قوا تیایٌس. ػسُ ای اظ آًْا ؾ 8زػَت ًطزُ ایس ٍ هطاض اؾت آًْا ؾاػت 
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ضاُ هی ضؾٌس؛ هؿلواً تا ایي ًظط هَاكویس ًِ زیط آهسى ایي ػسُ، هی تَاًس هٌدط تِ تطٍظ ّیداى ّایی هٌلی اظ 

هثیل ذكن زض قوا قَز. تِ ػثاضت زیگط، قوا اظ زیط آهسى تطذی زٍؾتاى ذَز، ػهثاًی هی قَیس. ایي 

:ّیداى هوٌي اؾت تِ ؾِ حالت ظیط تیاى قَز  

یداى ذَز ضا ًاهالً هرلی ًگِ زاضیس ٍ انالً آى ضا اتطاظ ًٌٌیس. زض ایي حالت، هوٌي اؾت تِ زٍؾتاى الق( ّ

» :ذَز چٌیي تگَییس ایي ضكتاض ضا، ضكتاض اًلؼالی هی ًاهٌس. زض حالت «. تطٍین ؾط هیع قام؛ ؿصا ؾطز هی قَز

.اًلؼالی، ّیداى ّا پٌْاى تاهی هی هاًٌس ٍ تیاى ًوی قًَس  

ذَز ضا تِ گًَِ ای ًاهٌاؾة ٍ ّوطاُ تا پطذاـ گطی ٍ تْاخن تیاى ًٌیس. زض ایي حالت، هوٌي ب( ّیداى 

ایي ضكتاض ضا تْاخوی یا «. ایي آذطیي تاضی تَز ًِ زػَتتاى ًطزم»اؾت تِ زٍؾتاى ذَز چٌیي تگَییس: 

.پطذاـ گطاًِ هی ًاهٌس. زض ایي حالت، هراعة، قواتت قسُ، هَضز ّدَم هطاض هی گیطز   

ّیداى ضا تِ گًَِ ای هٌاؾة ٍ تسٍى حولِ ًطزى تِ عطف هواتل تیاى ًٌیس. زض ایي حالت، هوٌي اؾت  ج(

هوٌَى هی قسم اگط لغق هی ًطزیس ٍ تللٌی تِ هي اعالع هی زازیس ًِ »تِ زٍؾتاى ذَز چٌیي تگَییس: 

ػیي حال، قوا ّیداى  زض ایي حالت، هراعة قوا هَضز حولِ هطاض ًوی گیطز؛ اها زض«. هطاض اؾت زیط تیاییس

.ذَز ضا تِ گًَِ ای هٌاؾة تیاى هی ًٌیس. ایي ضكتاض ضا خطأت آهیع یا هاعؼاًِ هی ًاهٌس   

 مضرات ناشی از عدم بیان هیجان ها

تیاى ًٌطزى ّیداى ّا، هی تَاًس تاػث هكٌالت ّیداًی ٍ یا زض حالت قسیس، تاػث كلح ّیداًی قَز. حالتی 

ها زؾت هی زّس، هاًٌس حالت كطزی اؾت ًِ تطای عی یي هؿیط عَالًی، ًِ ٌّگام تیاى ّیداى ّا تِ 

ًَلِ تاض ؾٌگیٌی ضا ًِ تط زٍـ زاضز، تط ظهیي هی گصاضز ٍ چاتي، كؼال ٍ پطاًطغی، تِ ضاُ ازاهِ هی زّس. 

ٍهتی ًوی تَاًین ّیداًات ذَز ضا تِ قیَُ ّای هٌاؾة تیاى ًٌین، تط ؾٌگیٌی ایي تاض اضاكِ قسُ، هكوت ٍ 

طاضت حانل اظ آى، هاًغ ضقس ٍ پیكطكت هی قَز. ّط چِ هسض تِ هیعاى ایي تاض اضاكِ قَز، ًاضآیی ٍ ه

اثطتركی ها زض اضتثاط تا ذَز ٍ زیگطاى، ًوتط ٍ ًوتط ذَاّس قس. هغالؼات هرتلق ًكاى هی زّس ًِ تیاى 

 ّیداًات تِ قٌلی هٌاؾة، تا ؾالهت ٍ قاز تَزى كطز، اضتثاط هؿتوین زاضز

هی از هیجان های دیگرانآگا-3  

هؤللِ ؾَم َّـ ّیداًی، تِ آگاّی اظ ّیداى ّای زیگطاى هطتَط هی قَز. چگًَِ ّیداى ّای زیگطاى ضا 

زضى هی ًٌین؟ تطای زضى ّیداى ّای زیگطاى، چِ انَل ٍ هالى ّایی ٍخَز زاضز؟ اكطازی ًِ زاضای 

حؿاؼ، زهین ٍ ّكیاضًس؛ زض حالی ًِ َّـ ّیداًی ّؿتٌس، ًؿثت تِ ّیداى ّای زیگطاى، كَم الؼازُ 

اكطاز كاهس َّـ ّیداًی، ًاهالً تِ ّیداى ّا ٍ احؿاؾات زیگطاى، تی تَخِ ّؿتٌس. كْن ّیداى ّای 

:زیگطاى، ػوستاً اظ زٍ ضاُ هیؿط اؾت  

 الق( تَخِ زهین ٍ آگاّاًِ تِ ضكتاضّای ؿیطًالهی

 ب( اكعایف ٍ اضتوای هْاضت ّای گَـ زازى
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اؿلة، تاظگًٌٌَسُ حالت ّیداى كطز اؾت. اظ ایي ضٍ، تایس تا آى، تا زهت ٍ حؿاؾیت تطذَضز  ضكتاض ؿیطًالهی،

ًطز. پاؾد ًاهٌاؾة، هی تَاًس زقَاضی ّای هتؼسزی ضا تِ زًثال زاقتِ تاقس. ضكتاضّای ؿیطًالهی، هی ٍاًٌس 

ازى، تواؼ، ًَع پَقف زض هالة ّایی هاًٌس حالت چْطُ، حالت ًگاُ، ًَع هیاكِ گطكتي، عطظ ًكؿتي ٍ ایؿت

  ٍ... ظَْض یاتٌس

ضكتاضّای ؿیطًالهی ٍ چاضچَب ّای كطزی ٍ اختواػی آًْا، ًوف هْوی زض زضى ّیداى ّای عطف هواتل 

ایلا هی ًٌٌس؛ تِ عَض هثال، ضكتاض كطزی ًِ زض یي خلؿِ، تِ عَض هساٍم، تِ ؾاػت ذَز ًگاُ هی ًٌس، حاهل 

اگط كطزی زض عَل گلت ٍگَ تا عطف هواتل، ّوَاضُ تا «. ف ًي زیگِتواه»یا « ػدلِ ًي»ایي پیام اؾت ًِ 

اًگكتط ذَز تاظی هی ًٌس، ایي ضكتاض هوٌي اؾت حاهل ایي پیام تاقس ًِ اٍ زچاض اضغطاب ٍ تٌف زضًٍی 

  اؾت

ًلیس زٍم تطای كْن ّیداى ّای زیگطاى، ٌّط گَـ زازى ٍ اضتوای آى زض اضتثاط تا زیگطاى اؾت ًِ زض ایي 

ِ، تِ عَض هلهل، زض قواضُ ّای آیٌسُ تحث ذَاّین ًطزظهیٌ  

مدیریت هیجانات-4  

هسیطیت ّیداًات، چْاضهیي هؤللِ َّـ ّیداًی اؾت. ٌّگام ّدَم تی ٍهلِ ؾیالب ّیداى ّا، چِ 

ٍاًٌكی ًكاى هی زّین؟ آیا ها ّیداى ّا ضا هسیطیت هی ًٌین یا ایي ّیداى ّا ّؿتٌس ًِ ها ضا هسیطیت 

تطذَضز تا ّیداى ّا، هی تَاى تِ ؾِ نَضت ظیط ػول ًطزهی ًٌٌس؟ زض  :  

ًاهالً هٌلؼل تاقین ٍ اخاظُ زّین ّیداى ّا تِ عَض ًاهل تط ها چیطُ قًَس-1  

ّیداى ّا ضا ؾطًَب ٍ تِ قست اظ تطٍظ آًْا خلَگیطی ًٌین-2   

ّیداى ّا ضا هسیطیت ًٌین-3   

ٍ ذالهاًِ آًْاؾت. هسیطیت ّیداى ّا، هؿتلعم  هسیطیت ّیداى ّا، تِ هؼٌی هسیطیت آگاّاًِ، ّكیاضاًِ

آگاّی اظ ٍخَز، ظَْض، حضَض ٍ ًوف آكطیٌی آًْاؾت. تِ ػثاضت زیگط، تسٍى آگاّی اظ ّیداى ّا، ًوی تَاى 

تِ هسیطیت آًْا پطزاذت. هسیطیت ّیداى ّا، نطكاً قاهل ّیداى ّای هٌلی، هاًٌس ذكن، ؿن ٍ ًااهیسی 

ظ هثیل قازی ضا ًیع زض تط هی گیطزًیؿت؛ تلٌِ ّیداى ّای هثثت ا   

 .تٌٌیي ّای هرتللی تطای هسیطیت ّیداى ّا ٍخَز زاضز ًِ تِ آًْا اقاضُ هی ًٌین

 هر هیجانی سه بُعد دارد

 بعد فیسیولوژیکی :

قَز. تطای هثال كطزی ًِ تطؾیسُ  ایي تؼس قاهل تـییطات خؿواًی اؾت ًِ زض اثط ّیداى زض كطز ایداز هی

ًٌس قَز یا هكٌالت گَاضقی پیسا هی زاضز زچاض ضطتاى هلة هییا اضغطاب   
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 بعد شناختی:

قٌَین اگط  قَز. هثال ٍهتی زض ذاًِ تٌْا ّؿتین ٍ نسایی هی ّطّیداًی تِ زًثال یي ؾطی كٌط ایداز هی 

قَین كٌط ًٌین زظز آهسُ اؾت زچاض اضغطاب هی  

 بعد رفتاری:

ظًیس، تا زیگطاى تحث  ظًس. ٍهتی ذكوگیي ّؿتیس كطیاز هی هی ّا اظ ها ؾط زض پی ّط ّیداًی یي ؾطی ضكتاض

ًٌیس ًٌیس یا زض ظهاى اؾتطؼ قطٍع تِ خَیسى ًاذي زؾت ذَز هی ٍ زػَا هی  

ىای خود توجو کنید مدیریت شناختی ىیجان/بو نشانو  

تتَاًین ؾطیغ زازى آى  چِ اّویت زاضز ایي اؾت ًِ زض هست ظهاى ًَتاُ تؼس اظ ضخ ّا ظٍزگصضًس ٍ آى ّیداى

آى ضا قٌاؾایی ًٌین ٍ ًٌتطل ضكتاض ذَز ضا تِ زؾت تگیطین تا ضكتاض ًازضؾتی اظ ذَز ًكاى ًسّین. ظهاًی ًِ 

قَیس، یي گام تِ ػوة ضكتِ ٍ تهَض ًٌیس قرم زیگطی زچاض ایي ّیداى قسُ اؾت. تا  زچاض ّیداى هی

زضحال تدطتِ چِ ّیداًی ّؿتیس ٍ تایس چِ  ًٌیس ًِ ایي ًاض تا كانلِ گطكتي اظ ذَز ّیداى، تْتط زضى هی

ًِ تتَاًیس ّیداًات ذَز ضا ؾطیؼا قٌاؾایی ًٌیس تایس  تطای ایي .ضكتاضی ضا هٌاؾة تا آى اظ ذَز ًكاى زّیس

ّایی زض اػوال ٍ ضكتاض ذَز تَخِ ًٌیس تِ ًكاًِ  

 نشانو ىای بدنی:

ًٌٌسُ  زّس ًِ هٌؼٌؽ ّایی اظ ذَز ًكاى هی ًكاًِقَیس، ًاذَزآگاُ ٍضغ تسًی قوا  ٍهتی زچاض ّیداى هی

ًٌیس یا ٌّگام اؾتطؼ ٍ اضغطاب پای ذَز  ّیداى قواؾت؛ تطای هثال ٌّگام ذكن زؾت ذَز ضا هكت هی

ًٌیس زّیس یا تا اًگكتاى زؾت ذَز تاظی هی ضا تٌاى هی  

 افکار و باورىا:

گیي یا ؿوگیي ّؿتیس یا زچاض اؾتطؼ زٌّس. ٍهتی ذكو نَضت اكٌاض ًیع ذَز ضا ًكاى هی ّا تِ ّیداى

آیس ًِ ًكاى اظ ّیداى قوا زاضز. زض ظهاى ؿوگیٌی هوٌي اؾت ایي اكٌاض تِ  ایس، اكٌاضی تِ ؾطاؿتاى هی قسُ

زض نَضتی ًِ ٍهتی ؾطحال ّؿتیس اظ ایي ...« عَض اؾت، هي قاًؽ ًساضم  ّویكِ ّویي»شٌّتاى تیایس: 

تَاًیس تا  آیس ًِ ًاقی اظ ّیداًات قواؾت، هی تِ ؾطاؿتاى هیًٌیس. اگط ّن چٌیي اكٌاضی  كٌطّا ًوی

 قٌاؾایی آًْا تِ قٌاذت تْتطی اظ ّیداًات زؾت یاتیس

 اعمال:

ًٌیس؛ ٌّگام  زّیس. ٌّگام ًاضاحتی قطٍع تِ گطیِ هی ّای ذانی ًكاى هی ٌّگام تدطتِ ّیداى اظ ذَز ضكتاض

ضٍیس؛ ظهاًی ًِ اضغطاب زاضیس، آضام ٍ  طٍف اظ ًَضُ زض هیتطیس ٍ تِ هَل هؼ ذكن ًاگْاًی نسایتاى ضا تاال هی

ًٌس هطاض ًساضیس ٍ... . تَخِ تِ ایي اػوال قوا ضا ًؿثت تِ ّیداى آگاُ هی  
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 راه انداز ىا:

گیطی ّیداى  تَاًٌس تاػث قٌل ّا، احؿاؾات ٍ اكٌاض هی ّا، اكطاز، هٌاى ًِ تساًیس تطذی اظ هَهؼیت تسٍى ایي

ّا ضا قٌاؾایی ٍ آًْا ضا یاززاقت  اًساظ گَیٌس. تس ًیؿت ایي ضاُ اًساظ هی تِ ایي ػَاهل ضاُذانی زض قوا قًَس. 

تیٌی ًٌیس ٍ تطای هواتلِ تا آًْا آهازُ تاقیس تَاًیس ّیداًات ذَز ضا پیف ًٌیس. تا اؾتلازُ اظ آًْا هی  

 دانگیسش ىا:

هرتلق تایس چگًَِ ضكتاض ًٌٌس؛ یا زض تطذَضز ّای  كْطؾتی تْیِ ًٌیس ٍ زض آى تٌَیؿیس ًِ اكطاز زض هَهؼیت

ًطزى تا قرهی ًِ قوا ضا آظضزُ اؾت، تْتط  تا اكطاز زیگط تْتط اؾت چِ ضكتاضی زاقتِ تاقٌس. تطای نحثت

ایس، هوایؿِ  اؾت تحث آضام زاقتِ تاقیس یا زاز ٍ كطیاز ًٌیس؟ ضكتاضّای ذَز ضا تا كْطؾتی ًِ تْیِ ًطزُ

قَیس تا اؾتلازُ اظ هؼیاضّای قایؿتِ  زّس تا ٌّگاهی ًِ زچاض ّیداى هی ًگیعُ هیًٌیس؛ ایي ًاض تِ قوا ا

 ذَز، ًٌتطل ّیداًات ذَز ضا تِ زؾت تگیطیس

 چگونگی مقابله با هیجانات منفی خود را یاد بگیرید

 از شر ىیجانات خود خالص شوید

یس یا ؾطًَب یا اًٌاض ًٌیس، زض آیٌسُ اگط تِ ّیداًات هٌلی ذَز تِ هَهغ تَخِ ًٌٌیس ٍ آًْا ضا ًازیسُ تگیط

قَیس. آگاّی اظ ّیداًات ذَز ٍ زیگطاى تِ قوا ًوي  ًعزیي تِ قٌل ًازضؾت هدثَض تِ ترلیِ آًْا هی

ًٌس پاؾد هٌاؾثی ضا زض هواتل آًْا تسّیس هی  

 بو خودآگاىی باال برسید

ّای ّیداًی گصقتِ، تِ قٌل  ًاًاهیّا ٍ  ّای قرهیتی ذَز، تطای تؿٌیي ظذن ّط كطز تا تَخِ تِ ٍیػگی

ًطزى ّیداًات ذَز زاضًس، اها زؾتِ  زّس. تطذی اظ اكطاز ؾؼی زض اًٌاض یا پٌْاى الؼول ًكاى هی هتلاٍتی ػٌؽ

زٌّس.  زیگطی اظ اكطاز ّیداًات ذَز ضا تِ قٌل زازٍكطیاز ًطزى، زضگیطی كیعیٌی یا تسٍتیطاُ گلتي ًكاى هی

ؾت تطذَضز ًٌٌین، هوٌي اؾت هٌدط تِ هكٌالت اذالهی ٍ ضكتاضی قَز. ای زض تٌاتطایي اگط تِ قیَُ

ًرؿتیي ًاضی ًِ تطای هْاض احؿاؾاتی چَى ذكن، تطؼ، ؿن ٍ تٌلط تایس اًدام زّیس ایي اؾت ًِ تا 

تَاًیس تطای ّویكِ آًْا ضا  ضٍ قَیس ٍ ًؿثت تِ آى آگاّی پیسا ًٌیس؛ تا ایي ًاض هی ٍاهؼیت ایي احؿاؾات ضٍتِ

ذَز حل ًٌیس ٍ تِ تیاى زیگط پطًٍسُ ایي احؿاؾات ضا تطای ذَز تثٌسیس. زض چٌیي قطایغی تایس اظ  تطای

ّای ًاذَقایٌس  ّای ذَز ضا زض هَهؼیت هْاضت ذَزآگاّی اؾتلازُ ًٌیس ٍ احؿاؾات، تاٍضّا ٍ ذَاؾتِ

 تكٌاؾیس

 شناخت احساسات:

زٌّس. تطای هثال زض  تلاٍتی ضا اظ ذَز ًكاى هیّای یٌؿاى، احؿاؾات ه ّا ٍ هحطى هؼوَال اكطاز زض هَهؼیت

ًٌس یا اظ قست ًاضاحتی  قَز، زیگطی احؿاؼ ًاًاهی ٍ ذكن هی یي هَهؼیت ًاذَقایٌس كطزی ؿوگیي هی

ّای ًاهال  زّس ًِ اكطاز قرهیت ذَضز. ایي ًكاى هی ای ذلَت پٌاُ تطزُ ٍ زض تٌْایی ذَز ؿهِ هی تِ گَقِ
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ًِ تیكتط تِ چِ احؿاؾی  ّای ّیداًی ٍ زاًؿتي ایي س. آگاّی اظ ایي تلاٍتهتلاٍتی ًؿثت تِ یٌسیگط زاضً

ًٌس هتوایل ّؿتیس، قوا ضا زض هواتلِ تا احؿاؾات هٌلی یاضی هی  

 شناخت افکار:

تَاًیس خلَی آًْا ضا تگیطیس. تا قٌاذت اكٌاض هٌلی هازض ذَاّیس تَز زض  اكٌاض هٌلی ذَز ضا تكٌاؾیس ٍ تا هی

َقایٌس آًْا ضا ًٌتطل ٍ ذَزآگاّی تیكتطی پیسا ًٌیسّای ًاذ هَهؼیت  

ّای قواؾت ًِ چگًَِ هَهؼیت ضا تطای ذَز زضى ٍ  ّا: ایي ذَز قوا ٍ ذَاؾتِ قٌاذت اًتظاضات ٍ ذَاؾتِ

ّای ذَز ضا هسًظط هطاض زّیس تؼطیق ًٌیس، پؽ ؾؼی ًٌیس تا ذَز نازم تاقیس ٍ ذَاؾتِ  

 با احساسات خود صادق باشید

كطاز پیف آهسُ اؾت ًِ تِ زلیل تطؼ اظ تطذَضز زیگطاى احؿاؾات ٍ ّیداًات ذَز ضا تیاى تطای ّوِ ا

گَیٌس تا حوایت اعطاكیاى ذَز ضا اظ زؾت ًسٌّس  ًٌٌس ٍ اظ تاظگًَطزى آى ًگطاى ّؿتٌس. هثال زضٍؽ هی ًوی

زّس ًِ كطز تا  ى هیای هتلاٍت تطٍظ زٌّس؛ ایي ًكا یا تطذالف هیل تاعٌی هدثَضًس احؿاؾات ذَز ضا تِ گًَِ

احؿاؾات ذَز نازم ًیؿت، زض ؿیط ایي نَضت تایس هتَخِ قَز ًِ تطذَضزاضی اظ حوایت زیگطاى تٌْا زض 

ًطزُ یي حوایت ٍاهؼی تَزُ  ًٌطزى احؿاؾاتف، نطكا یي حوایت ًاؾالن اؾت ًِ تٌْا تهَض هی نَضت تیاى

 اؾت

 احساسات منفی خود را بیرون بریسید

تَاًیس آًْا ضا تیاى ًٌیس؛ یا تا  طٍى تطیعیس ٍ آًْا ضا ؾطًَب ًٌٌیس. تِ ّط قٌلی ًِ هیاحؿاؾات ذَز ضا تی

تَاًیس اثطات هٌلی آًْا ضا اظ زضٍى ذَز  اكطاز هؼتوس نحثت ًٌیس یا آًْا ضا ضٍی ًاؿص تٌَیؿیس. تا ایي ًاض هی

.قَیس تیطٍى ًٌیس هگطًِ ضٍظی تا اًلداض آى هَاخِ هی  

  :هیجان ترس

تحثْای هطتَط تِ ّیداى تطؼ خای هْوی ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت ٍ حتی آى ضا تِ ػٌَاى زض اؿلة 

اًس ػلت انلی اذتالالت ػهثی قٌاذتِ اها تطؼ ّویكِ ایداز ًٌٌسُ ًاضاحتی ٍ هكٌل ًیؿت. ٍخَز آى زض  .

ضز ًِ زض آى ای زا ذیلی اظ هؿائل هَهؼیتْای ظًسگی الظم اؾت. ایي ّیداى قایس اظ آى خْت اّویت ٍیػُ

حالت ككاض ٍ ترطیة تغَض تالوَُ اظ ًظط هوساض ٍ اّویت تط حالت ؾاظًسُ تلَم زاضز ٍ هؼوَال آهازگی تطای 

.تطٍظ ٍاًٌكْای اختٌاتی تیكتط اظ آهازگی تطای ًٌكْای اًتؿاتی اؾت  

اظ هیاى ّوِ توایالت ٍ احؿاؾات تس ، تطؼ هٌلَضتطیي آًْاؾت“گَیس:  قٌؿپیط هی .”  

قًَس، هَ تط تسى ضاؾت  ؼ ػثاضتٌس اظ لطظیسى تسى ، ؾلیس قسى پَؾت ، ؿسز ػطهی كؼال هیػالئن تط

ّای  قَز ٍ كضَالت تسى تِ زلیل اًثؿاط هاّیچِ ّا ظیاز هی قَز، تطقحات زؾتگاُ گَاضـ ٍ ًلیِ هی

ی شٌّی ظًس. هَا قَز، هلة تِ تٌسی ٍ قست هی قَز. هیعاى تٌلؽ ظیاز هی اؾلٌٌتط تغَض ؿیط ػازی ضكغ هی

قَز.  قَز. ایي ػالئن حتی زض چْاضپایاى هثل ؾگ ٍ گطتِ ٍ هیوًَْا ًیع زیسُ هی تِ هوساض ظیازی هرتل هی
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قاى ًَچٌتط تِ  تطًس ٍ زض ایي حالت خثِ پطًسگاى ًیع زض ٌّگاى تطؼ تواهی پطّای ذَز ضا زض ّن كطٍ هی

.ضؾس ًظط هی  

تاال ضكتي اتطٍّا ، كطزی ًِ زچاض تطؼ قسُ اؾت زض آؿاظ  اظ زیگط ػالئن تطؼ ػثاضت اؾت اظ تاظ قسى زّاى ،

قَز، تغَضی ًِ گَیی  ًٌس ٍ زٍال هی گیطز یا ایٌٌِ هَظ هی ایؿتس ًوف هی هثل یي هدؿوِ اظ حطًت تاظ هی

قَز. گاُ تطؼ ضؼیق  ًٌس. كؼالیت ؿسز تعاهی ًن ٍ زّاى ذكي هی ّا پٌْاى هی ذَاّس ذَز ضا اظ زیسُ هی

كطز هیل قسیسی تِ ذویاظُ ًكیسى تَخَز تیایس. چكوْا زض حالت تطؼ قسیس اظ حسهِ قَز زض  تاػث هی

هاًٌس، یا ایٌٌِ تی هطاض اظ خْتی تِ خْت زیگط  اكتٌس ٍ تِ ؾَی ػاهل ایداز ًٌٌسُ ٍحكت ثاتت هی تیطٍى هی

تط چطذٌس. تطؼ ّوچَى ؾایط ّیداًات اظ قست ٍ ضؼلْای هرتلق تطذَضزاض اؾت. تطؼ قسیس ػالٍُ  هی

.تَاًس زاقتِ تاقس ػالئن هتلاٍت )اظ لحاػ قست( ًاضًطزّای هرتلق هی  

  :هیجان خشم

ّیداى ذكن ّوطاُ تا هلاّین هتطازف ٍ هثاحثی ًِ تا آى هطتثظ ّؿتٌس تؿیاض تیكتط اظ ّیداًْای زیگط 

ّا هَضز تحث هطاض گطكتِ اؾت )الثتِ تِ ؿیط اظ تطؼ( زض ًَقتِ واػی تؿیاضی اظ ضٍقْای ًٌتطل اخت .

تعضگؿاالى ٍ ذطزؾاالى تِ اختواػی ًطزى ٍاًٌف ذكن تِ هَهؼیتْای هرتلق هطتَط اؾت. ذكن اظ زؾتِ 

تط اظ آى ّؿتٌس ًِ زض  ّیداًات هٌلی اؾت ٍ ػلل هرتللی تطای آى قٌاؾایی قسُ اؾت ًِ تؿیاض گؿتطزُ

ؿظ قسى ضگْای پیكاًی ایي تحث تتَاًٌس هغطح قًَس. اها ػالئن آى ػثاضت اؾت اظ ؾطخ قسى نَضت ، هٌث

ٍ گطزى ، ؾطخ قسى چكوْا، خوغ ٍ ًَچي قسى هطزهٌْای چكن ، ًكیسُ قسى لثْا ٍ زض ًتیدِ آقٌاض 

قسى زًساًْا ، تسى تاذَضزُ ، اتطٍاى زض ّن ًكیسُ ، لثاى ؾرت ٍ هحٌن ٍ زًساًْای هلل قسُ ٍ زض حال 

.ؾایف  

  :هیجان اندوه

ضؼق تطذَضزاض اؾت. تغَضی ًِ زض حالتی اظ آى تا یٌؿطی ػالئن  اًسٍُ ًیع هاًٌس ؾایط ّیداًات اظ قست ٍ

قًَس. زض حالیٌِ اًَع قسیس ٍ هْوتط آى یا ظهاًی ًِ تسٍى زلیل ٍاضحی زض كطز ٍخَز  ٍیػُ عثیؼی تلوی هی

ًكٌس. زض ّط حال ایي ّیداى ًیع اظ زؾتِ ّیداًات هٌلی  زاضًس، ٍخَز یي اذتالل ضٍاًی ضا زض پیف هی

ی خٌثِ ًاذَقایٌسی زاضز. هكرم تَزى ٍ تی تحطًی ، ًاّف گطزـ ذَى ، ضًگ پطیسگی اؾت ًِ تطا

.نَضت ، ؾؿت قسى ػضالت ، پلٌْای پاییي اكتازُ اظ ػالئن اًسٍُ ّؿتٌس  

ّا ّوِ اظ حالت عثیؼی ذاضج  ّا ٍ آضٍاضُ قَز، لثْا ، گًَِ ّوچٌیي حالت ؾط ًوی ضٍ تِ ؾیٌِ ذن هی

قَز ٍ ؿالثا آّْای ػوین ًلؽ ضا هغغ  قًَس. تٌلؽ ًٌس ٍ ضؼیق هی ّا هیقًَس ٍ تِ عطف پاییي ض هی

زٌّس ٍ تِ ؾرتی هی  ًٌٌس. یي ًكاًِ ثاتت ٍ زائوی اًسٍُ ایي اؾت ًِ اكطاز تِ ؾطها حؿاؾیت ًكاى هی هی

.قَز تَاًٌس ذَز ضا گطم ًگِ زاضًس. تی اقتْایی ٍ ػسم توایل تِ ؿصا ذَضزى ًیع زض ّیداى اًسٍُ زیسُ هی  

  :هیجان تنفر

ای اؾت، لٌي  تا ٍخَز ایٌٌِ ایي ّیداى یي هٌاًیعم زكاػی اؾاؾی اؾت ٍ زاضای اضظـ حیاتی هاتل هالحظِ
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ٌَّظ تغَض هٌظن هَضز هغالؼِ ٍ تطضؾی هطاض ًگطكتِ اؾت ٍ اظ آًدائیٌِ تٌلط زض هَاخِْ تا یي هحطى آظاضًسُ 

اؾت ًِ ّسف آًْا ًٌاض ظزى ػاهل آظاض زٌّسُ یا  آیس، ّوطاُ تا حطًاتی قَز تَخَز هی ًِ هَخة ضًدف هی

هحاكظت كطز اظ آى ػاهل اؾت. تٌلط قسیس تِ نَضت حطًاتی زض اعطاف زّاى تطٍظ هی ًٌس ًِ زضؾت قثیِ 

.حطًات زّاى هثل اظ اؾتلطاؽ ًطزى اؾت  

اظ اًعخاض زض ایي حالت ًیوِ تؿتِ قسى پلٌْا ٍ تِ ػوة تطگكتي نَضت یا تواهی تسى ًیع ًكاى زٌّسُ اتط

گیطز ًِ گَیا هحطى هَضز ًظط اضظـ گٌاُ ًطزى ّن ًساضز. تق  قسیس اؾت. ایي حطًات عَضی اًدام هی

گَیس ای ػوَهی تطای تٌلط ٍ اًعخاض اؾت. زاضٍیي هی ًطزى ًكاًِ تق ًطزى تیاًگط ضكغ ػَاهل آظاض زٌّسُ اظ “ :

 زّاى اؾت

  :هیجان شادی

اًس. زضخاتی اظ آى ًیع هاًٌس ّیداى اًسٍُ عثیؼی اؾت، ٍلی اًَاػی  ّوِ حاالت قازی ٍ لصات ضا تدطتِ ًطزُ

آیس، تِ ػٌَاى یي اذتالل ضٍاًی قٌاذتِ  اظ آى ًِ تغَض هؿتوط ٍ قسیس ٍ تا ػالئن تكسیس قسُ ٍ تَخَز هی

تطز ٍ هوٌي اؾت زؾت تِ ًاضّای  قَز ًِ زض آى كطز زائوا زض حالت قازی ٍ قؼق قٌگَلی تِ ؾط هی هی

ای ذٌسُ هثل ًكیسُ قسى لثْا ، چكوْای تطام ٍ گاُ اقي آلَز ،  ؿطیة تعًس. حاالت چْطُػدیة ٍ 

تحطیي ظیاز ، تٌلن ظیاز اظ ػالئن قازی ّؿتٌس. ضهم ٍ پایٌَتی ، تاال ٍ پاییي تطزى ٍ زض حالت ذَقحالی 

.قسیس ٍ ًاگْاًی خیؾ ظزى اظ ػالئن قازی ّؿتٌس  

ّای خساگاًِ  ت تِ ػالئن ذكن قثیِ اؾت، ّط چٌس آًْا تِ زؾتِتطذی هؼتوسًس ػالئن قازی زض تطذی اٍها

تؼلن زاضًس، ٍلی ػالئن خؿوی آًْا هثل كطیاز ظزى ، پا ًَتیسى ، اكعایف كؼالیت تاظٍاى ٍ زؾتْا ، چكوْای 

ؾطخ قسُ ٍ زض حال چطذف ، گاهْای هحٌن ٍ ضاؾد زض ّط زٍ ّیداى ٍخَز زاضًس، اها ّسف آًْا هتلاٍت 

آًْا ّیداًات گطایكی ّؿتٌس تغَضی ًِ تاػث ًعزیي قسى كطز تِ هحطى ذَقحال ًٌٌسُ یا اؾت. ّط زٍ 

قًَس، اها ّسف ذكن ترطیة ٍ اظ تیي تطزى اؾت، ٍلی ّسف قازی تساٍم ٍ ًگْساضی آى  ذكن آٍض هی

.هحطى  

  :هیجان تعجب

قًَس. زض  هَاخِ هیّوِ هَخَزات ظًسُ زض خطیاى ظًسگی ذَز تِ ذَزی تِ هحطًْای خسیس ٍ ًَ ظَْضی 

تَاى تٌاى ّیداًی یا تؼدة ًاهیس. ایي ٍاًٌكْا كوظ زض  تطذَضز تا چٌیي هحطًْایی الگَی ٍاًٌف ضا هی

قًَس ًٌٌس ًِ هحطًْای قٌاذتِ ًكسُ ، هثْن ، ًاهؼلَم ، قسیس ٍ ًاگْاًی ٍاضز ػول هی هَاهؼی تطٍظ هی . 

ْا ٍ اتطٍاى تاال ًكیسُ قسُ ، تَلیس نسای ًاگْاًی تطاًگیرتِ قسى تیٌایی ٍ قٌَایی ، تاظ قسى زّاى ٍ چكو

اظ زّاى ٍ اظ خا پطیسى ػالئن اؾاؾی تؼدة ّؿتٌس، تا تَخِ تِ ایٌٌِ زض هَضز اًؿاى ًَع قرهیت زض الگَی 

ذال اٍ زض حالت تاظتاب ّیداًی هثل تؼدة تاثیط زاضز. تطذی اكطاز قایس ؾط ٍ نسای تیكتطی تٌٌٌس ٍ 

.یگط زاقتِ تاقٌستلاٍتْای زیگطی تا یٌس   
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  :هیجانهای مرکب

آیٌس تغَضی ًِ زض ّط یي اظ ّیداًات  قَز ایي ّیداًات اظ تطًیة ؾایط ّیداًات ًِ تَخَز هی گلتِ هی

ّایی اظ  تَاى یاكت. هَاضز ظیط ًوًَِ اًس هی ّایی اظ احؿاؾات هطتَط تِ ّیداًاتی ضا ًِ اظ آًْا تطًیة قسُ ضگِ

اًس ًَقتِ قسُ اؾت ض هواتل ّط یي ، ّیداًاتی ضا ًِ اظ آًْا تطًیة قسُّیداًات تطًیثی ّؿتٌس ًِ ز : 

 ؿطٍض = ذكن + قازی ػكن = قازی + پصیطـ 

 ًٌدٌاٍی = پصیطـ + تؼدة ًااهیسی = تطؼ + ؿن 

 تاؾق = ؿن + تٌلط ًیٌِ = ذكن + اًتظاض 

 تؿلظ = ذكن + پصیطـ اعاػت = پصیطـ + تطؼ 

ن + اًتظاض قطم = تطؼ + اًعخاض تستیٌی = ؿ  

 خؿاضت = ذكن + تؼدة احؿاؼ گٌاُ = قازی + تطؼ

 حؿس = ؿن + ذكن


