
 چگونه می توانیم احساسات یک فرد را شناسایی کنیم ؟

 مقدمه 

 یزبان و فرهنگ م دهد. یتن(، عبارات صورت و زبان بدن ارتباط م ایزبان، صدا ) قیانسان احساسات را از طر

 یرا تجربه م یخاص یدیتفاوت ها، همه انسان ها احساسات کل نیبا وجود ابگذارند.  ریتوانند بر احساس مردم تأث

با شود.  یشناخته م یجانیبه عنوان هوش ه گرانیدر د حساساتشما در خواندن و پاسخ دادن به ا ییتواناکنند. 

 . دیبهبود ده گرانیدبا از احساسات خود را  یآگاه دیتوان یشما م یتوسعه هوش عاطف

 گام اول 

 گرانیاحساسات در د لیو تحل هیتجز

تعجب،  ،یوجود دارد: خوشبخت یانسان یجهان یعامل 6. دیده صیتشخ ها را انسان  یاحساسات مثبت و منف- 1

)خشم، ترس،  یتعجب( و منف ،یشوند: احساسات )شاد یم میها به دو دسته تقس نیا خشم، ترس، غم و اندوه.

 ییها و رفتارها تیکه کدام نوع فعال دیانبد دیشما با گران،یافراد در د نیا ییشناسا یبراغم و اندوه( احساسات. 

 شامل: نیاکه با آنها مرتبط است. 

 شود. به  یما م یحافظه و آگاه شیو افزا یاحساسات مثبت باعث کاهش استرس، بهبود خلق و خو

  رهیو غ نیعشق، شجاعت، اعتماد به نفس، الهام، تسک ،یمهربان ،یتعجب، همدرد ،یعنوان مثال: شاد

 کرده  ییناسارا ش داتیدهند تا تهد یشوند، به ما اجازه م یاسترس م شیباعث افزا یاحساسات منف

 . رهیانزجار و غ ر،ی عبارتند از: غم، ترس، خشم، تحقال. مثمییایکنار ب زیچالش برانگ یها تیو با موقع

 به هر  بیاست. آس یشانیو قشر پ گدالیآم دهیچیو درک احساسات، پ انیب یدو قسمت مهم مغز برا

 فرد در خواندن احساسات را مختل کند. ییتواند توانا یمناطق م نیاز ا کی

کنند. منطقه  یم انیدهان ب ایچشم و /  قیمردم احساسات را از طر یچشم و دهان. به طور کل یتمرکز بر رو - 2

ا چشم ه یفرهنگ است. به عنوان مثال، مردم رو ریدهد تحت تأث یکه در آن فرد احساسات را نشان م یچهره ا

هنگام خواندن کنند.  یم ریرا تفس هانمتحده احساسات در د االتیکه مردم ا یکنند، در حال یدر ژاپن تمرکز م

 .و نه تنها به چشمها  دیبه چهره اش نگاه کن ،یاحساس

 یگفتگو کیاما  د،ینیصورت خود را بب دیتوان یشما م نی، بنابراباشد  دور یبه اندازه کاف نستادیا 

 د. افراد حفظ شو گریخودتان و د نیاست تا ب یعال یفوت فاصله ا 4تا  1/2 1است. حدود  یعیطب



احساسات  انیب برای راه نیمهمتر نیدوم ی افراددر کنار عبارات صورت، تن صدا . گوش کن ی افرادبه تن صدا - 3

از  یحال، برخ نیبا ا کنند.  ینشان دادن و کنترل احساسات خود استفاده م یخود برا یمردم از صدااست. 

و  تیرضا ،یتنش، خستگ ،یتوانند به آرام ی. به عنوان مثال، افراد مشوند یصدا منتقل نم قیاحساسات از طر

شود  یم انیصدا ب یصدا قیکه به وضوح از طر یکنند. احساسات ییخود را شناسا یاعتماد به نفس از لحن صدا

 ت.و غم اس یشاد ،یشامل ترس، دوست

 شلوغ / خشن با خشم  یکند. به عنوان مثال، صدا انیرا ب یتواند احساسات مختلف یم مشابه یصدا

 اعتماد و عالقه همراه است. نیو خصومت و همچن

 شامل آرامش،  نیاز احساسات همراه باشد. ا یعیوس فیتواند با ط ینرم م ایزمزمه  افراد  تن صدا

 است. یغم و اندوه و خستگ ،یدوست ت،یمیصم ت،یرضا

 کنند(  یکه صحبت م یزند در حال یبلند نفس م یبا صدا نرم و صاف )که در آن شخص یصدا کی

 همراه است. یبا ترس، خجالت و نگران

 ایکند،  یم ریدوستانه را تصو یفضا کیاو  د،یکن یاو را نگاه م ی. وقتدیکن تیرا رعا یعموم یرفتار و رفتار - 4

. با دیداشته باش ین آگاهکنند بدون آنکه از آ یمحفوظ است؟ احساسات ناخودآگاه شما را تجربه م شتریاو ب

 خواندن احساسات باشد. یراه برا نیبهتر دیتوان یشما م یقضاوت و احساس گرسنگ نیاستفاده از بهتر

 را  گرانی. اغلب ما احساسات ددیاحساس کن گرانیرا در د گرانیبا توجه به واکنش شما احساسات د

 . میکن یچهره، تن صدا و رفتار ما آشکار م انیدر ب

 حالت و رفتار ما بسته به  میاحساسات قرار دار ریتحت تاث گریما در افراد د هستند.  یاحساسات مسر

به شما  یاست که اگر کس لیدل نیکند. به هم یم رییکند، تغ یاحساس م یگریشخص د نکهیا

 !دیرس دیبه لبخند زدن خواه ادیلبخند بزند، به احتمال ز

 ریتأث یتوانند سالمت را در هر دو حالت مثبت و منف ی. احساسات مدیکن یابیرا ارز گریفرد د یسالمت جسمان- 5

باشد، ممکن است آن را  یاحساس خستگ ای یماریدر معرض ب شهیخانواده هم یاعضا ایدوست  کیاگر  بگذارند. 

 افسرده شود.  ایقرار دهد  ریتحت تأث

 مشکالت معده، درد  ،یکم انرژ گرن،یم ایعبارتند از: سردرد  یو افسردگ یروان یماریب یکیزیعالئم ف

 دن و مصرف الکل و مواد مخدر. در غذا خور راتییپشت، تغ

 خلق،  دیو شد یناگهان راتییتغ ،یعبارتند از: سردرگم یو افسردگ یروان یماریب یو عاطف یعالئم روان

 خشم و خشونت. شیمشکالت روزمره و افزا در مقابله با یانزوا از دوستان، ناتوان



 گرانیتا احساسات خود را در د دی. خودتان را آموزش دهدر نظر بگیرید خود را یجانیتوسعه و بهبود هوش ه - 6

احساسات  یی( توانا1عبارتند از: ) یجانیهوش ه چهار شاخه . دیآگاه شو شتریو از خود آنها ب دیبشناس تیبه رسم

 د؛یاحساسات را درک کن تی( اهم3) فکر؛ت جیترو ی( استفاده از احساسات برا2. )دیرا درک کن گرانیدر خود و د

 احساسات.  تیری( مد4و )

 عبارتند از:  یجانیبهبود هوش ه یها یاستراتژ

 ییشما و توانا یاجتماع ی. بهبود مهارت هادیخود دور شو انهیو از را دیاوریب نییخود را پا یگوش 

 . تباطات چهره به چهره روزانهبا مشارکت در ار یکالم ریغ یاه یسیخواندن نو

 یاست. اگر احساس غم و ناراحت یمهم و ضرور نی. ادینکن یمنف ای یاحساس ناراحت گرانیخود و د از 

با احساسات  دیکن ی. سپس سعدیکن یاحساس را م نیکه چرا ا دیو فکر کن دیبه عقب برگرد د،یکنیم

 .دییایبا سه مورد مثبت کنار ب یمنف

 باعث تواند یقلب لرزان م کی ایگره در معده شما ممکن است استرس، و  -دادن به بدن خود  گوش 

 شود .  جانیه ایجاذبه 

 چند بار در هفته، توقف و نوشتن آنچه  دیگزارش از افکار و احساسات خود داشته باش ای هینشر کی

 زانیاز جمله م یگریاطالعات د دیتوان ی. شما مدیکن یحساس مچگونه ا نکهیو ا دیده یشما انجام م

 .دیرا شامل کن دیصبحانه داشته ا یآنچه که برا ایخواب شما در شب قبل 

 احساسات خود را  - دیکن یو اعتماد م دیشناس یکه م یکس -عضو خانواده  ای کیدوست نزد کی از

 یتواند تعجب آور و روشنگر ی. پاسخ آنها مشناسندیما را از ما بهتر م گریاوقات افراد د ی. گاهدیبخوان

 باشد.

 گام دوم 

 عبارات صورت ریتعب

 یریادگیشود.  یم انیب مانیدر چشمان ما و چهره ها یاحساس درون ی. چگونگ دیاشب توجه داشته صورت به - 1

 کشد تا قادر به خواندن احساسات. یانواع احساسات طول م یعالمت چهره و برخ نیشناختن ارتباط ب تیبه رسم

 یناراحت م ای یعصبان یظاهر کنند که وقت یتوانند عالمت چهره خود را به گونه ا یمردم م . دینباش 

دهند. به دنبال نشانه  یبه طور قانع کننده انجام م شهیکار را هم نیا گرانیباز -شوند خوشحال شوند 

تماس  تن صدا ایبدن  نکه زبا دیکنند. توجه داشته باش یکه آنها واقعا احساس م یبه نحو گرید یها

 ."گرم" لبخند کیمتفاوت از  یدهد حالت عاطف ینشان م را "سرد"باز، نفوذ چشم  -با چشم 



 ایخورده  بیکند از آنکه فر یاستفاده م یشتریاز عضالت ب یقعلبخند وا کی. یلبخند واقع کی صیتشخ - 2

 ی)خوشه هاسفت  زین شیباال برود. اگر عضالت اطراف چشمها دیدهان و گونه اش با یمجبور است. گوشه ها

 است. یاز لبخند واقع یبنشانگر خو نیچشم( باشد، ا یرونیب یو چروک در اطراف گوشه ها نیچ

 یکنند تا احساسات واقع یم یممکن است به نظر واضح، اما مردم سع نیا . جدا کن یغم و اندوه را از شاد - 3

 خود دشوار است.  یخود به خود  یپنهان کنند. احساسات واقع ایکنترل و  یخود را با لبخند زدن در هنگام ناراحت

سر و  کیابرو )نزد یداخل یبردن گوشه ها باالبا  نیدهان( همراه است. همچن ی)کاهش گوشه ها یغم با نگران

 دهند. یاز چشم را پوشش م یشکسته و پراکنده پلک ها هستند که بخش ،یاضاف یصدا( همراه است. نکته ها

 یم جادیا یدر ارتباطند و عبارات چهره مشابه گریکدی. خشم و انزجار اغلب با بشناسید م و نفرت را خش - 4

 .میکن یخود را چروک م ینیب م،یناراحت هست ای ،یانکه ما نفرت، عصب یوقت کنند. 

 یم نییرا پا مانیابروها م،یهست یکه ما عصبان یهنگام باشد.  یزیچ ای ینسبت به کس تواندیخشم م 

 .میبند یو چشمانمان را م میکن یم سیرا خ مانیلب ها م،یآور

هر دو  رد،یگ یاحساسات مثبت را در نظر م یاست و شگفت یکه ترس منف یدر حال . ترس و تعجب صیتشخ - 5

اتفاق  رمنتظرهیغ یزیچ یشود. وقت یم "پرواز ایمبارزه "کند و باعث پاسخ  یرا فعال م کیسمپات یعصب ستمیس

اتفاق  نیکه ا یکند. هنگام یم کیما است تحر میاز مغز که خارج از کنترل مستق یبد، بخش ایافتد، چه خوب  یم

  شوند.  یتا چشمان ما گسترده م میلک ها را بکشافتد، ابروها و پ یم


