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اهىاى ًذارد اًساى چیسی را احساس وٌذ لثل از ایٌىِ تِ آى . احساسات تا داًص ٍ آگاّی ارتثاط ًسدیه دارد   
احساس رضایت از خَد . اًذ ّا ٍ تٌفس تجرتِ ّن ًاهیذُ تذى از آگاّی( تفسیر)احساسات راتجرتِ . پیذا وٌذ( ضٌاخت)علن

ای است وِ اًساى ترای اداهِ فعالیت ٍ وسة  ٍ تجرتِ ای همذس ٍ ضغل خَد ٍ تِ عَر ولی احساس رضایت ولوِ
ّا ٍ  احساسات تِ ّر دلیلی ًیرٍی لَی ٍ تازدارًذُ یا ٍاداراًذُ در پطت اغلة اختالف. تجارب جذیذ تِ آى ًیاز دارد

 احساساتی ًظیر .در رفتار است  در لغت تِ هعٌای اًرشی هتحرن  ولوِ احساسات. ّا در دًیای اهرٍز است درگیری
دارد ٍ یا از  ٍ خرٍش ٍا هی( اًگیسش)عطك ٍرزیذى، ویٌِ ٍرزیذى، ضادی، غن، غضة، خطن ٍ تٌفر اًساى را تِ حروت 

 .دارد آى تاز هی

ّا تاّن ّواٌّگ است اًساى احساس تیطتری ًسثت تِ عطك،  زهاًی وِ ارزش. ّا آهیختِ است احساسات تا ارزش   
ّا تاّن ّواٌّگ ًیست احساس خطن،  ًی دارد ٍ ترعىس زهاًی وِ ارزشهحثت، تَجِ تِ دیگراى،لذرضٌاسی ٍ هْرتا

احساس اًساى تا سرعت تیطتری . دّذ ترس، هیل تِ صذهِ زدى تِ دیگراى، تسّىاری، ٍخالف تِ اًساى دست هی
ّای هثثت ًِ تٌْا سغحی ًگری ٍ  وٌذ ٍلی تحریه ٍ تمَیت احساسات عوَهی تا ارزش ًسثت تِ فىر اٍ حروت هی

گرائی درهردم ًیست تلىِ هاًع ترٍز عَالة ًاخَضایٌذ رفتاری ًسثت تِ یىذیگر تا غلثِ احتوالی احساسات  ت رٌّیتمَی
از ًظر رٍاًطٌاسی احساس تعلك، احترام، تفاٍت، ترس ٍ سراًجام احترام آهیختِ تِ ترس یا عطك ٍ . هٌفی تر رفتار است

. تَاًذ هَجة سازًذگی یا ضىست سازهاى ضَد یىذیگر هیدٍستی ٍ در یه جولِ احساس تاعٌی اعضای سازهاى تِ 
خغر تائیذ ًطذى تِ ٍسیلِ دیگراى تسیار دردًان است ٍ تِ عَر حتن . هَجة گردّوایی اعضا یا پراوٌذگی آًْا ضَد

احساسات هرتثظ اجتواعی ًظیر، تحت تاثیر لرار گرفتي، خجالت وطیذى، احساس تمصیر وردى هروس تَجِ تسیاری از 

ایي عَاهل هَجة خَد ضىَفائی، اًگیسش ٍ خَد وٌترلی درسازهاى است ٍ تذٍى آًْا سازهاى . اى سازهاًی استواروي
اگر ها . وٌترل اجتواعی احساسات تِ خصَظ از ًظر اخاللی اّویت تسیاری دارد. تَاًذ تِ فعالیت خَد اداهِ دّذ ًوی

ساس تمصیر، چِ تا احساس عطك ٍ چِ تا احساس ًتَاًین احساس وٌین یا ًطاى دّین وِ احساس دارین چِ تا اح
افتذ ایي است وِ یه فرٌّگ  آى چِ در ایي هَارد اتفاق هی. خجالت اصَل اخاللی در سازهاى فرٍ خَاّذ پاضیذ

ترًذ  سازهاًی هرهَز ٍ لَی یا خردُ فرٌّگ لَی ٍ هرهَز ٍ هردم هرهَز آى چٌاى لَاعذ اخاللی را در سازهاى از تیي هی
 .ضَد سازًذ وِ رفتارّای سَء ٍ ترٍیج آًْا هَجة لغَ ترتیثات اصَلی سازهاى هی سازهاى تیگاًِ هی ٍ ًسثت تِ
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