داد و ستد عاطفي
ثشاسبس طجقِثٌذي ضخصيت اص ديذگبُ اسيك فشٍم ،سٍاىضٌبس ثشجستة آلوبًي ضخصيت ثِ چٌذ دستِ تقسين هيضَد كِ
سبلن تشيي آًْب ضخصيت ثبسٍس يب سبصًذُ ًبم گشفتِ است .ضخصيت ثبسٍس يب سبصًذُ دس ثشاثش ضخصيت گيشًذُ قشاس هيگيشد كِ ثيطتش
دس پي ثْشُ ثشداسي ،سَدجَيي ٍ كست هٌبفغ هبدي ٍ هؼٌَي اص ديگشاى است .ايي ضخصيت ثيطتش اص آًچِ كِ هيثخطذ ،دسيبفت

هيكٌذ .ساّجشد ايي افشاد "ثِدست آٍسدى" است ،خَاُ اكتسبة هبدي ثبضذ خَاُ غيشهبدي هبًٌذ اطالػبت ،تَجِ ٍ هحجت .فشٍم ،ايي
افشاد سا ثِ لحبظ سٍاىضٌبختي سبلن ًويداًذ ٍ آًْب سا استثوبسگش خطبة هيكٌذ.

ضخصيت سبلن اص ًظش فشٍم كسي است كِ دٌّذُ ثبضذ؛ دادى هحجت ،تَجِ ،احتشامًَ ،اصش ٍ اطالػبت جضء ثخطصّبي هؼٌَي

ثِضوبس هي آيذ حتي ثخطيذى خطبي ديگشي ًيض اص صفبت ايي ضخصيت است .ايي افشاد اص ثخطيذى لزت هيثشًذ ٍ احسبس ًطبط

ٍ صًذُ ثَدى هيكٌٌذ .افشاد ثبسٍس ثي چطنداضت هيثخطٌذ ٍ دس هقبثل تَقغ ججشاى يب سپبسگضاسي ًذاسًذ.

الجتِ ايي كبس دضَاس است .كوتش كسي هيتَاًذ ثذٍى چطنداضت ٍ اًتظبس ثجخطذ ٍ اص ثخطيذى خَد لزت ثجشد .دسست هبًٌذ

خَسضيذ كِ پشتَ صًذگيثخص خَد سا ثذٍى رسُاي چطنداضت ٍ ثِ يكسبى ثِ ّوِ هيثخطذ .ضبيذ ثتَاى گفت ايي يكي اص
ٍيژگيّبي ثبسص افشادي است كِ دس جبدُ طاليي خَدضكَفبيي گبم ثشهيداًذ؛ اهب اييگًَِ ثَدى چٌذاى دضَاس ًيست ٍ حتي هوكي
است ثب ضخصيتّبي تبييذ طلت كِ صشفبً ثشاي تبييذ گشفتي اص ديگشاى ،سفتبسّبي هثجت داسًذ اضتجبُ ضًَذ.

توشيي  :1ثشا ي ضشٍع الصم است دس كٌبس ّش ًَع گشفتيً ،ثبس كشد .اص ًثبس تطكش يب قذسداًي ،تب اًجبم كبسي ثشاي ديگشي يب خَضحبل

كشدى كسي .دست كن ،هيتَاى ايي ضيَُ سا دس ثشاثش كسبًي ثِ كبس ثست كِ ًسجت ثِ هب ثخطٌذُ ثَدًذ .ثخطص ثِ ٍيژُ ًسجت ثِ

كسبًي الصم است كِ ثِ هب هْش هيٍسصًذ ٍ ػطق ًثبسهبى هيكٌٌذ .ثِ ايي تشتيت ،داد ٍ ستذ ػبطفي سا دس حبلت تؼبدل ًگبُ
هي داسين .هطوئي ثبضيذ سٍاثطي كِ دس آًْب يكي اص دٍ طشف ،فقط گيشًذُ ٍ ديگشي فقط دٌّذُ است ،دس ًْبيت هحكَم ثِ جذايي
است .ثْتشيي هٌبسجبت ،استجبطي است كِ تجبدل ػبطفي دس آى جشيبى داسد ٍ اصل آى ثٌب ثش داد ٍ ستذ ػبطفي است .اكٌَى ثِ

سٍاثط ًضديك خَد ثب ديگشاى ًگبّي ثيٌذاصيذ ،جضء كذام دستِ اص افشاد قشاس هيگيشيذ؟ دٌّذُ يب گيشًذُ؟ ثب چِ كسبًي داد ٍ ستذ

ػبطفي داسيذ؟ آًْب سا هقبيسِ كٌيذ.

توشيي ضوبسُ  :2دٍستبى ًضديك خَد سا دس ًظش ثگيشيذ .سٍاثط آًْب ثب ديگشاى ثش چِ اسبسي است ،گيشًذُ يب دٌّذُ؟ ساثطة آًْب ثب
ضوب چگًَِ است ،اص ايي سٍاثط چِ احسبسي داسيذ؟

پبسخ ثِ سَاالت ثبال ثِ ضوب كوك هيكٌذ تب ثِ جْتگيشي افشاد دس سٍاثط ثيي فشدي ٍ تبثيشي كِ ثش سٍي ديگشاى هيگزاسًذ پي

ثجشيذ.

(ثشگشفتِ اص ًطشيِ "پيبم هطبٍس" دفتش هطبٍسُ ٍ سالهت ٍصاست ػلَم ٍ هشكض هطبٍسُ داًطگبُ تْشاى  .سبل )1334

