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پويا نعمت اللهی
روزنامه نگار - دانشجوی دکتری ارتباطات 

رشته علوم ارتباطات اجتماعی را یکی از حوزه های نوپای علوم 
اجتماعی و انسانی به شمار می آورند. در ساده ترین تعریف این 
علم ذکر شده که »علوم ارتباطات به معنای سروسامان دادن 
به ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و مظاهر وجودی آن« است 
تا از این طریق وســایل ارتباطی و اطالع رسانی گسترده و 
پیچیده در شــکل های سنتی و قدیمی آن )نظیر مطبوعات 
و جرایــد و رادیو و تلویزیون( تا جلوه هــای نوین آن )مانند 
اینترنت و وب 2 و وب 3 و شبکه های جتماعی( را در خدمت 

اطالع رسانی و ارتباط بین انسان ها قرار دهد.
با آنکه هم اکنون علوم ارتباطات به عنوان یکی از حوزه های 
علوم انسانی به طور مستقل عمل می کند، نگاهی به سابقه  
نظریه های علوم ارتباطات به خوبی مشــخص می سازد که 
پیش گامان اصلی این علم، درواقع روان شناسان بوده اند. بعدها 
با بررسی ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و همچنین، مطالعه 
و تحقیــق در زمینه ارتباطات و انتقــال اطالعات و تالش 
در جهت بهبود سیســتم های ارتباطی و اطالعاتی موجود، 
رفته رفته این حوزه از علم، راه خود را گشود و در کسوت یک 

علم مستقل وجاهت یافت.
بنابرایــن، تعجب انگیز نخواهد بود کــه دامنه  تعامل علوم 
ارتباطات و روان شناسی در مرزهای یکدیگر قرار داشته باشد. 
در این مجال، مفهوم »تحلیل تراکنشی« و جنبه های مرتبط 

آن در علوم ارتباطات بررسی خواهد شد.
تحلیل تراکنشــی یکــی از تئوری های مــدرن قابل قبول  
روان شناســی است. این تئوری را اولین بار دکتر اریک برن2  
پایه گذاری و مفاهیم جدید را وارد دنیای روان شناســی کرد. 
مفاهیمــی مانند »کودک« و »بالغ« و »والد« هم اکنون هم 
به کرات در مباحث روان شناسی مورد استناد است. بعدها دامنه  
کاربرد این مفاهیم از حوزه  روان شناسی خارج شد و در سایر 
علوم نظیر مدیریت، اختالالت رفتاری، جرم شناسی و علوم 
ارتباطات نیز کاربردهای عملی فراوانی پیدا کرد. همچنین، 
در روان شناسی کلینیکال و تراپیکال )درمانی( و بررسی های 
مرتبط با »رفتار شناسی« هم می توان به این مدل تکیه کرد.

 ریشه های تحلیل تراکنشی 
در اوایل ســده  قبل فروید نظریه ای داد که طبق آن روح و 
روان انسان دارای ابعاد متفاوت و متعددی است3. هرکدام از 
ابنای بشــر در طول زندگی ارجاعاتی به بخش های مختلف 
روان  خود در قســمت ناخودآگاه یا همــان ضمیر ناخودآگاه  

دارند.4 
بعد از فروید، روان شناســان نظریه های زیادی را با تکیه بر 
مفهوم جرم اساسی5 مطرح کردند. بدین معنا که هر کدام از 
انسان ها چندین بخش یا »قسمت« شخصیتی دارند که بر 

رفتارهای آن ها در شرایط مختلف تأثیر می گذارد.
در ســال 1951 پنفیلد6 آزمایش هایی را شــروع و ثابت کرد 
کــه با تحریک الکتریکی یک بخش خاص از مغز )تمپورال 
کورتکس(، مغز می تواند خاطرات مشــخصی از گذشــته را 
بالفاصله بازخوانی7  کند و جالب اینکه احساس8 مربوط به آن 

خاطره را هم به یاد بیاورد.
این افراد کســانی بودند که در حالت نرمــال، این وقایع را 
از طریــق خاطره های متعارف9 خود به یــاد نمی آوردند. این 
آزمایش ها چندین ســال ادامه داشت و نتایج آن هم به دقت 

ثبت شد.
بنابراین، پنفیلد توانست ثابت کند که مغز انسان مثل یک نوار 

 والد 
والد درواقع »صدای اقتدار« است. عامل یادگیری و تلقی هایی 
از آنچه فرد در دوران جوانی یاد گرفته  اســت. همۀ افراد در 
شرایطی بزرگ شده اند که طیف گسترده ای از افراد بر آن ها 

تأثیر گذاشته اند )پدر و مادر، معلم، فامیل، همسایه و...(.
درحقیقت آن بازخوانی های فرد حاصل تراکنش وی با والدین 
خود بوده است. این تراکنش ها اغلب به اشکال زیر بوده است:

»چطور تونستی«، »تحت هیچ شرایطی«، »همیشه«، »یادت 
باشه«، »دروغ نگو«، »دزدی نکن« و امثال آن.

»والــد« یک فرد از وقایع بیرون از خانواده هم تأثیر پذیرفته 
که این تأثیرپذیری در تمام دوران رشدونمو فرد ادامه داشته 
است. نکته اینکه اقدام به تغییر ضمیر »والد« امر بسیار صعب 

و سختی است، اما شدنی است.

 کودک 
»کودک« به آن قســمت از ضمیر گفته می شود که وظیفه  
عکس العمل درونی و احســاس درونی فرد به وقایع خارجی 
را بر عهده دارد )یعنی شــنیدن، دیدن، حس کردن و شکل 

ظاهری پدیده ها(. 
هرگاه خشــم و ناامیدی و طوفان احساس بتواند بر دلیل و 
منطق و علم غلبه کند، این »کودک« است که کنترل فرد را 
در دست گرفته است. اینجا هم،  مانند مورد قبلی، امکان تغییر 

و تعویض وجود دارد، اما بسیار مشکل خواهد بود. 

 بالغ 
یعنــی توانایی فرد بــرای »تفکــر« و تعییــن اینکه چه 
»کنش هایی« بر اساس داده هایی که دریافت می کند، قابل 
اتخاذ است. به طور متعارف، بالغ درون فرد بعد از ده ماهگی 
شروع می کند به تکوین و شکل گیری. به یک معنای دیگر، 
بالغ نشان دهنده آن ضمیری است که »کودک« و »والد« را 

تا چه اندازه ای می توان به کنترل درآورد.
از این رو، اعتقاد بر این اســت که هرگاه شــخص بخواهد 
»والد« یا »کودک« را تغییر بدهد، بایســتی ابتدا »بالغ« را 

تغییر بدهد. 
با این اوصاف می توان این گونه تحلیل کرد که »والد« درواقع 
جنبه  مفهومی تفکر زندگی فرد و »کودک« نیز جنبه  مفهومی 

»احساس« در زندگی همان شخص است.
وقتی فرد در حال برقراری ارتباط اســت، درحقیقت یکی از 
اشکال ضمیر سه گانه  فوق را به خود گرفته  است. حس فرد 
در آن زمان تعیین خواهد کرد که در جلد کدام یک از این سه 
ضمیر فرو رود. در عین حال ممکن است یک دسته از عوامل 
باعث شــود که از یک ضمیر به ضمیر دیگری تغییر موضع  
بدهد. این تغییــر موضع20 هنگامی اتفاق می افتد که فرد در 

مقام »پاسخ21« قرار می گیرد.
هسته  تئوری برن بر این قاعده است که یک تراکنش مؤثر به 

معنای یک ارتباط موفق است. 

 حاالت مختلف تراکنش 
برن از دو شکل غالب از تراکنش ها یاد می کند.

شکل اول تحت عنوان »تراکنش مکمل22« است که طی آن، 
عماًل »ضمیر« دو سمت ارتباط مشابه یکدیگر هستند. مانند 
دو مصرف کننده  مواد مخدر که در حالت نشــئگی پیرامون 
ظرفیت مازاد خود در استفاده  بیشتر از مخدرها بحث می کنند. 
یا دو استاد دانشگاه که در مورد نتایج یافته های علمی در یک 

نگاهی به مفهوم تحلیل تراکنشی1  در حوزه  علوم ارتباطات 
ثبتی عمل می کند. در حالی که ممکن است شخص بخواهد 
برخی تجارب گذشــته را فراموش کند، اما مغز آن تجارب را 

ثبت و در خود ذخیره کرده است.
همچنین، ثابت شــد که همراه با هر واقعه، مغز افراد عماًل 
»احساس« مربوط به آن واقعه را ثبت و ضبط می کند؛ یعنی 
دو عامل »واقعه« و »احســاس مربوط به آن واقعه« به طور 
تفکیک ناپذیری با هم گره خورده اند. این بدان معناست که 
این امکان وجود دارد که شخص به طور همزمان دو وضعیت 
احساســی را تجربه کند )یعنی دو واقعه به همراه احســاس 
مربــوط به هرکدام(. بدین صورت کــه بیمارانی که »وقایع 
پنهان« را بازخوانــی می کنند، می توانند به طور همزمان در 
مورد هر دو احساس و واقعه، هم صحبت و هم آن را تجربه 

کنند.
بعدها مطالعات تکمیلی مشخص کرد که وقوع بازخوانی آن 
»تجارب پنهان«، »شــفاف« و »واضح« هستند، گویی که 

شخص االن در حال تجربه  آن است. 
بنابراین، مشــخص شد که ارتباط مشخصی بین »ذهن« و 
»بدن« وجود دارد. بدین شکل که یک اتصال، فی مابین جنبۀ 
»فیزیولوژیک« و جنبۀ »ســایکولوژیک« برقرار است. برای 
نمونه، مشــاهده شده که ترس سایکولوژیک از مار و عقرب 
می تواند باعث واکنش بیولوژیک تهوع ناشــی از دیدن مار 

شود.

 علوم ارتباطات و تحلیل تراکنشی:
اریک بــرن از دهه  1950 مطالعات  خود را آغاز کرد. عبارت 
تراکنش10 به معنای کمترین تعاملی اســت که ممکن است 
بیــن دو ارتباط گر اتفاق بیفتد؛ یعنی تراکنش به این مصداق 
است که »کاری برای تو کردم، تو هم جوابی به من دادی!«.

بــرن معتقد بود کــه ارتباطات کالمی )مخصوصــاً از نوع 
رودررو(11درواقع مرکز ارتباطات اجتماعی انســان است. این 
وضعیت در حــوزه  »روان پژوهی« با »ســایکو آنالیز« هم 
مصداق دارد؛ یعنی ارتباط کالمی، مرکز سایکو آنالیز اجتماعی 

هم هست.
وقتی دو نفر رو به روی هم قرار می گیرند، یکی از آن ها شروع 
به حرف زدن می کند و شــخص مقابل هم واکنش نشــان 
می دهد. برن بر این نکته تمرکز داشت که در فرایند تراکنشی، 
اتفاقات مشــخصی در روح و روان هــر دو طرف ارتباط رخ 
می دهد و اشــخاص تمایل پیدا می کنند که وارد یک بازی 

شوند.
مدل برن از »شــخصیت« شروع می شــود. شخصیتی که 
می تواند ســه وجه غالب را به خود بگیــرد که عبارت اند از 

»کودک«، »بالغ« و »والد«.
صحبــت نفر اول را تحت عنوان »محرک تراکنشــی12« و 
واکنــش نفر دوم را با عنوان »جواب تراکنشــی13« معرفی 

کرده اند.
شخصی که »محرک« را ارسال می کند، با عنوان »عامل14« 
شناســایی می شود و شــخصی هم که به آن محرک پاسخ 

می دهد، »پاسخ گو15« نامیده می شود.
اکنون »تحلیل تراکنشی«، درواقع روشی است برای آزمون 

این »تراکنش ها«. 
در ادامه، برن بر این ایده پافشــاری می کند که هر شخص 
متشــکل از سه »ســخصیت ضمیری16« اســت. مفاهیم 
»والد17«، »بالغ18« و »کودک19« درواقع اشــاره ای به همین 
ضمیرها هستند. اکنون سؤال این است که این »ضمیرها« 

دقیقاً به چه مفهومی اشاره دارند.



مقاله  پژوهشی جدید به بحث نشسته اند. در حالت اول، ضمایر 
کودک و در حالت دوم نیز ضمایر بالغ فعال شده اند. 

شــکل دوم با عنوان »تراکنش متقاطع23« شناخته می شود، 
بدیــن معنی که »ضمیر« دو ســمت ارتباط مانند همدیگر 
نیســت. برای مثال، رابطه  یک استاد دانشگاه با دانشجوی 
دوره  دکتری ابتدا در قالب »بالغ - بالغ« شــکل می گیرد، اما 
هنگامی که این دانشــجو به دلیل کوتاهی در انجام تکالیف 
درسی خود از سوی استادش مؤاخذه می شود، رابطه به شکل 

»والد - کودک« درمی آید.
به طور متعــارف، اگر »محرک« فرد از ســمت »والد« به 
»کودک« باشد، تراکنش به حالت متقاطع است. همچنین، 
گفته می شــود که هــرگاه تراکنش متقاطع اتفــاق بیفتد، 
ارتباط مؤثری خلق نخواهد شــد. بدین معنا که »عامل« و 
»پاســخ دهنده« باید در موقعیت متمم قرار بگیرند تا ارتباط 
به آرامی و با تأثیر مطلوب ادامه پیدا کند. از این روست که با 
استفاده از تحلیل تراکنشی می توان به علت قطع ارتباط میان 

افراد وقوف پیدا کرد. 
ضمایر سه گانه در رابطه های اجتماعی نیز کاربرد فراوان دارند. 
برن معتقد اســت که وقتی دو انسان روبه روی یکدیگر قرار 
می گیرند، به مثابه  آن اســت که انگار »دو شخصیت در سه 
بخش« روبه روی هم قرار دارند. هر شخص در هر حال یک 
جنبه از این ســه بخش را وارد رابطه می کند. لذا، منطقاً در 
ساده ترین شکل می توان شش رابطه اجتماعی را تعریف کرد 
که عبارت اند از: »کودک-کودک«، »بالغ-کودک«، »بالغ-

بالغ«، »والد-کودک«، »بالغ-والد« و »والد-والد«.

 ویژگی های ضمایر سه گانه 
هرکدام از ســه ضمیر مورد نظر واجد یک سری ویژگی های 
اختصاصی هم هستند که در دو بخش »ارتباطات فیزیکی« و 

»ارتباطات کالمی« طبقه بندی می شوند. از این جمله:
  ویژگی های والد:

الف( فیزیکی: مانند بی شکیبایی، خشم، روی آوردن به زبان 
بدن )مانند اشاره با انگشت یا ژست رئیس مابانه(، 

ب( کالمی: مانند عباراتی نظیر هرگز، همیشه، یک بار برای 
همیشه دارم می گم، کلمات دال بر قضاوت و مقایسه، کلمات 

انتقادی.
  ویژگی های کودک:

الف( فیزیکی: مانند بیان حاالت حاکی از ناراحتی، ناامیدی، 
کج خلقی، دندان قروچه، چرخاندن و بازی با مردمک چشم، 
باال انداختن شانه، ســخنان نیشدار، خنده های عصبی، جلو 
دهان را با دســت گرفتن، باال بردن دســت برای صحبت، 

لولیدن و پیچ و تاب خوردن،
ب( کالمی: شامل »دوســت دارم«، »می خوامش«، »مهم 
نیست«، »اوه نه«، »دوباره نه«، »هیچ وقت اوضاع به کام من 
نیست«، »بدترین روز زندگی من بود« و درکل کلمات دال 

بر تحت تأثیر قرار دادن.
  ویژگی های بالغ:

الــف( فیزیکی: بذل توجه، اظهار تمایــل بدون هیچ گونه 
تهدید، 

ب( کالمی: چرا، چگونه، چه کســی، چی، کجا، چه موقع، 
چقدر، کلمات حاکی از منطق )شــامل کلماتی مانند درس، 
غلط، شــاید، ممکن است، فکر کنم، من این جور تشخیص 

می دهم، من معتقدم که، به عقیده  من و امثال این ها(.

 اریک برن و »بازی ها« در حوزه  ارتباطات
شــهرت اصلی اریک برن به دلیل کتاب »بازی ها« اســت 
)برخالف آنچه در افواه عام ذکر شــده، عنوان اصلی کتاب 
»بازی هایی که مردم می کنند24« اســت( که در سال 1964 

منتشر شد.
بــرن در این کتاب ذکر می کند که »بازی ها« عبارت از یک 
رشته مراوداتی هستند که بین افراد با هدف برقراری ارتباط 
به کار می روند. تمام اعمال متقابل انسان ها طبق بازی های 
مرســوم و آدابی که از دل این بازی ها بیــرون آمده، انجام 
می شــود و اصواًل می توان گفت تمام رفتارهای اجتماعی و 
گاهی خصوصی انسان ها بازی است. به بیان دیگر می توان 
این گونه تعبیر کرد کــه بازی ها درواقع دوره های کوتاهی از 
تعامل هســتند که شخص سعی می کند دیگری را به بازی 
بگیرد تا اهداف موردنظر خود را پیش ببرد. هدف از بازی آن 
اســت که طرف قربانی، احساس بی لیاقتی و حماقت کند و 
شخص قربانی کننده از شور و هیجان ایجاد شده لذت ببرد. 

تخصص اریک برن ارتباطات میان فردی است. اولین بار او 
بود که متوجه شد انسان ها، به رغم تمام ادعاهای شان، دست 
به بازی هایی می زنند که به جای ایجاد صمیمیت، در غالب 
اوقات، قاتل صمیمیت اســت. طبق تعریف برن، بازی یک 
رشته تبادل نهفته بین دو نفر است که عالوه بر معنای آشکار، 
معنایی پنهــان نیز دارد و می تواند پیامدهــای روانی، مانند 

احساس گناه، افسردگی یا خشم به دنبال داشته باشد. 

  نتیجه گیری
تمرکز تحلیل تراکنشــی بر روی ارتباطــات بینافردی25 و 
رمزگان هایی اســت که در آن ارتباطات اســتفاده می شود. 
تحلیل گر ارتباطات باید همواره به یاد داشــته باشــد که در 
»جابه جایی های ضمیری«، کلمه ها فقط بخشی از این فرایند 
را انجــام می دهند؛ یعنی برای آنالیز تراکنش ها باید دو الزام 

خاص را محقق کرد.
الزام اول اینکه »آنچه را گفته یا ارائه شــده است، مالحظه 
کرد« و الزام دوم اینکه »آنچه را گفته یا ارائه شــده اســت، 

حس کرد«.
این ها درواقع اشــاره به تأثیر کالم است. اگر کل تراکنش ها 
را معادل صد واحد بگیریم، حــدود هفت واحد آن از طریق 
کلمات، حدود 38 درصد از طریق »پیرا زبان26« و معادل 55 

درصد هم از طریق حالت چهره27 منتقل می شود.
ذکر این نکته الزم اســت که هیچ قاعده مندی مشخص و 
مدونی برای اینکه از چه طریقــی می توان تأثیرگذاری این 
ضمیرها را افزایش داد، در اختیار نیست. اما، بهترین موقعیت 

تعادلی، همانا موقعیت »بالغ - بالغ« است.
از ســوی دیگر، تحلیل تراکنشــی درواقع یک »زبان« در 
»زبان« دیگر اســت؛ یعنی زبانی با معنای واقعی، احساس 
واقعی و محرک واقعی اســت. از طریق تحلیل تراکنشــی 
می توان چند راهکار کاربردی در حوزه های مختلف اجتماعی 
تعریف کرد، زیرا این روش تحلیلی درواقع تحلیل گر را قادر 
می سازد که آنچه را در حال انجام است، بهتر درک کند و او 
را قادر می سازد که به اشخاص دخیل در رابطه حق انتخاب 

بدهد. 
از ســوی دیگر، فرد می تواند امکان قرار گرفتن در موقعیت 
ضمیرهــای گوناگون را پیدا کنــد و از این طریق به تقویت 
فراگرد ارتباطــات و افزایش تأثیرپذیری آن اقدام کند، آن را 
توسعه دهد و از نظر کیفی هم به شکل مطلوب تری درآورد.

درواقع، تحلیل تراکنشی یک »مدل« است. این مدل به طور 
اختصاصی در ســه حوزه از روان شناسی و ارتباطات کاربرد 
دارد. کاربرد اول در تئوری های شــخصیتی، کاربرد دوم در 
مدل های ارتباطی و کاربرد سوم هم مطالعه  الگوهای تکراری 

رفتاری است. 
هرچند برن در دهه  1970 فوت کرد، میراث او توسعه زیادی 
یافت و به طــور اختصاصی این »ســه ضمیر« به »هفت 

ضمیر« ارتقا پیدا کرد.

محققانی به نــام واگنر، جوینز و مانتیــن28  در دهه  1980 
»کودک« و »والد« را به چند قســمت تقســیم کردند که 

هرکدام از آن ها برای خود جنبه های مثبت و منفی داشتند.
برای مثال »والد« به دو »وجه« تقسیم شد، به این شکل:

بخش اول والد شــامل وجه »پرورش و رشد« تحت دو زیر 
مجموعه:

»پرورش« با بار مثبت  
 پرورش 

»لوس کردن و لوس شدن« با بار منفی  

و بخش »کنترلی« شامل باز هم دو بخش به این شکل:
1- »ساخت« با بار مثبت  

کنترل 
2- »نقد و انتقاد« با بار منفی   

همچنین »کودک« نیز به شــکل ذیل درآمد و به دو بخش 
تقسیم شد:

     تعاون و همکاری با بار مثبت
وجه تطبیقی 

     مقاومت و اصرار با بار منفی

     خودانگیزشی با بار مثبت
وجه رها 

     نابالغی با بار منفی 

در آخر »بالغ« نیز همان یک هویت باقی ماند. اما، عملکرد 
او تحت عنوان »عملکرد حســاب دهی29« بر روی »والد« و 

»کودک« شناخته می شود.
یعنی از ســه ضمیر هم اکنون »هفت ضمیر« تعریف شده 
اســت. هرچند در مدل قدیم تر بهترین موقعیت همانا »بالغ 
- بالغ« بوده، در این مدل جدید گفته می شــود که بهترین 
موقعیت آن اســت که وجوه دارای »بــار مثبت« در مقابل 
همدیگر قرار بگیرند. کسی که »محرک« را تولید می کند و 
همچنین کسی که »پاسخ گو« است، می تواند هرکدام از این 

ضمایر هفت گانه باشد. 

  پی نویس:

1- Transactional analysis
2- Eric Berne 1970-1910
3- عبارت multi faceted در این مورد از سوی فروید به کار رفته است.
4- sub – conscious
5- essential conviction
6- Wilder Penfield
7- Play back
8- feeling
9- conventional memories
10- transaction
11- face to face
12- transaction stimulus
13- transactional response 
14- agent 
15- respondent 
16- ego
17- parent
18- adult
19- child
20- shift
21- respond
22- complementary
23- crossed
24- Games People Play
25- Interpersonal communication
26- Para language
27- facial 
28- Wagner, Joines and Mountain
29- accounting function




