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 متقابل و گسترش تحلیل رفتار) 1910-1970(دکتراریک برن 

نظریه اش را  1958در سال  او. داشت ابتدا تحت تعلیمات روان تحلیل گري فروید قرار اریک برن روان پزشک آمریکایی در
را ابداع کرد که بعدها به  "لتحلیل رفتارمتقاب"براساس تجارب کلینیکی خود ارائه کرد و بدین ترتیب اصطالح معروف 

T.A. اجتماعی سان  - این زمینه برگزار کرد، سمینار روان پزشکی سپس نخستین سمینار خود را در. شهرت یافت
سپس این فصل نامه به صورت نشریه اي تحت . متقابل را ارائه کرد فصل نامه تحلیل رفتار 1962درسال . فرانسیسکو

را  سمینار   وي نام1964سال  در. یافت انتشار 1971سال  در TAJ (Transactional Analysis Journal) عنوان
خبرنامه هایی  TAJ متقابل عالوه بر مجله بنیاد بین المللی تحلیل رفتار. تغییرداد"متقابل  بنیاد بین المللی تحلیل رفتار"به 

ود در زمینه تحلیل رفتار متقابل را در ریک برن ایده اصلی خا .می کند براي اعضاي خود چاپ "نمایشنامه"را تحت عنوان 
  .شناسیم ها از اریک برن می مطرح کرد که در فارسی آن را به عنوان کتاب بازي Games People Play کتاب

 .به عنوان یک نظریه آسیب شناسی روانی و تبیین راه حل براي آن خودنمایی می کند )تحلیل تبادلی( متقابل تحلیل رفتار
که اریک برن همیشه از تفاوت نظریه خود با نظریات فروید سخن می  با این. ریشه در روانکاوي دارد ابلمتق تحلیل رفتار

امروزه تحلیل  .گفت ، اما اصول اساسی ناهوشیار و تأثیرات عمیق دوران کودکی را از مکتب روانکاوي به ارث برده است
نیز مورد » کشورها«و » ها دولت«و حتی » برندها«، »انهاسازم ، بلکه در مورد»ها انسان«رفتار متقابل، نه فقط در مورد 

 .گیرد استفاده قرار می

 اي بر تحلیل رفتار متقابل مقدمه

شناسی است که توسط دکتر اریک برن ارایه گردید و به لحاظ کاربرد آن در حل  تحلیل رفتار متقابل یک تئوري روان
کاوي، گروه  هاي مشاوره، روان سی قرار گرفته و تدریجاً در زمینهشنا مشکالت احساسی و رفتاري، مورد قبول جامعه روان

ابهام و . هاي جدیدي ارایه نموده و گسترش پیدا کرده است شناسی، توسعه سازمانی و آموزش، نظریه درمانی، مدیریت، جامعه
د تا تحلیل رفتار هاي روان درمانی باعث ش پیچیدگی در مفاهیم، تخصصی بودن و زمان طوالنی درمان در دیگر روش

به همین جهت تحلیل . هاي روان درمانی قدیمی گردید هاي ساده سریعاً جایگزین روش متقابل با مفاهیم اساسی و واژه
نمودند کاربرد عملی پیدا کرد و  ها حضور داشته و با یکدیگر ایجاد رابطه می رفتار متقابل عمومیت یافته و هر جا که انسان

باشد که در آن از به کار بردن  تحلیل رفتار یک مکتب علمی کاربردي می. گرفت حل مشکالت قرارابزاري براي تغییر و 
ها را مشاهده و تجربه  توان آن اند که به راحتی می مفاهیم پیچیده اجتناب شده است و نظریات آن به صورتی مطرح شده

 .نمود

ارتباطی است، در   یک نظریه تحلیل رفتار متقابل ؛ ه می دهدتحلیل رفتار متقابل به ما تصویري از ساختار روانی مردم ارائ  
 هم چنین تحلیل رفتار متقابل؛ که مردم چگونه ارتباط برقرار می کنند و چرا ارتباطات به شکست منجر می شوند مورد این

مفهوم نمایشنامه ، تحلیل رفتار متقابلدر  .می شود و خودشناسی )فرزندپروري( رشد کودك سبب درك بهتر ما از



ما دارند، چگونه تصمیمات ما تشریح می کند که چگونه الگوهاي زندگی امروزه ما ریشه درکودکی   (life script)زندگی
  .تاثیر بگذارد -که پیامدهاي دردناکی را درپی دارد -ما روي رفتار آینده بر دردوره کودکی ممکن است در

 فلسفه تحلیل رفتارمتقابل

  (I’m OK, You're OK) شاهزاده خانم ها ما همه خوب آفریده شده ایم، مثل شاهزاده ها یا  •
 .مگر در صورت صدمات مغزي شدید ،به فکرکردن هستیم همه ما قادر •
 .است مردم براي سرنوشت خود تصمیم می گیرند و این تصمیمات قابل تغییر •

 موارد کاربرد

آن در  ازنظرحرفه اي می توان گفت که موارد کاربرد  .یکدیگر تعامل دارند کاربرد دارد متقابل هرجا که افراد با تحلیل رفتار
 .تحول سازمانی ،مشاوره، تعلیم و تربیت ،کلینیکی/یروان درمان :چهارحوزه زیر می باشد

 هاي کلیدي ایده

 من خوبم تو خوبی

تحلیل رفتار متقابل  :دهد شاید معروفترین عبارتی است که هدف تحلیل رفتار متقابل را نشان می "من خوبم تو خوبی"
 .و رشد و رفتار سالم آورد و قابل تغییر ها را اساساً خوب به حساب می انسان

 االت منح

. ها را قابل فهم کرد اریک برن با فهمیدن اینکه شخصیت انسان از سه حالت تشکیل شده رفتارهاي پیچیده بین انسان
 .تجارب است که با الگوهاي رفتاري مشابه همخوانی دارد حاالت من یک الگوي منسجم از احساسات و

سه . دهیم ها واکنش نشان می ت که ما با استفاده از آنهر حالت یک مجموعه کامل از احساسات و فکرها و رفتارهایی اس 
ها به  این مفهوم. دهند تحلیل رفتار متقابل را تشکیل می نظریه ها پایه حالت والد و بالغ و کودك و فعل و انفعال بین آن

 .اند هاي مشاوره روان درمانی و تحصیل راه پیدا کرده خیلی از زمینه

 والد

 و رفتارهایی است که از والدین یا جانشین آن ها ، تعصبات ها، ارزش حالت نفسانی والد مجموعه اي از احساسات، گرایش
از کارهایی )درون اندازي(و احساسات انسان است که به دلیل تقلید ناخودآگاه قسمتی از رفتارها، افکار  .ها فراگرفته می شود



و والد ) مثبت و منفی(والد از دو قسمت والد کنترل کننده . ها است دادند و یا برداشت ما از رفتار آن که پدر و مادر انجام می
  .تشکیل شده است) مثبت و منفی(حمایتگر مهربان 

 بالغ

 به واقعیت اینجا و اکنون است که پاسخ مستقیمی رفتـارهایی است ا وه بالغ آن دسته از احسـاسات، گرایشحالت نفسانی 
مثالً اگر ما در حال رانندگی قوانین راهنمایی و . شود بصورت مکانی و زمانی است را شامل می قسمتی از رفتارها که.

. ایم کنیم یعنی شرایط زمان و مکان را دریافت و بر اساس آن تصمیم به درست رانندگی کردن گرفته رانندگی را رعایت می
تقویت بالغ . است و پاسخ ما به اتفاقات حال حاضر است یا همان افکار و احساسات انسان است که شبیه پردازش کامپیوتري

  .یکی از اهداف تحلیل رفتار متقابل است

 کودك

بازمانده از گذشته فرد بخصوص از دوره کودکی  رفتـارهاي ها و ك احساسات قدیـمی، عـواطف، گرایشحالت نفسانی کود
مثالً کسی  . قسمتی از رفتارها، افکار و احساسات انسان است که تکرار دوران کودکی است .آن است و تصمیمات مربوط به

بیل طبیعی، منزوي، کودك به چند قسمت از ق .دهد گیرد با یک لبخند درخشان پاسخ می که نتیجه خوبی در کارش می
 .شود تربیت شده و پرخاشگر تقسیم می

 مدل کنشی حاالت خود

، کودك (RC)، کودك طغیانگر(A) ، بالغ(NP)، والد نوازشگر(CP)اشکال کنشی حاالت خود عبارتند از والد انتقادگر
 (FC).، کودك آزاد(AC)سازگار

حق به جـانب، اخالق گرا،  "شههمی"ناامید، آزرده،  راديود را بصورت افخ افراد  (Critical Parent)انتقادگر والد در
 اما والد ؛نددهایش می نم ر و تحقیرکنندهانه، کنترل کننده، انتقادگرئیس مآب  نش،اب مارب اوت کننده،قض

نشان ... کننده و دار، حمایتگر، نوازشگر، متوجه، مشوق، دركردي دوستالب فدرق خود را  (Nurturing parent)نوازشگر
 .می دهد

لگرداده ها، نـظم دهنده اطالعات، بین، تحلی ما فردي منعطف، عالقمند، با اعتماد، حقیقت  (Adult)غالت بالدرح
  .هستیم کننده عبارات منطقی و به دوراز عکس العمل ها و قضاوت هاي یک جانبه ماالت، ارائهدرنـظرگیرنده احت

کودك . شاکی یا سرکش، نافرمان، بدخلق، که همواره کسل و پریشان است  (Rebellious Child) کودك طغیانگر
راضی کردن دیگران، زخم که درنقش فردي مطیع، مفعول، وفادار، دوري گزین، در فکر  (Adapted Child)سازگار

 .ظاهر می شود خورده، بدعنق و کسالت بار



ژي، سرگرم کننده، خودجوش و  خود هستیم فردي کنجکاو، پرانر(Free Child) وقتی درحالت نفسانی کودك آزاد
 .هیجان انگیز می شویم و خشم، ناراحتی و ترس خود را بدون مانع ابراز می داریم

 آلودگی

آلودگی وقتی اتفاق می افتد که . وي حالت نفسانی والد یا کودك به مرزهاي حالت نفسانی بالغ استآلودگی به معناي پیشر
 .قدرت تفکر و فرآیند پردازش خود تا حداکثر توان آن بهره نبرد بالغ عقاید بی اساس والد یا کودك را باور کند و از

 آلودگی دوطرفه                        بالغ آلوده به کودك                    بالغ آلوده به والد   

 طرد

به حالتی گفته می شود که یک یا بیش از یک حالت نفسانی درفرد به کلی خاموش یا مسدود شود و شخص تنها از یک 
 .به این پدیده طرد گفته می شود. حالت نفسانی خود واکنش نشان دهد) حداکثر دو(

            بالغ طرد شده                                والد طرد شده                           کودك طرد شده

این اساس یک . ارتباط متقابل از یک محرك ارتباطی و یک پاسخ ارتباطی تشکیل شده است: تعریف ارتباط متقابل
رفتارهاي متقابل به  .کالمی، غیرکالمی یا هردو باشند حرك و پاسخ می توانندم .گفتگوي اجتماعی یا ارتباط است

مثالً سالم کردن، یا دراز کردن دست . رود ها از طرف مقابل انتظار پاسخ می شوند که در پی آن هاي انسانی گفته می کنش
طرف  "خود"این پاسخ بستگی به حالت . رود براي دست دادن یک رفتار متقابل است، چون که از طرف انتظار پاسخ می

پرسی گرم و  تواند از یک جواب سالم کوتاه تا یک احوال پاسخ فرد می -یعنی سالم کردن-در این مورد خاص . متقابل دارد
 .درازمدت متغیر باشد

توان رفتارهاي بعدي او  کند می با دیگري رفتار می "خود"در تحلیل رفتارهاي متقابل با تشخیص این که فرد با کدام حالت 
 .توان کیفیت و تاثیر ارتباطات افراد را بهبود داد با به صحنه آگاه آوردن این تشخیص می. ی کردرا پیش بین

 :به طور کلی سه نوع ارتباط وجود دارد :انواع ارتباط

پیام . می دهد   دراین نوع ارتباط بردارها موازي بوده و همان حالت نفسانی که پیام را دریافت کرده، پاسخ: رابطه مکمل
 .شخص مقابل باشد یک ازحاالت نفسانی در حاالت نفسانی فرد به هر ند از هر یک ازمی توا

دریافت کرده  آن حالت نفسانی نیست که پیام را وقتی بردارهاي رفتار موازي نباشند یا زمانی که پاسخ از: رابطه متقاطع
 .است



 اما در) درسطح اجتماعی(ی فرستد وقتی که به نظر می آید شخص از حالت نفسانی خاصی پیام مشخصی م: رابطه پنهان
 .شناختی، پیام را از حالت نفسانی دیگري ارسال می کند واقع و بطور پنهان و در سطح روان

 رابطه متقاطع                                                              رابطه مکمل     

 رابطه پنهان زاویه دار                                              رابطه پنهان دو پهلو   

 ها نوازش

نوازش ها نیاز به محرك و نیاز به شناخته شدن را در ما   .شناخته شدن است   یک نوازش در واقع واحدي از :تعریف نوازش
د شناخت چگونگی ر. براي زنده ماندن و رشد کردن نیاز دارند   ها به نوازش اریک برن مشاهده کرد که انسان .ارضا می کنند
  .هاي کار در تحلیل رفتار متقابل است ترین زمینه ها از قوي هاي مثبت و منفی بین انسان و بدل نوازش

 :ها انواع نوازش

 کالمی یا غیرکالمی •
 مثبت یا منفی •
 شرطی یا غیرشرطی •

ثبت به هاي م نوازش. هیچ ارتباطی بدون نوازش هاي غیرکالمی ممکن نیست. ارتباط متقابل نوعی مبادله نوازش ها است
که نوازش هاي منفی به ما احساس غیر خوب به خودمان یا  دیگران می دهند، درحالی ما احساس خوب نسبت به خودمان و

اگرنوازش ": شود نوازش منفی بهتر از این است که هیچ نوازشی نگیریم در این مورد گفته می. دیگران یا هر دو را می دهند
 ."دنبال اردنگی می گردیم ،نگیریم

که نوازش هاي غیرشرطی تنها به خاطر بودن فرد به  درحالی ؛به شرط انجام کاري به فرد داده می شود هاي شرطی نوازش
اصال از شیوه خیاطی ات (، منفی شرطی )چه نقاشی خوبی(مثبت شرطی  :نوازش هاي شرطی دو نوع دارند. داده می شود او

 .)متنفرم وت از(و منفی غیر شرطی ) تو فوق العاده اي(مثبت غیرشرطی    :دو نوع دارندنوازش هاي غیر شرطی ). خوشم نیامد
 .، چه مثبت چه منفیرا تقویت می کند نوازش رفتار

کلود اشتاینر، که یکی ازهمکاران برن بود معتقد است که ما نیزمانند کودکان با قوانین محدودکننده  :اقتصاد نوازش
 این موهومات قدرتمند را حتی در. وغینی از نوازش ها را بوجود می آوریمدر کودکی اقتصاد در. نوازش شرطی شده ایم

 .چنین می گوید که ما با دنبال کردن این قوانین خود را در رنج قرار می دهیم او هم. ذهن خود نگه می داریم بزرگسالی در

ازشون "ه می گوید پاسخ به پیامی است ک این در. (نوازش نکن حتی وقتی می توانی این کار را بکنی دیگران را •
 )"میخوان نه بیشتر تعریف نکن اگر



اگر بگم که نیاز به محبت و نوازش دارم دیگه رو من حساب نمی ". (نوازش نخواه حتی وقتی که بهش نیازداري •
 )"کنن

 )"واقعا مهم نیست". (نوازش مثبت نگیر حتی وقتی آن را می خواهی •
 )"گر مردم اینو میگن حتما درستها". (نوازش منفی را وقتی که نمی خواهی هم رد نکن •
 )"گرنه، خیلی پرمدعایی نکن و به خودت افتخار". (به خودت نوازش نده •

بنابراین ما . والدین این کار را می کنند تا کودك را کنترل کنند و به او در ازاي برآورده شدن تقاضاهایشان نوازش بدهند
ي بدست آوردن مجدد آگاهی، خودانگیختگی و صمیمیت مان نیاز برا .قسمت عمده زندگیمان را در فقر نوازش می گذرانیم

 .کنار بگذاریم  داریم این محدودیت ها را

 ساختاربندي زمان 

می برند را به شرح ذیل ارائه  دادن به زمان در زندگی بکار شش شیوه اي که مردم براي ساختارو تامس هریس برن اریک 
 .است یکی از مهمترین اهداف ساختاردادن به زمان، گرفتن نوازش. کرد

شخص . وقتی کسی کناره گیري می کند هیچ نوازشی رد و بدل نمی شود  .هیچ کاري نکردن :کناره گیري •
 .ما ممکن است فقط ازخود نوازش بگیریم. ممکن است خود را بصورت ذهنی یا فیزیکی کنار بکشد

هستند که حداقل  مراسم و مناسک فرآیند و رفتارهاي تکرارشده اي  .روابط اجتماعی آشنا :مراسم و مناسک •
هایی هستند که شدت  این ها نوازش. نامیده می شوند نصیب ما می کنند "هاي نگهدارنده نوازش "نوازش را که 

 .تبادل انرژي درآن ها کم است، مثل سالم و احوالپرسی
درحین وقت گذرانی مردم با یکدیگر تعامل دارند و اغلب موضوع صحبت،   .صحبت بدون عمل :وقت گذرانی •

تبادل انرژي دروقت . ثالث و یا موضوع جالب مشترکی نظیر آب و هوا، سیاست، کتاب یا غیره می باشدشخص 
وقت گذرانی به ما کمک می کند تا شریک زندگی، . گذرانی متوسط است ولی بسیار بیشتر از مناسک می باشد

 .دوستان و همکاران آینده خود را شناسایی کنیم
مدار هستند، مثل شغل، حضور در برنامه هاي  -فعالیت ها هدف .ک نتیجههدایت انرژي به سمت ی :فعالیت •

میزان تبادل . درفعالیت ها میزان نوازش بسیار زیاد است که می تواند مثبت یا منفی باشد. رشد شخصی و غیره
 .انرژي در فعالیت ها از متوسط تا زیاد تغییر می کند

شناختی است که ما  هاي روان دربازي .شناختی ندسته اي از روابط متقابل پنهان حاوي منافع روا :ها بازي •
ها  بازي. مردم و شرایط را ناخودآگاه به نفع خود کنترل می کنیم ، تا میزان باالیی از انرژي منفی را دریافت کنیم

 .تکراري هستند
شرط  این شرایط است که ما بدون قید و در  .نابراز احساسات و نیازهاي پنهان بدون سانسورکرد :صمیمیت •

با این وجود که ما در صمیمیت نهایت نوازش را دریافت می کنیم، که . دیگران را آن گونه که هستند می پذیریم
 .هاي منفی بدنبال داشته باشد اغلب مطبوع و انرژي بخش می باشند، گاهی صمیمیت نیز می تواند نوازش



 هاي زندگی وضعیت

اما بعد در طی فرآیند رشد تبدیل به قورباغه و یا وزغ می . اد برن همه شاهزاده و شاهزاده خانم به دنیا می آینداساس اعتق بر
شناختی است که فرد نسبت به خود، دیگران و زندگی اتخاذ می کند و  وضعیت هاي زندگی به معناي احساسات روان! شوند

براساس تجربیات فرد و پیام هایی که کودك با او . گی می باشدمشخص کننده گرایش هاي فرد و دریافت هاي او از زند
ها وضعیت هاي  روبرو می شود، هرکودکی یکی از چهار موقعیت زیر را تحت شرایط تنش زا اتخاذ می کند که به آن

 .اساسی زندگی گفته می شود

افرادي دراین . است این وضعیت بالقوه سالم. ما همه دراین وضعیت به دنیا می آییم: تو خوبی - من خوبم •
حتی وقتی با شکست روبرو می شوند دوباره بلند شده و . وضعیت واقع بین بوده و از کاستی هاي خود نمی ترسند

 (Get–on–with). به پیش می روند
احساس غالب . افرادي دراین وضعیت احساس می کنند قربانی شرایط هستند: تو خوب نیستی - من خوبم •

دوران کودکی صرفا  این افراد در. بخاطر شکست ها و اشتباهاتشان مالمت می کنند ها دیگران را آن.خشم است
 (Get–Rid–of). مشروط نوازش شده اند

. مقایسه با دیگران احساس حقارت و ضعف می کنند افرادي در این وضعیت در: خوبی تو -من خوب نیستم •
–Get) .و غم و اندوه است احساس غالب افسردگی. بدبین ها خجول و کناره گیرند و اغلب منفی و آن

Away–From) 
افرادي دراین وضعیت عالقه خود را به . موقعیت افسردگی و پوچی: خوب نیستی تو -من خوب نیستم •

ها  گاه ازآنچشان هی شده اند و یا والدین ها ازطرف والدینشان طرد آن. وضعیت ناامیدي. دست داده اند زندگی از
  (Get–No where–With).بخاطر هیچ چیز خشنود نبوده اند

 پیش نویس زندگی 

اي است که در کودکی به دلیل عالقه به زنده ماندن  گوید رفتارهاي نا سالم نتیجه تصمیمات محدود کننده اریک برن می
یک نقشه از قبل کشیده شده براي اینکه زندگی چگونه (این تصمیمات در چیزي که برن آن را پیش نویس . اند گرفته شده
عوض کردن پیش نویس زندگی هدف روان درمانی مبتنی بر نظریه تحلیل رفتار . رسند نامد به اوج می می) زندگی شود
 .متقابل است

و جهان  پیش نویس زندگی شامل یک سري از تصمیماتی است که در پاسخ به پیام والدین درباره خــود، دیگران •
 .توسط کودك گرفته می شود

می شود،  ان اولیــه کودکی ریخته می شود و تــوسط والدین تقویـتپیش نویس برنامه زندگی است که در دور •
 )برن. (می شود توسط حوادث متعاقب آن تاییــد و توجیـه می شود و در نهایت به یک ساختـار انتخابی تبدیل

رفتار  پیش نویس یک برنامـه حرکت است که درسنین اولیـه کودکـی تحت نفوذ والدیـن شکل می گیـرد، که به •
 )برن. (فرد درجنبه هاي مهم زندگی اش جهت می دهد



ه اي برنام واهد افتاد،رد خد که چـه اتفاقات مهمی براي فدگی است که مشخص می کنه زنپیش نویس یک برنام •
. خام کودك است ه زندگی و درتصمیم گیريه آن در سال هاي اولیه ریشان تنظیم نشده، بلککه توسط خدای

 )اشتاینر(
د در ارتباط با مردم و حل مشکالت اساس تصمیماتی است که در هر مرحله از رش ش نویس برنامه زندگی برپی •

 )ارسکاین( . می کند دودرد را محري فه و تاثیرپذگیختگی فرد را گرفتبطوري که جلوي خود ان ،اتخاذ می شود

این درك خود . که در اطرافش می گذرد تنظیم می کند کودك تصمیمات پیش نویس را در پاسخ به درك خود از آن چیزي
هایی که کودك از والدین خود و  بنابراین، پیام. براساس شیوه احساس و آزمایش واقعیت توسط کودك پایه ریزي می شود

، بنابراین .ازدنیاي اطرافش دریافت می کند ممکن است کامال با آنچه که توسط بزرگساالن درك می شود متفاوت باشد
 .تصمیمات نه بر پایه پیام ها بلکه آن گونه که کودك آن ها رادرك و تفسیر می کند شکل می گیرد

این که نوزاد داراي  قبل از. تولد کودك منتقل شوند سنین بسیارکم و حتی قبل از پیام هاي پیش نویس ممکن است در
نوزاد دریافت زیرکانه اي از حاالت، . می کند رطریق نشانه هاي غیرکالمی آن ها تفسی کالم شود، پیام هاي دیگران را از

پیام والدین تاثیر خود را بر تصمیمات پیش نویس کودك از زمان  ،بنابراین. حرکات و تنش هاي بدن، تن صدا و بوها دارد
درش الگوي والد پدر و ما   پیام ها و باز خوردهاي بیشتري می شنود و با درحین رشد، کودك. دریافت آن ها خواهد گذاشت

 .روبرو می شود و تا سن هفت سالگی تقریبا پیش نویس اولیه پیش نویس او شکل گرفته است

 .ماتریکس پیش نویس دیاگرامی است که طراحی می شود تا نشان دهد و تحلیل کند  :پیش نویس ماتریکس
د و الگوي نقشی که توسط دستورالعمل ها و رهنمودهایی که توسط والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها به کودك داده میشو

 .تصمیمات نمایشنامه زندگی کودك تاثیر می گذارد آنها نشان داده می شود و بر

 بازخوردها، درخواست ها  بازدارنده هاي متضاد، =1+

 نقش هاي الگو یا برنامه ها =2+2

  (permissions)(+)و مجوزها (injunctions) (-)بازدارنده ها =3+3

 درون براي رشد و تکامل نیرویی در )روح(پیکان هدف       

  

 ماتریکس پیش نویس



پیام هاي پنهانی که کودك دردنیاي کوچک خود بر اساس شرایط و میزان تحریک  :(Injunction)ابازدارنده ه
به کودك منتقل  "کودك درون والد"توسط ) نه همیشه( این پیام ها معموال. احساسی دریافت می کند را بازدارنده می نامند

  . والدین "بالغ"بدون اطالع حالت  ،شودمی 

  است که معموال والدین بکارمی برند و مانع رشد، "نباید"نوع  12رابرت گلدینگ یکی از همکاران برن معتقد است که 
این بازدارنده ها تفسیر کودك از پیام هاي والد است و نه الزاما آنچه منظور والدین . لذت و دوست داشتن در کودك می شود

 .ه استبود

 :مربوطه عبارتند از بازدارنده و پیامهاي والدي 12

 پیام والدانه بازدارنده

 "کاش من تورا نداشتم" وجود نداشته باش
 "بچه ها خیلی سروصدامیکنن" بچه نباش

 "نگو چه احساسی داري" نزدیک نباش
 "این مریضه" عادي نباش/عاقل/خوب

 "تو متفاوتی" تعلق نداشته باش
 "شجاع باش" ناحساس نک

 "نیستی....چرا تو مثل" خودت نباش
 "منو ترك نکن" بزرگ نشو

 "فکرمیکنی کی هستی؟" موفق نشو/انجامش نده
 "نیازهاي تو اصال مهم نیست" مهم نباش
 "فکرمیکنی خیلی باهوشی نه؟" فکر نکن

 "ممکنه اذیت بشی" نکن

این پیام ها را که ما از والدین و . خشنود کردن والدین است براي "بکن/انجام بده"پیام هاي  :(Drivers) پیشبرنده
پنج پیام مشخص نمایشنامه متقابل توسط . مراقبت کننده هایمان دریافت می کنیم به عنوان نمایشنامه متقابل معروف است

اگر . آمده است ذیل پیشبرنده ها و پاسخ والدانه مرتبط این پیام ها در. تعریف شده است  (Taibi Kahler)تایبی کاهلر
  .ما پیشبرنده خاصی داشته باشیم، می توانیم با مجوزهاي متناسب به خود تغییر کنیم

  

 



 مجوز پیام والد محرك

 کامل باش
فقط وقتی خوبی که همه کارت را درست انجام "

 "بدي

 "خوبه که خودت باشی"

 "اشکال ندارد اگر اشتباه کنی"
 "خوبه کاري کنی که خودت راضی باشی" "ازت راضی باشند فقط وقتی خوبی که مردم" مردم را راضی کن

 قوي باش
 فقط وقتی خوبی که احساسات و خواسته ات را از"

 "مردم پنهان کنی
خودت  خوبه که راحت باشی و به نیازهاي"

 "جواب بدي

 عجله کن
فقط وقتی خوبی که همه کارها را همین حاال انجام "

 "بدي

 "میتونی سرفرصت به کارهات برسی"

  
 "بکنی را خوبه که آن کار" "فقط وقتی خوبی که سخت کارکنی" سختکوش باش

 نادیده گرفتن

این تعریف توسط جکی شیف ارائه شده و عبارت از یک مکانیسم داخلی است که باعث می شود تا  :تعریف نادیده گرفتن
 .یا بطورکلی نادیده بگیرندخود، دیگران یا حتی واقعیت را کم اهمیت دیده و  جنبه هاي وجود افراد بعضی از

 اخاذي و احساسات وابسته به آن

که درآن شخص محیط خود را تفسیر ) معموال در ارتباطات مکمل(اخاذي فرآیندي داخلی یا خارجی است  :تعریف اخاذي ها
درگیر  اخاذي ها فرد را. یا دست کاري می کند تا یک احساس خوب نبودن را توجیه کند یا شرایطی را نادیده بگیرد

 .احساساتی نظیر گناه، بی کفایتی، آزاردیدن، ترس و انتقام می کنند

این احساسات، احساساتی جایگزین می . احساساتی که در اثر نادیده گرفتن بوجود می آید :احساسات وابسته به اخاذي
 .احساسات مورد عالقه فرد که در کودکی مورد تشویق قرارگرفته است. باشند

 هاي روانی بازي

این رفتارهاي تکرار شونده و منحرف . کند اریک برن یک سري الگوهاي رفتار اجتماعی نا سالم را به عنوان بازي تعریف می
کنند و مانند ماسک جلوي بروز  اصوالً براي به دست آوردن نوازش هستند اما در عوض احساسات منفی را تقویت می

 ها نوشته کتاب بازي. است هاي آشنایی انتخاب کرده ها اسم براي این بازياریک برن . گیرند مستقیم احساسات و افکار را می
 .آورد اي به دست اریک برن در اوایل دهه شصت موفقیت قابل مالحظه



بگیریم و دوست داشته  که مورد پذیرش قرار نیاز به این. نیازهاي روانی نیز داریم   ،ما همانطور که نیازهاي فیزیکی داریم
راي تمام مردم است از زمانی که فردي به دنیا می آید؛ نیاز به عشق و توجه باید به کودکان و یک نیاز اساسی ب ،شویم

 .بزرگساالن از طریق کالم و رفتار و بصورت آشکار و صریح نشان داده شود

رهاي صرف اینکه به کودك یا دیگران عشق یا توجه داشته باشیم کافی نیست، بلکه این عشق و توجه باید در کالم و رفتا
فرد براي ارضاي این  ،اگر این نیاز به عشق و توجه بطور مستقیم پاسخ داده نشود .ما نیز بصورت آشکاري خود را نشان دهد
بازي  ،به این فرآیند و اعمالی که فرد براي گرفتن عشق و توجه انجام می دهد. نیاز دست به انواع حیله و ترفند می زند

 .هاي روانی گفته می شود

به یک سري از روابط پنهان مکمل ادامه دار گفته می شود که به یک نتیجه از  روانی بازي: ي روانیها يتعریف باز
 .پیش تعیین شده و قابل پیش بینی برسد

سرکوب یا فرار از احساساتی است که نمی خواهیم داشته باشیم یا  ي روانیها هدف عمده بازي ؟کنیم چرا ما بازي می
ها احساساتی هستند که باعث  این. شم، احساس گناه، خجالت و غیرهمثل ترس، خ ؛از اقرار و پذیرفتن آن ها می ترسیم

چنین براي ارضاي نیاز  ما هم. ایجاد تنش و فشار در ما می شوند و ما همیشه سعی در اجتناب از بروز این احساسات داریم
 .می دهیم به نوازش ، تحکیم موقعیت زندگی ، ادامه نمایشنامه زندگی و ساختاربندي زمان بازي ها را انجام

 ي روانیها هاي نوعی بازي شکل

بازیکنان و  .عالقه خود را طی زمان بارها و بارها تکرار می کند شخصی بازي مورد هر: هاي قابل تکرارند بازي •
 .اما الگوي بازي ثابت است ،شرایط ممکن است متفاوت باشند

. ما است القه تکرار می شود بدون آگاهیهرگاه که یک بازي مورد ع: ها بدون آگاهی بالغ انجام می شوند بازي •
 ."حاال دوباره شروع شد"یا  "چگونه دوباره این اتفاق افتاد "پایان ما از خود می پرسیم  در

 .ها همیشه با احساس نا مطبوع بازیکنان آن خاتمه می یابد، مثل شرم، خشم یا خوشحالی بازي •
 .ها شامل تبادالت پنهان میان بازیکنان است بازي •
 .ها همیشه شامل یک جابجایی است که تعجب یا سردرگمی را درپی دارد بازي •

 :چند بازي متداول عبارتند از

 من فقط سعی دارم کمک کنم         •                          ...آره می دونم ولی اما  •
 اگه بخاطر تو نبود         •... گیرت آوردم •
 بی اعتنایی         •دزد و پلیس  •
 بیچاره من         •به من بزن  یه اردنگی •
 ببین چقدر سعی کردم         •            بارسنگین بودن  •



 سرسام         •عیب جو  •
 شلمیل            •احمق  •

 :ها انجام بازي شش امتیاز

 حفظ عقاید نمایشنامه: شناختی درونی روان •
 اجتناب از شرایط آزاردهنده: شناختی بیرونیروان •
 اعی نزدیک دروغینروابط اجتم: اجتماعی درونی •
 زمان بندي: اجتماعی بیرونی •
 گرفتن نوازش: بیولوژیکی •
 تحکیم موقعیت زندگی: وجودي •

براساس نظریه او . ارائه می دهد ي روانیها استفان کارپمن یک دیاگرام ساده ولی موثر براي تحلیل بازي: مثلث کارپمن
بانی یا آزارگر، چراکه بازي نیز مثل صحنه تئاتر ناجی، قر: هرگاه مردم بازي می کنند وارد یکی از این سه نقش می شوند

 .می ماند

 .ها را تحقیر می کند کسی است که مردم را زیر پا گذاشته و آن: آزارگر

ها را تحقیر  ها نیاز به کمک دارند یا نه، آن با ارائه کمک به دیگران از موضع باال ، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا آن  :ناجی
 .می کند

تائید  "من خودم به تنهایی از پس کارهایم بر نمی آیم"به دنبال ناجی است که ایده قربانی بودن او را و اینکه او : قربانی
 .کند

. وقتی مردم با یک شرایط سخت روبرو می شوند یکی از این نقش ها را انتخاب می کنند و وارد بازي زندگی می شوند
 .هاي متفاوت بازي کند ک نفر می تواند هر یک از این سه نقش را در زمانبراساس حالت نفسانی، ی

 هدف تحلیل رفتار متقابل -خودمختاري

استقالل یعنی مراقبت از خود و سرنوشت خود را تعیین کردن، . رسیدن به خودمختاري نهایت هدف تحلیل رفتارمتقابل است
نداختن الگوهاي نامربوط و نامناسب زندگی فرد درلحظه حال و مسئولیت اعمال و احساسات خود را بدست گرفتن و دور ا

 .اکنون

 .آگاهی، خودانگیختگی و صمیمیت: آوردن سه توانمندي است   خودمختاري ابراز یا بدست: تعریف خودمختاري



چشیدن، آگاهی به معنی شنیدن، دیدن، بوئیدن، حس کردن، . یعنی دانستن آنکه اکنون، در زمان حال چه می گذرد آگاهی
در اینجا و اکنون . آگاهی به معنی حساس بودن نسبت به خود، دیگران و محیط است .مطالعه کردن و ارتقا استقالل است

 ."آموخته است"طریق راهی که فرد  آگاهی یعنی درك دنیا از طریق رویارویی با آن نه از. بودن

انتخاب آزاد با طیف کاملی از رفتارها و احساسات  پاسخی است به محرکات داخلی و خارجی بوسیله تجربه خودانگیختگی
خودانگیختگی به معناي منعطف بودن . والد، بالغ و کودك، محرکاتی که مورد قضاوت یا احساسات شرطی قرار نگرفته است

 .است و نه بصورت احمقانه اي تحریک پذیربودن

، صورتک "رها کند"میمی یاد می گیرد که شخص ص. یعنی ابراز احساسات گرم، نزدیکی و محبت به دیگران صمیمیت
صمیمیت یعنی دیگري را بدون شرط . ها و ماسک ها را رها کرده و خودش باشد، اما همیشه نسبت به بالغ آگاه باشد

  .پذیرفتن و از بودن با او لذت بردن

  پیشنهادي منتخب کتب

 معموالً براي کسانی که به تازگی با این حوزه. متقابل نوشته و منتشر شده است هاي متعددي در حوزه تحلیل رفتار کتاب
ي تحلیل رفتار متقابل، براي چه  در حوزه هاي تالیف یا ترجمه شده ر یک از کتابشوند این سوال وجود دارد که ه آشنا می

اساتید دانشگاه و والدین، روان درمانگرها،  :تحلیل رفتار متقابل مخاطبان مختلفی داردکسی و چه کاربردي مفید است؟ 
کند و براي کسی که  ها تفاوت می اما مصداق اگر چه اصول یکسان است.....کارمندان،  ، دانشجویان و دانش آموزان،معلمان

 . است قبل از هر چیز، کاربرد کتاب مشخص باشد خواهد کتابی را انتخاب کند، بهتر می

  

  

  

  



حوزه است که توسط  هاي این ترین کتاب ، یکی از معروفترین و قدیمیهریس. آ سوضعیت آخر نوشته تام کتاب
کودك، بالغ، والد، خوب، بد : شش واژه شکل گرفته است تمام این کتاب حول. فارسی ترجمه شده استاسماعیل فصیح به 

 .و بازي

تمام تجربیات خود را مانند یک  کند و معتقد است که انسان آغاز می» ضبط صوت«هریس کتاب خود را با تمثیل  ستام
 شود در قالب دیده می) و شاید اطرافیان(ز پدر و مادر تمام آنچه ا. کند می ضبط صوت، در درون ذهن خود ثبت و نگهداري

ثبت و ضبط » نوار کودك«در قالب  گیرد هاي احساسی که در درون ذهن کودك شکل می العمل و تمام عکس» نوار والد«
 .کند فکر می. کند رشد می  ي کودك و والد، گیرد که در مواجهه شکل می» بالغ« به تدریج موجودیت سومی به نام. شود می

رایط جدید و ها با ش هاي قبلی، تطبیق آن ارزیابی مجدد دانسته  بالغ، کار …شود کند و پخته می تجربه می. کند انتخاب می
» بالغ«وقت و انرژي زیادي از  تواند هایی که می یکی از عامل. هاي بعدي است ها در حافظه براي تحلیل مجدد آن بایگانی

ثبت و   هایی است که در دوران کودکی، در نوار والد، و اصول و ارزش هاي بیرونی بگیرد، مواجهه با تعارض بین واقعیت
 .است ضبط شده

گرها به عنوان  درمان اما معموالً روانکاوان و روان. رفتار متقابل، عمیق و کاربردي است بحث تحلیلهریس به  سمنگاه تا
هریس در کتاب وضعیت  سدقت و وسواس کالمی شدید تام  دلیل اصلی این امر،. شوند مخاطب اصلی این کتاب فرض می

کتاب را به تمام  نخواندن ای؛ اما دنمای ته کننده میي عادي کمی دشوار و شاید خس براي خواننده آخر است، که مطالعه آن را
 .عالقمندان به حوزه تحلیل رفتار متقابل توصیه می نمایم



 

فارسی ترجمه شده  هم توسط اسماعیل فصیح به هریس. آ ستامامی و در وضعیت آخر، کتاب دیگر  ماندن
تحلیل رفتار متقابل را از دیدگاهی دیگر مورد   شود، می تاب وضعیت آخر محسوباین کتاب که به نوعی ادامه ک. است

. شود آغاز می این مفهومی است که کتاب با آن. »!اما احساس خوبی ندارم. خوبم و تو خوبی من« .دهد بررسی قرار می
. ردي منحصر به فرد استاینکه احساسات براي هر ف .پردازد هاي مختلفی در حوزه احساس انسانی می کتاب به واقعیت
تو  براي» غم«براي من، ممکن است با معناي » غم«کنیم اما معناي  ها استفاده می بیان آن ها براي اگر چه ما از واژه

. ي موسیقی است تبدیل یک نقاشی بزرگ، به یک قطعه مانند تالش براي  ریختن احساسات در قالب کلمات،. متفاوت باشد
این میانه به دست  ها در تصور است، اما باید به خاطر داشته باشیم که بخشی از اطالعات و داده اگر چه چنین کاري، قابل

 .شوند فراموشی سپرده می

 آن. »بد«هستند و نه » خوب«ها نه  کنند که احساس به ما یادآوري می» ماندن در وضعیت آخر«هریس در  ستامامی و 
هریس، هر نوع رفتاري را که . هاست آن ها و واقعیت پشت تنها راه تغییر احساسات، شناخت منشا آن. هستند واقعی ها فقط

 براي دیگران آشکار شده یا  شود نگرش و احساس ما، چیزي که باعث می. داند می از انسان سر میزند، نوعی افشاگري
   .ها پدیدار شود هایی از آن الاقل نشانه

هاي مختلفی از  گیرد و به مثال گفتگوي درونی، مفهوم دیگري است که در کتاب ماندن در وضعیت آخر، مورد توجه قرار می
را در رابطه با خود و  کند که احساسات خود کند و کمک می با فرایند ردیابی احساسات ادامه پیدا می کتاب .شود آن اشاره می

در مقایسه با کتاب وضعیت آخر، براي » ماندن در وضعیت آخر«کتاب  رسد به نظر می .دیگران، بهتر مدیریت و کنترل کنیم
 .تر قابل درك باشد که در مراحل اولیه آشنایی با این دانش است، ساده اي خواننده



به شکلی روان و قابل فهم را  کتاب تحلیل رفتار متقابل نوشته یان استوارت و ون جونزدکتر بهمن دادگستر  
ترین  برخی از مهم. کتاب را به تمام عالقمندان به حوزه تحلیل رفتار متقابل توصیه می نمایم نخواندن ای. اند ترجمه کرده

 ،وابط متقابلنوازش و ر ،رفتار متقابل چیست؟ تصویر سازي شخصیت تحلیل :هاي کتاب شامل این موارد است سرفصل
  ....قراردادهایی براي تغییر و رشد روانی ،هاي روانی بازي ،زندگی پیش نویس

 



 

 که پیچیدگی و بازي ي خاص ما روحیه. به فارسی ترجمه کرده استاسماعیل فصیح  توسط اریک برن نوشتهها  بازي
 در .بهتري برخوردار باشدکتاب، به نسبت از اقبال عمومی  هاي روانی و ایفاي نقش برایمان جذاب است، باعث شده که این

الکلی، بدهکار، ببین : کنیم اینجا با هم مرور می ها را بازي مختلف نام برده شده که نام برخی از آن 46این کتاب از حدود 
 … ترم و از تو بدبخت مجبورم کردي چکار کنم، من

که یکی پس از دیگري تا  عامل هدفمندبه معناي تعدادي رفتار و ت -بازي در ادبیات تحلیل رفتار متقابل اگر چه مفهوم
رسد آشنایی سطحی با این  اما به نظر می. بسیار مهم و بنیادي است -دیک نتیجه مشخص ادامه پیدا می کنندستیابی به 

ها و تفسیرهاي نادرست و گمراه  برداشت هاي ما اثربخش باشد، به بیش از آنکه در تحلیل رفتارها و تعامل  خاص، ي حوزه
حال یک نکته مشخص و قطعی وجود  به هر .شود روي رفتار دیگران منتهی می تمایل افراطی به برچسب گذاريکننده و 

 شکل ظاهري با هدفی کامالً. شوند که ارتباطات در دو الیه شکل بگیرد آغاز می زمانی  ها در ارتباطات انسانی، بازي. دارد
 .منطقی و مقبول و شکل باطنی با هدفی کامالً متفاوت

 .اخذ شده است مممتو  )دکتر بابایی زاد(دلفی کلینیک وبگاه از بخش عمده اي از این مطالب 

 


