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Abstract 

Scientific studies are currently dealing with personal contact for media persons, 

it can be considered as one of important fields in the contact research, but the concept 

remains "cases ego" of the missing concepts, as this variable was not a prime topic 

in this kind of studies. It has often been seen as a concept myself linked to 

psychological diagnostic and therapeutic medicine, respect to the composition of the 

human psyche and explains the personal and human behavior in order to treat and 

restore balance innate and development of this concept cases ego stayed . 

Ting within Problems linked to the field of media and communication. Within 

this perspective stationed importance of research being put innovative idea related 

to the study of "cases of ego" in personal contact, and the transfer of this changing 

of the field of psychology, which commonly use it to the field of science information 

and communication, being one of the key variables that provide a framework for 

understanding some imbalances in personal contact between individuals, making it 

a new area requires study and qualitative research and theoretical analysis. 
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 ملخص

تعد الدراسات العلمية اليت تتناول االتصال الشخصي لإلعالميني حاليا من امليادين املهمة يف حبوث االتصال،  
لكن يبقى مفهوم "حاالت األنا" من املفاهيم الغائبة، حيث مل يكن هذا املتغري يشكل موضوعا رئيسا يف مثل هذا 

، مفهوم نفسي مرتبط بالطب النفسي التشخيصي والعالجي النوع من الدراسات. إذ غالبا ما كان ينظر إليه على أنه
خيتص برتكيبة النفس البشرية ويفسر الشخصية  والسلوك البشري بغية عالجها واستعادة توازهنا الفطري وتنميتها، هلذا 

 بقي مفهوم حاالت األنا  بعيدا عن إمكانية صياغته ضمن اشكاليات ترتبط مبيدان االعالم واالتصال. 

 االتصال بدراسة "حاالت األنا"  يفذا املنظور تتمركز أمهية البحث كوهنا تطرح فكرة  مستحدثة متعلقة وضمن ه
 ل، كونهدان علوم االعالم واالتصاالشخصي ، ونقل هذا املتغري من ميدان علم النفس الذي شاع استعماله فيه إىل مي

ثل جماال ميما جيعله  ،ت يف االتصال الشخصي بني األفراد  من املتغريات األساسية اليت تقدم إطارا لفهم بعض االختالال
 جديدا يتطلب الدراسة والبحث الكيفي والتحليل النظري. 

 -رؤساء التحرير –الصحفيون  –التبادالت  –االتصال الشخصي  -: حاالت األنا  الكلمات المفتاحية
 السلوك .
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 مقدمة

اجملتمعات، ألنه أساس بناء واستمرار التفاعالت والتبادالت بني األفراد ، فهو حيتل االتصال مكانة هامة يف 
جوهر العالقات القائمة داخل اجملتمعات وما ينتج  عنها من سلوكات، وهذا ماتؤكده مدرسة بالو التو اليت تشري إىل 

  GOFFMAN  ادحد الذي قادأنه"ال ميكن أن ال نتصل" فال ميكن أن نفعل أي شيء ال يتضمن أي جزئية اتصالية إىل

 أرادوا سواء فإهنم الكالم، فعل الكلمات و تبادل يتم ال أن تفرض ما وضعيات يف أفراد جيتمع عندما "إىل القول     (1)
 أن ميكنه ال فإنه الكالم عن الشخص توقف وإن االتصال، ... فحىت أشكال من شكل يف يدخلون مل يريدوا، أو

 شيء ". أي يقول ال أن ميكنه ال لكنه بكلمات، أو بعبارات يتلفظ ال أن فيمكنه .اجلسم بلغة االتصال عن ميتنع

ّعال أيضا ، وبالفعل تثبت العديد من األحباث أمهية االتصال الف وبناءا على هذا فإن االتصال مهم يف جمال العمل
ظل التطورات اهلائلة واملنافسة الشديدة ، خاصة يف (2)للموظفني يف تطوير وحتسني العمل يف املؤسسات وحتقيق أهدافها

صال اجلماهريي باالت اهتمتلكن وباملقابل جند أن الدراسات ادحديثة  ، اليت يشهدها العامل منذ  مثانينات هذا القرن
وأمهلت االتصال الشخصي بشكل كبري ، وهذا بالرغم من أن وسائل االتصال اجلماهريية ال ميكن أن ترقى إىل مستوى 

 االتصال التباديل املباشر املرتبط ارتباطا وثيقا بالسياق االجتماعي والثقايف لألفراد.

االتصال الشخصي رغم ما قد يقدمه من دالالت  من جانب آخر جند أن هناك متغري مهم مل يدمج يف دراسة
التعرف على االجراءات الالزمة اليت ينبغي أن تتخذ لرفع  ، وبالتايل،( 3)فهم سريورته وتصحيح اختالالتهمعرفية هامة يف 

 ميمستوى املؤسسات، ونقصد هنا متغري حاالت اآلنا ودوره يف حتسني كفاءة رجل االعالم يف حتقيق جناح العمل االعال
، لكن مع تطور املعرفة (4)يف السنوات القليلة املاضية، مل يعترب مفهوم حاالت األنا متغريا مهما يف حبوث االتصال

                                                           
)1 ( Goffman Erving, Behaviour in public places. New York, NY, Free press ,1963, P267. 
)2 (Schneider, A. (1999, March 26). Taking aim at student incoherence. Chronicle of Higher Education, pp. 

A16–A18. Wood ,Julia T. Interpersonal Communication: Everyday Encounters, Sixth Edition, 

Wadsworth, Cengage Learning, june 2008. Wagner, E. (2001, May 11). Listening: Hear today, probably 

gone tomorrow. Business Journal, p. 25. Cooper, L., Seibold, D., & Suchner, R. (1997). Listening in 

organizations: An analysis of error structures in models of listening competency. Communication 

Research Reports, 14, p3. 
)3 ( BERNE, E. (1964). Games people play:The psychology of human relationships. New York: Grove 

Press.p27 . 
)4 ( Boholst, F.A., 2002. Cutting the Gordon Knot: Transactional Analysis and Social 

Transformation. A Paper read during the Psychological Association of the 

Philippines 11th Regional Convention Holiday Plaza Hotel, Cebu City, <http:// 

www.geocities.com/fredrickboholst/CuttingGordonKnot.doc> (29.90.2016.). Barnes, G.( 1977). 

Transactional Analysis After Eric Berne, Harper’s College Press. Quazza, J-Pierre. )2012). L'analyste 

Transactionnel Et La Crise, Actualités En Analyse Transactionnelle, N° 142,pp.68-71. Kenward, L. 

Teaching communication via awareness of Berne's personal ego states, Nurse Education Today 33 
(2013) 1096–1098. 
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إىل األمهية اليت ميكن  ( 5)العلمية حول اجلوانب النفسية لألفراد وانعكاساهتا على انتاجية العمل، انتبه عدد من الباحثني
 إذا أدمج يف عملية فهم نسق االتصال الشخصي السائد يف املؤسسات وحتسينه.أن يأخذها متغري حاالت األنا 

وهنا تربز أمهية هذا البحث، إذ يسعى إىل ربط مفهوم حاالت األنا باالتصال الشخصي لفهم البنية النفسية 
نماذج اليت لللمتصلني يف املؤسسات االعالمية ووصف أشكال العالقات بينهم، حماولني يف ذلك جتاوز التصورات وا

تصور حاالت األنا  كخاصية حتدث داخل االنسان فقط )ذاتية(، إىل تناول يطمح إىل تقدمي فهم سياقي )نفسي 
اجتماعي( دحاالت األنا كبعد يتدخل يف جناح أو فشل االتصال الشخصي داخل املؤسسات، أو مبعىن آخر كيف ميكن 

لتحقيق يف فهم ظاهرة االتصال الشخصي وحتسينها يف املؤسسة. و  أن تلعب حاالت األنا يف سياق ثقايف اجتماعي، دورا
 .نظرية مباحث ثالثةو املبحث املنهجي  الدراسة تضمنتهذا 

 المبحث األول: منهجية البحث

 أوال: أهمية البحث

ري املؤسسات اإلعالمية ، ونقل هذا املتغداخل  الشخصيتصال االينفرد هذا البحث بدراسة "حاالت األنا"  يف 
من ميدان علم النفس الذي شاع استعماله فيه إىل ميدان علوم االعالم واالتصال ، كما أنه من شأن هذا البحث أن 
يساهم يف تطوير املعرفة العلمية اخلاصة بفهم اجملتمع خاصة يف السياق اجلزائري الذي يبقى جمال دراسات االتصال فيه 

حديثا نوعا ما وضعيفا من حيث الكم والكيف مقارنة بالفضاء العلمي الغريب، كما ميكن للبحث أن  -عامة  بصفة –

                                                           
)5 ( Dawson,T.( 2013).The role of communication and ego states in patient compliance, Dental Nursing 

November 2013, Vol 9, No 11,654-656. Keçeci, A. Taşocak , G. Nurse faculty members’ ego states: 

Transactional Analysis Approach, Nurse Education Today 29 (2009) 746–752. Solomon, C., 2003. 

Transactional analysis theory: The basics. Transactional Analysis Journal vol. 33,No.01,january. p15-22. 

Kay, EJ., Tinsley, SR. (2004). Communication and the Dental Team, Stephen Hancocks, London. PLATIS, 

M. BABAN, E. G. TRANSACTIONAL ANALYSIS IN THE BUSINESS CONTEXT, Challenges of the 

Knowledge Society. Economy,2011.p.78. Ciucur, D. The Ego States and the “Big Five” Personality 

Factors, Procedia - Social and Behavioral Sciences 78 ( 2013 ) 581 – 585. Loffredo,D .A, Harrington, R . 

Ego State Differences in University Students by Gender, Race, and College Major,JOURNAL OF 

PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND MENTAL HEALTH; Volume 2, Issue 1, 2008.p94. 
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يشكل تراكما علميا يوضح بعض جوانب شكل االتصال يف اجملتمع اجلزائري، وأخريا يقدم البحث فرصة لإلجابة على 
 تقبل.مبثل هذه االجتاهات املعرفية يف املس ما يتيح فرصة االهتمامالتبادالت بعض األسئلة املتعلقة بدراسة 

 
 مشكلة البحث:ثانيا

ريورة س حتسنييساعد على  االت األنا كمتغري نفسي اجتماعيدراسة حامكانية تكمن مشكلة البحث يف 
 تساؤل رئيس وهو كيف تعمل حاالت األنا علىلذا انطلقت الدراسة من يف املؤسسات اإلعالمية االتصال الشخصي 

 ؟ يف املؤسسات اإلعالميةاالتصال الشخصي حتسني 

 وللدراسة تساؤالت فرعية حباجة إىل  إجابة و هي:

 "ولدراسة االتصال هنالك تساؤالت يعمل البحث على فك شفرهتا وهي

  ؟ماهي حالة األنا اليت يستخدمها الصحفيون ورؤساء التحرير غالبا يف اتصاهلم الشخصي مع بعضهم البعض -

 ة بني حاالت األنا واالتصال الشخصي ؟ هل هناك عالق -

 ماهي طبيعة العالقة اليت تربط بني حاالت األنا واالتصال الشخصي؟ -

 ؟ الغالبة يف اتصال رؤساء التحرير بالصحفينيماهي أنواع التبادالت  - 

 ؟ هل ميكن أن تساهم حاالت األنا يف حتسني االتصال الشخصي -

 ؟الفعالة يف حتسني االتصال الشخصي  ماهي التبادالت -

 ؟حتسني االتصال الشخصي أي نوع من حاالت األنا اليت هلا دور كبري يف  -

 

 أهداف البحث :ثالثا

 يت:باآل البحث هدافأ تتحدد

 مراجعة نظرية التحليل التباديل وتطورها. -1
 حتديد مفهوم حاالت األنا وبيان أهم تقسيماهتا وأنواعها. -2
 حتديد طرق تشخيص حاالت األنا وقياسها. -3
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 توضيح اجلوانب اليت ميكن أن توفرها حاالت األنا يف حتسني االتصال الشخصي يف املؤسسات.-4
 شرح التبادالت يف التفاعالت االجتماعية واالتصال الشخصي  . -5
 الكشف عن سريورات االتصال الشخصي ومناقشة فكرة السياق.  -6

 
 منهج البحث :ابعار 

إن اختيار اإلسرتاتيجية العامة للبحث ال بد أن يستجيب ألهداف البحث ومشكلته، وعلى هذا األساس يندرج 
البحوث الوصفية الذي اعتمد على التحليل الكيفى للتجارب السابقة وحماولة االستفادة منها،  البحث ادحايل ضمن 

ضع صادر واملراجع العلمية اهلامة من خالل حماولة و واعتمدت التوضيح والتأسيس النظري كونه استمد معلوماته من امل
 متييزمها ببيان أهم اخلصائص ، واعتمد بذلك على املنهجتوصيف حمدد دحاالت األنا واالتصال الشخصي و حماولة 

 الوصفي التحليلي الذي يعمل على دراسة الظاهرة وحماولة حتديدها. 

 

 تبادليحاالت األنا ونظرية التحليل ال المبحث الثاني:

 أوال: نظرية التحليل التبادلي وتطورها

 ERIC BERNEشأة نظرية التحليل التباديل إىل أواخر اخلمسينيات وبداية الستينيات من خالل أعمال تعود ن

 وهو طبيب نفسي سريري سعى إىل فهم  ملاذا يتفاعل األفراد ويتصلون بالطريقة اليت يتصلون هبا ، (1111-1191)
 .(7) "نظرية التحليل التبادلي"وهكذا طور نظرية للشخصية بقاعدة التفاعل الشخصي مساها  .(6)

اجلمعية »و  (ITAA)  «مجعية التحليل التباديل الدولية »عندما مت إنشاء  1165ازدهر التحليل التباديل سنة 
  :(8)التحليل التباديل بأنه  I.T.A.A ، وقد عرّفت1196عام    (EATA) «األوربية للتحليل التباديل 

“Transactional Analysis is an explanatory theory of personality and is a 

psychotherapeutic system dedicated to the development and personal change”.   

                                                           
)6 ( Berne, E. (1961). Transactional analysis in psychotherapy: A systematic individual and social psychiatry. 

New York, NY: Grove Press.p.39. 
)7 (Bedard,D. position de vie et perception du comportement interpersonnel ,mémoire presente a 

l'universite du quebec a trois-rivieres comme exigence partielle de la maitrise en psychologie;juillet,1980. 
)8 (PLATIS, M. BABAN, E. G. TRANSACTIONAL ANALYSIS IN THE BUSINESS CONTEXT, 

Challenges of the Knowledge Society. Economy,2011.P. 1374. 
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تربون للتحليل التباديل دور يف الرد على األسئلة اليت تظهر أثناء عملية االتصال، حيث يعيؤكد بعض الباحثني أن 
 .  ، لذا قراراهتم هي نتاج حاالت األنا اخلاصة هبمأن االجابات توجد يف حتليل ادحالة املزاجية للمتصلني 

سبه ححالة األنا بوصفها جمموعة من أمناط السلوك املرتبط ارتباطا وثيقا  باملشاعر. ويتم  BERNE (9) يعرفو 
 اختبار حاالت األنا بنموذجني منفصلني ، النموذج البنيوي و النموذج الوظيفي :

 

 التحليل البنيوي .2

والطفل )منوذج  ، الراشد  أنا رئيسية  : الوالد حاالت 3وفقا للتحليل البنيوي فإن كل شخصية فرد تنقسم إىل  
PAC) يذهب . BERNE(10)  إىل أن حاالت األنا هذه متارس تأثريا كبريا على كيف يشعر الناس ويتصرفون يف

 العالقات الشخصية .

 حالة األنا الوالد  2.2

الديهم )أو و حالة األنا الوالد هي حالة األنا اليت يستعري فيها األفراد مواقف وسلوكات  يرى عدد من الباحثني أن
  ، وعليه فالفرد يفكر، يتكلم ، يعمل ، يشعر ويتفاعل مثلهم. (11)غريهم من الشخصيات الوالدية(

 حالة األنا الطفل  2.1

ذه و يُنظر  إىل حالة األنا ه حالة األنا الطفل هي رد فعل يعكس سلوك وموقف إبداعي وعفوي غري متوقع،
تتعلق بالطفولة  اليت والتجارب واخلرباتبالدوافع الطبيعية للشخص، وبالعواطف واملشاعر على أهنا ترتبط ارتباطا وثيقا 

وباملعتقدات حول الذات واآلخرين اليت اختذت يف ادحياة يف وقت مبكر جدا، ومنه فالفرد يف حالة األنا هذه يفكر، 
 .(12)يشعر ويرد مثل الطفل

 

                                                           
)9 ( Berne, E., 1988. What Do You Say After You Say Hello. Bantam Books, 10th Printing, New York. 
)10( BERNE, E. (1964). Games people play:The psychology of human relationships. New York: Grove 

Press.p.39. 

)11 ( Agnès,G.états du moi, transactions et communication,interedition, 2004.p.1-11. 

)12 ( Williamson, A .Ward ,R. Emotion in Interactive Systems:Applying 

Transactionat Analysis , Springer-Verlag London Lid Personal Technologies (1999) 3:123-131. 
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 حالة األنا الراشد   3.2

حالة األنا الراشد  متثل اجلزء العقالين واملوضوعي يف الشخص. وعليه فإهنا ختضع ملبدأ الباحثون إىل أن  يشري
العقالنية والوضوح، وأيضا التجرد من العاطفة اليت من شأهنا أن تعطل الفهم واملنطق يف التعامل مع املواقف، وهذا ما 

 . (13)جيعلها فّعالة يف عملية صنع القرار 

 حاالت األنا الثالثة يف قوله:HARRIS   (14)(1967) يصفبناءا على ما سبق، 
" parent is our taugght concept of life,adult is our thought concept of life,child 

is  our felt concept of life". 

رى يف موقف أكثر من ادحاالت األخيشري املنظرون يف التحليل التباديل أن الناس مييلون للعمل حبالة أنا واحدة 
تتغري حسب مقتضيات الوضع )اعتمادا على مع من يتفاعل  أهنالكن هذا ال مينع من ، معني وتستغرق مدة من الزمن

 .(15) وعلى جتارب الشخص(

 
 ( رسم تخطيطي لشخصية الفرد 2الشكل )

                                                           
)13 ( Dawson,T.( 2013).The role of communication and ego states in patient compliance, Dental Nursing 

November 2013, Vol 9, No 11,654-656. Steiner,C.(1990).Scripts People Live, Transactional Analysis Of 

Life Scripts,2nd Ed, Grove Press,P.29. 
)14 ( Harris, T.A. (1967). D'accord Avec Soi Et Les Autres: Guide Pratique D'analyse Transactionnelle . 

Paris: Epi, 19 73.p.30. 
)15 ( Williamson, A .Ward ,R. Emotion in Interactive Systems:Applyingp.21. 

Transactionat Analysis , Springer-Verlag London Lid Personal Technologies (1999) 3:123-131. Ciucur, 

D. The Ego States and the “Big Five” Personality Factors, Procedia - Social and Behavioral Sciences 78 ( 

2013 ).p 581 – 585. 
 

 

حالة 
األنا 
دالراش

د

حالة 
األنا 
الطفل

Child 

 هيكليمخطط 

 الوالد

 الراشد

 شكل مبسط الطفل
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 . التحليل الوظيفي 2

وحالة األنا  ،(NP)  و والد راعي (CP)   إىل والد ناقد (P) وفقا للتحليل الوظيفي، تنقسم حالة األنا الوالد
، وتظل حالة األنا الراشد (AC)  والطفل املتكيف (NC)أو الطفل الطبيعي    (FC)إىل الطفل ادحر  (C) الطفل
(A) (16) على حاهلا. 

 (CP)    حالة األنا الوالد الناقد 2.2

يصف الباحثون مفهوم الوالد الناقد بأنه  ُيشَكل جمموع األفكار، املشاعر واملعتقدات اليت يتعلمها  الفرد من 
و يصدر األوامر والعقوبات  (17)التعليماتالوالدين أو الشخصيات الوالدية ، جتعله يفرض قواعد ومسؤوليات، ويعطي 

 .بصفة قسرية. وعليه فالوالد الناقد ميثل اإلمالء للمبادئ واملعايري

 (NP)حالة األنا الوالد الراعي    2.2

أقصى  والدعم وادحماية املدفوعة إىلمتثل حالة األنا الوالد الراعي ادحماية وادحراسة ، حيث توفر الرعاية واملودة 
 .(18)إىل ادحماية املفرطة حد قد تصل

 

 (FC)الطفل الحر حالة  األنا  3.2

تعتين بادحاجات اجلسدية للشخص ، و يؤكد هؤالء أن  يعتقد عدد من الباحثني أن حالة األنا الطفل ادحر 
الشخص يف هذه ادحالة  يكون عفوي ، يفعل ما يشعر به، نشيط ، ومبدع ،يواجه املواقف بطريقة مباشرة و فورية ،غري 

  .(19)أنه ميثل  اجلانب غري املتعلم من الشخصية 

 

                                                           
)16 ( Akbag˘, M., 2000. Examination of Some Methods of Coping with Stress in University Students, 

Negative Automatic Thoughts by Transactional Analysis Ego States and Some Variables. Marmara 

Universites Eg˘itim Bilimleri Enstitusu Doktora 

Tezi, _Istanbul. Drego, P., 2006. Why people say and do what they don’t really want to? <http:// 

www.lifepositive.com/Mind/psychology/transactional-analysis/harmoniousrelationships. asp> 
)17 ( Keçeci, A. Taşocak , G. Nurse faculty members’ ego states: Transactional Analysis Approach, Nurse 

Education Today 29 (2009) .p746–752. 
)18 ( Akkoyun, F., 2001. Transactional Analysis Transactional Solving Approach in 

Psychology. Nobel Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.p.83. 
)19 ( Dokmen, U., 2004. Communication Conflicts and Empathy. Sistem Yayıncılık, 

.Baskı, Ankara.p. 27 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 02 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 (AC) حالة األنا الطفل المتكيف 3.2

من الشخصية الذي تطور من الرسائل االبوية اليت يتعلمها  الفرد حني يكرب. فهو حالة الطفل املتكيف هو اجلزء 
 .(20)األنا اليت يتعرف فيها الفرد على قدراته اخلاصة وحياول تكملة ِعْلِمه بقبول تأثري اآلخرين

خص الشهذه هي اجملموعة الكاملة من حاالت األنا املتوفرة يف الفرد،  حيث خيتار BERNE (21)  حسب
تفاعل بني  وعليه فإن أي حالة األنا اليت سيستخدمها يف التبادل ) بأي حالة أنا يثري وبأي حالة أنا يستجيب(.

 ، ثالثة لكل فرد شخصني يعين وجود ستة حاالت أنا

 في التفاعالت االجتماعية واالتصال الشخصيالتبادالت :ثانيا

ني باليت حتتوي على حمفز أو استجابة تتألف عملية االتصال من التبادالت ( TA) وفقا ملقاربة التحليل التباديل
،  ت املتقاطعة، التبادالاملوازية  التبادالت: . على وجه التحديد هناك ثالثة أنواع من التبادالت حاالت األنا الفردية 

 (22)ية االتصالاليت تكون ظاهرة يف عملو التبادالت املخفية  ويتم حتديد هذه األنواع من التبادالت وفقا دحاالت األنا 
. 

 . التبادالت الموازية  2

حيدث التبادل املوازي عندما يرسل الفرد رسالة من أي حالة أنا إىل شخص آخر ، ويستجيب هذا الشخص 
يؤكد الباحثون  ويف هذا السياق ، وبالتايل حيصل الفرد يف هذا النوع على ما هو متوقع،اآلخر من حالة األنا املستهدفة

 من جهته يشري. (23)أن التبادالت املوازية ميكن أن تُنِشئ اتصال بنَّاءا، مرحيا، وفعَّاال ، قد يستمر إىل أجل غري مسمى 

BERNE 
إىل أن هذه التفاعالت حتقق التوازن واالستقرار يف االتصال، وعليه فهي صحية ومشبعة لكال الطرفني، (24)
 مهارة الطرفني يف ادحفاظ على تفاعالت متكاملة كلما استمر االتصال ملدة أطول. وكلما زادت

 

                                                           
)20 ( PLATIS, M. BABAN, E. G. TRANSACTIONAL ANALYSIS IN THE BUSINESS CONTEXT, 

Challenges of the Knowledge Society. Economy,2011. 
)21 ( Berne, E. (1961). Transactional analysis in psychotherapy: A systematic individual and social 

psychiatry. New York, NY: Grove Press.p.163. 
)22 ( Berne, E., 1988. What Do You Say After You Say Hello. Bantam Books, 10th Printing, New York.p.22. 
)23 ( Solomon, C., 2003. Transactional analysis theory: The basics. Transactional Analysis Journal vol. 

33,No.01,january. p15-22. 
)24 ( BERNE, E. (1964). Games people play:The psychology of human relationships. New York: Grove 

Press.p.95. 
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    . التبادالت المتقاطعة 2

حيدث التبادل املتقاطع عندما يرسل الشخص رسالة من أي حالة أنا  إىل شخص آخر، لكن يستجيب الشخص 
بل ، ع و متلقي التبادل على ما هو متوقأ، حيث ال حيصل املبادر   اآلخر من حالة أنا أخرى غري حالة األنا املستهدفة

هذا النوع من التبادالت جيعل الطرفان غري مرتاحني مما قد يؤدي إىل ظهور ردود . مرغوبة غريحيصل على استجابة 
 .(25)أفعال سلبية ومشاكل يف االتصال ختلق صراعات وخصومات قد تؤدي إىل اهنيار االتصال

لى اتفاق، ع أنه على الرغم من أن طريف االتصال يف هذا النوع من التبادالت ليساالباحثون ؤكد يياق ويف هذا الس
إال أن االتصال واضح وصريح، كما يف التبادالت املوازية. وعلى عكس التبادالت املخفية اليت يكون فيها االتصال 

 خمفي ومسترت.

 . التبادالت المخفية 3

يف التبادل اخلفي ، واحد فقط من الشخصني املتصلني، أوكالمها يتخذ إجراءات من حاليت أنا خمتلفتني، وبدوره 
. حبيث حتمل الرسائل يف هذا (26)تُرَسل رسالتني خمتلفتني يف وقت واحد )على كال املستويني النفسي واالجتماعي( 

أن هذا النوع حيمل أكثر إىل عندما أشار BERNE(27) النوع من التبادالت رسائل أخرى ضمنية، وهذا ما يؤكده 
من رسالة يف نفس الوقت، رسالة مباشرة )اجتماعية( وأخرى خفية )نفسية(، لذلك عند حتليل هذه التبادالت جند أن 

 .االجتاهات تكون متوازية بني حاالت أنا أطراف االتصال، إال أن الرسائل الضمنية تتقاطع معها

 األنا وقياسهاتشخيص حاالت :ثالثا

تشري مراجعة األدبيات إىل أن هناك عدة طرق  ملعرفة ماهي حالة األنا اليت نستخدمها حنن أو اليت يستخدمها   
 تتمثل يف:ا و اجته بعض الباحثني إىل حتديد مخسة معايري ميكن من خالهلا تشخيص حاالت األن، و لطرف اآلخرا

 .(28)الوجه تعبريات وضعية اجلسد، و، الكلمات املستخدمة، نربة الصوت، االمياءة

                                                           
)25 ( Kenward, L. Teaching communication via awareness of Berne's personal ego states, Nurse Education 

Today 33 (2013).p 1096–1098. 
)26 ( Parissopoulos, S., Kotzabassaki, S., 2004. Orem’s self care theory, transactional 

analysis and management of elderly rehabilitation, Icus Nurs Web, (17).p.03. 
)27 ( BERNE, E. (1964). Games people play:The psychology of human relationships. New York: Grove 

Press.p.176. 
)28 ( Steiner, C., Campos, L., Drego, P., Joines, V., Ligabue, S., Noriega, et al. (2003). A compilation of core 

concepts. Transactional Analysis Journal, 33, p.182–191. 
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ن إىل املعايري السابقة. يف حني  ينبه باحثو معيار ادحالة العاطفية  SOLOMON  (29) كما تضيف من جانبها
 .(30)آخرون إىل إحصاء الكلمات  وبنية اجلمل

 من جهته أن هناك أربع طرق للتعرف على حاالت األنا وهي :ERIC BERNE  (31) يرى

 التشخيص السلوكي  .1
 التشخيص االجتماعي  .2
 التشخيص التارخيي  .3
 التشخيص الظاهرايت  .4
 التشخيص السلوكي  -2

أن التشخيص السلوكي هو التشخيص األكثر أمهية  فهو حيدد حالة األنا من مالحظة  BERNE  (32) يعترب
رب الوضعيات ، السكوت اليت خت وقف ما، من خالل مراقبة الكلمات، االمياءات، النربات، املواقف،سلوك الفرد يف م

وتأيت   عن أي حالة أنا يوجد فيها الفرد.  وكلها تعمل كمفاتيح لتحديد حالة األنا اليت يوجد عليها هذا األخري.
 التشخيصات الثالثة األخرى للتأكيد على نتائج هذا التشخيص فقط.

دول حيددان حالة األنا كما هو موضح يف اجل جند أن اجلانبني اللفظي وغري اللفظي مها اللذان  ى هذا األساسوعل
 :يتاآل

 

 

 

 

 

                                                           
)29 ( Solomon, C., 2003. Transactional analysis theory: The basics. Transactional Analysis Journal vol. 

33,No.01,january. p15-22. 
)30 ( Agnès,G.états du moi, transactions et communication,interedition, 2004.p1-11. 
)31 ( Berne, E. (1961). Transactional analysis in psychotherapy: A systematic individual and social 

psychiatry. New York, NY: Grove Press.p.171. 
)32 ( Ibid.p.172. 
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 (  بعض مؤشرات التشخيص السلوكي لتحديد حاالت .2الجدول)

 

 

 الطفل املتكيف الطفل ادحر الراشد الوالد الراعي الوالد الناقد 
 جيب ، جيد، الكلمات 

سيء، جيب عليك 
)يتعني عليك(، 

 دائما،إياك

تستطيع، إمضي قدما، 
 أنا أثق بك، 

أنا أحبك،أحسنت، 
 بك رائع، أنا معجب

 أظن أن، ملاذا؟
 كيف؟،  ماذا؟

 بلى ،أوف  ،شيك 
 أريد اآلن، أشعر بـ

 

 ال أريد ،
ال أستطيع ،  

 سأحاول، أمتىن.

 قوية ،متعالية  نربة الصوت 
ناقدة، تصدر 

 األحكام

، مهتمة رقيقة، حمُِبة
ُمراعية حنونة، ،باألمر

 للمشاعر، ُمرحية

 ،دقيقة ، رتيبة
 متساءلةحمددة،

، سعيدة،  نشيطة
 مليئة بالعفوية،حرة 

  ، قوية 

إما ضعيفة أو 
غري مقنعة، 

مستعطفة، مليئة 
 بالقلق

االمياءات 
 وأسلوب
 التعبري   

 

توجيه األصابع، 
تقطيب ادحواجب، 

 نظرة سلطوية

 أذرع مفتوحة، ابتسامة،
نظرة تفهم ، ملسات 

 حانية

صارم جدا، 
 امياءات

حمسوبة، 
مفكر، حذر، 

رأس سوي، 
منفتح، غري 

 متصلب  

كل االمياءات، 
يضحك، منطلقة، 
تلقائية، نظرة المعة 

 ومعربة

تعبريات حزينة، 
حمبط، يائس، 

يتضرع ، عابس، 
يتجاهل) يرفع 

 أكتافه(

وضعيات 
 اجلسد واهليئة  

 

،  أكتاف مشدودة
 اليدين على

الوركني، يُذِكر 
القاعدة، جُييز ، ب

 مينع

، الذراع  مييل إىل األمام
على الكتف، يشجع 
أو يتعاطف، يُذِكر مبا 

 هو جيد أو صائب

مستقيم جدا ، 
يف حالة رصد 
ومراقبة، يُذِكر 

بادحقائق، 
 الواقع 

يتحرك، حُيِدث 
ضجة، يتفاعل 

 مباشرة

حزين، مييل إىل 
الرضوخ أمام 

الوقائع والناس، 
مساير ومتذلل، 

منغلق، متوتر، 
 مييل إىل املعارضة
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 التشخيص االجتماعي -2

يُقصد به مالحظة نوعية تبادالت الفرد مع اآلخرين والتعرف على حالة األنا املثرية من خالل معرفة حالة األنا 
يل مياملستجيبة، فاستجابات اآلخرين للفرد على حنو ما أغلب الوقت عادة ما تكون مفتاحا لتحديد حالة األنا اليت 

 .(33)الستخدامها

 التشخيص التاريخي -3

يتم من خالله مجع املعلومات و املؤشرات عن طريق طرح األسئلة على الشخص حول تارخيه خاصة طفولته 
واألشخاص البارزين فيها، يستند هذا التشخيص على حقيقة أن معرفة تاريخ الفرد تقدم معلومات قيمة عنه اآلن. 

 عاشها يف املاضي ميكن أن تؤثر عليه يف  ادحاضر واملستقبل.وعليه فإن األحداث اليت 

 التشخيص الظاهراتي -3

أو إعادة اكتشاف الواقع على أساس أن الفرد ال يتذكر اخلربة املاضية من الفحص الذايت ينبثق هذا التشخيص 
ألنا لدى حالة ا بل ويعيشها أيضا كما لو أهنا حتدث اآلن، هذا ما يسمح بتحديد -كالتشخيص السابق  -فحسب

 الشخص املعين.

الذي  يوضحون    التشخيص السياقيهو  ،من جهتهم يضيف بعض الباحثني  تشخيصا آخر إىل األنواع السابقة
فيه أن تشخيص حالة األنا  خيتلف باختالف السياق  الذي يوجد فيه الشخص حىت وإن تشاهبت العبارات ، وعليه 

 . (34)فإن السياق عنصر حموري  جيب وضع تأثريه بعني االعتبار يف حتديد حاالت األنا 

 المبحث الثالث: االتصال الشخصي

يؤكد الباحثون  أن االتصال الشخصي هو أمر أساسي لفعاليتنا و حياتنا اليومية، باعتباره شريان ادحياة بالنسبة 
مهم جدا  االتصال الشخصيوعلى هذا فإن  .(35)للعالقات ذات معىن يف السياقات الشخصية، االجتماعية، واملهنية 

 JERRY WINSOR, DAN CURTIS, & RONALD يف مكان العمل أيضا ، فقد سأل

                                                           
sage publications Ltd. p.63. Transactional Analysis Counselling in Action:: Lan (33 ) Stewart lan.(2007). 

ريهام محمد فتحي محمد قنديل، " فعالية برنامج لإلرشاد القائم على التحليل التفاعلي التبادلي في تنمية مهارات التواصل في البيئة  ( 34) 

 المدرسية"، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية، تخصص صحة نفسية، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر، 2912،ص76.

)35 ( Wood ,Julia T. Interpersonal Communication: Everyday Encounters, Sixth Edition, Wadsworth, 

Cengage Learning, june 2008.p.22. 
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STEPHENS (36)  411 يف جمموعة واسعة من املنظمات اليت تَعترب مهارات املتقدمني أهم معيار يف تعيينهم  مدير
، فكان االتصال الشفهي يتصدر قائمة هذه املهارات، حيث أكد املدراء أنه للحصول على التعاقد واملضي قدما يف 

 ردود أفعال فعالة. بفعالية مع اآلخرين واالستماع جيدا هلم، وإعطاء املهن، حيتاج الناس إىل العمل 

شركة ما هي الصفات والقدرات األكثر  481  من جهة أخرى سألت اجلمعية الوطنية للكليات وأرباب العمل
. ووفقا ألرباب العمل، تعتمد (37)اختاذ قرارات التوظيف، فكانت مهارات االتصال تتصدر القائمة أمهية بالنسبة هلا يف

مهارات مثل التعبري عن النفس بشكل واضح، االستماع اجليد لآلخرين، فعالية األداء الوظيفي بشكل حاسم على 
وخلق مناخات عمل مثمرة ومعرفة كيفية التعامل الفعال مع اآلخرين. ويف هذا السياق أكدت العديد من الدراسات 

 .(38) على أمهية االتصال الشخصي يف حتقيق النجاح املهين

 حتمية العالقات الشخصية :أوال

نظرية ادحاجات الشخصية اليت تؤكد أن ميلنا إىل WILLIAM SCHUTZ (1966) (39) سالنفطَور عامل 
على العالقات يتوقف على مدى جناحها يف تلبية ادحاجات األساسية الثالث: املودة ، االندماج ، خلق وادحفاظ 

 .والسيطرة 

لتلبية أننا نتصل  ABRAHAM MASLOW (40 )(1968) يفرتض،  SCHUTZ ألفكاربتوسيعه 
، األمن، االنتماء ، تقدير الذات وحتقيق الذات. إال أنه وباملقابل جيب  : ادحاجات املادية جمموعة من ادحاجات البشرية

 . جتريداتلبية ادحاجات األساسية قبل أن نركز على تلك اليت هي أكثر 

                                                           
)36 ( Winsor, J., Curtis, D., & Stephens, R. (1997). National preferences in business and communication 

éducation: An update. Journal of the Association for Communication Administration, 3, p170–179. 

)37 ( Schneider, A. (1999, March 26). Taking aim at student incoherence. Chronicle of Higher Education, 

pp. A16–A18. 
)38 ( Wagner, E. (2001, May 11). Listening: Hear today, probably gone tomorrow. Business Journal, p. 25. 

Waner, K. (1995). Business communication competencies needed by employees as perceived by business 

faculty and business professionals. Business Communication Quarterly, 58, 51–56. Cooper, L., Seibold, 

D., & Suchner, R. (1997). Listening in organizations: An analysis of error structures in models of 

listening competency. Communication Research Reports, p.14, 3. 
)39 ( Schutz, W. (1966). The interpersonal underworld. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.p.36. 
)40 ( Maslow, A. H. (1968). Toward a psychology of being. New York: Van Nostrand Reinhold.p.42.  
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 )41(أن االنسان يسعى إىل أكثر من تلبية ادحاجات املذكورة سابقا، بل يسعى إىل WOODمن جهتها ترى  
النمو الشخصي بالبحث عن التطور، التزايد، والتغيري، وتؤكد أن االتصال يساعد يف اكتشاف امكانياته وتعزيز سعيه 

 إىل املعرفة والفهم والتحسني من نفسه بقوهلا:
"As humans,we seek more than survival, safety, belonging, and esteem. We also 

thrive on growth. Each of us wants to cultivate new dimensions of mind, heart, and 

spirit. We seek to enlarge our perspectives, engage in challenging and different 

experiences, learn new skills, and test ourselves in unfamiliar territories. To become 

our fullest selves—to self-actualize—we must embrace the idea that personal growth 

is an ongoing process—we are always evolving,growing, changing. " 

 
 

 مميزات االتصال الشخصي: ثانيا

يعترب االتصال الشخصي نوعا متميزا من التفاعل بني الناس، ولفهم متيزه البد من تتبع معىن كلمة 
Interpersonal ، وهي كلمة متكونة من Inter وكلمة "بني" وتعين    Person ومعناها يف . " شخص" وتعين

جمملها: كل اتصال حيدث بني الناس. إال أن العديد من التفاعالت ال تشملنا بشكل شخصي، حيث أن االتصال 
 . (42) إىل الشخصيموجود على خط ممتد من الالشخصي 

ففي بعض األحيان حنن ال نعرتف باآلخرين   ،من اتصاالتنا ليست حقا شخصية أن الكثري WOOD  ترى
خرى نعرتف هبم، ولكن نتفاعل معهم من حيث أكأناس على االطالق بل نعاملهم ككائنات . غري أننا ويف حاالت 

رق محيمية بطأدوارهم االجتماعية بدال من تفاعلنا معهم شخصيا. وباملقابل نتصل مع عدد قليل وحمدد من الناس 
 .للغاية

You, & –It, I–I بني ثالث مستويات من االتصال :MARTIN BUBER  (43 ) السياق ميزيف هذا 

I–Thou  .يف عالقة I–It تصال يف هذا املستوى من اال نعامل اآلخرين بصورة ال شخصية للغاية باعتبارهم كائنات
اذ ، حيث ال يتم التعامل معهم كبشر بل كأدوات الخت ال نعرتف بإنسانية اآلخرين ولسنا متأكدين حىت من وجودهم

 أوامرنا وتقدمي ما نريد.

                                                           
)41 ( Wood ,Julia T. Interpersonal Communication: Everyday Encounters, Sixth Edition, Wadsworth, 

Cengage Learning, june 2008. p. 14. 

)42 ( Ibid. P09. 

)43 ( Buber, M. (1970). I and thou (Walter Kaufmann, Trans.). New York: Scribner.p222. 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 35 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

أغلب تفاعالتنا، فالناس يف هذا املستوى يعرتفون ببعضهم   I–Youهو اتصال BUBER املستوى الثاين لـوميثل 
فقد تكون  ،(44)البعض كوهنم أكثر من أشياء ، لكنهم ال يشاركون بعضهم البعض بشكل كامل كأفراد متميزين

أكثر شخصية حيث يتبادل الناس األفكار واالهتمامات املشرتكة، لكن ال يزال التفاعل ُموجها  I–You   عالقات
من قبل األدوار، ومع ذلك يتم التأكيد على وجود اآلخرين واالعرتاف هبم كأفراد يف تلك األدوار. يف هذا السياق أشار 

(45) ترى أن مشاكل االتصال هي السبب األول يف فشل الزواجوطين إىل أن غالبية الناس  استطالع رأي
      . 

أمريكي أسئلة متنوعة عن دور االتصال يف حياهتم.  ROPER STARCH 1,001 منظمةيف حني سألت 
ووجدت أن إجابة واحدة طغت على بقية اإلجابات رغم اختالفهم يف العمر، العرق، اجلنس و مستوى الدخل، حيث 

.مقارنة بأسباب أخرى:  %53ذكر األمريكيون أن مشاكل االتصال هي السبب األكثر شيوعا يف الطالق بنسبة  
 .(46) %3، االطفال%3، عالقات سابقة  %5، مشاكل جنسية %7، تدخل أفراد االسرة %29مشاكل مالية 

االتصال أعلى شكل  الباحثون هذاوهو أندر نوع ، ويعترب    I–Thou اتصالاملستوى الثالث من العالقة هو و 
هو مقابلة I–Thou  فالتفاعل مبستوىمن أشكال ادحوار اإلنساين ألن كل شخص فيه يؤكد اآلخر كشخص متميز. 

 اآلخرين يف كماهلم وتفردهم بدال من التعامل معهم كشاغلي أدوار اجتماعية ، وعليه ينفتح الناس بالكامل يف اتصال

I–Thou رين هلم كما هم، باجيابياهتم ونقائصهم.واثقني بتقبل اآلخ 

الوحيدة اليت  يصبح فيها البشر كاملني،  وهذا يعين  هي  Thou–I أن عالقات  BUBER  (47)  يعتقد
فهو  .بالنسبة له أهنم يتجاهلون املظاهر اليت يستخدموهنا معظم الوقت ويسمحون ألنفسهم بأن يكونوا حقيقيني متاما

لى إدارة  " الظاهر" اليت ينشغل فيها الناس بصورهتم وحيرصون عيرى أن الكثري من اتصاالتنا تشتمل على ما يسميه بـ 
"ادحاضر" الذي من خالله يكتشفون   ينخرطون يف ما يسميه بـ I–Thou كيفية تقدمي أنفسهم. لكن يف عالقات
 ماهم عليه حقا، وكيف يشعرون حقا. 

ليست شائعة، ألن الناس ال يسعهم حتمل الكشف عن  I–Thou الباحثون  أن عالقاتمن هذا املنظور يؤكد 
  تُعرف بناءا على ما سبقو واالتصال فيها نادر وخاص.  Thou–Iأنفسهم متاما للجميع يف كل وقت. وعليه فعالقات 

                                                           
)44 ( Wood, J. T. (2006). Chopping the carrots: Creating intimacy moment by moment. In J. T. Wood & S. 

W. Duck (Eds.), Composing relationships: Communication in everyday life (pp. 24–35). Belmont, CA: 

Thomson/Wadsworth. 
)45 ( Roper poll (1999). How Americans communicate. from http://www.natcom.org/ 

research/Roper/how_americans_ communicate.htm. 
)46 ( Ibid.  

)47 ( Buber, M. (1970). I and thou (Walter Kaufmann, Trans.). New York: Scribner.p.656 
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WOOD (48) ،للناس  فريدة، وجارية من التبادالت اليت تسمحاالتصال الشخصي باعتباره عملية انتقائية،  نظامية
أن معظم مميزاته تتجلى يف  ونشري هنا"بالتفكري وبناء املعرفة الشخصية لبعضهم البعض وخلق املعاين املشرتكة يف قوهلا:

 .هذا التعريف )نتقائي، نظامي، فريد من نوعه....("

 سياق االتصال:ثالثا

منذ منتصف القرن املاضي  دعى الباحثون إىل جتاوز فكرة اعتبار االتصال  منحصرا يف  نقل معلومات ضمن 
. وهو ما يستدعي (49) " "حقيقة ثقافية واجتماعيةنظروا إليه كونه أوال وقبل كل شيء ، بل مستقبل   -خمطط مرسل

السياق  مفهوم أمهية  السياق يف قوله:" إنعلى JAQUES COSNIER (50) بالضرورة االهتمام بالسياق. وقد أكد
 ... ". اإلنسانية املمارسات االتصالية لفهم أكثر ضرورية تبقى اليت املفاهيم أهم بني من واحدا يعترب دون شك

يعود السياق يف األصل إىل تأطري سوسيولوجي قبل دخوله لعلوم االعالم واالتصال ، حبيث أصبح االتصال يرتبط 
 عد األنرتوبولوجي األمريكيوي بالسياق، هلذا بدأ الباحثون شيئا فشيئا وضعه بعني االعتبار يف دراساهتم. ارتباطا وثيقا
HALL   من األوائل الذين حبثوا يف األبعاد السياقية لالتصال الشخصي  حيث يعترب أن االتصال ال ينشأ يف فراغ بل

( 1984واملعايري اليت حتدد تغرّيات سريورة االتصال، فحسب )يف سياق ثقايف، أي نظام من القواعد والقوانني 
MYERS(51) الزال HALL  يصر على التأثريات اليت يفرضها هذا السياق فيقول: " إننا مل ندرك جيدا بعد هذا

  السياق الثقايف ألنه يبدوا لنا مألوفا وشيئا عاديا وال نعريه اهتماما إال إذا قابلتنا ثقافة غريبة عنا ".

وباملقابل يؤكد عدد  من الباحثني  أن فهم كل فعل اتصايل يستدعي بالضرورة الرجوع إىل الرمزية االجتماعية اليت 
، اليابس" و آخرين إىل أن  ,BROWN , YOUNG , MORLEY KATZ"  حيدث فيها، وتوصلت أحباث

بقوله: " االعرتاف هبذه OLTONW (52 ). مثلما يؤكد عليه  نشاط بناء املعىن خيتلف حسب املوارد الثقافية لكل فرد
 .اخلصوصية املتمثلة يف أن يكون الفرد هو واقع وجتربة الميكن فصلها عن الثقافة واجملتمع"

                                                           
)48 ( Wood ,Julia T. Interpersonal Communication: Everyday Encounters, Sixth Edition, Wadsworth, 

Cengage Learning, june 2008.p.21. 
)49 ( Bélishe,Claire. Bianchi, Jean. et Jourdans, Robert,"pratiques médiatique,50 mots clés" , CNRS édition, 

paris,1999.p.56. 

) 50 (réseaux: Texte et contexte Jacques Cosnier in Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de 

dans la communication. Cahier N° 13. France – Juin 1991 p.29. 

)51 ( Myers E. Gail . Les bases de la communication interpersonnelle Copyright, Paris, 1984, p204. 

)52 ( wolton,dominique.le moment de la communication,revue Hermès,n°38,france,. 40 2994.11 . 
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يصعب فهم االتصال خارج السياق العام للمجتمع الذي يتواجد فيه املتصلون ، وذلك ألنه ال ميكن فهم شيء 
أن "  DEWEY (53). هلذا يؤكد حقل عناصر أخرى تتفاعل معهبصورة منفصلة. فكل شيء وكل كائن موجود يف 

ليعيشوا  ,اجملتمع ال ينشأ باالتصال فحسب بل ويعيش فيه وبه، ألن االتصال ميكن الناس من أن جيدوا أشياء مشرتك
 . ومنه فالفرد ال ينفصل عن اجملتمع كما أن اجملتمع ال ينفصل عن األفراد، سويا" 

الباحثون إىل أن السياق ال يساهم يف إضفاء معىن للتبادالت فحسب، ولكن هذا املعىن من هذا املنطلق توصل 
يف قوله: " املعىن ال يُعطى هكذا با  Muccheilli  (54) يتشكل أيضا من خالل التبادل يف حد ذاته . وهو مايؤكده

 إنه ميالد... إنه نتاج مسارات متعددة ".
حنن نتصل باستمرار مع اآلخرين، ومبا أن  االتصال هو قبل كل شيء تبادل للمعىن عرب تبادل االرتباط  وعليه،

، فإن الفاعلني يعطون من خالل أفعاهلم وردود أفعاهلم قيمة مضافة للمعىن، وهو مايعين أن األفراد هم من (55).والعالقة
 & BERGERللظواهر، وقد وضح وكذا فهم مشرتك  يقومون ببناء املعىن من خالل اجياد قواعد للسلوك

(2006)LUCKMANN  (56) هذا يف قوهلم: " يوجد توافق مستمر بني املعاين اليت أضفيها أنا وتلك اليت يضفيها
 غريي".

حني حتدث عن اجلرية أو اجملاورة ، واليت تعرف عادة  إىل أمهية السياق الفضائي  HALL من جهة أخرى أشار
بأهنا " دراسة العالقات الفضائية ". هذه العالقات الفضائية ال حتدد شروط وظروف العالقات ين الناس فقط بل تعترب 

جيهه و من جهته على سلطة الفضاء يف حتديد طبيعة االتصال وت (58). كما يؤكد رضوان بومجعة (57) أيضا شاملة لرموزها 
فيقول: " تلعب التصرفات الفضائية دورا هاما يف االتصال، حيث تتعلق بقواعد معينة، مرتبطة بالثقافة، وإذا ما جتاوزها 

 األفراد أو مل حيرتموها جتّرهم إىل صعوبات يف االتصال".

 

 

 

                                                           
) 53 (19.-Dewey John , Démocratie et éducation. Armand Colin, Paris 1995, P18 
) 54 (Muccheilli,alex,"les situation de communication: édition Eyrolles,  méthodes en sciences humaines",

france,1991.p89. 
أشكال االتصال التقليدية في منطقة القبائل : محاولة تحليل انثروبولوجي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في علوم رضوان بوجمعة، (  55 )

 .77، ص2997االعالم واالتصال كلية العلوم السياسية واالعالم، قسم علوم االعالم واالتصال جامعة الجزائر، 

)56 (sociale réalité", Armond  Collin, France,2006.p75. , peter et Luckmann, thomas."la constructionergerB 
)57 ( Simmel Georg : On indiviuality and social forms » University of chicago  presss Chicago,1971,p22. 

 .131ص  رضوان بوجمعة، أشكال االتصال التقليدية في منطقة القبائل : محاولة تحليل انثروبولوجي، مرجع سابق،( 58 )
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 نتائج الدراسة

نا متوافقة ومتزنة كلما سار بني حاالت األنا واالتصال الشخصي ، فكلما كانت حاالت األ عالقة هناك-1
كد التأثري االجيايب ؤ ي وهذا مااالتصال بشكل سلس وفعال يكون له تأثرياته االجيابية على العمل ، والعكس صحيح متاما. 

 .جمال العملاألفراد يف  قدملالتصال الشخصي اجليد والفّعال على ت

 ال اإلعالمبني رجفأثناء التبادل  القائم ،  الشخصي االتصالتؤثر حاالت األنا يف استمرارية أو انقطاع -2
لق هذا حالة األنا املناسبة  يف التعامل خي طرفا االتصالاستجابة، عندما ال يستخدم  –ضمن  سلسلة مستمرة من  مثري 
 ،الجتعل الطرفني غري مرتاحني ماخيلق صراعات ونزاعات  تؤدي إىل اهنيار االتص اليتما يسمى بـ التبادالت املتقاطعة 

  وبالتايل هذا يؤثر سلبا على انتاجية العمل.
فهم  قدمه من دالالت معرفية هامة يفتملا تساهم حاالت األنا بشكل كبري يف حتسني االتصال الشخصي -3

 ،ي مؤسسةأالتعرف على االجراءات الالزمة اليت ينبغي أن تتخذ لرفع مستوى  ، وبالتايل سريورته وتصحيح اختالالته
توفري جو مالئم للعمل  وبالتايل ،حتسني كفاءة رجل االعالم يف حتقيق جناح العمل االعالميباإلضافة إىل دوره الفعال يف 

 يساعد على االبتكار واالبداع.
ملا هلا من دور ؤسسات امليف حتسني االتصال الشخصي داخل  التبادالت املوازية هي التبادالت الفعالةتعترب  -4

عترب تبادالت التعامل الشخصي بني رجال اإلعالم، هلذا ت ق التوازن واالستقرار يفيحتقيف خلق اتصال مريح يساعد على 
 متكاملة ومشبعة الحتياجات خمتلف األطراف.

ثل مت حتسني االتصال الشخصي يف املؤسسات ألهناحالة األنا الراشد هي حالة األنا اليت هلا دور كبري يف  -5
اجلزء العقالين واملوضوعي يف الشخص. وعليه فإهنا ختضع ملبدأ العقالنية والوضوح، وأيضا التجرد من العاطفة اليت من 

على  عكس اجياباما ينشأهنا أن تعطل الفهم واملنطق يف التعامل مع املواقف، ما جيعلها فّعالة يف عملية صنع القرار 
  .انتاجية العمل

 توصيات
نعترب أن دراسة حاالت األنا من األبعاد املهمة اليت ينبغي أن ينصب عليها االهتمام يف ميدان االعالم  -1

، خاصة هتصال الشخصي وتفسريه والتنبؤ بواالتصال، وادماجها كمتغري نفسي اجتماعي  يساعد على فهم سريورة اال
 النظر يف وجهات النظر البديلة اليت تساعد االتصال الشخصي يف متكني التغيريات اليتوأن  دحاالت األنا  دور مهم يف 

فيه، وخلق اتصال بنَّاء وفعَّال ، قد يستمر إىل أجل غري مسمى ما يساعد على  ل املشاكل املوجودة جيب اجراؤها دح
 توفري بيئة عمل مالئمة يكون رجل االعالم فيها فعاال ومبتكرا.
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ام بالبحث يف االتصال الشخصي ملا له من دور يف فهم عالقة بعض اخلاصيات السيكولوجية ضرورة االهتم -2
 بالظاهرة االتصالية.

 ،مرةخلق مناخات عمل مثاملؤسسات االعالمية ملا له من دور  يف  داخلوفعال ضرورة توفري اتصال جيد  -3
  عالمي.بشكل اجيايب على جناح العمل اال  اليت تؤثر وتنمية املهارات مع توفري الفرصة لبناء العالقات الفعالة

اليت ميكن أن تُنِشئ اتصال بنَّاء وفعَّال ، قد يستمر إىل أجل غري مسمى،   يةخلق التبادالت املواز السعي إىل  -4
 مبدعا.يساهم يف  توفري بيئة عمل مالئمة يكون رجل االعالم فيها 

اء عملية هلا من دور يف الرد على األسئلة اليت تظهر أثنملا نظرية التحليل التباديل ضرورة  االهتمام بدراسة  -5
 سلوكاهتم. و   ، كما تتوفر على جمموعة من األساليب والتقنيات اليت ميكن من خالهلا حتليل شخصية األفراد االتصال
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