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Background and Aim : The purpose of this study was to investigate the 

relationship between ego strength and metacognition among students at the Ferdowsi 

University of Mashhad. 

Methods: This correlational study was conducted among Ferdowsi university 

students in Mashhad in the year 1394. The samples consisted of 69 male and female 

students who studied in convenience method. The measurement tools were 

Metacognitive questioner and Ego strength questioner. For data analysis, descriptive 

and inferential statistics were used, including mean /standard deviation and Pearson 

correlation respectively. This research was analyzed using SPSS 23. 

Results: There is a significant positive relationship between ego strength and 

metacognition of Ferdowsi University students (P=0/001). It means that the more ego 

power has a direct correlation with the more metacognition and vice versa. 

Conclusions: Considering the fact that there is a strong positive relationship 

between ego strength and metacognition, and also ego capabilities is wider than 

metacognition. It seems that metacognition can be a component of ego strength. In 

addition, the role of metacognition is generally accepted for teaching and learning 

researchers in academic achievements although ego capability is also effective in 

learning and teaching. 
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در  ی ایگو و فراشناختهایتوانمندش حاضر بررسی رابطه بین هدف از پژوه زمینه و اهداف:

 بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است.

دانشگاه فردوسی  انیدانشجواین پژوهش از نوع همبستگی است و در بین جامعه : بررسی روش

شیوه در نفر از دانشجویان زن و مرد بود که به  93انجام شد. نمونه این پژوهش  4931در سال  مشهد

ی در این پژوهش دو پرسشنامه فراشناخت و قدرت ریگاندازهقرار گرفتند. ابزار  مطالعهدسترس مورد 

ی هاروشمیانگین و انحراف معیار و شامل ی آمار توصیفی هاروشاز  هادادهایگو است. برای تحلیل 

 SPSS 23با استفاده از است. دادهای این پژوهش  شدهاستفادهآمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون 

 است شدهلیتحل

ی وجود داریمعنفراشناخت دانشجویان دانشگاه فردوسی رابطه مثبت  و بین قدرت ایگو: هایافته

 .یعنی هرچه قدرت ایگو بیشتر باشد میزان فراشناخت نیز بیشتر است و بالعکس (.P=000/0دارد )

ه بین قدرت ایگو و فراشناخت رابطه مثبت قوی که با توجه به اینک دهدیمنتایج نشان : گیرینتیجه

 توانیماز فراشناخت است بنابراین  ترگستردهوجود دارد و همچنین با توجه به اینکه توانمندهای ایگو 

 مؤثربا توجه به اینکه نقش  ی ایگو باشد.هایتوانمندیکی از  تواندیمنیز  فراشناختنتیجه گرفت که 

 توانیمعموم محققین حوزه آموزش و یادگیری است  قبول مورد فراشناخت در پیشرفت تحصیلی،

 است. مؤثرفرض کرد که توانمندی ایگو نیز در امر یادگیری و آموزش 

    ایگو، توانمندی ایگو، فراشناخت، جنسیت کلیدی کلمات 
 

محفوظ وم پزشکی راهبردهای آموزش در علبرای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 است.

 :نویسنده مسئول
 دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

 تربیتی علوم دانشکده روانشناسی، گروه

 مشهد، فردوسی دانشگاه روانشناسی، و

 ایران مشهد،

 

 0118181818001 تلفن: 
 

 پست الکترونیک:

aghamohammadian@ferdowsi.um.ac.ir 
 

  

 مهمقد

ی شخصیت انسان داری کاونروا گذارانیبن،  Freudاز نظر 

( Superego) گویسوپرا و (Ego(، ایگو )Idسه ساختار شامل اید )

  Freudمن یا ایگو به دومین ساختار شخصیت در نظریه است. 

که در اثر نیروهای موجود در نهاد به وجود  شودیاطالق م

ارتباط با واقعیت، تنظیم و  شامل ایگو عملکردهای. [1]دیآیم

تفکر،  کنترل نیروهای غریزی، روابط موضوعی، پردازش

 .[2]، قضاوت استکیبیعملکردهای دفاعی و عملکردهای تر

رفیت من برای اداره ظبه  (Ego strength) گویتوانمندی ا

تقاضاهای متعارض اید، سوپرایگو و مقتضیات واقعیت بیرونی 

اشاره دارد و به میزانی که من قادر به ایجاد تعادل کارکردی 

بنا بر تعریف  .[1]نباشد شخصیت فرد درگیر اختالل خواهد شد

Strafave  من توانایی ایگو برای مواجه با واقعیت  نیرومندی

اید، سوپرایگو و  یهابیرونی است، زمانی که من بین خواسته

 .[8]محیط بیرون تعادل برقرار کند

. رودیقدرت ایگو متغیر مهمی در عملکرد انسان به شمار م

اصطالح قدرت ایگو به توانایی فرد برای برخورد مؤثر با 

فرسا و برای عملکرد توان یهاتیعو موق زیآمرقابت یهاخواست

ها و توقعات این نیروهای متعارض، به کار رغم خواستمؤثر به

که  شودیبنابراین، وجود یک ایگو قدرتمند باعث م .رودیم

آسیب روانی را از خود کمتر نشان دهند، و در برابر  یهانشانه

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی

 
 5931تیر   –اد خرد رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
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 تنش ناشی از شرایط فشارزای زندگی تحمل و ظرفیت کافی

که  شودیباشند. از طرف دیگر ضعف ایگو موجب م داشته

ارگانیسم از دنیای بیرونی به دنیای درونی برگردد و به خودش 

 [.4]کند ینینشعقب

بر سالمت روان از دیدگاه روان  رگذاریتأثیکی از عوامل 

(، توانمندی ایگو است. ایگو Psychodynamic Approach) یشیپو

ی ذهن بر عهده دارد. اختشنرواننقش مهمی را در عملکرد 

سالمت و بیماری تابعی از توانایی ایگو برای اداره مناسب فشار 

ی که در تضاد اگونهامیال متأثر از غرایز برای تخلیه است، به 

ی دنیای واقعی و سوپرایگو نباشد. به این هاتیمحدودشدید با 

ظرفیت ایگو برای اداره تقاضاهای متعارض اید، سوپرایگو و 

و به  شودیمیات واقعیت بیرونی، توانمندی ایگو اطالق مقتض

مقداری که ایگو نتواند یک تعادل کارکردی ایجاد کند، شخصیت 

ی روانی نیز هم بر اساس شناسبیآسدرگیر بیماری خواهد شد. 

ی تعادل بین برقرارتعارضات ایجاد شده و ناتوانی ایگو جهت 

ی که فرد اوهیش سطوح شخصیت قابل فهم است و هم از راه فهم

، یعنی از راه مکانیزم های دفاعی ایگو کندیمتعارض را کنترل 

 .[8]شودیمدرک 

مدیریت سیستم روانی را بر عهده  فهیکه ایگو وظ ییاز آنجا

که ایگو نتواند به  شوندیدارد تمام مشکالت روانی، زمانی ظاهر م

کنار  عمل کند. در مجموع اینکه توانایی ما برای شیهاتیمسئول

آمدن با زندگی، یعنی تعادل روانی ما، به توانایی و قدرت ایگو در 

، بستگی شودیجهت غلبه بر فشارهای گوناگونی که بر آن وارد م

ها و بنابراین ایگو بیماران باید برای تحمل اضطراب، راه .[8]دارد

را داشته باشد، تا در کاهش فشار روانی ارزشمند و  ییهاروش

 .[4]د و بتواند رویدادها را تحت کنترل خود در بیاوردمؤثر واقع شو

Freud نتیجه بروز اختالالت روانی که بود آن بر 

 هاتیتثب این که است رشد ابتدایی مراحل در (Fixationیت)تثب

ناتوانی در . [6]شودیم ایگو کارکرد و رشد در نقایصی بروز سبب

واقعیت  اخالقی پروراندن فرایندهای من مانند قضاوت و استدالل

اولیه جنسی یا پرخاشگری به  یهاتیتواند همانند تثبمی سنجی

 یاافتهیآسیب روانی منجر شوند. از این رو کسی که من رشد نا

 .[8]دارد برای سازش با واقعیت فاقد آمادگی خواهد بود

نیرومندی پایین من با اختالالت شخصیت از قیبل 

ارتباط  یابی و تکانش گرشخصیت ضد اجتماعی، وابسته، و اجتن

حکایت از نوعی خودکنترلی ضعیف  تواندیم یدارد. تکانش گر

نیرومندی من،  یهاهیها با مطالعه مقاالت و نظرباشد، به عالوه آن

یک ارتباط بین نیرومندی من پایین و اضطراب را مشاهده کردند 

از دست رفتن کنترل بر روی افکار  سازنهیزم تواندیکه م

. وضعیتی که [8]بر محیط باشد یرگذاریانه و فقدان تأثهوشیار

دریافت قدرت من  او. کندیم دییآن را تأ  Higgins یهاافتهی

افسردگی از قبیل احساس گناه و فقدان عقاید  یهاپایین با نشانه

نیز نشان  و همکاران Davis. [1]بر محیط ارتباط دارد یرگذاریتأث

 پایین آمدن عزت نفس عثعدم توانمندی ایگو باکه  ندداد

 در .[1] و هردوی اینها با اضطراب مرگ در ارتباط هستند شودیم

 تأثیر جنسو  سن از داده شد توانمندی ایگو نیک پژوهش نشا

 در زیادی کاربرد که است شده باعث هایژگیوهمین  و ردیپذینم

 .[6]باشد داشته تحقیقات

 یهااسیدر مقنشان داده شد  گریپژوهشی دهمچنین در 

 .[10] اندافراد الکلی از افراد غیر الکلی ضعیف تر قدرت ایگو

ذهنی که شباهت زیادی با  یهایییکی دیگر از توانا

 (Metacognition)ایگو دارد فراشناخت  یو کارکردها هایتوانمند

در  Flavellفراشناخت اصطالحی است که اولین بار توسط است. 

فراشناخت را شناخت درباره  اوزمینه حافظه بکار برده شد. 

فراشناخت را چگونگی کنترل  یطورکلیا به دانستیشناخت م

فراشناخت به قبل از  "سیف". به گفته [11]شناخت تعریف کرد

Flavell به گفته وی نخستین بار  گرددیبرمHarlow  یک سلسله

انجام داد که در این آزمایش هرچه  هامونیآزمایش را در مورد م

در حل مسئله تواناتر  کردندیمسائل بیشتری را حل م هامونیم

 .[12]رندیکه چگونه یاد بگ گرفتندییاد م هامونییعنی م شدندیم

و همکارانش فراشناخت انواع آگاهی  Brownطبق گفته 

است که  یریگمیها با فرایندهای اجرایی تصمدرباره شناخت

دهد و هم  شناختی را انجام یندهایموجود انسانی باید هم فرا

ها را بررسی کند. فراشناخت به اطالعاتی که فرد در پیشرفت آن

رشد و گسترش ا ب .شودیمورد نظام شناختی خود دارد گفته م

شناختی و  یندهایاز فرا یانظام شناختی در انسان، مجموعه

 یندهایکه به گستردگی همان فرا ردیگینظارتی نیز شکل م

نعطاف حافظه، یادگیری شناختی است که موجب کارایی، ا

فراشناختی  یهابه عبارت دیگر مهارت. شودیهدفمند و آگاهانه م

که در طی  کنندیآگاهی دهنده عمل م یهابه صورت مهارت

و  رندیگییادگیری و پردازش اطالعات مورد استفاده ذهن قرار م

 تیفیطور کلی، کبه  .کنندیجریان این پردازش را تسهیل م

 .[12]تی به فراشناخت وابسته اسحافظه و یادگیر

فراشناخت در  دهندیمتوضیح  Dean و  Kuhnکه چنانآن

روانشانسی شناختی اغلب به عنوان شکلی از کنترل جامع شامل 

، [14]( استregulatory-Self) یمیخودتنظنظارت و حداکثر 
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. یکی از [1]شده است دییتأی که توسط سایر محققین انکته

اخت نظارت شناخت است که تعدادی از محققین ی فراشنهامؤلفه

. [18-11]شودیمشامل برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی  ندیگویم

ی مناسب و هایاستراتژشامل شناسایی و انتخاب  برنامه ریزی

شامل هدف سنجی، دانش پیش  تواندیمتخصیص منابع است، و 

توجه  نظارت شامل ی زمان هم باشد.بندبودجهو  ی فعالانهیزم

 تواندیمو همچنین  به درک و انحام وظیفه و آگاهی از آن است

ی گذارارزشی باشد. و سرانجام ارزیابی به عنوان خود سنجشامل 

و شامل  شودیمی یادگیری تعریف بخشنظمی ندهایفراتولیدات و 

 .[11]شودیمبازبینی و اصالح اهداف فرد 

شامل اطالعات فراشناختی  دیگویمهمچنین کدیور 

نظام پردازش است.  کنندهکنترلفرایندهای  در مورداطالعات فرد 

از این رو در نظریه پردازش اطالعات، اطالعات فراشناختی 

ی مراحل هایژگیومجموعه دانشی است که هر فرد باید در مورد 

 .[11]ی آن داشته باشندهاکنندهحافظه و کنترل 

 رویکرد ترکیب با Matthews و  Wells بار نینخست

 مدل مبنای بر را فراشناختی الگوی اطالعات پردازش وواره طرح

 Self-Regulatory Executive) یمیخودتنظ اجرایی عملکرد

Function) معرفی هیجانی اختاللت درمان و تبیین جهت 

 .[20]کردند

از طریق الگوی  یشناختنقش فراشناخت در اختالالت روان

 افتهیتوسعه Matthews و  Wells لهیپردازش اطالعات به وس

در مقابل اختالالت  یریپذبیآس S-REFدر الگوی  ت.اس

، تداوم و حفظ این اختالالت با نشانگان شناختی یشناختروان

توجهی مرتبط است که این نشانگان با تمرکز زیاد بر خود، 

باورهای مختل  یسازبازبینی تهدید، پردازش نشخوار گونه، فعال

. این الگو نقش شودیتنظیمی مشخص مو راهبردهای خود

و  یشناختدر مقابل اختالالت روان یریپذبیفراشناخت را در آس

  [.21]کندیم ینیبشیتداوم آن پ

نشان دهنده ارتباط میان ابعاد فردی  کنندهتیحماشواهد 

ی نظیر شناختروانفراشناخت و طیف وسیعی از اختالالت 

ضطراب اجتماعی، خودبیمار افسردگی، اختالل اضطراب فراگیر، ا

اجباری، اختالل استرس پس از سانحه، -انگاری، اختالل وسواسی

. در عین [22-84]ی و استرس ادراک شد استشناختبیآسنگرانی 

که بین زن و مرد در ابعاد  دهندیمحال مطالعات مختلف نشان 

مختلف فراشناخت یعنی دانش فراشناختی، راهبردها و نظارت و 

 .[88-81]ی وجود نداردداریمعنناختی تفاوت کنترل فراش

این است با توجه به شباهتی که  سؤالاکنون  

فراشناخت با کارکردهای ایگو از جمله قضاوت و ارتباط با واقعیت 

با ایگو وجود دارد؟ توانمندی ی بین فراشناخت و ارابطهدارد؛ چه 

یجاد همسویی که فراشناخت و توانمندی ایگو در ا ریتأثتوجه به 

ی بین داریمعنمثبت  رابطه رسدیماختالالت روانی دارند به نظر 

این پژوهش به منظور بررسی و این دو متغیر وجود داشته باشد. 

با توجه به تفاوت  و فرضیه فوق انجام شده است. سؤالمطالعه 

 اندشدهدیدگاهایی که فراشناخت و ایگو از آن اقتباس 

قدمی  تواندیم سؤالثبت به این )فراشناخت و روانکاوی( پاسخ م

 ی مذکور به هم باشد.هادگاهیددر راه نزدیکی 

 هاروش

به هدف آن، از نوع بنیادی است. و در  توجهاین پژوهش با 

ی توصیفی و همبستگی هاپژوهشعین حال از نظر روش از نوع 

ایگو در  است؛ زیرا هدف آن بررسی رابطه فراشناخت و توانمندی

دانشگاه فردوسی مشهد است. جامعه آماری  بین دانشجویان

پژوهش حاضر دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد، 

در  هاآنکه در بین  باشدیمدانشکده علوم تربیتی و روانشاسی 

( مورد مرد 41زن و  11نفر ) 61 هازشیرنهایت و پس از حذف و 

ای تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. تعداد نمونه برمبن

مقایسه -ی و علیهمبستگی هاپژوهشی مورد نیاز در هاحداقل

حداقل تعداد نمونه برای اجرای آزمون ای تعیین شده است. 

که اغلب در  -برای دو گروه مستقل tو برای  80ی برابر همبستگ

که در  [39]نفر است 18مقایسه ای کاربرد دارد، -ی علیهاپژوهش

ه و زیرگروه های زن و مرد، این پژوهش با توجه به تعداد نمون

 شرط مورد نظر محقق شده است.

و در عین حال  دسترس در صورتبهی ریگنمونهروش 

داوطلبانه بوده است، بدین صورت که محقق قبل از توزیع آزمون 

مصاحبه نموده و رضایتشان  هاآندر بین اعضای نمونه با تک تک 

مورد مصاحبه  را جلب نموده است. طبیعی است بیشتر کسانی که

عدم رضایت، در نمونه نهایی جای نگرفتند  لیبه دل اندگرفتهقرار 

و نمونه تنها شامل کسانی ست که داوطلبانه و با رضایت کامل 

. متغیرهای مورد مطالعه در این اندنمودهرا تکمیل  هاپرسشنامه

 پژوهش شامل توانمندی ایگو، فراشناخت و جنسیت است.

و  SPSS 23شده با استفاده از نرم ابزار  ی جمع آوریهاداده

و  دی آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارهاروش

 tو  ی پارامتریک آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسونهاروش

به  با توجهبرای دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

از  هادادهبودن  نرمالاینکه حجم نمونه کم بود برای ارزیابی 

ویلک استفاده شد و با توجه به اینکه معنی -آزمون شاپیرو
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آمده برای متغییرهای فراشناخت و توانمندی  به دستی هایدار

ادعا کرد پیش فرض نرمال  توانیمبود.  18/0و  241/0ایگو 

 توانیمبرقرار است و  ≤08/0Pی داریمعندر سطح  هادادهبودن 

 ستفاده کرد.ی پارامتریک اهاآزموناز 

ابزار این پژوهش دو پرسشنامه فراشناخت و توانمندی ایگو 

بود. پرسشنامه فراشناخت برای ارزیابی میزان توانمندی 

قرار گرفت. این پرسشنامه  مورداستفادهفراشناخت دانشجویان 

توسط محققین و متناسب با اهداف پژوهش حاضر، مرکب از سه 

هیجانی و  -شناختی، نظارت هیجانی -شناختیبخش دانش 

تعداد اولیه  ی طراحی و ساخته شده است.زیربرنامهو  راهبرِد

ی متعدد و هامصاحبهبود که پس از اجراها و  سؤال 14 سؤاالت

 سؤال 27ی از محققین و متخصصین حوزه فراشناخت به نظرخواه

به صورت مقیاس شش  سؤاالتکاهش یافت. شیوه پاسخ دهی به 

، 2، مخالفم نمره 1مخالفم نمره  کامالًت ی لیکرت به صورادرجه

و  8، موافقم نمره 4ی موافقم نمره حد تا، 8ی مخالفم نمره حد تا

معکوس به  سؤاالتبود. شیوه پاسخ دهی  6موافقم نمره  کامالً

. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای شودیمصورت برعکس انجام 

 11/0و  16/0کرنباخ و به شیوه دو نیمه سازی به ترتیب برابر 

 ینمتخصصنفر از  18صوری و محتوا این آزمون توسط  بود. روایی

و در مواردی مورد اصالح  دییتأحوزه فراشناخت مورد بررسی و 

 قرار گرفته است.

پرسشنامه قدرت ایگو برای ارزیابی توانمندی های ایگو 

شرکت کنندگان مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه توسط 

Markstrom  این پرسشنامه [41]و  همکاران ساخته شده است .

زیرمقیاس شامل امید، خواسته، هدف،  10و  سؤال 64داری 

شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد است. عبارات 

ی لیکرت به صورت ادرجهپرسشنامه بر روی یک مقیاس پنج 

، 4، کمی با من مطابق است نمره 8با من مطابق است نمره  کامالً

با  اصالًو  2، کمی با من مطابق نیست نمره 8ی ندارم نمره نظر

شیوه پاسخ نمره گذاری شده است.  1نمره  من مطابق نیست

باالترین . شودیممعکوس به صورت برعکس انجام  سؤاالتدهی 

 60نمره  نیترنییپاو  800اخذ نماید  تواندیمی که فرد انمره

نی سطح باالی قدرت ایگو . نمره باال در این آزمون به معباشدیم

نمره فرد در  است. نمره فرد در این پرسشنامه از حاصل جمع

  .دیآیمبدست  سؤاالت

روایی صوری و محتوا و سازه پرسشنامه قدرت ایگو را مورد 

 61/0قرار گرفته است. پایایی آن با روش آلفای کرنباح  دییتأ

و  11/0برابر  گزارش شده است. پایایی سیاهه بر روی نمونه ایرانی

. پایایی [8]گزارش شده است 88/0پایایی دونیمه سازی آن برابر 

 64/0این پرسشنامه در پژوهش حاضر با روش آلفای کرنباخ برابر 

 است.

 یافته ها

درصد شرکت  81 دهدیمنتایج آمار توصیفی نشان 

سنی شرکت  محدودهدرصد زن بودند.  21کنندگان مرد و 

از دانشجویان مقاطع کارشناسی،  اهآنکنندگان که تمامی 

 20کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد بودند بین 

سال بود. میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان  81تا 

و  226±21، میانگین و انحراف استاندارد توانمندی ایگو 2/8±21

 بود. 8/801 ±6/40میانگین و انحراف استاندارد فراشناخت 

که بین فراشناخت و  دهدیمهمبستگی پیرسون نشان 

( 62/0ی )داریمعنتوانمندی ایگو همبستگی قدرتمند مثبت 

که هرچه  دهدیم(. این نتیجه نشان ≥001/0Pوجود دارد )

توانمندی ایگو بیشتر و به اصطالح ایگو قدرتمندتر باشد 

 تریقوفراشناخت نیز نیرومندتر است و برعکس هرچه فراشناخت 

باشد توانمندی ایگو نیز بیشتر است. میزان باالی ضریب 

 که نشانه قدرت این رابطه است. باشندیم 6/0همبستگی باالتر از 

برای دو گروه مستقل نشان داد که  tهمچنین نتیجه آزمون 

بین میانگین توانمندی ایگو و فراشناخت زنان و مردان در سطح 

08/0≥P  دهدیماین نتیجه نشان ی وجود ندارد. داریمعنتفاوت 

ی در فراشناخت و توانمندی ایگوی شرکت ریتأثکه جنسیت هیچ 

 کنندگان نداشته است.

 بحث

ی که نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان طورهمان

ی داریمعنایگو و فراشناخت رابطه مثبت  بین توانمندی دهدیم

وجود دارد. به این معنی که هرچه توانمندی ایگو بیشتر باشد 

 دهدیماست و بالعکس. این نتیجه نشان  تریقوفراشناخت نیز 

ی قویی وجود دارد و فرض پژوهش ارابطهکه بین این دو مفهوم 

قرار گرفته است. فراشناخت و توانمندی های ایگو در  دییتأمورد 

همسو و هم جهت دارند. بدین  یریتأثایجاد اختالالت روانی 

باعث ایجاد اختالالت روانی و قدرت  هاآنصورت که نقص هردوی 

. [26-88و  22-24و  8-1]سبب کاهش بروز این اختالالت است هاآن

موضع، نتیجه حاضر مورد انتظار است. در توضیح بیشر  نیا بنابر

 تریکلگفت ایگو مفهومی  توانیمرابطه مثبت ایگو و فراشناخت 

ی هاتیفعالاز فراشناخت است و به طور کلی شامل  ترگستردهو 

. [2، 8]شودیمشناختی از جمله قضاوت و واقع بینی و پردازش فکر 

فراشناخت نیز در کنار همین مفاهیم شناختی  رسدیمبه نظر 

. شودیمی ایگو محسوب هایتوانمند و هاتیقابلیکی از 
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که با تحت پوشش قرار دادن  فراشناخت به عنوان یک مفهوم تازه

ی ذهن که جهت نظارت و خود ارزیابی ابداع هایتوانمندبرخی 

 ی ایگو اضافه شود.هایتوانمندبه  تواندیمنیز  [41]شده است

تصور کرد که اگر مفهوم فراشناخت زودتر ابداع  توانیم

ی ایگو و هایتوانمندوارد حوزه  توانستیم هانیاقبل از  شدیم

درباره ضمیر   Freudشود. با توجه به تعریفی که وانکاوی رفضای 

نزدیکی قابل توجهی بین این  توانیم، [48]دهدیمخودآگاه 

عنوان مفهومی شناختی یافت.  فراشناخت بهمفهوم داینامیکی و 

به زمانی که فرد به یک ایده آگاهی دارد و یا   Freudاز نظر 

ت در واقع آن ایده و یا ی روانی خود باخبر اسهاکنشی از عبارت

به طور کلی کنش روانی متعلق به نظام خودآگاه است. اگر فرد 

نسبت به یک ایده یا کنش روانی آگاه نباشد آن ایده یا کنش 

از   Freudمتعلق است. در واقع در نظام  ناخودآگاهروانی به نظام 

ابتدا کنش روانی و ایده وجود دارد بدون آنکه فرد نسبت به آن 

ه باشد. با اضافه شدن آگاهی ایده وارد فضای خودآگاهی آگا

 .شودیم

در واقع در نظام خودآگاه فرد از ایده و فکرش آگاهی و 

. این قابلیت بسیار شبیه به موضوع شناختِ کندیمشناخت پیدا 

شناخت است که روانشناسان شناختی نگر آن را فراشناخت 

نسبت به آنچه که  گفت ما توانیم. به عبارت دیگر نامندیم

فراشناخت نداریم آگاه هم نیستیم و یا اینکه آگاهی ما ناپخته و 

 توجه به قرابت دو مفهوم فراشناخت و توانمندی اولیه است. با

مفهوم فراشناخت ابداع شده بود، بعید   Freudایگو، اگر در زمان 

برای توضیح و تصریح دیدگاهش درباره خودآگاهی   Freudنبود 

 درباره ضمیر اشمقالهدر   Freud. چنانچه نمودیمستفاده از آن ا

ناخودآگاه و ضمن بحث درباره نظریه توپوگرافیکش درباره 

روانکاوی را از این هم  توانیم [42]دیگویمو خودآگاه،  ناخودآگاه

اینکه از دیدگاهی دیگر کمک گرفت.  شرطبهبیشتر توسعه داد 

تصور کنیم شاید منظور او خوش بینانه ای  صورتبه میتوانیم

 تواندیمچیزی شبیه به همین دیدگاه فراشناخت بوده است که 

و در عین حال  ترواضح صورتبهی را خودآگاهناخودآگاه و 

ی توضیح دهد و همچنین ذهن را به طبقات شناخت و تردهیچیپ

خود و بر ظهور ساختارهای نظارتی  کندیمفراشناخت تقسیم 

؛ چیزی کندیم دیتأک کنندهکنترلحال بخش و در عین  نظم

–سوپرایگو و ایگو  کنندهکنترلو  گرنظارتشبیه به ساختارهای 

در عین حال  داد. ارائهبعدها نظریه ساختاریش را   Freudگرچه 

ی ایگو و هایتوانمندشاید توضیح بیشتر چگونگی پیوند بین 

 ترجامعی هدگایدی اولیه دال بر ظهور انشانهتوانایی فراشناختی، 

امیدوار بود از پیوند بین نظریه روانکاوی و  Piagetباشد که 

 .[48]ایجاد شود شناختی

ی هاپژوهشنقش فراشناخت در آموزش و یادگیری، در 

ی که ارابطه. اکنون با توجه به [44-46]بسیاری آشکار شده است

برای  توانیمبین فراشناخت و توانمندی های ایگو وجود دارد 

ایگو هم در بحث آموزش و یادگیری نقشی اساسی های ندیتوانم

از  شودیمی که اهیفرضی و یا حدر واقع برداشت تلوی متصور بود.

رابطه مثبت فراشناخت و توانمندی های ایگو داشت این است که 

هرچه ایگو توانمندتر باشد توانایی یادگیری و پیشرفت تحصیلی 

 شرفتیپو یادگیری و بحث آموزش  اصوالًنیز بیشتر است و 

با دومین ساختار شخصیت  تواندیمتحصیلی در دیدگاه تحلیلی 

یا همان ایگو در ارتباط باشد و نه با دیگر ساختارها. بنابراین الزم 

ی تحلیلی بر روی هادرماناست جهت بهبود یادگیری افراد در 

 افزایش قدرت ایگو تمرکز نمود.

شد این است که تیجه دیگر که از این پژوهش حاصل ن

از مفاهیم فراشناخت و توانمندی ایگو در  کیچیهجنسیت با 

ی قبلی همخوان هاپژوهشارتباط نیست. این نتیجه با 

ی که بین طورهمان رسدیم. به نظر [6،10،88،86،88،81]است

ی وجود ندارد بین داریمعنفراشناخت زنان و مردان تفاوت 

ی وجود ندارد داریمعنوت توانمندی های ایگوی دو جنس نیز تفا

که البته با توجه به رابطه نیرومند بین فراشناخت و توانمندی 

ی بود. با توجه با نتیجه این پژوهش نیبشیپایگو این نتیجه قابل 

به  تواندینمجنسیت  رسدیمنظر به  ی قبلیهاپژوهشو اکثر 

 عنوان عاملی باشد که بر فراشناخت و سوپرایگو اثر داشته باشد.

 نتیجه گیری

از دو دیدگاه به  مفهومی ایگو و فراشناخت دو هایتوانمند

ظاهر متفاوت )روانکاوی و فراشناخت( هستند. این پژوهش نشان 

داد که این دو مفهوم ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و حوزه 

ی روانی و ذهنی دارند. به طرز هاکنشتاثیرگذرای مشترکی در 

در این حوزه  هاتالشفت تداوم گ توانیمخوش بینانه ای 

ی باشد به نزدیکی و پیوند محتمل دو دیدگاه ااشاره تواندیم

روانکاوی و فراشناختی در آینده و همچنین شروع تالشی باشد 

ی نیبشیپ Piagetی که طورهمان– ترجامعی اهینظربرای ایجاد 

 ی ذهنی و روانیندهایفرابه نحو بهتری  تواندیمکه  -کرده است

در  تواندیمدیدگاه جامعی  نیچن رسدیمرا تبیین نماید. به نظر 

یادگیری  یهابیآستبیین اختاللت روانی مراجعین و 

 هادگاهیدباشد. این دیدگاه برعکس سایر  مؤثریادگیرندگان 

اختالالت یادگیری بعد ی روانی و هم شناسبیآسهم بعد  تواندیم

 بکوشد. هاآنو در تبیین احتمالی دربرگیرد  را
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که نگارندگان اطالع دارند پژوهش درباره رابطه  بدان جاتا 

 مسئلهانجام نشده است. این  تاکنونفراشناخت و توانمندی ایگو 

پژوهش ایجاد  نهیشیپجهت دسترسی به هایی محدودیتهم 

فرصت جدیدی برای  توانستیمو هم در نوع خود  کردیم

پیشینه ای به طور پژوهش جدید در تحقیقات آینده باشد. 

مشخص در حوزه رابطه بین فراشناخت و توانمندی ایگو وجود 

ندارد و این موضوع برای اولین بار در این مقاله بررسی شده است 

و این موضع در عین حال که به بحث نوآوری و خالقیت در 

از دشوارهای کار است. لذا پیشنهاد  شودیمپژوهش مربوط 

این رابطه از نگاه دیگر  دییتأو جهت بررسی بیشتر  شودیم

انجام  مجدداًسوی دیگران از محققان، الزم است این پژوهش 

شود تا وجود و یا عدم وجود اثر هرگونه سوگیری احتمالی در 

 نتایج که ممکن است به نظر نگارندگان و یا هر عامل دیگری

 .باشد کنترل شود مربوط

بحث، مبنی فرضیه حاصل پاراگراف دوم  شودیمپیشنهاد 

بر اینکه هرچه ایگو توانمندتر باشد توانایی یادگیری و پیشرفت 

تحصیلی نیز بیشتر است در پژوهشی مجزا، در آینده مورد تحقیق 

 قرار گیرد.

 تقدیر و تشکر 

دانشگاه فردوسی مشهد که در این  انیدانشجواز تمامی 

و همچنین از تمامی همکارانی که در  اندداشتهپژوهش شرکت 

، تشکر و قدردانی می اندنمودهما را یاری  رای این پژوهشاج

 نماییم.

 اخالقی هیدییتأ

است. تنها  ی پرسشنامه بودهریگاندازهدر این پژوهش ابزار 

که رضایت کامل  اندنمودهرا تکمیل  هاپرسشنامهکسانی 

 .اندداشته

 تعارض منافع

 .دبین نویسندگان تعارضی در منافع این مقاله وجود ندار

 منابع مالی

 مسئولی اجرای این پژوهش توسط نویسنده هانهیهزتمام 

 پرداخت شده است
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