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خالصه

 شناسی روانیآسیب يفرامن و فراشناخت دو متغیر مهم در حوزه:مقدمه

شناسی شناسی تحلیلی و روانروان يکه مورد توجه محققان حوزه هستند

بین فرامن و  يرابطهبررسی  ،هدف اصلی پژوهش حاضر. شناختی هستند

  .دانبوده نکمتر مورد توجه محققی ،فراشناخت است که تاکنون به طور همزمان

این پژوهش از نوع همبستگی است و در بین جامعه دانشجویان : کارروش

نفر از  206نمونه این پژوهش . انجام شد 1395دانشگاه فردوسی مشهد در سال

ابزار . ي دردسترس مورد مطاله قرار گرفتنددانشجویان زن و مرد بود که به شیوه

براي . و فرامن است ي فراشناختنامهگیري در این پژوهش دو پرسشاندازه

هاي آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و ها از روشتحلیل داده

هاي آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و تی براي دو گروه مستقل روش

تحلیل 23ي نسخه SPSSهاي این پژوهش با استفاده از داده. استفاده شده است

  .شده است

ي اشناخت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد رابطهبین فرامن و فر: هایافته

در عین حال بین وجدان و ). P ،38/0=r≥001/0(داري وجود دارد منفی معنی

). 0001/0P≤ ،65/0=r(دار قوي وجود دارد فراشناخت آنان رابطه مثبت معنی

، P≥05/0(داري وجود دارد بین وجدان زنان و مردان دانشجو تفاوت معنی

05/2=t .( یعنی این که زنان گرچه از نظر فرامن فرقی با مردان ندارند اما از

  .تر هستندمردان باوجدان

شدید همایند فراشناخت ضعیف و وجدان  فرامن،نتایجبر اساس :گیرينتیجه

عنوان مانعی براي ه ب فرامنرسد به نظر می. ستا قوي همایند  فراشناخت قوي

فرایندهاي فراشناختی ذهن  يکنندهتسهیل ،که وجدانفراشناخت است در حالی

رسد  چه بین فراشناخت زنان و مردان تفاوتی یافت نشد اما به نظر میگرا. است

  .هستند تر هاي عاطفی ذاتی زنانه از مردان باوجداندلیل ویژگیه زنان ب

  فراشناخت، فرامن، وجدان ،جنسیت:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  :نوشتپی

ه و انجام شدو بدون حمایت مالی نهاد خاصی شناسی دانشگاه فردوسی مشهدگروه روانبا تایید ي اول است که ي دکتراي نویسندهنامهبرگرفته از پایاناین پژوهش 

از تمامی همکارانی که در چنین هم، انداز تمامی دانشحویان دانشگاه فردوسی مشهد که در این پژوهش شرکت داشته. اي نداشته استبا منافع نویسندگان رابطه

هاي نظري شناسی دانشگاه فردوسی مشهد که در بحثي رواناویژه سرکار خانم عقیله سادات موسوي دانشجوي دکتره اند باجراي این پژوهش ما را یاري نموده

.گرددفرامن یاري رساندند، تشکر می
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مقدمه

فرامن
1

آل، تحت عنوان ایگوي ایده
2

و وجدان 
3

براي اولین بار جاي  

آل توسط یک ایگوي ایده. کندکاوي باز میخود را در بین مفاهیم روان

مورد نامد، به طور مداوم عاملیت روانی که فروید آن را وجدان می

گیرد، نظارت و ارزیابی است و در مقایسه با ایگوي واقعی فرد قرار می

این وجدان از تاثیر انتقادي والدین، مربیان و فرهنگ و تمدن است که 

  ).1(نماید در درون فرد عمل می) به شکل صدا(اکنون 

. آل جاي خود را به سوپرایگو داداصطالح ایگوي ایده 1923از سال 

هاي غریزي باور است که کودك در جهت ارضاي تکانه فروید بر این

از این . زندرو شده است، دست به واالیش میکه با سد فرهنگ روبه

ايگذاري ابژهطریق سرمایه
4

وار تغییر هاي خودشیفتهگزاريبه سرمایه 

هاي جنسی و همانندسازي کردن و دهند، یعنی رها کردن ابژهشکل می

هاي اولیه، اثرات پایدار این همانندسازي. ایگوها درون فکنی آندرون

ترین آل هستند که در پس آن، اولین و مهمي ابتدایی ایگوي ایدهریشه

  ).2(پنهان شده است  )والدین(همانندسازي فرد یعنی همانندسازي با پدر 

چنین به تعارض بین ایگو، سوپرایگو و احساس ناخودآگاه فروید هم

کولی، نوروز وسواس و نوروز هیستري پرداخته گناه در سه مورد مالن

هاي درمانی منفی بیماران یعنی با واکنش ،فروید در حین درمان .است

 يلهئبنابراین مس. هایی که به بهبود و درمان دارند مواجه شدمقاومت

 .احساس ناخودآگاه گناه و ارتباط آن با سوپرایگو را مطرح کرد

بیماران از آن آگاه نیستند اما از احساسات ناخودآگاهی که معموال 

ت مت را مقاومفروید بعدها این مقاو ).3(رفتارهایشان قابل استنباط است 

نامد که ناشی از احساس گناه یا نیاز به تنبیه است و می تواند فرامن می

  ).4(موجب جلوگیري از بهبود بیماري شود

کاوي را چون فروید، هدف روان، فرانز الکساندر هم1925در سال

ساندور فرنزي این  1927حذف سوپرایگو دانست و دو سال بعد یعنی

 کاوان بین سوپرایگو و وجدان سردرگمیید نمود اما بیشتر رواناهدف را ت

ند و ترس این را دارند که با حذف سوپرایگو، نابودي وجدان نیز رخ هست

  ).5(ستیز خواهیم داشت دهد و پس از آن افرادي جامعه

ها کسانی مثل الکساندر و فرنزي اخالقیات بالغ را خ این دغدغهدر پاس

دانند که به پیامد اعمال براي خود و دیگران کارکرد ایگوي منطقی می

راستا با ژان ژاك روسو، وجدان را در مقابل ساگان، هم. کندفکر می

- داند، بلکه آن را امري مرتبط با احساس در نظر میناشی از منطق نمی

دوستی، بنابراین وجدان، همان یعنی همان همدلی یا احساس همنوع. گیرد

                                                
1Superego
2Ego Ideal
3Conscience
4Object

چیزي که فروید  قبل از فرامن بر نقش آن تاکید کرد، را داراي کارکرد 

  ).5(داند اخالقی براي بشر می

به تعارض بین 1988کاو بعدي چون ساگانپردازان رواننظریه

پرایگوي سرشار از سوپرایگو مبتنی بر همانندسازي با فرد پرخاشگر، سو

دهنده و نفرت، و وجدان شکل گرفته از همانندسازي با مراقب پرورش

  ).6(کنند حمایتگر و سرشار از دلبستگی و عشق اشاره می

گیري سوپرایگو را به تفکیک در دو جنس بررسی ي شکلفروید، نحوه

نماید در نبود ترس از اختگی، دختر مدت زمان زیادي در ادیپ باقی می

. باشد، وجود نداردماند و آن چیزي که موجب تشکیل سوپرایگو میمی

  ).7-10(داند به خاطر همین فروید، زنان را داراي سوپرایگوي ضعیفی می

بعدها افرادي مثل گیلیگان این تفاوت را در فرامن این چنین توضیح 

دادند که اخالق زنانه مبتنی بر توجه و همدلی استوار است درحالی که 

بنابراین بسیاري، . طرفانه استاخالق مردانه مبتنی بر عدالت منصفانه و بی

. )11(کنند دیدگاه فروید را دیدگاهی مذکرمدار تلقی می

ي آن با دومین ساختار شخصیت که در مطالعات فروید، رابطه

گیري اختالالت نوروتیک در سوپرایگو به عنوان عامل اصلی در شکل

ي بین ایگو و فراشناخت در رابطه). 1(گو است شود اینظر گرفته می

یک مطالعه نشان . مطالعات قبلی مورد مطالعه و تایید قرار گرفته است

ایگو وجود هاي  توانمنديي مستحکمی بین فراشناخت و دهد رابطهمی

هاي ایگو محسوب تواند یکی از توانمنديدارد و عمال فراشناخت می

است که اولین بار توسط فالول در  اصطالحی ،فراشناخت). 12(شود 

 يفالول فراشناخت را شناخت درباره. کار برده شده حافظه ب يزمینه

طور کلی فراشناخت را چگونگی کنترل شناخت ه دانست یا بشناخت می

کوستا اگر بتوانید از وجود یک گفتگوي  يبه عقیده. )13(تعریف کرد 

گیري و نید فرایندهاي تصمیمآگاه شوید و اگر بتوا ،ذهن خوددرونی در

  .)14(له را بشناسید، فراشناخت را تجربه کرده اید ئحل مس

شناسی دهند فراشناخت در روانآن چنان که کوهن و دین توضیح می

شناختی اغلب به عنوان شکلی از کنترل جامع شامل نظارت و حداکثر 

خودتنظیمی
5

شده اي که توسط سایر محققین، تایید ، نکته)15(است 

هاي فراشناخت نظارت شناخت است که یکی از مولفه). 16(است 

شود ریزي، نظارت و ارزیابی میگویند شامل برنامه تعدادي از محققین می

)20 -17.(  

پردازشووارهطرحرویکردترکیببامتیوسوولزبارنخسنین

اجراییعملکردمدلمبنايبررافراشناختیالگوياطالعات

خودتنظیمی
6

  ).21(کردند معرفیهیجانیاختاللتدرمانوتبیینجهت

                                                
5Self-regulatory
6Self-Regulatory Executive Function
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شناختی از طریق الگوي پردازش نقش فراشناخت در اختالالت روان

 S-REFدر الگوي .تولز و متیوز توسعه یافته اس يهاطالعات به وسیل

شناختی، تداوم و حفظ این پذیري در مقابل اختالالت روانآسیب

ی توجهی مرتبط است که این نشانگان با اختالالت با نشانگان شناخت

سازي تمرکز زیاد بر خود ، بازبینی تهدید، پردازش نشخوارگونه، فعال

این الگو نقش . شودمیمختل و راهبردهاي خودتنظیمی مشخصباورهاي 

شناختی و تداوم پذیري در مقابل اختالالت روانفراشناخت را در آسیب

  ).22(کندبینی میآن پیش

کننده، ارتباط میان ابعاد فردي فراشناخت و طیف وسیعی حمایتشواهد 

، اختالل اضطراب فراگیر )23(شناختی نظیر افسردگی از اختالالت روان

، اختالل )27(، خودبیمار انگاري )26(، اضطراب اجتماعی )24،25(

، )32،33(، اختالل استرس پس از سانحه )28-31(وسواس اجباري 

- را نشان می) 35(و استرس ادراك شده ) 34(نگرانی آسیب شناختی 

  .دهند

دهند که بین زن و مرد، در ابعاد در عین حال مطالعات مختلف نشان می

مختلف فراشناخت یعنی دانش فراشناختی، راهبردها و نظارت و کنترل 

  ).36-39(داري وجود ندارد فراشناختی تفاوت معنی

فراشناخت در بروز دهند که هم فرامن و هم مطالعات نشان می

اختالالت خصوصا اختالالت نورتیک از جمله وسواس، اضطراب، 

سو دارند هراس اجتماعی و سایر اختالالت نوروتیک نقش موثر اما ناهم

تر تر باشد و در مقابل، فراشناخت، ضعیفیعنی این که هر چه فرامن، قوي

ه به این مسئله باشد احتمال بروز اختالالت روانی بیشتر است اکنون با توج

چنین با توجه به این که فراشناخت با ایگو در ارتباط مستقیم است و و هم

ي تعارضی و معکوس به خصوص ي ایگو نیز یا فرامن، یک رابطهرابطه

در بروز اختالالت نوروتیک است، آیا بین فرامن و فراشناخت نیز یک 

  ي معکوس و تعارضی برقرار است؟رابطه

اختالالت در ایجادفراشناختفرامن و سویی که ناهم ثیراباتوجه به ت

این دو متغیر داري بین منفی معنی يرسد رابطه روانی دارند به نظر می

ایی که فراشناخت و فرامن ه دیدگاهبا توجه به تفاوت.وجود داشته باشد

 این رابطهشناخت)کاويفراشناخت و روان(اند از آن اقتباس شده

  .هاي مذکور به هم باشددر راه نزدیکی دیدگاهتواند قدمیمی

  کارروش

ي فراشناخت و همبستگی، بررسی رابطه- هدف این پژوهش توصیفی

ي آماري پژوهش حاضر، دانشجویان دختر و پسر جامعه. فرامن است

 5500هاي پسرانه و دخترانه دانشگاه فردوسی مشهد شامل ساکن خوابگاه

مرد و سه  134زن و  69(نفر  206نمونه  پس از حذف و ریزش. نفر بودند

مورد تحلیل آماري قرار ) نفر هم جنسیت خود را اعالم نکرده بودند

هاي هاي مورد نیاز در پژوهشتعداد نمونه بر مبناي حداقل. گرفتند

حداقل تعداد نمونه براي . اي تعیین شده استمقایسه- همبستگی و علمی

براي دو گروه مستقل تی آزمون  و براي 30همبستگی برابر اجراي آزمون

 )40(نفر است 15اي کاربرد دارد، مقایسه- هاي علیکه اغلب در پژوهش

 هاي زن و مرد،این پژوهش با توجه به تعداد نمونه و زیرگروهکه در

  .شرط مورد نظر محقق شده استفراتر از 

این به . گیري به صورت در دسترس و داوطلبانه بوده استروش نمونه

صورت که محقق، قبل از توزیع آزمون در بین اعضاي نمونه با تک تک 

متغیرهاي مورد . شان را جلب نموده استها مصاحبه نموده و رضایتآن

  .مطالعه در این پژوهش شامل فرامن، فراشناخت و جنسیت است

  ابزار پژوهش

فراشناخت براي ارزیابی میزان توانمندي :ي فراشناختنامهپرسش- الف

محققین توسط 1395نامه در سال این پرسش. مورد استفاده قرار گرفت

پژوهش حاضر و متناسب با اهداف این پژوهش، مرکب از سه بخش 

هیجانی و راهبرد طراحی و -، عدم ابهام شناختیهیجانی-شناختیآگاهی 

سئوال بود که پس از اجراي  84ي سئواالت تعداد اولیه. ساخته شده است

در مراحل . سئوال کاهش یافت 74کننده به شرکت 30ماتی بین مقد

هاي متعدد و نظر خواهی از محققین و متخصصین و بعدي پس از مصاحبه

. سئوال کاهش یافت 27انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي به 

دهی به سؤاالت به صورت مقیاس شش درجه اي لیکرت به ي پاسخشیوه

، 3، تاحدي مخالفم نمره 2، مخالفم نمره 1فم نمره صورت کامال مخال

شیوه . بود 6ي و کامال موافقم نمره 5، موافقم نمره 4تاحدي موافقم نمره 

پایایی . پاسخ دهی سواالت معکوس به صورت برعکس انجام می شود

پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ و به شیوه دو نیمه سازي به ترتیب برابر 

نفر از  15صوري و محتوا این آزمون توسط  روایی. دبو 89/0و  86/0

متخصیص حوزه فراشناخت مورد بررسی و تایید و در مواردي مورد 

  .اصالح قرار گرفته است

و به منظور  1395نامه در سال این پرسش:ي فرامننامهپرسش- ب

ارزیابی فرامن در دانشگاه فردوسی مشهد، توسط محققین پژوهش حاضر 

عدم تمایل به اعمال مجرمانه و (و داراي دو زیرمقیاس وجدان ساخته شد 

تعداد  .و احساس گناه و خودسرزنشگري است) همدردي با دیگران

 30سئوال بود که پس از اجراي مقدماتی بین  45ي سئواالت اولیه

هاي متعدد و نظرخواهی کننده و در مراحل بعدي پس از مصاحبهشرکت

جام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي از محققین و متخصصین و ان

ي پاسخگویی به سئواالت به روش شیوه. سئوال کاهش یافت 28به 

، 1به کامال مخالفم نمره . اي طراحی شده استبندي شش درجهمقیاس

، 4، تاحدودي موافقم نمره 3، تا حدودي مخالفم نمره 2مخالفم نمره 
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در مورد سئواالت . گیردعلق میت 6و کامال موافقم نمره 5موافقم نمره 

سئواالت . دهی برعکس سایر سئواالت استي نمرهمعکوس، شیوه

- گذاري میبه صورت معکوس، نمره15و 12، 11، 10، 7، 5، 3ي شماره

ي زیرمقیاس وجدان از نامه از طریق کسر نمرهي کل پرسشنمره. شوند

خانواده و احساس هاي پیروي از مجموع حاصل از سئواالت زیرمقیاس

و احساس گناه  -وجدان=فرامن: به این صورت. آیدگناه به دست می

  .خودسرزنشگري

محاسبهکرونباخآلفايازاستفادهبافرامنينامهپرسشپایایی

آزموناینمحتواوصوريروایی. بود78/0برابرکهاستگردیده

دروتاییدوبررسیموردفرامنيحوزهمتخصیصازنفر15توسط

  .گرفته استقراراصالحموردمواردي

و  23ي نسخه SPSSافزار آوري شده با استفاده از نرمهاي جمعداده

هاي هاي آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روشروش

براي دو گروه  و تی پارامتریک آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون

  .مستقل استفاده شد

  نتایج

کنندگان مرد و درصد شرکت 5/33دهد نتایج آمار توصیفی نشان می

. درصد هم جنسیت خود را اعالم نکرده بودند 5/1درصد زن بودند و  65

ها از دانشجویان مقاطع کنندگان که تمامی آني سنی شرکتدامنه

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراي دانشگاه فردوسی مشهد بودند بین 

کنندگان میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت. ل بودسا 58تا  18

ها میانگین و انحراف استاندارد نامهاز نظر نمرات پرسش. سال بود 7±25

، میانگین و )15و میانگین زنان  5/11میانگین مردان (14±10فرامن 

و میانگین زنان  28میانگین مردان (27±5انحراف استاندارد وجدان 

میانگین (7/88±5/14و انحراف استاندارد فراشناخت و میانگین ) 4/26

  .بود) 88و میانگین زنان  8/89مردان 

دهد که بین فراشناخت و فرامن، همبستگی همبستگی پیرسون نشان می

- این نتیجه نشان می). P ،38/0=r≥001/0(داري وجود دارد منفی معنی

ناپذیرتر انعطافتر و دهد که هر چه فرامن بیشتر و به اصطالح سخت

تر است و بر عکس هر چه باشد، فراشناخت ناکارآمدتر و ضعیف

تر تر و به عبارت دیگر منعطفتر باشد، فرامن ضعیففراشناخت قوي

  .است

  

همبستگی پیرسون بین فرامن و فراشناخت-1جدول

  داري معنی  همبستگی  متغیر

  فرامن
38/0  001/0  

  فراشناخت

هاي فرامن یعنی وجدان ي یکی از زیرمقیاسرابطهدر عین حال بررسی 

دهد آزمون همبستگی پیرسون نشان می. با فراشناخت، بدون فایده نیست

دار و قوي وجود دارد ي مثبت معنیبین وجدان و فراشناخت، رابطه

)0001/0P≤ ،65/0=r .( این نتیجه نشان می دهد هرچه فراشناخت قوي تر

  .است و یالعکسباشد، وجدان نیز قوي تر 

  

همبستگی پیرسون بین فرامن و فراشناخت-2جدول

  داري معنی  همبستگی  متغیر

  وجدان
65/0  0001/0  

  فراشناخت

  

دهد بین میانگین فرامن زنان و مردان تفاوت معنی داري نتایج نشان می

به این معنی که بین ). P ،202=df ،173/0 -=t≥863/0(وجود ندارد 

  .داري وجود نداردمردان هیچ تفاوت معنیفرامن زنان و 

داري وجود دارد بین میانگین وجدان زنان و مردان، تفاوت معنی

)05/0≤P ،202=df ،319/2-=t .( با توجه به این که میانگین وجدان

دهد که مردان از میانگین وجدان زنان کمتر است، این نتیجه نشان می

  .تري برخوردار هستندزنان نسبت به مردان از وجدان نسبتا قوي

  

ي میانگین آزمون تی براي دو گروه مستقل براي مقایسه-3جدول

وجدان زنان و مردان

داري معنی  Tمیانگین  گروه  متغیر

  وجدان
  15  زن

319/2-  05/0  
  5/11  مرد

  

داري وجود چنین بین میانگین فراشناخت زنان و مردان تفاوت معنیهم

دهد که این نتیجه نشان می). P ،188=df ،741/0=t≥05/0(ندارد 

  .کنندگان نداشته استجنسیت هیچ تاثیري در فراشناخت شرکت

  بحث

تر و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد هر چه فرامن سخت

تر و ناکارآمدتر است یعنی زمانی که تر باشد فراشناخت ضعیفنامنعطف

هاي توانند به خوبی از تواناییافراد داراي فرامن سخت و قوي هستند نمی

پژوهشی قبال در این باره انجام نشده است اما . فراشناختی خود بهره ببرند

هاي جداگانه درباره فراشناخت و فرامن موید این است که در پژوهش

) 2(افراد دچار اختالالت نوروتیک، فرامن قوي و سختگیرانه و نامعطف 

این نتایج، . است) 23-35(د و برعکس، فراشناخت ضعیف و ناکارآم

سوي فرامن و فراشناخت در بروز اختالالت روانی است ي اثر غیرهمنشانه

ي معکوس فرامن و ي حاصل از این پژوهش یعنی رابطهکه به نوعی نتیجه

ي در تبیین رابطه. ها و قابل انتظار استفراشناخت در راستاي این پژوهش



  و همکارانورش پرویزک                                                                       1395و فروردین  1394اسفند ، )2(19ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 74

م پردازش ذهن تحت تفت سیستوان گمعکوس فرامن و فراشناخت می

نظارت دو عامل فرشناختی و فرامنی است و پیشوند فرا به معنی همین 

نتایج یک پژوهش نشان . نقش برتري و نظارتی براي این دو ساختار است

). 12(دهد فراشناخت وابسته به ساختار ایگو و کارکردهاي آن است  می

زمان و مکان حاضر و مطابق بنابراین فراشناخت نیز مانند ایگو، با توجه به 

زند در حالی که فرامن، هاي ذهنی می با واقعیت، دست به نظارت فرایند

در یک پژوهش . داورانه و قضاوتی داردنگر است و کارکرد پیشگذشته

ي فراشناخت این باور، مطرح بود که نقش فراشناخت و فرامن در درباره

رابر باشد و در طول زندگی سیستم روانی باید نقشی متعادل و به نسبت ب

روانی، در کنار فراشناخت، فرامن نیز به عنوان ضامن اخالقیات، مورد نیاز 

رسد این عقیده هم شاید نیاز به با توجه به این یافته، به نظر می). 36(است  

مان رفته رفته از اصالح داشته باشد و الزم است ما در طول رشد روانی

رسد قضاوت و به نظر می. ت بکاهیمنقش فرامن به نفع فراشناخ

داوري ممکن است در ابتداي تحول و رشد روانی آدمی که قواي پیش

اي  ذهنی روانی هنوز از رشد چندانی برخوردار نیست کارکرد سازگارانه

گیري قدرت انتزاعی ذهن این نوع  رسد با شکلداشته باشد اما به نظر می

کم باید جاي خود دهد و کممی ابتدایی اخالق، کارکرد خود را از دست

تر نیز هست تر و سیالتر که البته خودگردان یافته را به اخالقی سازش

ممکن است این انتقال از قضاوت فرامنی به ارزیابی سیال . بدهد

رسد مسیر طبیعی چنین فراشناختی به طور کامل روي ندهد اما به نظر می

قال به خوبی انجام نشود و فرد دهد که این انتمشکل، زمانی رخ می. باشد

چنان بیشتر فرامنی با وجود این که وارد دوران بزرگسالی شده است هم

زمانی که انتقال به موقع رخ ندهد و یا با تاخیر . قضاوت کند تا فراشناختی

تر است و فرد در نوع اخالق چنان پررنگهمراه باشد، نقش فرامن هم

داورانه و فرامنی  مدام درحال قضاوت پیششود و ابتدایی خود گرفتار می

هاي خود فرد و محیط با در چنین شرایطی واقعیت. خود و دیگران است

گیرند و منشا بروز اختالل هاي فرامنی فرد در تعارض قرار میقضاوت

در مقابل اگر فراشناخت به آرامی بتواند جاي فرامن را . گردندروانی می

تر خواهد هاي موجود و سازگارانهواقعیت هاي فرد، مطابقبگیرد واکنش

کاوان بعد از فروید که اخالقیات بالغ را کارکرد این یافته با نظر روان. بود

خوان ، نزدیک و تا حدود زیادي هم)5(دانند نه فرامن ایگوي منطقی می

  .است

تر یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر این بود که هرچه وجدان، قوي

ي بسیار قوي بین رابطه. تر است و بر عکسیز قويباشد فراشناخت ن

پوشانی بسیار دهد که این دو متغیر، هموجدان و فراشناخت نشان می

- رسد که این همبه نظر می. زیادي دارند و عمال از یک جنس هستند

پوشانی در حدي است که وجدان و فراشناخت با تفاوت اجتمالی جزیی، 

باشد و یا این که الاقل هر دو تابع یک عمال دو واژه براي یک مفهوم 

اگر این نزدیکی و قرابت را در مفهوم بپذیریم . مفهوم و متغیر هستند

میتوانم تصور کنیم در واقع وجدان مرتبط با قضاوت فراشناختی است که 

در این . در بحث درباره رابطه فراشناخت و فرامن مورد بحث قرار گرفت

کاوانی که بر خالف فروید بین فرامن و صورت این یافته با نظر روان

را عامل رعایت اصول ) و نه فرامن(وجدان، تمایز قایل بودند و وجدان 

این نتیجه نشان . راستا استهم) 5(اخالقی از طرف فرد  می دانستند 

هاي کند در سال دهد وجدان در بستري که از از فراشناخت تغذیه میمی

اخالقیات در افراد با . فتار اخالقی اوستبعد از بلوغ روانی فرد، ضامن ر

وجدان قوي که وابسه به فراشناختی کارآمداست، به صورتی پخته، غیر 

شود و به نوعی شامل یاري گیرانه، سازگارانه و منعطف اعمال میسخت

رساندن به دیگران و پرهیز از ارتکاب جرم مبتنی بر درك دیگران و 

  .همدلی است

داري وجود ندارد فرامن زنان و مردان، تفاوت معنینتایج نشان داد بین 

با . در حالی که مردان از وجدان کمتري نسبت به زنان برخوردار هستند

کاوان بعد از فروید چون ساگان و کالین توجه به تفکیکی که سایر روان

هاي  شوند و آن را حاصل همانندسازيبین فرامن و وجدان قایل می

دهنده و حمایتگر و سرشار از با مراقب پرورشي ادیپی و همانندسازپیش

چنین با توجه به انتظاري که بیشتر و هم) 5(دانند  دلبستگی و عشق می

 تر از مردان دارند مهربانتر و  لطیفها از زنان به عنوان جنسیتی  فرهنگ

تر توانیم نتیجه گیري کنیم احتماال به همین دلیل است که زنان راحتمی

کنند و نسبت به  همانندسازي میدهنده، مراقب پرورشو بیشتر از مردان با 

در عین حال این یافته که زنان از وجدان . تري دارندمردان وجدان قوي

ي گلیکان که اخالق زنان مبتنی بر تري برخوردار هستند با این گفتهقوي

  .)11(خوانی دارد همدلی و توجه است، هم

- ي رابطههاي نگارنده در مطالعهي زنجیره پژوهشامهاین پژوهش در اد

کاوي و فراشناخت و رسیدن به یک الگوي جامع ي دو دیدگاه روان

تحیلی و فراشناختی است که براي نخستین بار مورد توجه قرار گرفته 

لذا این حوزه پژوهشی تا آن جا که نویسندگان اطالع دارند کامال . است

هاي قبلی، نظر دسترسی به منابع و پژوهش این مسئله از. جدید است

کرد اما در عین حال در راستاي هایی ایجاد میها و دشواريمحدودیت

هاي ایگو و فراشناخت پرداخت منديي توانپژوهش نخست که به رابطه

ي تعامل دو دیدگاه ، باب دیگري در تحقیقات آینده، در حوزه)17(

ها ما امید است که این پژوهش. شایدگکاوي و فراشناخت را نیز میروان

- ي مفاهیم روانفراشناختی که دربرگیرنده- را به سوي الگویی تحلیلی

شناسی تحلیلی و فراشناخت است جهت تبیین هرچه بهتر اختالالت روانی 

رسد جهت بررسی به نظر می. هاي یادگیري رهنمود گرددو نارسایی
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بیشتر و تایید نتایج به دست آمده از نگاه دیگر محققان، الزم است این 

پژوهش از سوي دیگران مجددا انجام شود تا وجود و یا عدم وجود اثر 

هرگونه سوگیري احتمالی در نتایج به دست آمده که ممکن است به نظر 

  .نگارندگان و یا هر عامل دیگري مربوط باشد، کنترل شود

  گیرينتیجه

این پژوهش نشان داد بین فرامن و فراشناخت رابطه معکوسی وجود 

دهد یکی از عوامل اصلی ناکارآمدي نتایج این پژوهش نشان می. دارد

بنابراین از طریق روان درمانی و کاهش . فراشناخت، شدت فرامن است

توان به بهبود فراشناخت و در نهایت اختالالت روانی کمک فرامن می

  .کرد
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