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Introduction: Rumination is defined as a series of repetitive thoughts to the negative 

mood or events and reflection is dispositional self-attentiveness motivated by intellectual 

interests. The purpose of the present study was to develop a Persian version of Rumination-

Reflection Questionnaire designed by Trapnell & Campbell and examine its reliability and 

validity. Materials and Methods: A group of 143 students from Azad University, 

Garmsar Branch were selected by available sampling during 2014-2015. Results: The 

findings showed that reliability coefficients for the 11 remaining items of Rumination-

Reflection scale were 0.73, which determine 71.78% of the variance of rumination test with 

3 factors of reflection, introspection, and brooding. Conclusion: The Persian version of 

questionnaire can be used to measure the rumination among Iranian subjects.
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بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس نشخوار فکری -تأمل

داود معنوي پور*، آرزو شاه حسینی

گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران
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ه چــــــــكيد

كلید واژه ها:
1. روان  سنجی

2. تکرارپذیری نتایج
3. تحلیل عاملی -آماری

مقدمه: نشخوار فکری به  عنوان یک سری از افکار تکراری نسبت به خلق منفی یا رویدادها تعریف شده است 
و تأمل خودتوجهی جهت  مند می  باشد که با امتیازات ذهنی برانگیخته می  شود. هدف از مطالعۀ حاضر ایجاد 
یک نسخۀ فارسی از پرسشنامۀ نشخوار فکری -تأمل طراحی شده توسط تراپنل و کمپل و بررسی اعتبار و 
درستی آن بود. موادوروشها: یک گروه از 143 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد، واحد گرمسار به روش 
نمونه  گیری در دسترس طی سال  های 1394-1393 انتخاب شدند. یافتهها: یافته  ها نشان داد که ضریب 
پایایی برای 11 مورد باقی مانده از مقیاس نشخوار فکری -تأمل 0/73 بود، که 71/78 درصد از واریانس 
آزمون نشخوار فکری با 3 فاکتور تأمل، درون نگری و در فکر فرو رفتن مشخص گردید. نتیجهگیری: 

نسخۀ فارسی پرسشنامه می  تواند برای سنجش نشخوار فکری در بین افراد ایرانی استفاده شود.
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مقدمه
در سال های اخیر بررسی الگوهای تفکر ناسازگارانه در اختالالت 
هیجانی و نقش آن در دوام این اختالالت مورد توجه متخصصین 
و پژوهشگران بالینی قرارگرفته است. یکی از انواع این الگوهای 
 .)1( است  فکری1  نشخوار  هیجانی،  اختالالت  در  ناسازگارانه 
نشخوار فکری به عنوان افکار تکراری و بازگشتی نسبت به خلق 
منفی یا رویدادهای زندگی تعریف شده است )3 ،2(. بر طبق 
فکری  سبک  به  فکری  نشخوار  مفهوم  تیسر3،  و  مارتین2  نظر 
آن ها  دیدگاه  از   .)4( دارد  تکرار  به  تمایل  که  می کند  اشاره 
می نماید  معرفی  را  آگاهانه  افکار  از  مجموعه ای  فکری  نشخوار 
غیبت  در صورت  حتی  و  می گردد  مهم  موضوع  یک  حول  که 
تقاضاهای محیطی فوری و ضروری این افکار پدیدار می شوند. 
حفظ  به  منجر  است  ممکن  نشانه هایی  ارائۀ  با  بیرونی  محیط 
آن ها  ادامۀ  و  افکار  این  اما در عین حال حفظ  افکار شود  این 
فکری  نشخوار  همچنین  نیست.  محیطی  نشانه های  به  وابسته 
به عنوان افکاری مقاوم و عودکننده تعریف می شود که پیرامون 
یک موضوع معمول دور می زند، به طریق غیر ارادی، وارد آگاهی 
می شود و توجه را از موضوعات مورد نظر و اهداف فعلی منحرف 

می سازد )5(.
اشاره شد،  به آن ها  تعاریف مختلف نشخوار فکری که  بر  عالوه 
مدل ها و نظریه های مختلفی نیز پیرامون نشخوار فکری ارائه شده 
فکری  نشخوار  به  مختلف  اندازهای  از چشم  آن ها  در  که  است 
بعدی  چند  در  باید  را  موضوع  این  علت  است.  شده  نگریسته 
سازۀ نشخوار فکری جستجو کرد، زیرا این ویژگی سبب می شود 
متغیر  این  از  خاص  ابعادی  بر  مدل ها  و  نظریه ها  از  هریک  که 
از این سازه به گونه ای  تأکید کنند و در مفهوم سازی خودشان 
متفاوت عمل کنند. در نهایت تأثیر این ویژگی به واسطۀ نظریه ها 
نشخوار  مقیاس های  ساخت  بنای  زیر  به عنوان  که  مدل هایی  و 
فکری به کار می روند سبب بروز تفاوت میان مقیاس ها می شود. 
سیگل4 این موضوع را مورد بررسی قرار داد تا روشن سازد که 
تا چه  اندازه گیری های مختلف نشخوار فکری در تحلیل عاملی 
اندازه یک سازۀ واحد را بازنمایی می کنند؟ )6(. نتایج وی نشان 
اندازه گیری ها وجود  این  در  و مجزایی  متعدد  داد که سازه های 
دارند و هر اندازه گیری به تنهایی جنبۀ خاصی از نشخوار فکری 
را بازنمایی می کند که با افسردگی5 و سالمت روان مرتبط است. 
بنابراین در ادامه به نقد و بررسی تعدادی از مقیاس های نشخوار 

فکری با تأکید بر مبانی نظری آن ها پرداخته می شود.
 6)RST( نیرومندترین نظریۀ نشخوار فکری، نظریۀ سبک پاسخ
تفکر  )7(. درRST، نشخوار فکری شامل  نولن -هوکسما7 است 
مکرر دربارۀ علت ها، پیامدها و عالیم خلق منفی فرد است. اگرچه 
این نظریه به صورت گسترده ای به کار گرفته شده است و به صورت 
تجربی از مفهوم سازی نشخوار فکری حمایت کرده است اما بعضی 

از جنبه های این نظریه همچون مؤلفۀ تمرکز زدایی8 حمایت های 
در هم آمیخته ای را دریافت کرده است )8 ،7(. پرسشنامۀ سبک 
افسردگی  پرسشنامه های  با  همپوشی  دلیل  به   9)RSQ( پاسخ 
بک، نگرانی و اشکال مثبت افکار تکراری مانند تأمل، مورد انتقاد 
قرارگرفته است. RSQ در پیش بینی دوره های افسردگی )10 ،9( 
و در میانجی گری رابطۀ میان عوامل خطر و افسردگی اعتبار قوی 
را نشان داده است )11(. زمانی که این مقیاس برای پیش بینی 
خلق افسرده به کار می رود موجب مسائل بسیاری در مورد ماهیت 
افراد  از  پرسشنامه  این  اینکه،  نخست  می شود.  فکری  نشخوار 
می خواهد تا نشان دهند که در زمان احساس دلتنگی، غمگینی 
یا افسردگی تا چه حد دربارۀ هر یک از آیتم های پرسشنامه فکر 
می کنند یا آن را انجام می دهند )9(. بنابراین این مقیاس افراد را 
انداز قرارگیری در حالت  به سوی نگریستن به آیتم ها از چشم 
افسرده هدایت می کند و به نظر می رسد که فقط قادر به ارزیابی 
نشخوار فکری پس از آغاز خلق افسرده است. دوم اینکه، با توجه 
به اینکه این مقیاس فقط می تواند نشخوار فکری را پس از آغاز 
افسردگی ارزیابی کند منجر به دشواری توصیف مطالعات آینده 
نگری می شود که در آن ها نشخوار فکری با استفاده از RSQ مورد 
ارزیابی قرارگرفته و توسط یک متغیر عاطفی منفی پیش بینی 
برای سنجش  فقط   RSQ که  دلیل  این  به  نهایت،  در  می شود. 
نشخوار فکری پس از افسردگی مناسب است، مطالعات ارزیابی 
کنندۀ نشخوار فکری پیش از آغاز افسردگی10 فرض می کنند که 
پرسشنامۀ  است )12(.  ثابت  موقعیت ها  تمام  نشخوار فکری در 
سبک پاسخ نشخواری، زیر مقیاسی از پرسشنامۀ سبک های پاسخ 
نولن -هوکسما و مارو است )9(. همسانی درونی این مقیاس قوی 

.)7(-)α=0/89( گزارش شده است
پاسخ  نوعی  به عنوان  را  فکری  نشخوار  پیشرفت هدف11،  نظریۀ 
نسبت به شکست در پیشرفت دلخواه به سوی هدف مطرح ساخته 
اینتاش  مک  اسکات  فکری  نشخوار  پرسشنامۀ   .)5،  13( است 
)SMRI(12 که بر اساس این نظریه ساخته شده است، جنبه های 
مختلف نشخوار فکری، مانند شناخت ها و فراشناخت های مربوط 
به نشخوار فکری و انگیزه را مورد توجه قرار می دهد )14(. این 
مقیاس سه خرده مقیاس سه آیتمی دارد که پیامدهای شکست 
در دستیابی به هدف را اندازه گیری می کنند. این خرده مقیاس ها 
هدف  به  دستیابی  در  انگیزه   ،)α=0/61( پذیری  هیجان  شامل 
کلی  نمرۀ  همچنین  است.   )α=0/36( تمرکززدایی  و   )α=0/88(
می تواند با استفاده از جمع کل 9 آیتم )α=0/55( به دست آید )15(.

دیدگاه   13)S-REF( بخش  نظم  خود  اجرایی  عملکرد  نظریۀ 
وسیع تری را دربارۀ نشخوار فکری نشان داده است که درزمینۀ 
قرار گرفته است و شامل  S-REF دربارۀ اختالل هیجانی  مدل 
توجه، نظم بخشی هیجانی، باورهای مربوط به راهبردهای نظم 
بخشی هیجانی و تعامل میان سطوح مختلف فرایندهای شناختی 

است )16(.

1 Rumination
2 Martin
3 Tesser
4 Siegle
5 Depression
6 Response styles theory
7 Nolen and Hoeksema

8 Distraction
9 Response styles questionnaire
10 Pre-depression
11 Goal progress theory
12 Scott mcIntosh rumination inventory
13 Self-regulatory executive function
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 ولز14 و متیوس15 در مدل S-REF نشان دادند که عقاید افراد 
پذیری  آسیب  برای  را  زمینه ای  می تواند  فکری  نشخوار  دربارۀ 
آن ها نسبت به نشخوار فکری فراهم سازد )17(. آن ها دو دسته 
نشخوار  با  رابطه  در  را  منفی  و  مثبت  فراشناختی  باورهای  از 
به  مربوط  مثبت  فراشناختی  باورهای  کردند.  معرفی  فکری 
مزیت های استفاده از نشخوار فکری هستند درحالی که باورهای 
فراشناختی منفی نشان دهندۀ زیان های نشخوار فکری هستند. 
فراشناختی  باورهاي  برای  جداگانه  مقیاس  دو  اساس،  این  بر 

مثبت و منفی ساخته شده است )18(. 
مقیاس باورهای مثبت نشخوار فکری )PBRS(16 به اندازه گیری 
مقیاس  این  درونی  همسانی  می پردازد.  افراد  مثبت  باورهای 
بود  باال  نیز  آن  بازآزمایی  روایی  و  شد  محاسبه   )α=0/89(
پرسشنامۀ  اول  مقیاس  زیر  با  آن  هم زمان  روایی   .)α=0/85(
فراشناخت )MCQ(17 )باورهای فراشناختی دربارۀ نگرانی( مثبت 
و معنی  دار بود )r=0/43(. روایی همگرایی مقیاس باورهای مثبت 
نشخواری  پاسخ  مقیاس  با  آن  اجرای  طریق  از  فکری  نشخوار 
)r=0/53( محاسبه شد که معنی  دار بود )19(. مقیاس باورهای 
منفی  فراشناختی  باورهای   18)NBRS( فکری  نشخوار  منفی 
دربارۀ نشخوار فکری را بررسی می کند و دارای دو خرده مقیاس 
1- مضر بودن باورهای منفی نشخوار فکری )NBRS1( 2- نتایج 
به  کرونباخ  آلفای  است.   )NBRS2( فکری  نشخوار  فردی  بین 
و  از عوامل )0/81 و 0/83( محاسبه شد  برای هر یک  ترتیب 
روایی همگرایی این دو از طریق همبستگی آن با مقیاس پاسخ 

نشخوار فکری به ترتیب 0/39 و 0/51 به دست آمد )19(.
غمگینی  مورد  در  فکری  نشخوار  مدل  همکاران،  و  کانوی19 
)RSS(20 را به عنوان افکار تکراری در مورد آشفتگی زمان حال 
و شرایط مربوط به این غمگینی تعریف کردند )20(. آیتم های 
RSS با هدف ارزیابی جنبه هایی از نشخوار فکری طرح شده اند 
هستند.  مربوط  آشفتگی  و  غمگینی  به  ویژه  صورت  به  که 
همسانی درونی این مقیاس در نمونۀ 220 نفری از دانشجویان 
باال )α=0/91( گزارش شده است. پایایی بازآزمایی این مقیاس 
باال بود )r=0/70(. تحلیل عاملی این مقیاس نشان دهندۀ یک 

ساختار تک عاملی بود )20(.
آلوی21 و همکاران، نشخوار فکری واکنش به استرس )SRR(22را 
دنبال حوادث  به  منفی  تفسیر  انجام  به  بودن  مستعد  به عنوان 
استرس زای زندگی تعریف کردند )SRRS .)17، 21 ابزاری است 
ساخته  استرس  به  واکنش  فکری  نشخوار  نظریۀ  اساس  بر  که 
شده است و به بررسی فرضیه هایی خدمت می کند که مسیرهای 
علّی بین حوادث منفی زندگی تا افسردگی را بررسی می کنند و 
همچنین میان تأثیرات مربوط به تفسیرهای منفی و ناامیدی23 
در  مقیاس  این  می رسد  نظر  به  اگرچه  می کنند.  برقرار  پیوند 

یکپارچه  را  ناامیدی  یا  و  منفی  تفسیر  که  آزمایشی  طرح های 
نمی سازند با نابسندگی عمل کند. 

از نشخوار فکری در یک  نوع  این  آمیز  ادغام موفقیت  به منظور 
نظریه، ابتدا باید فرض شود که فرد تفسیر منفی یا تجربۀ ناامیدی 
فکری  نشخوار  به  شناخت ها  این  دربارۀ  سپس  و  می سازد  را 
می پردازد. بدون چنین تفسیرها و شناخت هایی که به عنوان پیش 
نیاز محسوب می شوند، نباید SRR در این مدل مورد ارزیابی قرار 
بگیرد. حتی با فرض اینکه پژوهشگر شناخت های تفسیر منفی و 
 SRRS ناامیدی را در یک طرح آزمایشی یکپارچه سازد، باز هم
قادر نیست تا آنچه را که فرد دربارۀ آن به نشخوار فکری می پردازد، 
تعیین کند. بر طبق نظریۀ ناامیدی افسردگی24 تفسیرهای منفی، 
از رویدادهای منفی  علّی  زنجیره ای  را در  ناامیدی  شناخت های 
زندگی تا افسردگی پیگیری می کنند )22(. بنابراین این نظریه 
ناامیدی  شناخت های  و  منفی  تفسیرهای  که  می دهد  پیشنهاد 
دارای ویژگی های های متفاوتی هستند و نباید به صورت مشابه 
پرسشنامۀ  بگیرند.  قرار  اندازه گیری  و  بحث  مورد   SRRS در 
نشخوار فکری واکنش به استرس به نتیجه گیری دربارۀ حوادث 
راهبردهای  و  ناامیدی25  شناخت های  زندگی،  استرس زای 
پرسشنامۀ  که  می دهند  نشان  گزارش ها  می پردازد.  سازگاری26 

.)17(-)α=0/79( پایایی کافی دارد SRRS

همچنین پرسشنامۀ نشخوار فکری یوسفی ازجمله مقیاس هایی 
است که در داخل کشور ساخته شده است )23(. این مقیاس 
نشخوار  خود28،  سرزنش  سردرگریبانی27،  عامل  پنج  دارای 
نتایج  دربارۀ  فکری  نشخوار  و  درون نگری29  عالمت دار،  فکری 
آزمون  با  این مقیاس  اعتبار همزمان  افسردگی30 است. ضریب 
بک )r=0/51( و با شادکامی آکسفورد )r=0/53( به دست آمدکه 
هر دو از لحاظ آماری معنی  دار بودند. همچنین این پرسشنامه 

از ضریب آلفای کرونباخ )0/92( برخوردار است.
که  گفت  می توان  فکری  نشخوار  دربارۀ  بحث  اهمیت  در 
و  فکری  نشخوار  به  تمایل  میان  ارتباط  تجربی  یافته های 
بازداری  در  ناتوانی  ازجمله  را  هیجانی  و  شناختی  اختالل های 
به  قدیمی  اطالعات  از  تغییر  دشواری  و  نامربوط  اطالعات 
افسردگی   ،)25( تمرکز  دیدن  آسیب   ،)24( جدید  اطالعات 
)21(، اضطراب )26(، خشم )27(، شرم )28( و احساس کاهش 
کنترل در زندگی )29( نشان دادند. همچنین بررسی ها حاکی 
از آن است که نشخوار فکری هم در جمعیت بالینی و هم در 
جمعیت غیر بالینی اتفاق می افتد و وقوع آن محدود به هیچ یک 
از آسیب های روان  شناختی نیست )30(. بنابراین وجود ابزاری 
به منظور شناسایی و اندازه  گیری سازۀ نشخوار فکری الزم است، 
زیرا تا زمانی که قادر به اندازه گیری نباشیم، امکان بررسی علمی 
پژوهش  هدف  بنابراین  داشت.  نخواهد  وجود  نیز  مفهوم  یک 

14 Wells
15 Matthews
16 Positive belief rumination scale
17 Meta cognition questionnaire
18 Negative belief rumination scale
19 Conway
20 Rumination on sadness
21 Alloy
22 Stress-reactive rumination

23 Hopelessness
24 Hopelessness theory of depression
25 Hopeless cognitions
26 Coping strategies
27 Brooding
28 Self-blame
29 Introspection
30 Rumination about depression results
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حاضر بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامۀ نشخوار فکری 
-تأمل31 تراپنل و کمپل32 در میان دانشجویان بود.

مواد و روش  ها
جامعه، نمونه و روش نمونه  گیری

جامعۀ آماری پژوهش حاضر متشکل از کلیۀ دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد گرمسار بود که در سال تحصیلی 1393-94 
به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه شامل143 نفر از دانشجویان 
دسترس  در  نمونه گیری  روش  با  که  بود  مختلف  رشته های 

انتخاب شدند.
ابزار پژوهش

تراپنل و کمپل  مقیاس نشخوار فکری -تأمل )RRS(33 توسط 
در سال 1999 ساخته شده است. تراپنل و کمپل RRS را در 
تالش جهت ارائۀ تمایز میان مؤلفه های ناسازگارانه و سازگارانۀ 
ابعاد  میان  تمایز  اساس  بر  آن ها  نمودند.  تهیه  فکری  نشخوار 
روان  رنجوری و باز بودن نسبت به تجربه که مربوط به الگوی پنج 
عاملی شخصیت هستند، میان تمرکز برخود نشخواری و تمرکز 
را  پرسشنامه ای  آن ها  سپس  شدند.  قائل  تمایز  تأملی  برخود 
به منظور ارزیابی صفات نشخواری و تأملی توسعه دادند. تراپنل 
و کمپل پس از بررسی متون پژوهشی مربوط به روان رنجوری، 
مکرر  تفکر  شامل  که  دادند  قرار  فکری  نشخوار  در  را  مواردی 
مرتبط با حالت های منفی مانند اضطراب، افسردگی و خشم بود. 
مفهوم سازی آن ها از نشخوار فکری به تعریف مارتین و تیسر از 
نشخوار فکری نزدیک است. همچنین تراپنل و کمپل آیتم هایی 
را که به ارزیابی تمرکز بر خود انطباقی یا تأمل می پرداخت را در 

پرسشنامه قرار دادند. 

آیتم های خرده مقیاس تأمل، صفات مربوط به باز بودن نسبت 
به تجربه مانند کنجکاوی فکری و عالقۀ ذاتی به تفکر انتزاعی یا 
فلسفی را ارائه می دهد. نسخۀ نهایی پرسشنامۀ نشخوار فکری 
-تأمل )RRQ( شامل 24 آیتم است، که 12 آیتم آن تمرکز بر 
ارزیابی  را  انطباقی  تأملی  تفکر  آن  آیتم   12 و  نشخواری  خود 
می کند. پاسخ به هر آیتم بر روی مقیاس لیکرت 5 گزینه ای با 
تا 1 )بسیار مخالفم( قرار می گیرد. 5  دامنۀ 5 )بسیار موافقم( 
آیتم )24 ،20 ،17 ،14 ،13( در مقیاس تأمل به صورت معکوس 
نمره گذاری می شوند. درحالی  که 3 آیتم )10 ،9 ،6( در مقیاس 
نشخوار فکری به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. تراپنل 
و کمپل به بررسی اعتبار سازۀ  این مقیاس پرداختند و گزارش 
کردند که خرده مقیاس نشخوار فکری رابطۀ مثبت نیرومندی را 
با نشانه های روان  رنجور خویی نشان می دهد درحالی  که مقیاس 
نشان  تجربه  به  نسبت  بودن  باز  با  را  رابطه  قوی   ترین  تأمل 
می دهد. تراپنل و کمپل با استفاده از آلفای کرونباخ، همسانی 
درونی خوبی را در مورد تأمل و نشخوار فکری به ترتیب برابر 

عامل حداقل  این دو  به عالوه  و 0/90 گزارش کردند.  با 0/91 
مستقیم(  ابلیمن  چرخش   ،r=0/22( یکدیگر  با  را  همبستگی 
برابر  تأمل  عامل  برای  کرونباخ  آلفای  مثال،  برای  دادند.  نشان 
این  بنابراین  بود.  با 0/90  برابر  برای نشخوار فکری  با 0/89 و 
 .)31( است  داده  نشان  را  خوبی  روان سنجی  خصوصیات  ابزار 
همچنین در پژوهش قربانی، واتسون34 و هارگیس35 خصوصیات 
روان سنجی خوبی برای این ابزار نشان داده شده است به  طوری 
که همسانی درونی این مقیاس را در ایران 0/84 و در آمریکا 

0/80 گزارش کردند )1(. 
روش اجرا و تحلیل

پرسشنامه های پژوهش به شیوۀ خودگزارش دهی تکمیل شدند. 
به منظور تحلیل داده ها از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی 
 36SPSS Version 18 استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار

تجزیه و تحلیل شد. 
يافته ها

-تأمل  فکری  نشخوار  مقیاس  درونی  و همسانی  پایایی  ضریب 
با استفاده ازآلفاي کرونباخ محاسبه شد. از مجموع 24 سؤال، 
پس از چندین مرتبه حذف و اصالح سؤال ها، تعداد 11 سؤال با 
ضریب پایایی 0/73 به دست آمد و سؤال هاي 22 ،21 ،17 ،16 
،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8 ،5 ،3 ،1،به دلیل ناهمسانی با کل 
مقیاس و عمدتاً به دلیل همبستگی منفی یا همبستگی پایین 

حذف شدند )جدول 1(.
روش  با  عاملی38  تحلیل  از  آزمون،  سازۀ37  روایی  بررسی  برای 
مؤلفه های اصلی39 استفاده شد که برای اجرای آن مراحل زیر 

طی شد:
برای بررسی مناسب بودن داده ها به  منظور تحلیل عاملی، ابتدا 
-مایر  کایزر  نمونه برداری  کفایت  شاخص  و  بارتلت40  آزمون 
که  است   0/74  ،KMO مقدار  شد.  انجام   41)KMO( -اولکین 
تحلیل  براي  مناسبی  قابلیت  از  پژوهش  نمونۀ  می دهد  نشان 

عاملی برخوردار است )جدول 2(. 
در مرحلۀ بعد از تحلیل عاملی سهم هر یک از عامل ها یا ارزش های 
ویژۀ آن ها و قدرت تبیین واریانس آزمون مشخص شد. همان گونه 
که در جدول 3 مشخص شده است، 3 عامل با ارزش ویژۀ بیشتر 

از یک،  71/78% از واریانس کل را تبیین می کنند.
براي تعیین همبستگی هر سؤال با هر عامل، ماتریس همبستگی 
ماتریس  این  درون  اعداد  قرارگرفت.  بررسی  مورد  اولیه 
نشان  را  سؤال ها  و  عامل ها  بین   0/4 از  بیشتر  همبستگی های 
می دهند و باال و مثبت بودن آن ها بیانگر این است که آن سؤال ها 
در شناسایی آن عامل مفید است و منفی بودن ضرایب بیانگر 

منفی بودن همبستگی آن سؤال با آن عامل است. 

31 Rumination-reflection questionnaire
32 Trapnell and Campbell
33 Rumination-reflection scale
34 Watson
35 Hargis
36 Statistical package for social science

37 Construct validity
38 Factor analysis
39 Principle components method
40 Bartlett’s test
41 Kaiser-Meyer-Olkin
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جدول 1- ضریب پایایی مقیاس نشخوار فکری –تأمل.

جدول 2- آزمون کایزر -مایر -اولکین و آزمون بارتلت.

جدول 3- قدرت تبیین واریانس آزمون نشخوار فکری –تأمل.
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نمودار 1- اسکری کتل.

داده های پیش از چرخش در ابتدایی ترین حالت خود قرار دارند و 
هیچ نظم معینی بر آن ها حاکم نیست. براي از بین بردن این حالت و 
دستیابی به بهترین ترکیب عاملی از چرخش واریماکس42 استفاده 
شد. چرخش واریماکس ترکیب ضرایب همبستگی و عامل ها را 
ضرایب  این  تمامی  مقایسۀ  می دهد.  قرار  مناسب  شرایطی  در 
از چرخش  تمامی ضرایب همبستگی ها پس  که  می دهد  نشان 

اصالح شده اند و در بهترین حالت خود قرار گرفته اند )جدول 4(.
بهترین حالت ممکن قرارگرفتند و  از چرخش، عوامل در  پس 
عامل ها و شمارۀ سؤال های مربوط به آن ها، به تفکیک مشخص 
شده است که در جدول 5 نشان داده شده است. بنابراین نتایج 
این مقیاس با 11 سؤال، 3 عامل نشخوار فکری -تأمل را با روایی 

و پایایی کافی اندازه گیری می کند )جدول 6(.

42 Varimax rotation

جدول 4- ماتریس همبستگی بین سؤال ها و عوامل پرسشنامۀ نشخوار فکری -تأمل پس از چرخش.

جدول 5- شماره سؤال های پرسشنامۀ نشخوار فکری -تأمل با هر عامل.
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بحث و نتیجه  گیری
مقیاس  روان سنجی  شاخص های  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
از  حاصل  نتایج  بود.  کمپل  و  تراپنل  -تأمل  فکری  نشخوار 
برابر  را  مقیاس  این  درونی  همسانی  و  پایایی  ضریب  پژوهش، 
با 0/73 نشان داد که حاکی از اعتبار و همسانی درونی مناسب 

این مقیاس است. 

نتیجۀ به دست آمده از این پژوهش با ضریب اعتبار پرسشنامه هایی 
مانند سبک های پاسخ با ضریب اعتبار α=0/89 )9(، نشخوار فکری 
اسکات مک اینتاش با ضریب اعتبار α=0/55 )15(، باورهای مثبت 
نشخوار فکری با ضریب اعتبار α=0/89 )19(، باورهای منفی نشخوار 
فکری با دو عامل مقیاس مضر بودن باورهای منفی نشخوار فکری 
و نتایج بین فردی نشخوار فکری به ترتیب با آلفای کرونباخ 0/81  
 α=0/91و 0/83، نشخوار فکری در مورد غمگینی با ضریب اعتبار
 α=0/79 19(، نشخوار فکری واکنش به استرس با ضریب اعتبار(
)17( و پرسشنامۀ نشخوار فکری یوسفی )19( با آلفای کرونباخ 
0/92، هم خوانی ندارد. علت این تفاوت ها را می توان با توجه به 

تفاوت های موجود در جوامع و نمونه های پژوهش ها توصیف کرد. 
بررسی روایی پرسشنامۀ نشخوار فکری -تأمل نشان داد که این 
مقیاس 71/78% از واریانس نشخوار فکری -تأمل را با سه عامل 
بنابراین  می کند.  تبیین  فرورفتن  فکر  در  و  نگری  درون  تأمل، 

مقیاس نشخوار فکری -تأمل از روایی مناسبی برخوردار است. 
ساختار عاملی این مقیاس شامل دو عامل نشخوار فکری و تأمل 
است )31(. از میان سه عامل ظاهر شده در این پژوهش، عامل 
مقیاس  در  تأمل  عامل  با  سؤال ها  محتوای  لحاظ  از   1 شمارۀ 
نشخوار فکری -تأمل تراپنل و کمپل همسانی داشت، اما در دو 

عامل دیگر این همسانی مشاهده نشد. 

پاسخ دهی  عامل سبک  از  پاسخ، که متشکل  پرسشنامۀ سبک 
نشخوار فکری است با خرده مقیاس در فکر فرو رفتن در مقیاس 
نشخوار فکری -تأمل قابل مقایسه است. مقایسۀ خرده مقیاس های 
RRS با خرده مقیاس های سیاهۀ نشخوار فکری یوسفی )19( 
نشان دهندۀ شباهت خرده مقیاس در فکر فرورفتن در مقیاس 
یوسفی  فکری  نشخوار  سیاهۀ  در  عامل سردرگریبانی  با   RRS
است. علت تفاوت میان سایر خرده مقیاس های پرسشنامه های 
مذکور می تواند به علت اهداف متفاوت سازندگان از همان ابتدا 

باشد که باعث تفاوت در حیطه بندی سؤاالت می شود. 
مقایسۀ خرده مقیاس های پرسشنامۀ نشخوار فکری-تأمل با خرده 
مقیاس های پرسشنامۀ نشخوار فکری اسکات مک اینتاش که شامل 
هیجان پذیری، انگیزه برای دستیابی به هدف و تمرکز زدایی است، 
مقیاس باورهای مثبت نشخوار فکری، مقیاس باورهای منفی نشخوار 
فکری متشکل از دو عامل NBRS1 و NBRS2، نشخوار فکری در 

جدول 6- آزمون نشخوار فکری -تأمل پس از بررسی اعتبار و روایی.
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مورد غمگینی که سازه ای تک عاملی است، پرسشنامۀ نشخوار فکری 
واکنش به استرس )21 ،17( متشکل از خرده مقیاس های نشخوار 
فکری دربارۀ تفسیر منفی و نشخوار فکری دربارۀ ناامیدی، مشابهتی 
را از نظر تعداد عوامل و محتوای عوامل نشان نداد. در تبیین علت این 
تفاوت ها همانطورکه در مقدمه نیز شرح داده شد، می توان گفت که 
سازۀ نشخوار فکری سازه ای چند بعدی است و این ویژگی در مبانی 
نظری مقیاس ها یعنی مدل ها و نظریه هایی که پژوهشگران با استفاده 
از آن ها اقدام به ساخت مقیاس ها می کنند، تأثیرگذار است. بنابراین 
توجه به این ویژگی می تواند ناهمسانی مقیاس RRS با مقیاس های 
مورد بررسی را تبیین نماید. در ادامه بر همین مبنا به بررسی و 
مقایسۀ RRS با سایر مقیاس های نشخوار فکری پرداخته می شود. 
میان  تمایز   RRS مقیاس  ساخت  از  کمپل  و  تراپنل  هدف 
خرده  بود.  فکری  نشخوار  سازگارانۀ  و  ناسازگارانه  مؤلفه های 
مقیاس نشخوار فکری در این مقیاس نوع ناسازگارانه ای از افکار 
خرده  درحالی  که  می کند  اندازه گیری  را  خود  دربارۀ  تکراری 
منعکس  را  دربارۀ خود  تفکر  از  نوع سازگارانه ای  تأمل  مقیاس 
می سازد. این موضوع در آیتم های مربوط به این خرده مقیاس ها 
فکری  نشخوار  آیتم های  که  به طوری  است.  مشاهده  قابل  نیز 
و  می شوند  منفی  حالت های  با  رابطه  در  مکرر  تفکر  شامل 
آیتم های خرده مقیاس تأمل، صفات مربوط به باز بودن نسبت 
را  انتزاعی  تفکر  به  عالقه  و  فکری  کنجکاوی  مانند  تجربه  به 
نشان می دهند. همچنین مطالعات حاکی از آن است که خرده 
با  به خرده مقیاس نشخوار فکری همواره  تأمل نسبت  مقیاس 
پیامدهای مثبت مانند افسردگی کمتر در زمان حال و در طول 
زمان مرتبط است درحالی  که نشخوار فکری با افسردگی بیشتر 

در زمان حال و در طول زمان مرتبط است )32(.
نظریۀ  اساس  بر   43)RRS( نشخواری  پاسخ دهی  سبک  مقیاس 
معتقد  وی  است.  ساخته شده  -هوکسما  نولن  پاسخ  سبک های 
است این سبک پاسخ دهی تمرکز منفعالنه بر روی عالیم افسردگی، 
اندازه  به  این مقیاس  بنابراین  این عالیم است،  علت ها و معنای 
گیری سبک پاسخ دهی نشخواری می پردازد که منفی و ناسازگارانه 
است، درحالی  که خرده مقیاس تأمل در RRS مثبت و سازگارانه 
اینتاش  مک  اسکات  فکری  نشخوار  مقیاس  می شود.  محسوب 

طور  به  که  است  شده  ساخته  هدف  پیشرفت  نظریۀ  براساس 
پیشرفت  در  شکست  را  فکری  نشخوار  وقوع  علت  اختصاصی 
پرسشنامۀ  مقیاس های  خرده  بررسی  می داند.  هدف  سوی  به 
و  به هدف  برای دستیابی  انگیزه  SMRI شامل هیجان پذیری، 
تمرکززدایی نیز حاکی از تمرکز آن ها برروی واکنش نسبت به 
با  آن ها  مقایسۀ  و  است  هدف  سوی  به  پیشرفت  در  شکست 
خرده مقیاس های RRS حاکی از تفاوت نظری و مفهومی آن ها 
منفی  باورهای  و  فکری  نشخوار  مثبت  باورهای  مقیاس  است. 
نشخوار فکری بر اساس مدل S-REF ساخته شده اندکه بر نقش 
باورهای فراشناختی در حمایت از نشخوار فکری تأکید دارد. این 
مقیاس ها به اندازه گیری باورهای فراشناختی می پردازند. تأکید 
تفاوت  موجب  فراشناختی  باورهای  سنجش  بر  مقیاس ها  این 

آن ها با خرده مقیاس های RRS می شود. 
اندازه گیری نشخوار  نشخوار فکری واکنش به غمگینی تنها به 
فکری در پاسخ به غمگینی و آشفتگی می پردازد. تأکید این مقیاس 
از RRS متمایز می سازد.  از نشخوار فکری آن را  بر این جنبه 
مقیاس نشخوار فکری واکنش به استرس به اندازه گیری نشخوار 
فکری درباره تفسیر منفی و نشخوار فکری دربارۀ شناخت های 
ناامیدی می پردازد که در واقع نوعی از سبک پاسخ دهی همراه 
با نشخوار فکری به استرس ها و رویدادهای منفی است. باز هم 
تأکید این مقیاس بر این جنبه های اختصاصی نشخوار فکری آن 

را از خرده مقیاس های RRS متمایز می سازد. 
در این پژوهش شاخص های روان سنجی مقیاس نشخوار فکری 
سنجش  مقیاس های  از  یکی  به عنوان  کمپل  و  تراپنل  -تأمل 
از  بخشی  مورد  در  و  قرارگرفت  بررسی  مورد  فکری  نشخوار 
ویژگی های مقیاس های نشخوار فکری نیز بحث شد. در نهایت 
با توجه به اینکه بیشترین اندازه  گیری نشخوار فکری با استفاده 
از مقیاس های خودسنجی با چنین ویژگی هایی صورت می گیرد، 
پیشنهاد می شود که پژوهش های آینده به بررسی اندازه گیری های 
اندازه گیری ها  از  این نوع  بپردازند.  غیر مستقیم نشخوار فکری 
کمتر بر روی مقیاس های خودسنجی و توانایی های درون نگری 
از  را  کارآمد تری  ارزیابی های  بتوانند  شاید  و  دارند  تکیه  افراد 

نشخوار فکری فراهم سازند.

43 Ruminative response style
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