
 

 

 : نشخوار فکری نقشه مسیر

 بعدی-ازی این ساختار چند س و مفهوممروری بر تعریف، ارزیابی، 

 

 چکیده 

های شناختی  پذیریای مورد مطالعه قرار گرفته است و مولفه مهمی در مطالعه آسیب به طور گسترده   1 نشخوار فکری

های مختلف دارد و به  نظریه اوتی در زمینه  ، معانی متفنشخوار فکریشود. با این حال،  ب میدر برابر افسردگی محسو

یکپارچه  اندازهطور  و  تعریف  مدل ای  بررسی  مقاله،  این  هدف  است.  نشده  فکریهای  گیری  همچنین   نشخوار  و 

هایی  شوند. دستورالعمل مقایسه می  نشخوار فکریها با توجه به چند بُعد مهم های مختلف ارزیابی آن است. مدلروش 

شوند. در  سازی آن فراهم می ارائه شده و پیشنهاداتی نیز برای مفهوم   نشخوار فکریگیری  و اندازه برای انتخاب مدل  

رود که این مقاله، راهنمای مفیدی  شوند. امید آن می بیان می   نشخوار فکری نهایت، جهات آینده برای مطالعه پدیده  

   باشد. نشخوار فکری عالقمند به مطالعه ساختار چندبعدیبرای افراد 

 

 ، افسردگی، تفکر تکراری. نشخوار فکری کلمات کلیدی:

 

 فهرست 

 . پیشگفتار 1

 نشخوار فکری های . مدل 2

 
1 rumination 



 نشخوار فکری . معیارهای 3

 نشخوار فکری های عاملی . تحلیل 3.1

 هستند  نشخوار فکری. ابعاد مهمی که مشخصه 3.1.1

 نشخوار فکری . عملکرد 3.2

 . ارتباط با سایر ساختارهای مربوطه 3.3

 . افکار منفی خودکار 3.3.1

 . خودآگاهی خصوصی 3.3.2

 محور -. توجه خود3.3.3

 . تفکر تکراری 3.3.4

 . تفکر مزاحم 3.3.5

 های فکری . وسواس 3.3.6

 . نگرانی 3.3.7

 . تنظیم هیجان و مقابله احساسی3.3.8
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 مراجع 

 

 . پیشگفتار 1

دهه گذشته،   دو  فکری در طول  افسردگی    نشخوار  روحیه  پایداری  و  پیشرفت  شناخت  در  مهمی  ساختار  عنوان  به 

به   مربوط  مباحث  بررسی  به  مقاله  است. صدها  یافته  فکری تکامل  مورد  پرداخته   نشخوار  در  سازگاری  شواهد  و  اند 



تفکر   فرایندهای  شدهنقش  ظاهر  افسردگی  در  از  اندیشناک  پشتیبانی  در  شده  انجام  تحقیقات  اگرچه  نشخوار  اند. 

از  ، قوی هستند، هیچ گونه تعریف یکپارچه فکری اندازه   نشخوار فکری ای  برای  گیری آن وحود  یا روش استانداردی 

آگاهی  -رهای مشابه، مانند خودبا سایر ساختا  نشخوار فکریبراین، هنوز مشخص نیست که نحوه ارتباط  عالوه ندارد.  

کلی خصوصی،   طور  به  یا  نگرانی،  احساسی،  مهم  مقابله  نقش  به  توجه  با  است.  چگونه  تکراری  تفکر  فرایندهای  تر 

و    نشخوار فکری در تحقیقات افسردگی، هدف این مقاله، فراهم ساختن مرور جامعی از تعاریف مختلف    نشخوار فکری

فعلی   معیارهای  مدل   فکری نشخوار  ارزیابی  مختلف  است.  فکری های  مقایسه    نشخوار  مهم  بعد  چند  به  توجه  با 

ارتباط  می  و  قرار می   نشخوار فکریشوند  بررسی  مورد  امید آن می با سایر ساختارهای مشابه  رود که خالصه  گیرد. 

از   فکریجامعی  شفاف   نشخوار  و  دقیق  شناسایی  به  قادر  را  آینده  محققان  مربوطه،  ساختارهای  و  سازو  تعریف  ی 

در شناخت افسردگی و سایر پیامدهای سالمت  نشخوار فکریارزیابی خود از این ساختار سازد و به موجب آن، کاربرد 

 روان افزایش یابد.  

 

 نشخوار فکری های . مدل2

از  مدل مختلفی  فکری های  شده   نشخوار  جدول  ارائه  می   ۱اند.  مدلنشان  این  که  چگونه  دهد  فکری ها  را    نشخوار 

های مربوط  کند، و به طور مختصر یافته کنند، معیار مناسب با توجه به تعریف این ساختار را شناسایی می ریف می تع

 سازد. به مدل را خالصه می 

نظریه   فکریپربارترین  سبک نشخوار  نظریه  واکنش ،  هوکسماRST)  2های  نولن  )جدول  ۱۹۹۱)  3(  است  در  ۱(    .)

RST  ، فکری از    نشخوار  تکمتشکل  این تفکر  اگرچه  است.  فرد  منفی  تاثیر  عالیم  و  پیامدها،  دالیل،  درباره  راری 

از  تعریف تجربی  پشتیبانی  و  کاربرد  بیشترین  با  فکریی  جنبه   نشخوار  از  برخی  مولفه  است،  مانند  نظریه،  های 

کرده حواس  دریافت  را  نقیضی  و  ضد  پشتیبانی  نولنپرتی،  و  )باتلر  نولن۱۹۹۴هوکسما،  -اند  و  -؛  مورو،  هوکسما 

 
2 Response Styles Theory 

3 Nolen-Hoeksema 



به دلیل اشتراک خود با پرسشنامه افسردگی بک )بک،  (،  RSQ)   5های واکنش براین، پرسشنامه سبکعالوه   4(. ۱۹۹۱

مورد    7های مثبت تفکر تکراری مانند تفکر بازتابی ، اشتراک با نگرانی، و اشتراک با شکل6( ۱۹۷۱راش، شاو و امری،  

در سایر فرایندهای بیولوژیکی و شناختی، مانند   شخوار فکرینهمچنین نحوه تطبیق    RSTانتقال قرار گرفته است.  

 دهد. شناختی را مورد بررسی قرار نمی -توجه یا باورهای متا

مدل  از  مفهوم یکی  مربوطه،  »های  فکریسازی  غمگینی   نشخوار  که  8در  است،  فکری«  تفکر    نشخوار  عنوان  به  را 

ب غمگین  به  مربوط  شرایط  و  بودن  غمگین  درباره  می تکراری  تعریف  فرد  بلیک،  ودن  و  هلم  کسانک،  )کانوی،  کند 

کفا بوده و به ویژه  -، ممسک و خود نشخوار فکری  سودمندی این مدل بدین دلیل است که معیار  9(. ۱؛ جدول  ۲۰۰۰

ای مورد استفاده  در غمگینی« به طور گسترده   نشخوار فکری کند. با این حال، مقیاس »بینی میغمگین بودن را پیش 

بنابراین روشن نیست که این مقیاس در مشخص کردن نشخوار فکری در واکنش به غمگین بودن  رفته است؛  قرار نگ 

 شناختی مفید است. بینی افسردگی یا سایر مشکالت آسیب چقدر کارایی دارد و آیا در پیش

استرس  است    10واکنشی -مدل  ممکن  فکری  به  نشخوار  مفیدی  فکری    RSTالحاق  نشخوار  آن،  در  که  )در  باشد 

تنش استنباط رویدادی  تجربه  از  رویداد( پس  به  مربوط  منفی  رخ می های  همکاران،  زا  و  )الوی  ؛ جدول  ۲۰۰۰دهد 

به    11(.۱ از مزایای این مدل این است که بسیار شبیه  تاثیر منفی،    RSTیکی  از حضور  اما ممکن است قبل  است 

نمایش دهد.   را  از محدودیت پدیده نشخوار فکری  بالقو یکی  ادعا می های  این است که  این مدل  کند که محتوای  ه 

 
4 Butler & Nolen-Hoeksema, 1994; Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991 

5 Response Styles Questionnaire 

6 Beck, Rush, Shaw, & Emery,1979 
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9 Conway, Csank, Holm, & Blake, 2000 

10 Stress-Reactive 

11 Alloy et al., 2000 



استرس  عامل  به  مربوط  افکار  از  متشکل  فکری  فکری،  نشخوار  نشخوار  مهم  موضوعات  سایر  است  و ممکن  است  زا 

 زا را نشان ندهد.  نکوهی نامرتبط با عامل استرس -زا یا افکار خود مانند خاطرات از سایر عوامل استرس 

کند د، مدل دیگری است که از تحقیقات فوبیای اجتماعی به دست آمده است و ادعا می نشخوار فکری پس از رویدا

(. اگرچه پردازش پس از رویداد به شناخت ۱افتد )جدول  که نشخوار فکری، در واکنش به تعامالت اجتماعی اتفاق می

فوبیای اجتماعی    کند، مشخص نیست که آیا این مدل مخصوص اضطراب اجتماعی کمک می فرایندهای شناختی در  

است یا ممکن است به ارزیابی برخی از اشتراکات در فرایندهای فکری با مشخصه اضطراب و افسردگی کمک کند. 

های پیوسته برای تعیین کاربرد مربوطه خود در ارزیابی  براین، معیارهای پردازش پس از رویداد نیاز به آزمایشعالوه 

 این ساختار دارند.  

پیشرفت هدف  ایتوش،    12نظریه  مک  و  تسر  نظر  13( ۱؛ جدول  ۱۹۹۳)مارتین،  در  برای  را  فردی  به  منحصر  روش   ،

به طور فی به یک حالت خلق و خو  واکنشی  به عنوان  تنها  نه  به عنوان  گرفتن نخشوار فکری  بلکه همچنین  نفسه 

کند که نشخوار  ی دهد. اگرچه این نظریه ادعا مبخش در جهت هدف ارائه می واکنشی به شکست در پیشرفت رضایت

توسط   دو  هر  افسردگی،  و  می فکری  هدایت  شکست  غیاب تجربه  در  فکری  نشخوار  پایدار  مطالعات، حضور  شوند، 

کرده  مستند  را  شده  ادراک  یا  اخیر  )نولنشکست  مورو،  -اند  و  آلوی،  ۱۹۹۱هوکسما  و  اسپاسوجویک،   14(. ۲۰۰۱؛ 

)پرسشنامعالوه  مدل  این  در  فکری  نشخوار  معیار  اینتوش،  براین،  اسکات مک  فکری  نشخوار  بر چند    SMRI ،)15ه 

شود(،  پرتی یا استرس می شناخت درباره نشخوار فکری )منجر به حواس -، متاجنبه از نشخوار فکری، از جمله شناخت

ها شامل شناخت  بعدی-به عنوان فرایندی وسیع و چند   و انگیزه تاکید دارد. بدین ترتیب، نشخوار فکری در این مدل

 شود.  نین تمایالت به عمل تعبیر می و همچ

 
12 Goal Progress Theory 

13 Martin, Tesser, &McIntosh,1993 

14 Spasojevic & Alloy, 2001 

15 Scott McIntosh Rumination Inventory 



دهد تری را ارائه می انداز وسیع (، چشم ۱( از نشخوار فکری )جدول  REF-S)  16تنظیمی -نظریه عملکرد اجرایی خود

مدل   از  بزرگتری  زمینه  در  راهکارهای    S-REFکه  درباره  باورهای  شناخت،  تنظیم  توجه،  شامل  هیجانی،  اختالل 

  17(. ۱۹۹۶،  ۱۹۹۴ن سطوح مختلف پردازش شناختی گنجانده شده است )ولز و متیوس،  تنظیم هیجان، و تعامالت بی 

کند و ممکن است نقش مهمی در  سازی خود از نشخوار فکری ادغام می این مدل، باورهای متاشناختی را در مفهوم 

این مدل، بالقوه  از مشکالت  باشد. یکی  پایدار داشته  واکنشی  به عنوان سبک  با   توسعه نشخوار فکری  آن  اشتراک 

براین، نشخوار فکری به عنوان  بسیاری از ساختارهای دیگر )به عنوان مثال، نگرانی، افکار مزاحم، مقابله( است. عالوه 

نظر گرفته می زیرمجموعه  نگرانی در  از  به شیوه ای  نشان داده شده است که نشخوار فکری،  این حال،  با  های  شود؛ 

ا را  نگرانی  از  آن  تمایز  که  می مهمی  بیشتر،  ستدالل  جزئیات  )برای  است  نگرانی  از  متفاوت  به  کنند  مربوط  بخش 

کند که نشخوار فکری، ساختاری چند بعدی است و بنابراین، برای  همچنین ادعا می   S-REFنگرانی را ببینید(. مدل  

 ا ببینید(.  ر ۱های مختصری از معیارها جدول نمایش نشخوار فکری نیاز به معیارهای زیادی است )برای شرح

محوری توصیف شده است: شکلی غیر تطبیقی با برچسب -خودنشخوار فکری همچنین به عنوان یکی از دو شکل  

خود-مفهومی  برچسب  با  تطبیقی  شکلی  و  فکری(  )نشخوار  )واتکینز،  -ارزیابگر  تجربی  مدل،    18آ(. ۲۰۰۴محور  این 

سازی، این احتمال  گیرد؛ با این حال، این مفهوم ر می محوری در نظ-نشخوار فکری را در زمینه نظریه بزرگتری از خود

ها متفاوت محوری، مشابه است، اما انگیزه هدایتگر این سبک -دو سبک خودکند که محتوای افکار در طول  را رد نمی 

 شناختی هدایت کننده انتخاب حالت پردازش هیجانی، مهم است.  -است. بنابراین، در این مدل، ارزیابی باورهای متا

بررسی واکنشمدل به  پرداخته های دیگر  استرس  به  فریتز اند. مفهوم های نشخوار فکری نسبت  بعدی    19سازی چند 

به ضربه روحی،  ۱، جدول  ۱۹۹) واکنش  در  نشخوار فکری  از  به  (  آن  وسیله ربط دادن  به  را  فکری  نشخوار  کاربرد 

ن تاثیر احتمالی تفکر منفی بازگشتی روی سالمت جسمی، توسعه  و در نظر گرفتمباحثی در روانشناختی سالمتی،  

 
16 Self-Regulatory Executive Function 

17 Wells & Matthews, 1994, 1996 
18 Watkins, 2004a 

19 Fritz's 



نهایت،می  در  کلمن   اندازچشم   دهد.  و  عنوان  ۱؛ جدول  ۲۰۰۱۴)  20بکمن  به  فکری  نشخوار  از  خود (  برای  -مانعی 

ای در واکنش به استرس، مفید باشد؛ تنظیمی ممکن است برای مطالعه نشخوار فکری به عنوان ابزاری متعادل کننده 

جنبه   با از  بسیاری  دیدگاه،  این  حال،  محرک این  و  افکار  رفتارها،  شامل  واکنش  تصویر  های  به  را  انگیزشی  های 

از خودکشد.  نمی بزرگتری  دهد و آن را به عنوان یکی از  تنظیمی قرار می -این دیدگاه، نشخوار فکری را در زمینه 

خود می -راهکارهای  نظر  در  بسیار  توضیتنظیمی  برای  اما  مطالعات گیرد  به  نیاز  دیدگاه  این  سودمندی  کامل  ح 

 بیشتری است.  

اسپینهون،   و  کرایج،  )گارنفسکی،  است  شده  توصیف  شناختی  هیجان  تنظیم  از  نوعی  عنوان  به  فکری  نشخوار 

کند که انواع مختلف تنظیم  این مدل ممکن است از آن جهت سومند باشد که از معیار وسیعی استفاده می  21(. ۲۰۰۱

با این حال، این احتمال وجود دارد که برخی از  دهد.  ختی )مانند پذیرش، تحسین و غیره( را نمایش می هیجان شنا

می  فکری  نشخوار  تفکر  مثال،  عنوان  به  باشند،  اشتراک  دارای  راهکارها  خود این  شامل  یا  -تواند  نکوهشگری 

استفاده از این معیار در نظر گرفته شود. این   واریانسی بالقوه این موانع باید هنگامپنداری باشد؛ بنابراین، هم فاجعه

گیرد و داللت بر این ندارد که این مدل مستقل از  مدل همچنین نشخوار فکری را در زمینه تنظیم هیجان در نظر می 

 دهد. تری از نشخوار فکری را ارائه می سایر راهکارهای تنظیمی است، و به موجب آن، تصویر کامل

 

 کری. معیارهای نشخوار ف3

های نشخوار  اند، برای توصیف پدیدهارائه شده   ۲های مختلف پژوهش، که در جدول  معیارهای به دست آمده از حوزه 

گیری نشخوار فکر فراهم  های مختلف اندازهای را برای روش ، زمینه ۲اند. جدول  فکری نیز مورد استفاده قرار گرفته 

 دهد.  می  های مربوط به هر معیار را ارائه آورده و یافته 

 
20 Beckman & Kellman 

21 Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2001 



مقیاس نشخوار فکری »پرسشنامه واکنش به استرس«، نشخوار فکری را در زمینه بزرگتر مقابله و تنظیم هیجان در  

می  )کانر نظر  سالتزمن،  -گیرد  و  تامپسون،  واردورث،  کومپاس،  می   22(. ۲۰۰۰اسمیت،  فرض  حال،  این  که  با  شود 

شود؛ در عین حال، این مقیاس،  صورت نا آگاهانه انجام می غیر ارادی است که به  نشخوار فکری، یک فرایند مقابله  

گیرد. با توجه به این که نشان داده شده  تاثیر بالقوه باورهای متاشناختی در انتخاب راهکارهای مقابله را نادیده می 

ولز،   و  )پاپاجورجیو  هستند  فکری  نشخوار  از  استفاده  با  ارتباط  در  باورها  ر  23(، ۲۰۰۳است  است  ممکن  وش  این 

ای با بزرگساالن  نادرستی برای در نظر گرفتن فرایندهای نشخوار فکری باشد. در نهایت، این معیار به طور گسترده 

 تر باشد. های جوان، مناسب استفاده نشده است، و بنابراین ممکن است برای نمونه 

استرس  رویدادهای  به  واکنش  استفسایر معیارهای  از اصطالح »نشخوار فکری«  نیز  اگر چه »مقیاس اده کرده زا  اند. 

الوارز،  24تاثیر رویداد  یا    ASDبینی عالیم مربوط به ضربه روحی،  معموال برای پیش   25( ۱۹۷۹« )هوروویتز، ویلنر و 

PTSD های  ، مورد استفاده قرار گرفته است، این معیار همچنین در پیوند با عالیم افسردگی و همچنین سایر نشانه

با    26(. ۲۰۰۱۴؛ سیگل، مور و تاس،  ۲۰۰۵ه است )فردبرگ، ادونیس، ونبرگن و ساچدی،  نشخوار فکری افسردگی بود

های مختلف نشخوار فکری، این مقیاس به طور منحصر به فردی به  این حال، در یک تجزیه و تحلیل عاملی با شاخص

است  پیش ممکن  مقیاس  این  که  است  این  دهنده  نشان  که  است،  نکرده  کمک  افسردگی  عالیم  افراد  بینی  برای 

(. پرسشنامه  ۲۰۰۴تر باشد )سیگل، مور و تاس،  عالقمند به ارزیابی افکار تکراری درباره ضربه روجی به ویژه مناسب

، شاخصی متاشناختی از واکنش به افکار مزاحم مربوط به ضربه  28( ۱۹۹۹)کلوزی و اهلرز،    27ها«»واکنش به مزاحمت 

، الزم است که  29بینی آیتم »سکونت« و کمبود ارزش پیش ،  ن معیارن ایروحی است. با توجه به قابلیت اطمینان پایی

 
22 Conner-Smith, Compas, Wadsworth, Thompsen, & Saltzman, 2000 
23 Papageorgiou & Wells, 2003 

24 Impact of Events Scale 

25 Horowitz, Wilner, & Alvarez, 1979 

26 Friedberg, Adonis, VonBergen, & Suchday, 2005; Siegle, Moore, & Thase, 2004 
27 Response to Intrusions Questionnaire 

28 Clossy & Ehlers, 1999 
29 dwelling 



، نشخوار فکری را در  31( ۲۰۰۴المینت )  30نگر« این معیار با احتیاط استفاده شود. »پرسشنانه نشخوار فکری گذشته 

)اقدامات کند. این معیار نیز چند بعدی بوده و رفتار  گذاری می واکنش به یکی از رویدادهای منفی زندگی، شاخص

)کنترل  متاشناختی  باورهای  و  افکار(  گرفتن  نادیده  برای  می فعال  ارزیابی  را  اما  پذیری(  گسترده کند،  طور  ای  به 

 استفاده نشده است.  

هیجان  کنترل  ناجاریان،  ECQ)   32پرسشنامه  و  )راجر  ارزیابی    33(، ۱۹۸۹(  شخصیت  زمینه  در  را  فکری  نشخوار 

شود، فرایند ناکارامد کلی در واکنش به  گذاری می شاخص  ECQتمرینی  اس  کند. نشخوار فکری، که توسط مقیمی 

جنبه  در  که  است  )جدول  هیجان  دارد  نقش  روان  سالمت  از  مختلفی  از  ۲های  بزرگتری  تعریف  مقیاس،  این   .)

ای از  سازی گسترده سازد و ممکن است ابزار ارزیابی عمومی مفیدی برای مفهوم رویدادهای محرک بالقوه را فراهم می 

 نشخوار فکری باشد.  

 

 های عاملی نشخوار فکری . تجزیه و تحلیل 3.1

های عاملی از معیارهای نشخوار فکری  برای شناخت بهتر ماهیت نشخوار فکری، تعدادی از محققان، تجزیه و تحلیل 

انجام داده  از عاملرا  تاکید دارند. شواهدی  بر عوامل فرعی مهم در معیارهای پر کاربرد  ی فرعی که مستقیما اند که 

نولن و  گونزالس،  )ترینور،  است  افسردگی  عالیم  با  گاتلیب،  ۲۰۰۳هوکسما،  -متناظر  و  گیلبوئا،  رابرتز،  و    34( ۱۹۹۸؛ 

ای در برابر تفکر بازتابی؛ ترینور و  تفکر جوانه زا و مفید تفکر نشخوار فکری )همچنین تمایزی بین انواع فرعی آسیب 

( درونگرایی/خ۲۰۰۳همکاران  برابر خود -ود(؛  در  ) -منزوی  همکاران  و  رابرتز  در  ۱۹۹۸نکوهشگری،  فکری  نشخوار  (؛ 

ها بر انگیزه مربوط  . الزم به ذکر است که تعدادی از این مدل ( گزارش است(۱۹۹۹برابر تفکر بازتابی، تراپنل و کمپل )

؛  ۱۹۹۸رند )رابرتز و همکاران،  تاکید دا   –تر باشد  گیری آن ممکن است سختکه اندازه   –به سبک تفکر، و نه محتوا  

 
30 Retrospective Ruminations Questionnaire 

31 Luminet 

32 Emotion Control Questionnaire 

33 Roger & Najarian, 1989 

34 Treynor, Gonzales, & Nolen-Hoeksema, 2003; Roberts, Gilboa, & Gotlib, 1998 



کمپل،   و  واتکینز،  ۱۹۹۹تراپنل  کننده ۲۰۰۴؛  قانع  استدالل  مطالعات،  این  کلی،  طور  به  ب(.  و  برای  آ  را  ای 

 دهند. سازی تفکر تکراری درباره خویشتن ارائه می دوگانه 

اند. سیگل و همکاران  کری کرده دو مطالعه تحلیل عاملی نیز اقدام به سازماندهی معنادار معیارهای مختلف نشخوار ف

فردی اندکی را  -( به بررسی معیارهای مختلف ساختارهای مربوط به نشخوار فکری پرداختند و سازگاری درون۲۰۰۴)

از شاخص باالیی را در برخی  امتیازات  افراد،  از  های نشخوار فکری و  در معیارها گزارش کردند به طوری که برخی 

بقی  را در  پایینی  از سازگاری در طول مقیاس ه شاخصامتیازات  باالیی  نسبتا  این حال، درجه  با  ها ها کسب کردند. 

ها ممکن است ساختار نشخوار فکری را به طور قابل  وجود داشت که نشان دهنده این است که برای هر فرد، مقیاس 

شاخص شورتریاطمینان  و  ادلن  استانتن،  )سگراستورم،  دیگری  عاملی  تحلیل  کنند.  نیز    35( ۲۰۰۳ج،  گذاری 

  ۲بندی شده در طول  معیارهای نشخوار فکری گزارش کرد: معیارهای خوشه   های مثبتی را بین تعدادی ازهمبستگی

کردند )مثبت در برابر منفی( و معیارهایی که انگیزه  معیارهایی که بنیان هیجانی تفکر تکراری را منعکس می   –بعد  

ها همچنین دو بعد دیگر تفکر  کردند را ارائه دادند. آنه( را منعکس می تفکر تکراری )جستجوگری در برابر حل مسال

فردی  -کند )محتوای بینتکراری با نیرومندی کمتر را گزارش دادند: بُعدی که محتوای تفکر تکراری را منعکس می 

العات به طور  در برابر محتوای دستاوردی(، و بعدی که مربوط به میزان کل تفکر تکراری تجربه شده است. این مط

می  نشان  شاخصکلی  برای  مختلفی  معیارهای  از  محققان  که  می دهند  استفاده  فکری  نشخوار  این گذاری  و  کنند 

 گیرند.گیری در کدام ابعاد ارزش و هدف قرار می گیرند که ساختارهای تفکر تکراری تحت اندازه موضوع را در نظر می 

 

 کنندبندی می . ابعاد مهمی که نسخوار فکری را مشخصه 3.1.1

های بسیاری از نشخوار فکری در متنون پژوهشی وجود دارند، نحوه ارتباط و تفاوت سازیبا توجه به این که مفهوم 

ها با یکدیگر چگونه است؟ در این بخش، چند بعد از تفکر نشخوار فکری برای مالحظه محققان در  سازیاین مفهوم 

 شوند. فکری مطرح می  هنگام انتخاب یک مدل و معیاری از نشخوار

 
35 Segerstrom, Stanton, Alden, & Shortridge, 2003 



فکری.  3.1.1.1 نشخوار  پایداری  سبک  هنظری.  یک  عنوان  به  فکری  نشخوار  گرفتن  نظر  در  میزان  جهت  از  ها 

؛ تراپنل  ۱۹۹۸؛ رابرتز و همکاران،  ۲۰۰۴؛ ردازش پس از رویداد( )المینت، ریم، باگبی، و تیلور،  RSTواکنش پایدار )

کمپل،   و همکاران،  ۱۹۹۹و  ترینور  واتکینز،  ۲۰۰۳؛  ایستا۲۰۰۴؛  گذرای  پدیده  عنوان یک  به  یا  متفاوت -آ(   مانند 

کنند که همه  تر توصیف می و پیشرفت هدف، نشخوار فکری را به عنوان فرایندی جهان  S-REFهای  هستند. مدل

)مارتین،   هستند  آن  درگیر  متفاوتی  پیامدهای  با  و  متغیری  میزان  به  استا۱۹۹۹افراد  و  شریرا،  مارتین،    36رتاپ، ؛ 

 (.۱۹۹۶،  ۱۹۹۴؛ ولز و متیوس،  ۱۹۹۳؛ مارتین و همکاران، ۲۰۰۴

  ۲-۳اجرا شده در طول    RSQارزیابی مستقیم پایداری نشخوار فکری، قابلیت اطمینان معنادار آزمایش مجدد برای  

)   ۱ماه، و    ۵ماه،   داده است  نشان  را  وبر،  ۵۶/۰سال دیگر  و  نولن۸۰/۰؛  ۱۹۹۹؛ کوئهر  پارکر و الرسون،  -،  هوکسما، 

(. در مقابل، یک مطالعه گزارش داد که نشخوار  ۱۹۹۷، جاست و الوی،  ۴۷/۰؛   ۲۰۰۰هوکسما،  -، نولن۰/ ۶۲؛  ۱۹۹۴

ردگی  ، با شدت عالیم افسRSQماه نشان نداد و پایداری امتیازات در    ۶فکری، شواهدی را از پایداری کافی در طول  

و همکاران،  تغییر می  )رابرتز  و کمپل،  ۱۹۹۸کرد  تراپنل  ترینور و همکاران،  ۱۹۹۹؛  امر ممکن  ۲۰۰۳؛  این  بدین (؛ 

تفکر جوانه  فرعی  مقیاس  مثال،  عنوان  )یه  افسردگی  از عالیم  مستقل  فکریِ  نشخوار  از  که شاخصی  باشد  ای  دلیل 

RSQت و  »نشخوار فکری  مقیاس  فکری  نشخوار  فرعی  مقیاس  غیره(، هم ،  و  بازتابی«،  با عالیم  فکر  واریانسی کمتر 

به   فرد  تمایل  فکری،  نشخوار  پایداری  از  منظور  که  است  ذکر  به  الزم  بحث  این  در  داد.  خواهد  نشان  را  افسردگی 

با   مواجهه  پیوسته در حال  نشخوار فکری در هنگام  به طور  فرد  نیست که  این  نشان دهنده  و  عاملی محرک است 

تنها شاخصی است که به طور جامعی برای پایداری مورد ارزیابی قرار گرفته است و    RSQخواهد بود.    نشخوار فکری 

 های معمول خود به تاثیر منفی را گزارش دهند.  کند که واکنش همچنین از افراد درخواست می

شاخص محرکبرعکس،  با  ارتباط  در  فکری  نشخوار  تمایالت  ارزیابی  به  فکری  نشخوار  دیگری  مانند  های  خاص  ی 

پردازند. اگر چه این ممکن است حاکی از آن باشد که نشخوار فکری گذراتر  تکانشی می -روانزا یا  رویدادی استرس 

تکانشی، نادرتر از نشخوار  -است، ممکن همچنین نشان دهنده این باشد که نشخوار فکری مربوط به رویدادی روان

 
36 Martin, Shrira, & Startup 



فراد قادر به گزارش دقیق »آن چه که معموال انجام خواهند داد«  فکری مربوط به روحیه غمگین است و بنابراین، ا

نیستند. به عبارت دیگر، حتی اگر معیارها به ارزیابی واکنش به رویدادی خاص بپردازند نیز افراد ممکن است به طور  

ر فکری در  قابل قیاسی نسبت به رویدادهای محرک مشابه واکنش نشان دهند. سازگار با این امر، معیاری از نشخوا

استرس  عاملی  به  واکنش واکنش  )پرسشنامه  اطمینانزا  قابلیت  نیز  استرس(  به  در طول  -آزمون  های  را    ۲بازآزمون 

 ه است.  هفته نشان داد 

توسط   )که  فکری  نشخوار  که  این  به  توجه  شاخصRSQبا  به  (  واکنش  در  سازگاری  طور  به  است،  شده  گذاری 

بازه روحیه  در  منفی  زای  مختلف  مفهوم های  بهترین  است،  شده  گزارش  است مانی  ممکن  فکری  نشخوار  از  سازی 

حضور یا  رود که سطح نشخوار فکری طبق  بندی آن به عنوان یک ویژگی فردی پایدار باشد. اگرچه انتظار می مشخصه 

دهد عدم حضور عاملی محرک تغییر کند، فردی که با نشخوار فکری به رویدادهای تحریک کننده واکنش نشان می 

به احتمال زیاد انجام این کار را ادامه خواهد داد مگر این که خود نشخوار فکری یا باورهای متاشناختی که به انتخاب 

کنند در درمان هدفگذاری شوند. در راستای این امر، تعداد روش ای کمک می نشخوار فکری به عنوان راهکار مقابله 

آمیز افسردگی، درمان نشخوار  پیشنهاد شده است که برای درمان موفقیت  اند وبرای درمان نشخوار فکری توسعه یافته 

 37(. ۲۰۰۴؛ ولز و پاپاجورجیو، ۲۰۰۴؛ رامل، گوردون، گارمونا و مککواید، ۲۰۰۴فکری ضروری است )پوردون، 

 

 
37 Purdon, 2004; Ramel,Gordon, Carmona, & McQuaid, 2004;Wells & Papageorgiou, 2004 



 

 

 

 



 

 

نشخوار فکری.  3.1.1.2 آغاز چرخه  برای  عامل محرک  مدل .  که  دیگری  آن بعد  در  هها  متفاوت  این ها  ستند 

های  کند )برای جزئیات بیشتر، توصیف تفکر نشخوار فکری را تحریک می   –درونی یا بیرونی    –است که چه رویدادی  

با  افراد  افسردگی و هم در  با عالیم  افراد  در  به احساسی منفی )هم  واکنش  ببینید(. نشخوار فکری در  را  هر مدل 

ثابت شده است که در غیاب احساس منفی، نشخوار فکری در  افسردگی بالینی( به خوبی مستندسازی شده است و  

ای ضروری برای فرایندهای تفکر نشخوار  افسردگی نقش دارد، و این نشان دهنده این است که روحیه منفی، مولفه 

در   نولن  RSTفکری  و  )لیوبومیرسکی  نولن ۱۹۹۵،  ۱۹۹۳هوکسما،  -است  مورو،  -؛  و  همچنین ۱۹۹۳هوکسما   .)

دار وجود  استرس شواهدی  فکری  نشخوار  که  این  بر  مبنی  فکری  -ند  نشخوار  فرعی  مقیاس  با  مقایسه  در  واکنشی، 

RSQ (. به طور مشابه، تحقیقاتی در  ۲۰۰۳بینی کننده بهتری برای افسردگی متعاقب است )رابینسون و الوی،  ، پیش

زا فردی استرس -ک تعامل بیناند که تفکری نشخوار فکری متعاقب را به ی زمینه پردازش پس از رویداد انجام شده 

می  راپی،  ربط  و  )ابوت  دارند  تاکید  استرس  مهم  نقش  بر  مجددا  و  فرانکلین،  ۲۰۰۴دهند  و  راپی،  ادواردز،  ؛  ۲۰۰۳؛ 

کالرک،   و  اهلرز  اسپرلینچ،  ۲۰۰۵هاروی،  و  النده  آلدن،  ۲۰۰۲؛  و  ملینگز  گراتر۲۰۰۰؛  راچمن،  شفرن،  -؛  و  اندرو، 

ممکن است همچنین با احتمال بیشتری رویدادهای در زندگی خود  با نشخوار فکری باال    براین، افرادِعالوه   38(. ۲۰۰۰

استرس  رویدادهای  عنوان  به  بیشاپ را  و  )الک  کنند  تفسیر  در  ۱۹۹۹،  39زا  فکری  نشخوار  بر  مبنی  نیز  شواهدی   .)

ین امر نشان دهنده این (. ا۱۹۹۳؛ زیگارنیک،  ۱۹۹۳اند )مارتین و همکاران،  واکنش به عدم پیشرفت هدف ارائه شده 

 
38 Abbot & Rapee, 2004; Edwards, Rapee, & Franklin, 2003; Harvey, Ehlers, & Clark, 2005; Lundh & Sperling, 2002; Mellings & Alden, 2000; 

Rachman, Gruter-Andrew, & Shafran, 2000 
39 Lok & Bishop 



خواهد بود که اطالعات مربوط به اهدافِ تکمیل نشده به احتمال زیاد در ذهن فرد شاید به صورت نشخوار فکر باقی  

درباره  می  و منفی  باورهای مثبت  نیز وجود داشته است؛  متاشناختی  باورهای  نقش  برای  مانند. همچنین پشتیبانی 

 (. ۲۰۰۳ب، ۲۰۰۱اند )پاپاجورجیو و ولز، فکری افسردگی بوده نشخوار فکری در پیوند با نشخوار 

اشتراک میان مدل  برای  زیادی  بالقوه  باشد، فضای  فرد، تکمیل یک هدف  اگر هدف  مثال،  به عنوان  دارد.  ها وجود 

ای از هدف در برابر وضعیت واقعی هدف تفسیر  توان به عنوان زیرمجموعه دستیابی یا عدم دستیابی به هدف را می 

است   ممکن  خوشحالی  مشابه،  طور  به  بودن،  کرد.  )غمگین  ناراحتی  بنابراین  و  باشد  فرد  هدف  وضعیت  و/یا  هدف 

تنظیمی باشد. به طور مشابه،  -ای خود تواند به طور بالقوه آغازگر چرخه احساس منفی، استرس، اضطراب و غیره( می 

استرس  رویداد  مییک  را  بزا  ناسازگار  رویدادی  عنوان  به  یکپارچگی  توان  حفظ  برای  فرد  هدف  موقعیت  یا  هدف  ا 

توانند به طور بالقوه برچسب احساس روانشناختی و فیزیک در نظر گرفت. به همین ترتیب، استرس و اضطراب می 

منفی را دریافت کنند و ممکن است متفاوت از موقعیت مورد نظر فرد از خوشحال بودن باشد، یا ممکن است ناشی از  

 با موقعیت مطلوب فرد باشند.  آگاهی از تفاوت

انداز بزرگتری از آغاز چرخه نشخوار فکری ممکن است های مشترک این رویدادهای محرک، چشمبا توجه به ویژگی 

بندی برای نشخوار فکری ممکن است واکنش به آگاهی از تفاوت بین موقعیت مناسب باشد. به ویژه، بهترین مشخصه 

نشخوار فکری(. این مدل، هر دو محرک    S-REFمانند وضعیت ارائه شده در مدل  فعلی و موقعیت هدف فرد باشد )

های احساسی مانند خوشحالی در برابر غم( و خارجی )به عنوان مثال، رویدادهای منفی  داخلی )به عنوان مثال، حالت 

را به تصویر می  ایمنی( نشخوار فکری  برابر عدم  ایمنی در  سازی شده دیگر یه های فرضکشد و محرک زندگی مانند 

های مقابله ممکن است در واکنش به ناسازگاری ادراک شده در موقعیت باورهای متاشناختی مربوط به سبک مانند  

براین، آگاهی از این ناسازگاری ممکن است به خودی خود احساسی منفی را تولید فعلی و مطلوب فعال شوند. عالوه 

 کند.  

 



فکری3.1.1.3 نشخوار  تفکر  محتوای  پیشنظریه .  .  در  همچنین  فکری  نشخوار  با بینی های  رابطه  در  خود  های 

های  کنند که نشخوار فکری متمرکز بر حالت ها ادعا میمحتوای تفکر نشخوار فکری، متفاوت هستند. برخی از مدل

)مدل هستند  احساس  آن  به  مربوط  شرایط  و/یا  منفی  و RSTهای  احساسی  تراپنل  غمگینی،  در  فکری  نشخوار   ،  

استرس  فکری  نشخوار  مدل-کمپل،  در  فکری  نشخوار  تمرکز  رویداد(.  از  پس  پردازش  و  روی  واکنشی،  دیگر  های 

-Sاختالفات بین وضعیت فعلی و مطلوب فرد است )پیشرفت هدف، مدل ارزیابی مفهومی نشخوار فکری(. در مدل  

REF ارجاعی و به  -ه اطالعات خودهر گون   تواند شاملتر است و می شود که تمرکز نشخوار فکری گسترده ، فرض می

کنند که  های دیگر ادعا می کنند. در نهایت، مدلویژه اطالعاتی باشد که به فرد در احساس وضعیت فعلی کمک می 

 ها مهمترین موضوعات هستند.  موضوعات منفی کنترل ناپذیری و آسیب در متاشناخت

فکری را تجزیه و تحلیل کردند؛ با این حال، تعداد باالتری از    تعداد اندکی از مطالعات در واقع محتوای تفکر نشخوار 

اند که نشان دهنده این است که جستجوی برای شرکت های کتبی از نشخوار فکری گزارش شدهکلمات علّی در شرح 

)واتکینز،   است  فکری  نشخوار  تفکر  از  مهمی  مولفه  اخیر،  تنش  منابع  یا  از  آ(.  ۲۰۰۴کنندگان  این یکی   هشدارهای 

نمی  که  است  این  می مطالعه  منعکس  را  شناختی  محتوای  شده،  نوشته  محتوای  که  کرد  تضمین  اگرچه  توان  کند. 

دهند که نشخوار فکری ممکن است شامل اقدامی برای حل مساله باشد، نشان داده  های باال نشان می تعدادی از مدل 

در   مساله،  روی حل  تمرکز کمتری  دارای  فکری  نشخوار  که  است  تکراری  شده  تفکری  فرایندهای  سایر  با  مقایسه 

(.  ۲۰۰۴،  ۱۹۹۹مانند نگرانی است و همچنین اعتماد کمتر به توانایی حل مساله را به همراه دارد )پاپاجورجیو و ولز،  

رند مبنی بر این که تفکر افسرده به طور کلی در ارتباط با موضوعات از دست دادن است همچنین شواهدی وجود دا

براون،  ایدلسون و ریسکیند،    )بک،  از نگرانی است بدین صورت که  ۱۹۸۷استیر،  (. نشخوار فکری همچنین متفاوت 

و   است  منفی  به شدت  محتوا  نظر  از  فکری  مولفه نشخوار  است  ممکن  منفی«  احساس  روی  از  »ماندن  تعریفی  ای 

نشان داده است که محتوای   ( ۲۰۰۸واتکینز ) 40(. ۲۰۰۲نشخوار فکری باشد )فرسکو، فرانکل، منین، ترک و هیمبرگ، 

هایی کلی و غیر ویژه از  شود که شامل نمایشبندی می نشخوار فکری توسط سطحی انتزاعی از دگرتعبیری مشخصه 

 
40 Fresco, Frankel, Mennin, Turk, & Heimberg, 2002 



ویژگی  پیامدها،  یا  اهداف  ارزش  روی  تمرکز  عمل،  یا  رویداد  جنبه  یک  و/یا  شخصیتی،  خصوصیات  یا  جهانی  های 

 »چرایی« وضعیت یا اقدامی خاص است.  

داشته وت تفا وجود  فکری  نشخوار  تفکر  زمانی  دوره  تمرکز  زمینه  در  نیز  می هایی  فرض  نظریه  چند  و  که  اند  کنند 

می  فکری  نظریه نشخوار  سایر  و  باشد  نوسان  در  آینده  و  حال  گذشته،  تمرکز  بین  می تواند  فرض  نیز  که  ها  کنند 

یا حال است. به طور سازگار ی گزارش شده است که نشخوار فکری، در  محتوای نشخوار فکری متمرکز بر گذشته 

ولز،   و  )پاپاجورجیو  است  گذشته  به  مربوط  افکار  شامل  نگرانی،  با  اینتوش،  ؛  ۱۹۹۹مقایسه  مک  و  مولدز  واتکینز، 

کند به  گیری زمانی در طول دوره نشخوار فکری تغییر می ای جدیدتر کشف کرد که جهت(. با این حال، مطالعه ۲۰۰۵

ت با  افراد  که  می طوری  شروع  گذشته  فکری  مرکز  نشخوار  دوره  طول  در  را  آینده  و  حال  به  مربوط  افکار  اما  کنند 

بورکاویک و سیبراوا،  افزایش می  از تفکر  نشخوار فکری ممکن است پیچیدهبنابراین،    41(.۲۰۰۷دهند )مکالفلین،  تر 

 کامال متمرکز بر گذشته نیست.  قبلی باشد و لزوما  

شخوار فکری، تمرکز روی تفاوت بین وضعیت فعلی و وضعیت مورد نظر است. به عنوان  بندی برای ن بهترین مشخصه 

مثال، تفکر نشخوار فکری که بر دالیل و عالیم روحیه افسرده تاکید دارد ممکن است به عنوان توضیحی شناختی از  

ها در رویدادی  ا و محرک هبه طور مشابه، تمرکز روی غمگینی فعلی، یا واکنشوضعیت فعلی فرد در نظر گرفته شود.  

براین، تفکر درباره پیامدهای وضعیت زا ممکن است به عنوان عوامل مرتبط با وضعیت فعلی تعبیر شوند. عالوه استرس 

به   دستیابی  روی  فعلی  وضعیت  منفی  تاثیر  به  مربوط  افکار  عنوان  به  است  ممکن  منفی  رویدادی  یا  فعلی  روانی 

براین، تمرکز روی وضعیت فعلی و همچنین وضعیت مطلوب ممکن است به  وه سازی شود. عالوضعیت مطلوب مفهوم 

با توضیح  توضیح تغییر در تمرکز دوره زمانی مشاهده شده در نشخوار فکری کمک کند. این امر همچنین سازگار 

ه وضعیت تفکر تکراری انتزاعی است که به احتمال زیاد شامل تمرکز روی اهمیت اهداف مربوط ب( از  ۲۰۰۸واتکینز )

 مورد نظر است و ممکن است شامل سواالت »چرایی« درباره اختالف بین پیامد فعلی و پیامد مطلوب باشد.  

 
41 McLaughlin,  Borkovec,& Sibrava, 2007 



افسردگی.  3.1.1.4 در  فکری  نشخوار  بودن(  )ویژه  ویژگی  با .  ارتباط  در  کلی  طور  به  فکری  نشخوار  اگرچه 

ژه بودن( در افسرگی، و به ویژه اشتراک با عالیم  شود، تعدادی از مطالعات، عدم ویژگی )ویافسردگی در نظر گرفته می 

اند، نیز گزارش شدهشناختی  (. روابط بین نشخوار فکری و انواع مختلف آسیب۲و   ۱اند )جداول  اضطراب را نشان داده 

جمله:  )  از  افسردگی  و  روحی  ضربه  عالیم  رویداد(؛  از  پس  )پردازش  اجتماعی  فوبیای  و  افسردگی  (؛  IESعالیم 

توهم اضطراب،   و  نگرانی  )زاییافسردگی،  نگرانی،  MCQها  )   GAD(؛  افسردگی  اضطراب،  ATIو  و  ،  PTSD(؛ 

GADوحشت اختالل  اختالل  اجتماعی،  ،  فوبیای  ) OCD  ،ASDزدگی،  افسردگی  و   ،TCQ)  از برخی   .

و روانی در  های مختلفی از هر دو نوع سالمت جسمی  پردازان، نشخوار فکری را به عنوان عامل موثر بر جنبه نظریه 

سنجیده شده است( مرتبط با افسردگی، اضطراب، خسم،    CERQو    ECQگیرند. نشخوار فکری )که توسط  نظر می 

کلی  معیارهای  به  مربوط  همچنین  فکری  نشخوار  است.  شده  گزارش  استرس  سطوح  و  از  سالمتی  بالقوه،  پیامد  تر 

 سازی، خشم و اضطراب است. بیرونی جمله مشکالت رفتاری و هیجانی مانند افسردگی، رفتار 

دیدگاه  در  تغییرپذیری  بالقوه،  پیامد  متغیرهای  وسیع  طیف  به  توجه  و  با  فکری،  نشخوار  ویژگی  به  مربوط  های 

های تجربی متفاوت درباره ویژگی معیارهای مختلف نشخوار  فکری، الزم است که فرد هنگام توسعه  همچنین یافته 

ر را در نظر بگیرد که نشخوار فکری به چه میزانی برای افسردگی، ویژه فرض  فرضیات درباره نشخوار فکری، این ام

های مناسبی از فرایندها و همچنین پیامد تفکر نشخوار فکری را هدایت خواهد کرد. با توجه  شود. این کار، ارزیابی می 

ب محققان  اضطراب،  و  افسردگی  عالیم  شده  مستند  خوبی  به  اشتراک  و  شد  گفته  که  چه  آن  بررسی به  هنگام  اید 

عالوه  کنند.  شامل  را  اضطراب  و  افسردگی  معیار  دو  هر  سازگاری  طور  به  فکری،  رده نشخوار   از  اگر  بندی  براین، 

 تر نشخوار فکری ارائه شده در اینجا استفاده شود، دامنه بزرگتری از معیارهای پیامد، مناسب خواهد بود.  گسترده 

 

ها همچنین از نظر تاکید خود روی فرایندهای متاشناختی در نشخوار  نظریها. ه. فعل و انفعال با متاشاخت 3.1.1.5

، نشخوار فکری در غمگینی،  RSTکنند )ها را بررسی نمیها نقش متاشناختفکری، متفاوت هستند. برخی از مدل 

ید شناخت واکنشی، نظریه پیشرفت هدف(، در حالی که بقیه، نشخوار فکری را به عنوان کل-نشخوار فکری استرس 



و همچن نظر می آغاز نشخوار فکری  پیامدهای آن در  )ین  را S-REFگیرند  متاشناختی  باورهای  نقش  تحقیقات،   .)

اند: باورهای مثبت و منفی درباره نشخوار فکری، به طور معناداری در ارتباط با نشخوار فکری و افسردگی  نشان داده 

کلوزی و  اند )بوده   PTSDنشخوار فکری در ارتباط با عالیم    ( و سطوح ۲۰۰۳ب،  ۲۰۰۱پاپاجورجیو و ولز،  هستند )

   42(. ۲۰۰۰؛ استیل و اهلرز، ۱۹۹۸؛ اهلرز، مایو، و بریانت، ۲۰۰۱؛ دانمور، کالرک، و اهلرز،  ۱۹۹۹اهلرز، 

پردازند، این فرضیه که باورهای  های نمی های نشخوار فکری به طور ویژه به بررسی متاشناختبسیاری از مدل  اگرچه

زا بودن آن کمک کنند مکمل بسیاری از  رباره مقابله ممکن است روی انتخاب نشخوار فکری اثر بگذارند یا به آسیب د

واکنشی، مدل پیشرفت هدف، پردازش پس از رویداد -، نشخوار فکری استرس RSTهای نشخوار فکری است )نظریه 

با شود؛  نوان واکنشی به احساس منفی آغاز می دهد که نشخوار فکری به عنشان می   RSTو غیره(. به عنوان مثال،  

این حال، این احتمال نیز وجود دارد که باورهای متاشناختی مثبت درباره نشخوار فکری، انتخاب نشخوار فکری به  

می  هدایت  را  منفی  روحیه  به  واکنشی  این کنند.  عنوان  از  مثبت  متاشناختی  باورهای  و  فکری  نشخوار  بین  پیوند 

ولز،  نی میاحتمال پشتیبا و  )پاپاجورجیو  باورهای  ۲۰۰۳ب،  ۲۰۰۱کنند  از  بسیاری  این که معیارهای  به  توجه  با   .)

پرسشنامه کنترل افکار )ولز و دیویس،    43(، ۱۹۹۷هاتون و لز،  -ها )کارترایتمتاشناختی، مانند پرسشنامه متاشناخت

یاس باورهای مثبت درباره نشخوار فکری و  (، مق۱۹۹۹ها )کلوزی و اهلرز،  های به مزاحمت (، پرسشنامه واکنش ۱۹۹۴

ب( وجود دارند، محققان آینده باید این امر را  ۲۰۰۱مقیاس باورهای منفی درباره نشخوار فکری )پاپاجورجیو و ولز،  

سازی خود چقدر است و  ها از تاثیر فرایندهای متاشناختی روی نشخوار فکری در مفهوم در نظر بگیرند که انتظار آن 

 ها را در تحقیق خود شامل کنند.  تیاری از متاشناخهمچنین مع

 

 
42 Clossy & Ehlers,  1999; Dunmore, Clark, & Ehlers, 2001, Ehlers, Mayou, & Bryant, 1998; Steil & Ehlers, 2000 
43 Cartwright-Hatton &Wells,1997 



 

 

 



 

 

 

 


