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  پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید                                   

لطفا هر عبارت را با دقت بخوانید و مشخص کنید که این عبارت تا چه حد .در زیر عباراتی نوشته شده است

نج پاسخ وجود براي هر عبارت پ.اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد را انتخاب کنید.شما را توصیف می کند

  .داردکه شما پاسخ مورد نظر خود را در یکی از مربعهاي زیر می توانید عالمت بزنید

  

  .ایجاد ارتباط با دیگران برایم آسان است -1

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .دهم که به دیگران وابسته باشم مشکل به خودم اجازه می -1

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابل واقعا دوستم نداشته باشد -3

  کامال موافق     تاحدودي موافق       ق نه مخالف نه مواف    تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .آنقدر که من دوست دارم به دیگران نزدیک شوم،دیگران به اندازه من تمایل به این ارتباط ندارند -4

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .ران متکی باشمدوست دارم به دیگ -5

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .از اینکه کسی به من نزدیک شود ناراحت نمی شوم - 6

  مال موافقکا     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .فکر می کنم وقتی به دیگران احتیاج دارم هیچگاه در دسترس نیستند - 7

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  

  .از اینکه به مردم نزدیک باشم راحت نیستم -8

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     لفم  تا حدودي مخا       کامال مخالفم  



  .در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابلم نخواهد ارتباطش را با من ادامه دهد -9

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

اساتم را به دیگران نشان می دهم،می ترسم که آنها همان احساس را درباره  من نداشته وقتی احس -10

  .باشند

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .ه دارددر ارتباطاتم اغلب  از خود می پرسم  آیا طرف مقابل واقعا به من توج -11

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .به راحتی می توانم با دیگران روابط دوستانه نزدیک برقرار کنم -12

  کامال موافق      تاحدودي موافق      نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .وقتی کسی خیلی با من صمیمی می شود،عصبی می شوم -13

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .می دانم وقتی که به دیگران نیاز داشته باشم،آنها در دسترس خواهند بود -14

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم           کامال مخالفم

  .دلم می خواهد به مردم نزدیک شوم اما می ترسم به من صدمه بزنند -15

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .فکر می کنم که مشکل است که آدم به دیگران کامال اعتماد کند -16

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

  .اغلب مردم می خواهند با من صمیمی تر از آن حدي بشوند که من احساس راحتی می کنم - 17

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         فم  کامال مخال

  .مطمئن نیستم که بتوانم به افرادي تکیه کنم که به هنگام نیاز در دسترس باشند - 18

  کامال موافق     تاحدودي موافق       نه مخالف نه موافق     تا حدودي مخالفم         کامال مخالفم  

 



  )1990(1پرسشنامه دلبستگی کولینز و ریدنمره گذاري و هنجاریابی 

  

 

این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهاي ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط 

داده می باشد که از طریق  18دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر  دلبستگی نسبت به چهره هاي

که از؛ به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق  )از نوع لیکرت(درجه اي  5عالمت گذاري روي یک مقیاس 

  .،سنجیده می شودگردد، تشکیل می )5(: ، تا کامالً با خصوصیات من تطابق دارد)1(:ندارد

زیر مقیاس  3، ماده است مشخص می شود 6هر مقیاس شامل  کهزیر مقیاس  3تحلیل عوامل، با 

  :عبارتند از

میزانی را که آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند به این :(D)2وابستگی -

  .صورت که آیا در مواقع لزوم قابل دسترسی اند، اندازه گیري می کند

 .ا صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیري می کندمیزان آسایش در رابطه ب: (C) 3نزدیک بودن -

  ).1380وهمکاران،به نقل از پاکدامن،5مالینکرودت(ترس از داشتن رابطه را می سنجد):A(4اضطراب -

بر پایه توصیفهایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال ) 1380،به نقل از پاکدامن،1990(کولینز و رید

. ی دلبستگی وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارك دیده انددر مورد سه سبک اصل و شیور هازان

دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن  –با دلبستگی اضطرابی ) A(زیر مقیاس اضطراب 

)C (توصیفهاي ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد یک بعد دو قطبی است که اساسا ً) فنی

در تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس وابستگی ) C(دیک بودن بنابراین نز) 1996ونوللر، 

)D (مدت اجراي پرسشنامه کولینز و . رار دادق را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی

                                                   
١-Revised Adult Attachment Scale(Collins&Read,١٩٩٠) 
٢-Dependance 
٣ -Closeness 
٤ -Anxiety 
٤-Mallincrodet 



به نقل (دقیقه در نظر گرفته شده است 10براساس زمینه یابی انجام شده ) RAAS(رید

  ).1380ازپاکدامن،

  : روش اجرا 

این پرسشنامه می تواند به صورت فردي، یاگروهی صورت گیرد،دستورالعمل اجرا در پرسشنامه  اجراي

بدیهی است آزمون بایستی در محیطی آرام و همراه با سایر . اي که به آزمودنی داده می شود آمده است

دي مشخصات فر.شرایط الزم براي اجراي پرسشنامه که آرامش آزمودنی را ایجاد نماید اجرا شود

  .شودمی آزمودنی توسط خودآزمودنی در باالي پاسخنامه درج 

  :نمره گذاري 

ماده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص می شود با توجه به اینکه در  6براساس دستورالعمل پرسشنامه، 

براي هر زیر  مورد هر جمله در پاسخنامه، آزمودنی عالمت خود را روي کدام دایره زده است نمره وي

 .در نظر گرفته می شود 4تا  0به ترتیب نمرات  5تا  1گزینه هاي براي .شخص می شودم مقیاس

 18*،7،14،16*،2،5*سئواالت. دلبستگی ایمن را می سنجند 17*،12،13،*8،*1،6 سواالت 

دلبستگی دو  15، 11، 10، 9، 4، 3 سرانجام سواالت دلبستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می دهد و 

که در دستورالعمل (نمره گذاري شودمعکوس  سواالت بایددر مواردي که . رابی را می سنجداضط/ سوگرا

و  1، 2، 3، 4به ترتیب نمرات  5تا  1 باید بر روي گزینه هاي ) مشخص شده اند* نمره گذاري با عالمت

ر که با ستاره مشخص شده اند بایستی قبل از جمع کردن بطوسواالتی . . در نظر گرفته شود صفر

  .ماده هر مقیاس با هم جمع شده و نمره زیر مقیاس بدست می آید 6نمرات .معکوس نمره گذاري شوند

  

  

  

  



  :  و اعتبار پایایی

نشان دادند که زیر مقیاسهاي نزدیک بودن، وابستگی و ) 1380،به نقل از پاکدامن،1990(کولینز و رید

در مورد قابلیت اعتماد مقیاس  و اندندماه پایدار م 8 درطول ماه و حتی 2اضطراب در فاصله زمانی 

نمونه  3دلبستگی بزرگسال کولینز و رید میزان آلفاي کرونباخ را براي هر زیر مقیاس این پرسشنامه در 

  .دادنداز دانشجویان بصورت زیر گزارش 

  زیر مقیاس          

  تعداد نمونه

  ایمن

  

  اجتنابی

  

  اضطراب

  

173  /81  /78  /85  

130  /80  /78  /85  

100  /82  /80  /83  
  
    

آزمون از اعتبار است  /80که مقادیر آلفاي کرونباخ در تمامی موارد مساوي یا بیش از  با توجه به این

با استفاده از  اعتبار آزمونمیزان ) 1380(از سوي دیگر در پژوهش پاکدامن . باالیی برخوردار است

در مورد ) RAAS(این پرسشنامه.است آزمودن مجدد بصورت همبستگی بین این دو اجرا مشخص شده

نتایج حاصل از . دختر و پسر کالس دوم دبیرستان که بطور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید 100

 /95دوبار اجراي این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که این آزمون در سطح 

  .است داراي اعتبار

  :بعمن

بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجـوانی، پایـان نامـه دکتـراي     ). 1380. (پاکدامن، شهال
  .شناسی، دانشگاه تهرانروان
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