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                                                             به نام خدا

  دلبستگی بالغین پرسشنامه

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  مت لطفا پاسخ مدنظر خود را با عال

همکار محترم مطالعه ذيل با هدف بررسي رابطه بين چند متغيرهای شخصيتي با عملکرد حرفه ای در حال انجام است. همکاری 

شما در تکميل ابزار های پژوهش مي تواند به برداشتن گام کوچک اما مهمي در راستای ارتقاء ارائه خدمات سالمت روان کمک نمايد. 

العات حاصل از ارزيابي کامال محرمانه خواهد بود و در صورت تمايل اطالعات خود شما بعد از پژوهش در اختيارتان قرار در ضمن اط

 خواهد گرفت. 

 با سپاس

 لطفا موارد  زیر را تکمیل نمایید: 

 سن: ــــــــ  (1

 2زن   1جنس: مرد  (2

 4طالق گرفته  3جداشده  2متاهل  1وضعيت تاهل: مجرد  (3

 4ساير)استثنايي، مطالعات خانواده(   3مشاوره  2عمومي  1باليني  مدرک تحصيلي: (4

 چه مدت زماني است که به کار روان درماني و مشاوره مشغوليد؟ ـــــــ (5

 جلسات درماني شما معموال شامل کدام موارد زير مي شود؟ (6

 درمان فردی ــــ (1)

 درمان گروهي ــــ (2)

 خانواده درماني ــــ (3)

 زوج درماني ــــ (4)

اختالل  3اختالالت خلقي  2وسواس  1وع مشکالت و اختالالتي بيشتر کار ) تشخيصي و درماني( مي کنيد؟ اضطراب با چه ن  (7

  7اعتياد  6مشکالت مربوط به کودکان  5مشکالت بين فردی و زناشويي  4شخصيت 

 چه رويکرد نظری را بکار مي گيريد؟  (8

 شناختي ـ رفتاری ــــ (1)

 روان تحليلي و روان پويشي ــــ (2)
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 محوری( ــــ انسان گرايي)مراجع (3)

 درمان وجودی ــــ (4)

 ميان فردی ــــ (5)

 سيستم ها ــــ (6)

 التقاط گرا/يکپارچه نگر ــــ (7)

 ساير ) لطفا مشخص کنيد( ــــ (8)

 به طور متوسط چندساعت در هفته به کار روان درماني يا مشاوره مشغوليد؟ ــــــــــ (9

 آيا تحت سوپرويژن) نظارت باليني( بوده ايد؟ (11

 داشته ام )با چه رويکردی؟( ــــ  بال به مدت ـــ(ق1)

 ( االن به مدت ـــــ است که دارم )با چه رويکردی؟( ــــ2)

 ( تا کنون تحت نظارت باليني قرار نداشته ام. ــــ3)

 آيا تاکنون روان درماني شده ايد؟  (11

 هرگز روان درماني نشده ام. ــــ (1)

 هستم. بله، اکنون به مدت ــــــ در روان درماني (2)

 بله، در گذشته به مدت ــــــ در روان درماني بوده ام. (3)

 بدهيد ــــ نمره 11 تا 1 از کلي طور به خود ای حرفه رضايت ميزان به لطفا  (12

پاسخ دهيد.هر پرسش را جداگانه در نظر بگيريد و تا جايي که ممکن  در مورد مادرخود در زمان کودکيلطفا به تمام سواالت زير 

 پاسخ دهيد. در مورد هماهنگي پاسخها نگران نباشيد، اين امر طبيعي است که در مواردی با تناقض مواجه شويم.است با دقت 

M 1         2             3            4           5 
 

 سؤال ديفر
اًندرت هرگز  

گاهي 

 اوقات
 هميشه اغلب

      زماني که ناراحت بودم مادرم با من بود. 1

      کردم.ناراحت بودم و مادرم نبود، احساس سرشکستگي ميزماني که  2

      زماني که مضطرب بودم نااميدانه) به سختي( احتياج داشتم که نزديک مادرم باشم. 3

      کردم.زماني که مادرم برای چند روز از من دور بود احساس آسودگي مي 4

      آمد.يگذراني کند، بدم ماز اينکه مادرم بدون من وقت 5

      کردم.زماني که مادرم برای چند روز از من دور بود، احساس تنهايي مي 6

      ام با مادرم داشتم.ترس وحشتناکي از به پايان رسيدن رابطه 7

      ترسيدم که محبت مادرم را از دست بدهم.مي 8
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 سؤال ديفر
اًندرت هرگز  

گاهي 

 اوقات
 هميشه اغلب

      که مادرم هميشه مرا دوست دارد.مطمئن بودم  9

      کند تا احساسات مرا درک کند.مطمئن بودم که مادرم سعي مي 11

      از اينکه مادرم مرا تنها بگذارد نگران بودم. 11

      زماني که ناراحت بودم، مطمئن بودم مادرم هست تا به حرف من گوش دهد. 12

      رفتم.حساس آرامش و اطمينان نزد مادرم ميبرای خيلي چيزها مثل گرفتن ا 13

      کردم.در مورد خيلي چيزها با مادرم صحبت مي 14

      افتاد تا از مادرم کمک بخواهم.بايد اتفاق خيلي بدی مي 15

      داشت.آرزو داشتم در روابطم با مادرم عصبانيت و تنش کمتری وجود مي 16

      کردم.گذاشت احساس ناکامي و شکست مييوقتي مادرم مرا تنها م 17

      کند که عصباني باشم.رسيد تنها زماني مادرم به من توجه ميبه نظر مي 18

      شدم.داد عصباني ميوقتي مادرم مرا دلداری نمي 19

      کردم که مادرم بايد وقت بيشتری برايم بگذارد.واقعا عصباني بودم چون فکر مي 21

کردم بدون اينکه دليلش را اغلب زمانهايي که با مادرم بودم، احساس عصبانيت مي 21

 بدانم.

     

      کرد.مادرم هميشه مرا نااميد مي 22

      دادم.من به نيازهای مادرم بيشتر از نيازهای خودم اهميت مي 23

      اگر مادرم مشکلي داشت، برايم سخت بود که به کارم ادامه دهم. 24

      بردم.از مراقبت کردن از مادرم لذت مي 25

      از مادرم انتظار داشتم، مشکالتش را خودش حل کند. 26

      زدم.من به مادر نق مي 27

      گذشتم.بخاطر مادرم از برآورده کردن نيازهايم مي 28

      اد.داينکه بتوانم کاری برای مادرم بکنم به من احساس مهم بودن مي 29

      کردم مهمترين کار اين است که به مادرم وابسته باشم.احساس مي 31

      کشيد.خواستم به مادرم نزديک شوم ولي نيرويي مرا عقب ميمي 31

      خواست مادرم روی من حساب کند.دلم مي 32

      کردم.من معموال در مورد مشکالت و نگرانيهايم با مادرم صحبت مي -33 33

      برايم آسان بود که نسبت به مادرم مهربان باشم. 34

      من عادت داشتم که کارها را خودم انجام دهم و از مادرم نپرسم. 35



www.Kharazmi-Statistics.ir 

 سؤال ديفر
اًندرت هرگز  

گاهي 

 اوقات
 هميشه اغلب

      کردم اشکالي در من وجود دارد چون از مادرم دور هستم.احساس مي 36

      ام.کردم که بيش از حد به مادرم وابستهمي اغلب احساس 37

      کرد. شدم و مادرم از من مراقبت ميکنم کاش دوباره بچه ميآرزو مي 38

      کردم نه مادرمبرای مراقبت از خودم، روی خودم حساب مي 39

      برای مراقبت از خودم به مادرم احتياج داشتم. 41

      کردم هيچ وقت در مورد درستي کارهايم مطمئن نبودم.مياگر با مادرم صحبت ن 41

      بدون مادرم بيچاره بودم. 42

لطفا به تمام سواالت زير در مورد پدر خود در زمان کودکي پاسخ دهيد.هر پرسش را جداگانه در نظر بگيريد و تا جايي که ممکن  قسمت دوم:

 خها نگران نباشيد، اين امر طبيعي است که در مواردی با تناقض مواجه شويم.است با دقت پاسخ دهيد. در مورد هماهنگي پاس

F 1              2             3            4           5                                                                                                                
      زماني که ناراحت بودم پدرم با من بود. 43

      کردم.زماني که ناراحت بودم و پدرم نبود، احساس سرشکستگي مي 44

      زماني که مضطرب بودم نااميدانه احتياج داشتم که نزديک پدرم باشم. 45

      کردم.زماني که پدرم برای چند روز از من دور بود احساس آسودگس مي 46

      آمد.گذراني کند، بدم مياز اينکه پدرم بدون من وقت 47

      کردم.زماني که پدرم برای چند روز از من دور بود، احساس تنهايي مي 48

      ام با پدرم داشتم.ترس وحشتناکي از به پايان رسيدن رابطه 49

      ترسيدم که محبت پدرم را از دست بدهم.مي 51

      که پدرم هميشه مرا دوست دارد.مطمئن بودم  51

      کند تا احساسات مرا درک کند.مطمئن بودم که پدرم سعي مي 52

      از اينکه پدرم مرا تنها بگذارد نگران بودم. 53

      زماني که ناراحت بودم، مطمئن بودم پدرم هست تا به حرف من گوش دهد. 54

      رفتم.آرامش و اطمينان نزد پدرم مي برای خيلي چيزها مثل گرفتن احساس 55

      کردم.در مورد خيلي چيزها با پدرم صحبت مي 56

       افتاد تا از پدرم کمک بخواهم.بايد اتفاق خيلي بدی مي 57

      داشت.آرزو داشتم در روابطم با پدرم عصبانيت و تنش کمتری وجود مي 58

      کردم.احساس ناکامي و شکست ميگذاشت وقتي پدرم مرا تنها مي 59

      کند که عصباني باشم.رسيد تنها زماني پدرم به من توجه ميبه نظر مي 61

      شدم.داد عصباني ميوقتي پدرم مرا دلداری نمي 61
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 سؤال ديفر
اًندرت هرگز  

گاهي 

 اوقات
 هميشه اغلب

      وقت بيشتری برايم بگذارد. کردم که پدرم بايدواقعا عصباني بودم چون فکر مي 62

کردم بدون اينکه دليلش را من اغلب زماني که با پدرم بودم، احساس عصبانيت مي 63

 بدانم.
  

   

      کرد.پدرم هميشه مرا نااميد مي 64

      دادم.من به نيازهای پدرم بيشتر از نيازهای خودم اهميت مي 65

      خت بود که به کارم ادامه دهم.اگر پدرم مشکلي داشت، برايم س 66

      بردم.از مراقبت کردن از پدرم لذت مي 67

      از پدرم انتظار داشتم، مشکالتش را خودش حل کند. 68

      زدم.من به پدر نق مي 69

      گذشتم.بخاطر پدرم از برآورده کردن نيازهايم مي 71

      داد.به من احساس مهم بودن مياينکه بتوانم کاری برای پدرم بکنم  71

      کردم مهمترين کار اين است که به پدرم وابسته باشم.احساس مي 72

      کشيد.خواستم به پدرم نزديک شوم ولي نيرويي مرا عقب ميمي 73

      خواست پدرم روی من حساب کند.دلم مي 74

      کردم.درم صحبت ميمن معموال در مورد مشکالت و نگرانيهايم با پ 75

      برايم آسان بود که نسبت به پدرم مهربان باشم. 76

      من عادت داشتم که کارها را خودم انجام دهم و از پدرم نپرسم. 77

      کردم اشکالي در من وجود دارد چون از پدرم دور هستم.احساس مي 78

      ام.ابستهکردم که بيش از حد به پدرم واغلب احساس مي 79

      کرد. شدم و پدرم از من مراقبت ميکنم کاش دوباره بچه ميآرزو مي 81

      کردم نه پدرم.برای مراقبت از خودم، روی خودم حساب مي 81

      برای مراقبت از خودم به پدرم احتياج داشتم. 82

      يم مطمئن نبودم.کردم هيچ وقت در مورد درستي کارهااگر با پدرم صحبت نمي 83

      بدون پدرم بيچاره بودم. 84
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 توضیحات پرسشنامه
 

 دلبستگی بالغینپرسشنامه  عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال48تعداد سئواالت: 

    :سوال معکوس

 ( .ایمن، هراسان، وابسته، والدینی و سرددارد)پنج بعد: بعد یا مولفه: 

 گزینه ای  5رت لیکِ طح اندازه گیری: یا سمقیاس << 

اًندرت هرگز پاسخ ها  هميشه اغلب گاهي اوقات 

 کد يا نمره
 (SPSS)جهت ورود پاسخ ها به اکسل يا 

1 2 3 4 5 

 

 نمقیاس ارزیابی دلبستگی با لغین به والدی

 14ی ارتباطي که بـالغين در سـنين زيـر    توسط اسنو و همکارانش طراحي شده است، الگو 2115اين ابزار که اولين بار در سال     

 42سوال است که در دو بخش مربوط به مادر و پدر تنظيم شده اسـت.   84سال با پدر و مادر تجربه کرده اند را مي سنجد و شامل 

ين مقيـاس بـر   ( مي باشد. ا84تا  43سوال برای نحوه ارتباط با پدر)سواالت  42( و 42تا  1سوال برای نحوه ارتباط با مادر)سواالت 

و پنج نوع سبك دلبستتگی را در افتراد نشتان متی دهتد: ایمتن،       نمره گذاری مي شود  5اساس مقياس ليکرت از يک تا 

 .هراسان، وابسته، والدینی و سرد

 سواالت پرسشنامه بدين ترتيب در مورد هر يک از سبکهای ارتباطي فوق طراحي شده است؛

متی   85و حتداکرر   9، حداقل نمره در این خرده مقیاس 4-4-9-41-41-44-48-44-48الگوی ارتباطی ایمن با مادر:

 .باشد

و  41، حتداقل نمتره در ایتن خترده مقیتاس      84-88-85-54-58-55-57-65-67-44الگوی ارتباطی ایمن با پدر: 

 .می باشد 51حداکرر 

 .می باشد 41و حداکرر  7 ، حداقل نمره در این خرده مقیاس41-46-44-81-84-81الگوی ارتباطی وابسته با مادر: 

 .می باشد 15و حداکرر  5، حداقل نمره در این خرده مقیاس 61-69-41-41-48الگوی ارتباطی وابسته با پدر: 

متی   45و حداکرر  6، حداقل نمره در این خرده مقیاس 14-18-15-16-14-19-41الگوی ارتباطی والدینی با مادر: 

 .باشد



www.Kharazmi-Statistics.ir 

متی   45و حتداکرر   6، حداقل نمره در این خرده مقیاس 75-77-76-79-61-64-68 الگوی ارتباطی والدینی با پدر: 

 .باشد

 .می باشد 45و حداکرر  6، حداقل نمره در این خرده مقیاس 5-7-6-4-46-49-11الگوی ارتباطی هراسان با مادر: 

متی   45و حتداکرر   6، حداقل نمره در این خرده مقیاس 86-84-89-51-59-74 -71الگوی ارتباطی هراسان با پدر: 

 .باشد

و  44، حداقل نمتره در ایتن خترده مقیتاس     8-44-47-44-14-11-17-44-45-47-49الگوی ارتباطی سرد با مادر: 

 .می باشد 55حداکرر 

، حداقل نمره در این خرده مقیتاس  87-54-56-54-71-74-78-74 -64-66-64-44الگوی ارتباطی سرد با پدر: 

 .می باشد 71و حداکرر  41

در هيچ يک از خرده آزمون ها قرار نمي گيرد. جهت تعيين سبک دلبستگي غالب بـرای هـر فـرد، نمـره ی      64و  45،51الت سوا

هريک از سبک های دلبستگي را با جمع بندی نمرات سواالت مربوط به هر سبک به دسـت آورده، سـپس بـه دليـل اينکـه تعـداد       

ميانگين نمره ی هـر سـطت تعيـين گرديـد سـپس بـا توجـه بـه           ازی نمرات،سواالت در سبکهای مختلف برابر نبود برای يکسان س

باالترين نمره ای که هر فرد به طور جداگانه در خرده آزمون های مرتبط با سبک دلبستگي دريافت مي کرد، سبک دلبستگي غالب 

 .با پدر و مادر در هر فرد مشخص گرديد

 روایی و پایایی

ساالری   در هر يک از خرده آزمونها تاييد شد)نايبي نيا، 71/1 <به روش آلفای کرونباخ با نمره ی روايي آن به شکل محتوا و پايايي 

 (.1391و مدرس غروی، 

 

 "حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد." 
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