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مبتني بر رويكرد ابعاديِ دلبستگي و يكي از  ،ساختار رابطه -مقياس تجارب مربوط به روابط نزديك

 بررسي پايايي هدف پژوهش حاضر، . است ندلبستگي بزرگساال ي ها در حوزهترين آزمونپراستفاده
اي با  نمونهبدين منظور، . ساختار رابطه بود -تجارب روابط نزديك ي و ساختار عاملي پرسشنامه اعتبار

گيري در دسترس از  ساله ساكن شهر تهران به روش نمونه 30تا  18نفر از جوانان مجرد  340حجم 
اضطراب، افسردگي و  ساختار رابطه، -روابط نزديك و از نظرمناطق مختلف شهر تهران انتخاب 

نشان داد كه مدل دو عاملي با استفاده از دو عامل  املينتايج تحليل ع. زمون قرار گرفتندآمورد استرس 
از  باالتر ، ضريب آلفاي كرونباخ. ايراني برازش دارد ي در جامعه، اجتناب و اضطراب در هر حوزه

- ضريب بازآزمايي اين پرسشنامه پس از دو هفته فاصله ،عالوه بر اين بخشي بود؛ و در حد رضايت 70/0

ساختار  -نمرات روابط نزديكبررسي ضرايب همبستگي نشان داد كه  . بود 80/0تا  69/0 ي زماني بين
همگرا  اعتباراين رابطه بيانگر  .دارد معنادارو مثبت اي رابطه  اضطراب، افسردگي و استرس،با رابطه 

پرسشنامه ي روابط  پايايي ساختار عاملي، اعتبار و . استساختار رابطه  -پرسشنامه ي روابط نزديك
-مي است وهاي باليني در حد قابل قبول  براي كاربردهاي پژوهشي و تشخيصساختار رابطه  -نزديك

هاي مرتبط با دلبستگي در مزبور ابزاري مفيد و معتبر جهت انجام پژوهش ي توان گفت پرسشنامه
  .  هاي مختلف رابطه استحوزه
  ، پايايياعتبارعاملي،  ساختار رابطه، تحليل -تجارب مربوط به روابط نزديك :يكليدي هاواژه

  
  مقدمه

در جستجوي آسايش و  معموالهنگامي كه افراد در مواجهه با خطر احساس اضطراب و نگراني دارند، 
دلبستگي است  ي فرض اصلي نظريه ،اين ايده. كنندخود مراجعه مي 1هاي دلبستگياطمينان به چهره
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 رانيا تهران، ،يبهشت ديشه دانشگاه ،يدرمان خانواده گروه ،ينيبال يشناس رواندپارتمان  . 3
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كند ي در مواجهه با يك تهديد عمل ميكند سيستم دلبستگي براي تنظيم هيجانات منفكه بيان مي
ه ـنست كدايستي مياي زهغريزرا لبستگي د ،البيـب). 2013بك، پتروموناكو، دبوس، پاورز و سايرين، (
به ز نياس سااه برـت كـسي ادـپيونو ت ـسا هـل يافتـذير تكامـيبپـسدك آكواز ت ـمحافظاي رـب

پراير و (د لبسته ميشودقبش ابه مري غريزر طو بهاد زوـين نابنابر. گيردمنيت شكل ميو احمايت 
يك مدل تعميم يافته  ي روابط با چهره هاي دلبستگي، به ويژه روابط اوليه، به توسعه). 2007گالسر، 

اي از محتواي شناختي و عاطفي، از حوزه 2مدل كاري دروني اين . كنداز خود و ديگران كمك مي
ت گذشته با چهره هاي دلبستگي، انتظارات كلي از اينكه در اي از تعامالجمله خاطرات دوره
هاي دلبستگي چگونه رفتار خواهند كرد، اهداف مربوط به دلبستگي و برنامه ها موقعيتهاي آينده چهره

كولينز، گوييچارد، فورد و فيني، (گيرد چنين اهداف و برنامه هايي را در بر مي ي و قوانين براي ادامه
د، در طول عمر فرد با ثبات و آيبه وجود مي گوهاي كاري دروني كه در دوران كودكياين ال). 2004

د و روابط نزديك دوران بزرگسالي را همانند پاسخگويي به پريشاني و تنيدگي مانپايدار باقي مي
 ).1991بارتلومو و هرويتز، (د دهخود قرار مي تاثيردوران بزرگسالي، تحت 

هاي كنند از مراقبان دوران كودكي خود به عنوان چهرهوقتي رشد مي فرض بر اين است كه افراد
هاي خارج از خانواده مانند دوستان چشم پوشي كرده و روابط صميمي خود را با چهره ،دلبستگي اوليه

دوستان  ،در اوايل تا اواسط نوجواني. )2011ژانگ، چان و تنگ، (دهند و شريك عاشقانه گسترش مي
كلي  به طورشوند؛ هرچند نوان يك منبع مهم صميميت و مصاحبت ارزش داده ميو همساالن به ع

در بزرگسالي دوستان، ). 2011ژانگ و همكاران، (ماند رابطه با والدين در اين مرحله مهم باقي مي
دوهرتي و فيني، (شوند هاي اصلي دلبستگي براي فرد ميتبديل به چهره ،شركاي عاشقانه و همسران

 ) 1987(همين رابطه هازان و شاور  در ).2004

         پاسخ دهي شريك عاشقانه ي دلبستگي بزرگسال نيز بر اين ايده شكل گرفته كه نحوه ي نظريه ياجزا
در  ).2010ميكولينسر و شاور، (تواند اهداف، تعامالت و رفتارهاي ميان فردي افراد را شكل دهد مي

رويدادهاي عاطفي كه  ي نزديك در بزرگسالي به وسيله توان گفت ماهيت و كيفيت روابطواقع مي
گيرد قرار مي تاثيركودك و مراقب وي، تحت  ي خصوص رابطهه در دوران كودكي اتفاق افتاده، ب

و اجتنابي  جهت گيري دلبستگي در بزرگساالن با دو بعد دلبستگي اضطرابي). 1990كولينز و ريد، (

                                                                                                                                     
5.attachment figure 
1. Internal Working Model 
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هاي كنند، اعتماد به چهرهباالتري كسب مي ي نمره ،ابيافرادي كه در بعد اضطر. شودمشخص مي
آنها را دوست ندارد و در  واقعا ،گرانند كه همسر يا دوستشاناين افراد ن. دلبستگي برايشان سخت است

كه به حمايت و مراقبت بيشتري نياز دارند  نهايت ممكن است آنها را ترك كنند، بخصوص زماني
توان گفت دلبستگي اضطرابي در در واقع مي). 2011ن و همكاران، رهولز، سيمسون، كوهن، ويلسو(

). 2005وي، وگل، كو و زاكاليك، (بزرگساالن به صورت ترس از طرد و رها شدن تعريف شده است 
هاي شود تا بيش از حد گوش به زنگ نشانهاين نگراني در افرادي كه اضطراب بااليي دارند باعث مي

دلبستگي اجتنابي به صورت ترس از صميميت و . ن از طرف ديگران باشندخيانت يا كنار گذاشته شد
افرادي ). 2005وي و همكاران، (شود نگراني در صورت نزديكي و وابستگي به ديگري مشخص مي

رواني، استقالل و  ي در تالش براي حفظ فاصله معموالبااليي در بعد اجتنابي دارند،  ي كه نمره
- اعتمادند و مينسبت به شركاي عشقي خود بي معموالاين افراد . گي هستندهاي دلبستآزادي از چهره

در برخي مواقع اين نگراني به خاطر ترس از . ترسند از اينكه به خود اجازه دهند تا به آنها وابسته شوند
كه به فردي تبديل شوند كه  مسالهطرد شدن توسط ديگران است و گاهي نيز براي اجتناب از اين 

 ). 2011رهولز و همكاران، (گهداري شخص ديگري است ول نومس

اي از اختالالت هيجاني و رفتاري مانند اختالالت با طيف گسترده) اضطرابي و اجتنابي(دلبستگي ناايمن
، )2012كالركز و اونز، ( 2، اختالل استرس پس از سانحه)2003ميتي و چيايا، ( 1ايمختلف تجزيه
و ) 2010زاچريسن و اسكاردردو، ( 4، اختالل خوردن)2011، دالوس و اسمارت( 3اختالل سلوك

كه دلبستگي  ستابسياري از تحقيقات نشان داده. در ارتباط است) 2011رهولز و همكاران، (افسردگي 
ايمن به والدين با مشكالت رفتاري بروني سازي شده مانند سرقت، استفاده از مواد مخدر و بزهكاري، 

ار پرخطر و همچنين مشكالت رفتاري دروني سازي شده مانند اضطراب و خلق رفتار پرخاشگرانه و رفت
در نتيجه كيفيت دلبستگي به  ؛)2012، الغي، ادريسيو و نوتاري، تامبلي(منفي دارد  ي رابطه ،افسرده

والدين ممكن است به عنوان محافظي در برابر توسعه و رشد مشكالت دروني و بروني سازي شده عمل 
دلبستگي ايمن به والدين و دوستان با سطوح  ي رابطه ،به طور مشابه). 2007ن و الروس، داچس(نمايد 

در ). 2000لي، ياليبل، كارلو و رافا(باالي همدلي و سطوح پايين رفتار پرخاشگرانه در ارتباط است 
  .عنوان متغيري مهم در اكثر تحقيقات پديدار شده است همين رابطه، سبكهاي دلبستگي به

                                                       
1. Dissociative Disorders        2. PTSD     3. Conduct  Disorder       4. Eating Disorders 
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صورت نامشخص و ه بآنها، بسياري از سنجش دلبستگي وجود دارد كه  ي هاي چندي در زمينهابزار
- ارزيابي تغييرات درون شخص در زمينه ي سنجش همزمان دلبستگي اجازه .شوندمبهم ارجاع داده مي

اند همبستگي بين امنيت كه در حوزه همچنان كه برخي محققان مشاهده كرده. دهدهاي رابطه را، نمي
فريلي و همكاران، (ناقص است) به عنوان مثال والدين و شريك عاشقانه(هاي مختلف ارزيابي شده 

اين مشكالت را حل كرده و براي ارزيابي دلبستگي اضطرابي و اجتنابي  ECR-RSپرسشنامه . )2011
. طراحي شده است) ارتباط با مادر، پدر، شريك عاشقانه و بهترين دوست(رابطه  ي در چهار حوزه

ساختار رابطه  -تجارب روابط نزديك ي پژوهش حاضر به بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه
  .پردازداي از جوانان شهر تهران ميدر نمونه

  
  روش

سال  30تا  18در گروه سني دختران و پسران مجرد ساكن شهر تهران  تمامجامعه آماري اين پژوهش 
شرايط الزم براي . نددر دسترس انتخاب شدنمونه ي ت نفر به صور 340 از اين جامعه،كه  بودند

رضايت داوطلب براي شركت، ساكن بودن در شهر تهران، داشتن تحصيالت  ،شركت در پژوهش
توزيع جمعيت شناختي  نشان داد كه ميانگين سني شركت . بود حداقل ديپلم و نداشتن بيماري رواني

نفر پسر  169و %) 3/50(نفر دختر  171تعداد ؛ از نظر جنسيت  )Sd=58/3(سال  19/24كنندگان 
مقياس ، )ECR-RS( 1ساختار رابطه -پرسشنامه تجارب روابط نزديك نمونه ها با  .بودند%) 7/49(

  .مورد ازمون قرار گرفتند) DASS-21( 2افسردگي، اضطراب و استرس
در هر آن  والس 9 كه سوال 36، از )ECR-RS(ساختار رابطه  -تجارب روابط نزديك ي رسشنامهپ

 ، تشكيل شده است كه در هر حوزه)پدر، مادر، شريك عاشقانه و بهترين دوست(استرابطه  ي  حوزه
هر . آخر براي سنجش بعد اضطرابي است سوال 3اول براي سنجش بعد اجتنابي و  سوال 6 ،رابطه ي

هر . شودره گذاري مينم) موافقم كامال( 7تا ) مخالفم كامال( 1امتيازي از  7رابطه در طيف  ي حوزه
 كندرابطه كسب مي ي در بعد اضطرابي در هر حوزه) 3-21(در بعد اجتنابي و ) 6-42(اي بين فرد نمره

نمرات باالتر نشان دهنده مقدار بيشتري از . شودطور معكوس نمره گذاري ميسوال اول به 4 و
فرد در  7تا  1ره اي كه در محدوده همچنين با توجه به نم. رابطه است ي دلبستگي ناايمن در هر حوزه

توان وي را در زير گروه ايمن و يا زير گروه ناايمن مي ،كنددلبستگي اضطرابي و اجتنابي كسب مي
                                                       

1. Experience in Close Relationship- Relationship Structure (ECR-RS) 
2. Depression Anxiety Stress Scale-21 
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دلبستگي اضطرابي و اجتنابي  ي اگر نمره. دل مشغول، ناايمن ترس آگين و ناايمن انكار كننده قرار داد
و  4دلبستگي اضطرابي بيشتر از  ي اگر نمره ؛گيردقرار ميفرد در گروه ايمن  ،باشد 4هر دو كمتر از 

ي در حالتي كه نمره  ؛گيردروه ناايمن دلمشغول قرار ميفرد در گ ،باشد 4دلبستگي اجتنابي كمتر از 
قرار باشد، فرد در گروه ناايمن انكار كننده  4و دلبستگي اجتنابي بيشتر از  4دلبستگي اضطرابي كمتر از 

-باشد فرد در گروه ناايمن ترس 4اضطرابي و اجتنابي بيشتر از  ي دارد و در صورتي كه هر دو نمره

  . گيردآگين قرار مي
اين . ساخته شده است )1995( لويباند و لويباندتوسط ) DASS(مقياس افسردگي، اضطراب و استرس 

گيري حاالت هيجاني منفي شامل مقياس دربردارنده سه زيرمقياس خودسنجي است كه براي اندازه
شواهد گوناگوني دال بر پايايي و  ،مطالعات متعدد. افسردگي، اضطراب و استرس طراحي شده است

اين مقياس در مطالعه  پايايي). 1384صاحبي و ساالري، ( اندكرده ارايهقابل قبول اين آزمون  اعتبار
گزارش شده  78/0 و استرس 79/0 اضطراب ، 77/0 افسردگي برايمذكور استفاده از آلفاي كرونباخ 

وي، (ي منفي مقياس اضطراب و اجتناب به طور مثبت با عاطفه). 1384صاحبي و همكاران، ( است
  . رابطه دارد) 2006زاكاليك و وي، (و افسردگي ) 2004مالينكرودت، راسل و ابراهام، 

از زبان انگليسي به فارسي ترجمه  ECR-RSجهت تعيين اعتبار محتواي پرسشنامه، در ابتدا پرسشنامه 
فارسي آن توسط فرد ديگري به انگليسي برگردانده شد و مجددا دو نسخه  ي شد، سپس ترجمه

نهايي  ي ترجمه. ا يكديگر مورد مقايسه قرار گرفتها بتست از نظر تفاوت ي انگليسي توسط سازنده
مفهوم بودن  ي درجه ،اين افراد. ر گرفتشناسي و مشاوره مورد بررسي قرانفر از اساتيد روان 5توسط 

گيرد و نيز شكل ظاهري پرسشنامه را هاي موضوع را در بر ميكه آيا پرسشنامه تمام جنبهواالت و اينس
پسر  10دختر و  10متشكل از و هاي پرسشنامه در گروهي متمركز سپس آيتم. مورد بررسي قرار دادند

 .ها مورد بررسي و اصالح قرار گرفتبهام در آيتممجرد، يك به يك خوانده شد و هرگونه ا

براي ارزيابي مناسب بودن  و لي اكتشافي مورد بررسي قرار گرفتمواد پرسشنامه توسط تحليل عام
ه به آزمون كوچك ك اولكين -ماير -گيري كايزراز آزمون كفايت نمونه) نفر 340(نمونه  ي اندازه

- ازد و آزمون كرويت بارتلت استفاده شد و براي تحليل عاملپردي بين متغيرها مييبودن همبستگي جز

لفه ها با يكديگر، چرخش موو به دليل همبستگي  لفه هاي اصليموهاي مقياس، روش تحليل 
پايايي پرسشنامه، از روش همسازي دروني  ي براي محاسبه. غيرمتعامد پروماكس به كار گرفته شد

  .مورد تحليل قرار گرفت SPSSايش نرم افزار داده ها با شانزدهمين وير و استفاده شد
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  ها يافته

 :مولفه هاي توصيفي متغيرهاي مورد اندازه گيري ارايه شده است ،1در جدول 

 مولفه هاي توصيفي متغيرهاي مورد اندازه گيري  :1جدول 

 M Sd  متغيرها

 دلبستگي به مادر
 02/3 55/1 اجتنابي

 27/2 71/1 اضطرابي

 پدردلبستگي به 
 90/3 60/1 اجتنابي

 31/2 61/1 اضطرابي

 دلبستگي به دوست
 15/3 39/1 اجتنابي

 94/2 78/1 اضطرابي

 دلبستگي كلي
 35/3 01/1 اجتنابي

 50/2 29/1 اضطرابي
 50/17 06/9 استرس

 13/9 37/7 افسردكي
 82/11 71/8 استرس

  

اولكين براي مادر، پدر و دوست در  -ير ما - آزمون كفايت نمونه گيري كايزرنتيجه ي محاسبه ي 
كه همبستگي موجود ميان گويه ها براي تحليل داده  اين امر نشان داد . بود) 7/0بيش از (سطح مطلوب 
از نظر آماري معني دار بود، بدين براي مادر، پدر و دوست آزمون كرويت بارتلت نيز . ها مناسب است

همبستگي مورد مطالعه نيز قابل  ي جراي تحليل عاملي بر پايهترتيب عالوه بر كفايت نمونه برداري، ا
  هاي اصلي و چرخش پروماكس به كارلفهموروش تحليل  مقياس،   عاملهاي  تحليل براي   .بود  توجيه

  مقادير ويژه ) مادر، پدر و دوست(رابطه  ي نمودار اسكري نشان داد دو عامل اصلي در هر حوزه. رفت 
  ).1،2،3نمودارهاي (بيش از يك داشتند 

نخستين عامل . شودديده مي 2چرخش عمودي اين عاملها به ساختار عاملي منجر شد كه در جدول 
عامل اصلي كه مقادير ويژه باالتر از  2. دلبستگي اضطرابي نام دارد ،دلبستگي اجتنابي و دومين عامل

 82/64درصد و رويهم رفته  01/24و 81/40به ترتيب  ،اند در سواالت مربوط به مادر يك اختياركرده
و   57/39به ترتيب   ،اين دو عامل در سواالت مربوط به پدر .درصد از واريانس كل را تبيين كردند

 به ترتيب ،درصد از واريانس كل و در سواالت مربوط به دوست  16/62درصد و رويهم رفته   59/22
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 .را تبيين كردند درصد از واريانس كل 17/62و رويهم رفته  47/25و  70/36
  

   
هاي مقياسآزمون اسكري عامل:1نمودار 

  دلبستگي به مادر
هاي مقياس آزمون اسكري عامل: 2نمودار

  دلبستگي به پدر

  
 هاي مقياس دلبستگي به دوستآزمون اسكري عامل:3نمودار

  

ها در آلفاي گزاره حذف هريك از تاثيركل و  ي ميزان آلفاي كرونباخ، همبستگي هر گزاره با نمره
و  85/0، پدر 86/0ضريب آلفاي كرونباخ براي دلبستگي اجتنابي در رابطه با مادر. محاسبه شدكرونباخ 
 83/0و دوست 76/0، پدر80/0محاسبه شد و براي دلبستگي اضطرابي در رابطه با مادر 82/0دوست 

و دلبستگي  81/0ت كلي صوره همچنين ضريب آلفاي كرونباخ در دلبستگي اجتنابي ب. بدست آمد
يافته ها نشان داد، در صورت حذف هر يك از سواالت آزمون، . بدست آمد 82/0اضطرابي كلي 

 . يابد، بنابراين حذف هيچيك از سواالت ضروري نيستضريب آلفا افزايش نمي

ابطه هفته، براي دلبستگي اجتنابي در ر 2ضريب بازآزمايي پيرسون حاصل از اجراي اين آزمون در طي 
، 71/0محاسبه شد و براي دلبستگي اضطرابي در رابطه با مادر 77/0و دوست  73/0، پدر 75/0 با مادر
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و براي  71/0صورت كلي ه همچنين براي دلبستگي اجتنابي ب .بدست آمد 80/0و دوست 69/0پدر
 .  محاسبه شد 73/0صورت كلي ه دلبستگي اضطرابي ب

 
  روماكس دلبستگي به مادر، پدر و دوستماتريس عاملي چرخش يافته پ: 2جدول 

  دوست  پدر مادر  گويه
1 2 1  2  1  2  

دوستم رو مي آورم، به من/پدر/هنگام مشكالت وقتي به مادر
  .كندكمك مي

76/0  87/0    85/0    

    84/0    86/0  87/0 .گذارمدوستم در ميان مي/پدر/ها و مشكالتم را با مادرمعموال نگراني
    81/0    80/0  88/0 .گذارمدوستم درميان مي/پدر/ادرخيلي چيزهارا با م

    69/0    77/0  83/0 .دوستم حساب باز كنم/پدر/به راحتي مي توانم روي مادر
    62/0    65/0  67/0 .كنمدوستم احساس راحتي نمي/پدر/از درد دل كردن با مادر

    54/0    56/0  61/0  .دوستم نشان ندهم/پدر/ام را به مادرترجيح ميدهم احساسات واقعي
  87/0   85/0   86/0  .دوستم اهميت نداشته باشم/پدر/من اغلب نگرانم كه براي مادر

  86/0   83/0   79/0  .دوستم مرا ترك كند/پدر/ترسم كه نكند مادرمي
  84/0   77/0   87/0   .اهميت ميدهم، او به من اهميت ندهد  .…نگران هستم، آنقدر كه من به 

  30/2  30/3  03/2  56/3 16/2 67/3  مقادير ويژه
  47/25 70/36 59/22 57/39 01/24 81/40 درصد واريانس تبيين شده

  17/62 70/36 16/62 57/39 82/64 81/40 درصد تراكمي واريانس تبيين شده
  اضطرابي= 2اجتنابي = 1

  ساختار رابطه  - تجارب روابط نزديك ي پرسشنامه اعتبار  :3جدول 
  دوست  پدر مادر  

  اضطرابي اجتنابي  اضطرابي اجتنابي اضطرابي نابياجت  
  DASS-21( *157/0 *140/0 **202/0 **266/0  *147/0 **194/0(افسردگي 
  DASS-21( *148/0 *126/0 **168/0 **274/0  **227/0 **234/0(اضطراب 

**p<0.01    *p<0.05 

   و نتيجه گيري بحث
 پرسشنامه خودگزارش دهي بود كه  يك  يروانسنج  ويژگيهاي  بررسي  هدف اصلي اين پژوهش

و در عين حال  كندتفاوتهاي فردي در دلبستگي را در يك رابطه چندگانه بررسي و مقايسه  
نتايج حاصل از بررسي همساني دروني . هاي موجود قبلي را نداشته باشدمحدوديتهاي پرسشنامه

 با هايافته اين. وني مناسب استكه اين ابزار داراي همساني در نشان داد ECR-RS ي پرسشنامه
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بعد اجتنابي ( 92/0و ) بعد اضطرابي دوست( 83/0پژوهش اصلي كه ضريب پايايي اين ابزار را بين 
هاي رايج اگرچه سواالت اين پرسشنامه نسبت به پرسشنامه. همخواني دارد ه است،بدست آورد) پدر

آلفاي كرونباخ  ،كوتاهتر است اما) IPPA,ECR,ECR-R(كنند ديگر كه روابط چندگانه را بررسي مي
 هستتر نيز هايي با سواالت طوالنيدهد كه اين مقياس قابل مقايسه با پرسشنامهبرآورد شده نشان مي

تر استفاده اين در حالي است كه آلفاي كرونباخ اعالم شده توسط پژوهشگراني كه مقياسهاي طوالني
اصالح  ي و نسخه) 1998برنان، كالرك و شاور، (ط نزديك تجارب رواب ي ، مانند پرسشنامهاندكرده
كوتاهتر كردن سواالت، بدون از دست . است 90/0در حدود ) 2000فريلي و همكاران، ( آن ي شده

همچنين براي . كندگيري كمك ميگيري، به كاهش برخي محدوديتهاي اندازهدادن دقت اندازه
رابطه محاسبه شده  ي باخ كلي با استفاده از هر سه حوزهدلبستگي اضطرابي و اجتنابي يك آلفاي كرون

براي  81/0براي دلبستگي اضطرابي و  82/0(است كه نمرات محاسبه شده در سطح بااليي قرار دارد 
 2رابطه داراي  ي در هر حوزه ECR-RSكه پرسشنامه  نتايج تحليل عاملي نشان داد).  دلبستگي اجتنابي

) 2011فريلي و همكاران، (هاي پژوهش اصلي با يافته مسالهو اين  تاسعامل اجتنابي و اضطرابي 
در واقع نتايج تحليل عاملي نشان داد اين پرسشنامه از ساختار عاملي رضايت بخشي . همخواني دارد
و زير مقياسهاي افسردگي و  ECR-RSهمگرا از همبستگي بين  اعتباربراي بررسي . برخوردار است

 ي پرسشنامهساختار عاملي اكتشافي، اعتبار و روايي  .استفاده شد  DASS-21اضطراب پرسشنامه
هاي باليني در حد قابل  براي كاربردهاي پژوهشي و تشخيص ،ساختار رابطه -تجارب روابط نزديك

توان از ، مقياسي قابل اطمينان و معتبر است كه ميECR-RSدست آمده هاي بهاساس يافتهبر. قبول بود
. دست آوردايراني استفاده نمود و نتايج پايا و باثباتي هم به ي بي دلبستگي در جامعهآن براي ارزيا

رابطه با والدين و  ي براي ارزيابي دلبستگي در زمينه ECR-RSاگرچه در اين مقاله از پرسشنامه 
آن توان از حوزه محدود نشده است و مي 3اين پرسشنامه فقط به اين  ،بهترين دوست استفاده شد اما

 ).2011فريلي و همكاران، ( كردبستگي در حوزه هاي ديگر استفاده براي ارزيابي دل

 .اول استياين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده
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The experiments scale related to close relationship, structure of the relationship, is 
based on attachment dimensional approach and it is one of the most widely used 
tests in the field of adult attachment. The present study examined the reliability, 
validity and factor structure of the experience of close relationship-relationship 
structure questionnaire. For this purpose, a sample size of 340 unmarried young 
adults aged 18 to 30 years living in various parts of Tehran, were selected from 
available samples and they were evaluated in terms of closed relationship- 
relationship structure , anxiety, depression and stress. The result of factor analysis 
revealed that a two-factor model using both factor of avoidance and anxiety in 
every field fit in Iranian society. Cronbach's alpha coefficient, was higher than 
0.70 and was satisfactory; in addition, the test-retest coefficient of the 
questionnaire after two weeks intervals was between 69.0 to 80.0 respectively. 
Correlation efficient analysis indicated that the scores of close relationship-
structure of relationship has positive and significant relationship with anxiety, 
depression, and stress. This relationship indicates convergent validity of the close 
relationship-relationship structure questionnaire. We can say that the aforesaid 
questionnaire is a valid and useful tool for carrying out related research in various 
fields associated with attachment. 
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