
 چکیده
در راَجزدَبی مقبثلٍ ای ي حفظ ي تذايم رضبیت سوبشًیی سيجیه متغیزَبی متعذدی دخیل  َتلتىذ  لٍ در ایله ثلیه      

 هیراثطلٍ ثل   هیلی تع َلذ  ژلژيَش حبضلز    َبی شخصیتی قبثل  تًجلٍ اسلت    يرسی ي يیژگیوقش سجک َبی عشق

 در سوبن متأَل  شلُز رشلت    ییسوبشً تیي رضب یا مقبثلٍ یَجزدَبثب را یتیشخص یَبیژگیي ي یيرس عشق یَب سجک

سلبهٍ   02تب  02سوبن  یژژيَش شبم  تمبم هیا یجبمعٍ آمبرثًد   یاس وًع َمجتتگ یفیًصثًد  ريش ژژيَش حبضز ت

ريش  اس ایه ثلیه ثلب اسلتفبدٌ اس     ثًدوذ 7931شُز رشت در سٍ مبٍَ ايل سبل  ییجبیس یَب  ىىذٌ ثٍ سبهه متبَ  مزاجعٍ

وفلز ثلٍ عىلًان ومًولٍ اوتخلبة ي       092گیزی در دستزس ي ثب تًجٍ ثلٍ شلزایو يريد ي خلزيژ ژلژيَش تعلذاد      ومًوٍ

-عشلق  یَلب سجک، (7393) چیىزیا ییسوبشً تیرضب، (7310الساريس ي فًهکمه ) یامقبثلٍ یراَجزدَب َبیژزسشىبمٍ

َلبی ثلٍ   را تکمیل   زدولذ  دادٌ   (NEO-PI-R) ٌشلذ  وظز تجذیذ  ًتبٌ فزم وئً، شخصیتیي  (7393اشتزوجزگ ) یيرس

دست آمذٌ ثب استفبدٌ اس ضزیت َمجتتگی ژیزسًن ي رگزسیًن چىذگبوٍ ثٍ ريش گبم ثٍ گبم مًرد تجشیٍ ي تحلی  قزار 

ي ثلیه   ؛ي رضلبیت سوبشلًیی   ثب راَجزد متئلٍ ملذار  شیشًرآم یيرسسجک عشق ثیهَبی ژژيَش وشبن داد گزفت  یبفتٍ

ً  تیرضلب  ثب روجًرخًییی ريانشخصیت يیژگی يیژگلی شخصلیتی    ي مبوٍیصلم  یسلجک عشلق يرس   هیثل  ي یی؛سوبشل

عشلق   یَبسجکثیه   (P<22/2ي معىبدار يجًد دارد ) یدر سوبن متبَ  راثطٍ مىف مذار جبنیثب راَجزد َاوعطب  ژذیزی 

ثلب   ثلًدن  یيجلذاو  ق ژلذیزی ي َبی شخصیتی ثزين گزایی، اوعطب  ژذیزی، تًافل ، ي يیژگیي متعُذاوٍ مبوٍیصم یيرس

َبی شخصیتی تًافق ژذیزی ي يجذاوی ثًدن ثلب راَجلزد متلئلٍ ملذار؛ ي ثلیه يیژگلی       يیژگی یی؛ ي ثیهسوبشً تیرضب

  (P<27/2)مثجلت ي معىلی دار يجلًد دارد    در سوبن متبَل  راثطلٍ    مذار جبنیَ راَجزدشخصیتی ريان روجًرخًیی ثب 

ثٍ صًرت مثجت؛ ي سجک عشلق   یزیتًافق ژذ یتیشخص یژگیيد  ٍ متغیزَبی َمچىیه وتبیج تحلی  رگزسیًن وشبن دا

 یىل یث شیراَجزد مقبثلٍ متئلٍ مذار در سوبن متبَ  را ژل  درصذ تغییزات 9ی ي در مجمًع ثٍ صًرت مىف شیشًرآم یيرس

213/2R)  ىىذ یم
2
ی ي زیژلذ  اوعطلب  شخصیتی  شخصیتی ريان روجًرخًیی ثٍ صًرت مثجت؛ ي يیژگی   يیژگی(=

 سولبن  در مذار َیجبن مقبثلٍ راَجزددرصذ تغییزات  73سجک عشق يرسی سجک صمیمبوٍ ثٍ صًرت مىفی ي در مجمًع 

730/2R) را ژیش ثیىی می  ىىذ متبَ 
2
شخصیتی تًافق ژلذیزی ي اوعطلب  ژلذیزی؛ َمچىلیه سلجک       َبی  يیژگی(=

را ژلیش ثیىلی    متبَ  سوبن در ضبیت سوبشًییدرصذ تغییزات ر 92عشق يرسی متعُذاوٍ ثٍ صًرت مثجت ي در مجمًع 

033/2R) می  ىىذ
2
ٍ    ثز ایه اسبس می(= ای ي رضلبیت سوبشلًیی سولبن    تًان وتیجٍ گزفت در مًرد راَجزدَلبی مقبثلل

 َبی شخصیتی آوبن مًرد تًجٍ قزار گیزد  متبَ  السم است سجک َبی عشق يرسی ي يیژگی

 

 یی، سوبن متبَ سوبشً تیرضب ، یا مقبثلٍ یراَجزدَب ی،تیشخص یَبیژگیي ی،يرس عشق یَب سجکها: کلید واژه

 


