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 چکیده 
خصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم های شگیری از تلفن همراه و ویژگیهدف تحقیق، رابطه بین بهره

ها میدانی روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق به صورت کاربردی و روش گردآوری داده. ورزشی است

پرسشنامه  349نفر تعیین و 353نفر بود و حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان  5631جامعه آماری شامل.بود

های های کاربرد تلفن همراه و ویژگیاز پرسشنامه. دجمع آوری شد، روش نمونه گیری تصادفی ساده بو

ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد و داده (NEO-FFI-R) شخصیتی نئو

های شخصیتی، تنها ویژگی روان های تحقیق نشان داد که از بین ویژگییافته. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

های شخصیتی استفاده از تلفن همراه رابطه معنادار و منفی دارد، در ضمن هیچ یک از ویژگیرنجوری با میزان 

همچنین مشاهده شد که . نداشتند( استفاده از اینترنت و بلوتوث)رابطه معناداری با نوع استفاده از تلفن همراه 

ای منفی وسیقی تلفن همراه رابطههای تلفن همراه رابطه مثبت و با گوش دادن به مویژگی روان رنجوری با بازی

در . ای مثبت با گوش دادن به موسیقی از طریق تلفن همراه داشتندهای برونگرایی و رابطهتنها ویژگی. داشت
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های شخصیتی، ویژگی روان رنجوری  بهترین پیش بینی کننده میزان و نوع استفاده از تلفن نتیجه از میان ویژگی

 .همراه است

بهره گیری از تلفن همراه، روان رنجوری، برون گرایی، وظیفه شناسی، : واژگان کلیدی

 دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

 مقدمه

ترین ابزار دسترسی به اهداف تلقی ها در عصر ارتباطات و اطالعات، یکی از مهمرسانه

ای طرح و رواج ترین ابزار برها قویامروزه رسانه(. 33، 5333نیا و علیزاده، فتحی)شوند می

نیا فتحی)ها به قلب جوامع هستند ها و نگرشها و کارآمدترین وسایل برای نفوذ فرهنگاندیشه

ترین ابزار دسترسی به ها درعصر ارتباطات و اطالعات، یکی از مهمرسانه(.5333و علیزاده، 

دانند که از یهای ارتباطی را مسیرهایی مکارشناسان ارتباطات، رسانه. شونداهداف تلقی می

با این مفهوم، رسانه باید تا حد مطلوب به مثابه گذرگاهی . رسدطریق آنها پیامی به مخاطبان می

گسترش ارتباطات به ویژه (.5331روشندل اربطانی، )ها عمل کند بی مقاومت برای پیام

را عصر  ارتباطات الکترونیک، جامعه جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته که عصر نو

در چنین عصری، تکنولوژی و رشد .اندارتباطات و جامعه امروز را جامعه اطالعاتی خوانده

فناوری دیجیتالی موجب تغییرات شگرفی در وسایل ارتباطی، رسانه و نحوه انتقال پیام شده 

ترین ابزارهای نوین ارتباطی و اطالعاتی در عصر جهانی شدن که یکی از مهم. است

رشکیانی، )وز افزونی در میان مردم جامعه امروز پیدا کرده تلفن همراه است کاربردهای ر

ها برای ای که هم زمینه ارتباط و تعامل بیشتر افراد را فراهم آورده و هم روش آنوسیله(. 5330

این فناوری جدید که در علومی همچون علوم ارتباطات و . برقراری ارتباط را تغییر داده است

شناسان آید اخیراً نیز شروع به جذب عالقه روانارتباطات از آن سخن به میان میجامعه شناسی 

نموده و زمینه بحث پیرامون موضوعاتی همچون شخصیت تلفن همراهی و به ویژه رابطه بین 

استفاده از تلفن همراه و هویت فردی و همچنین نقش تلفن همراه در  ابراز شخصیت را فراهم 
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دارد که افراد با تلفن همراه همواره هویت جدیدی ابطه رشکیانی بیان میدر این ر. آورده است

-این افراد کسانی هستند که سبک. توانند رفتار خود را تغییر دهندیابند و طبق این هویت میمی

ای است برای ایجاد هویت و شخصیتی در واقع مصرف افراد وسیله. های زندگی متفاوتی دارند

همچنین انتخابی بودن زنگ تلفن همراه، تصویر یا جعبه تصویری آن،  وی. کنندکه آرزو می

داند که انتخاب فرد و هویت فردی را در تعامل با هایی میدستگاه و جلد تلفن همراه را عرصه

مشاهده کرد که مدل تلفن همراه، زنگ و 5پالنت(. 5330رشکیانی، )کند تلفن همراه مجسم می

از سوی دیگر، شخصیت . دهد که شما چگونه هستیدن نشان میتصویر پس زمینه آن به دیگرا

بدین منظور ضمن معرفی الگوهای . روی نوع و میزان استفاده از تلفن همراه تأثیر گذار است

توان شخصیت را می. شودشخصیتی به تأثیر آن در چگونگی استفاده از تلفن همراه پرداخته می

اختصاصی تفکر، هیجان و رفتار توصیف کرد که سبک های به عنوان الگوهای متمایز و ویژگی

و همکاران،  1کالیچمان)سازند تعامل شخص با محیط فیزیکی و اجتماعی وی را مشخص می

های شخصیت بیانگر مشخصات نسبتاً پایداری در روحیه افراد است که در طول ویژگی(. 1993

-صورت ثابت و منسجمی بروز میهای مختلف به ها و به هنگام مواجهه با موقعیتزندگی آن

های شخصیتی نظیر تجربه پذیری، وظیفه شناسی، برون کنند، اعتقاد بر این است که ویژگی

های انسان نظیر رفتارهای جنسی گرایی، همسازی و روان رنجوری طیف وسیعی از فعالیت

؛ 6وری، النسب1الندرس)، گوش کردن به موسیقی مورد عالقه (1993؛ 4، گاسلینگ3رنتفرو)

 .دهدها را تحت تأثیر قرار میو نیز میزان استفاده اشخاص از فناوری( 1996
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-های شخصیتی  استفاده میسنجش ویژگی پژوهشگران از ابزارهای گوناگونی برای

روان تحلیلگری، رفتارگرایی، رویکرد صفات، رویکرد شناختی، اجتماعی و : کنند،از جمله

های ترین نظریهپنج عاملی شخصیت به عنوان یکی از مطرح هم اکنون، نظریه. گرایانه انسان

شناسان به وجود آمده است موجود جهت چنین امری است و اجماع نظر عمومی در بین روان

توان در پنج بعد اصلی تجربه پذیری، وظیفه شناسی، که تمامی ویژگی شخصیت را می

بنابراین، این نظریه و (. 1999، 5راددی)برونگرایی، همسازی و روان رنجوری طبقه بندی نمود 

مطالعات . کندمدل آن به عنوان یک چارچوب مفهومی یکپارچه برای تبیین شخصیت عمل می

-تجربی تاکنون جامعیت و انسجام این مدل و بکارگیری مناسب آن را در بسیاری از موقعیت

های شخصیتی ویژگی در تشریح ابعاد. اندهای مختلف پژوهش نشان دادههای متفاوت و حوزه

آنان گرایش به . توان گفت که افراد روان رنجور دارای عواطف منفی باالیی هستندمی

افسردگی، اضطراب، احساس نا امنی، احساس تنهایی و نداشتن کنترل بر محیط و شبکه حمایت 

، آیدبرونگراها افرادی اجتماعی هستند که از مزاح و میهمانی خوششان می. اجتماعی دارند

در مجموع تکانشی هستند، بر احساساتشان کنترل ندارند و همیشه قابل . دوستان زیادی دارند

 (.5330پور و باقریان، بخشی)اعتماد نیستند 

تجربه پذیری را صفات مرتبط با حس زیبایی شناختی، کنجکاوی هوشمندانه و نیز تنوع، 

سازی نیز صداقت، نوع دوستی و هم. کندهای غیر متعصبانه و عالیق گسترده مشخص مینگرش

روشن چلسی و )همدردی را در بر دارد و در تضاد با خصوصیت بدبینانه و خود محورانه است 

های تجویز شده از ها تحت نسخهو باألخره وظیفه شناسی شامل مهار تکانه( 5331همکاران، 

این . شودمیباشد که سبب تسهیل رفتارهای معطوف به هدف و وظایف فرد سوی جامعه می

دقیق بودن، مسئولیت : هایی مانندکند و شامل ویژگیبعد بر اراده و قابلیت اطمینان تأکید می

و  1الو. پذیری و برنامه ریزی، سخت کوشی و جهت گیری به سوی پیشرفت و پشتکار است
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د کنناز جمله کسانی هستند که به نقش شخصیت و کاربرد تلفن همراه اشاره می( 1993) 5کولی

-های گرایش افراد به سمت کاربرد تلفن همراه در اماکن عمومی میو معتقدند که برخی جنبه

ها نشان داد که افراد با نمره باال در نتایج پژوهش آن. شان مرتبط باشدتواند به شخصیت

ها اشاره داشته و بیان کردند که به هنگام برونگرایی به حمل تلفن همراه با خود در همه زمان

افراد با نمره . کنندهای اجتماعی، احساس راحتی بیشتری میالمه با تلفن همراه در موقعیتمک

را به برقراری   SMSباال در روان رنجوری نیز گزارش کردند که در اماکن عمومی ارسال 

نشان دادند که ( 1991) 3و فیلیپس 1بیانچی(.1993الو، کولی؛ )دهند تماس صوتی ترجیح می

تلفن همراه تابعی از سن، برونگرایی و عزت نفس پایین بوده اما هیچ ارتباطی بین  مسأله کاربرد

های ها رابطه بین سایر ویژگیآن. صفت روان رنجوری و کاربرد تلفن همراه پیدا نکردند

شخصیتی و کاربرد تلفن همراه را نشان ندادند اما بیان کردند که وظیفه شناسی ممکن است به 

و فیلیپس  4بوت(. 1991بیانچی و فیلیپس، )د  تلفن همراه را پیش بینی کند طور بالقوه کاربر

های نفر از دارندگان تلفن همراه به بررسی رابطه بین ویژگی 551با مخاطب قرار دادن ( 1993)

ها دریافتند که برونگراها زمان بیشتری را صرف شخصیتی و کاربرد تلفن همراه پرداختند، آن

-ها با اینکه تماسآن. کنندآهنگ زنگ و تصویر پس زمینه تلفن همراه می گرفتن تماس، تغییر

افراد برونگرای ناسازگار نیز . دادندهایشان بها مینمودند کمتر به تماسهای بیشتری دریافت می

به استفاده بیشتر از تلفن همراه و اینکه زمان بیشتری را صرف تنظیم آهنگ زنگ و تصویر پس 

-افراد برونگرای سازگار هم زمان بیشتری را با گوشی. کنند اشاره داشتنده میزمینه تلفن همرا

افراد روان رنجور، افرادی با ویژگی شخصیتی همسازی و وظیفه شناسی . گذرانندهای خود می

همچنین . کردندپایین و همچنین برونگرا زمان بیشتری را به استفاده از پیام کوتاه صرف می
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بوت و )باشد رین پیش بینی کننده میزان و نوع کاربرد تلفن همراه میتهمسازی پایین مهم

نیز دو عامل برونگرایی و روان رنجوری را از ( 1990)و همکارانش  5ساتوکو(. 1993فیلیپس؛ 

مطالعه (. ساتوکو و همکاران)اند عوامل شخصیتی مهم در رابطه با وابستگی به تلفن همراه دانسته

نیز حاکی از استفاده بیشتر افراد برونگرا و استفاده کمتر افراد تجربه ( 1993)و همکارانش  1آرنز

رغم وجود مطالعات فوق در خصوص بررسی رابطه بین استفاده از تلفن علی. پذیر بوده است

ای که به بررسی این مسأله در جامعه ایرانی بپردازد های شخصیتی افراد، مطالعههمراه و ویژگی

کند  که های شخصیتی به افراد کمک میویژگی(. 1993و همکاران، آرنز )وجود ندارد 

های زندگی را قابل کنترل و فرصتی برای یادگیری بدانند و به جای اجتناب از مسائل و چالش

اما مسأله اصلی مطالعه کنونی این است که آیا .مشکالت به مقابله هدفمند با آنها بپردازند

روان رنجوری، برونگرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه  :های شخصیتی افراد مانندویژگی

تواند میزان و نوع استفاده از تلفن همراه را پیش بینی کنند؟ بنابراین پژوهش حاضر با شناسی می

و نوع استفاده از تلفن همراه ( و تماس  SMSتعداد دفعات ارسال)هدف تعیین رابطه بین میزان 

های شخصیتی در بین دانشجویان و ویژگی( دادن به موسیقی اینترنت، بازی، بلوتوث و گوش)

 .های منتخب تهران انجام گرفتتربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه

 

 روش شناسی

ها روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق به صورت کاربردی و روش گردآوری داده

های شهر ی دانشگاهجامعه آماری شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزش.میدانی بود

تهران در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل داده بودند که تعداد آنها 

نفر بود و حجم نمونه آماری  5631، 5309 -5305طبق آمار وزارت علوم در سال تحصیلی 

 پرسشنامه 349پرسشنامه توزیع نمودیم که  361نفر تعیین شد ولی  353طبق جدول مورگان 
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-های منتخب به روش تصادفی ساده که شامل دانشگاهپس از انتخاب دانشگاه. قابل استفاده بود

های تهران، شهید بهشتی، تربیت معلم، شهید رجایی و عالمه طباطبایی بود و سپس به روش 

ای تعداد دانشجویان هر دانشگاه را جهت شرکت در تحقیق با توجه به نمونه تصادفی طبقه

 . یت هر دانشکده یا گروه انتخاب نمودیمآماری و جمع

 
 توزیع نمونه آماری پژوهش. 1جدول 

 دانشگاه
تعداد کل دانشجویان 

 گروه/ دانشکده 

هر تعداد دانشجویان 

 گروه در نمونه/ دانشکده 

 131 073 تهران

 79 192 شهید بهشتی

 77 182 تربیت معلم

 46 103 شهید رجایی

 61 123 عالمه طباطبایی

 042 1003 عمجمو

 

نامه محقق ساخته کاربرد تلفن همراه و مقیاس تجدید نظر شده پنج همچنین از پرسش

( سؤالی 36فرم ) پرسشنامه کاربرد تلفن همراه. استفاده شد( NEO-FFI-R)عامل شخصیت 

-بخش اطالعات فردی از سؤال. باشدشامل دو بخش اطالعات فردی و کاربرد تلفن همراه می

سن، جنس، سطح تحصیالت شرکت کنندگان و همچنین سطح تحصیالت و شغل هایی درباره 

ای و بخش کاربرد تلفن همراه شامل دو دسته سؤال چند گزینه. ها تشکیل شده استوالدین آن

ای در مورد تعداد ارسال پیام کوتاه های چند گزینهسؤال. باشدهایی با مقیاس لیکرت میسؤال

های دریافتی، تعداد تماس و استفاده بیشتر از امکانات محتوای پیام در روز، مواقع ارسال پیام،

اینترنت، رادیو، گوش دادن به موسیقی، ماشین حساب، امکانات )موجود در تلفن همراه 

های با مقیاس لیکرت در مورد چگونگی استفاده افراد از و سؤال( دوربین، بازی ها و بلوتوث
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آموزشی،  -، مقاصد علمیSMSای اضطراری، ارسال هاستفاده برای تماس)تلفن همراه 

و تأثیر آن در روابط بین ( احساس امنیت و راحتی و برقراری رابطه با دوستان غیر همجنس

ای های چند گزینهمطالعه حاضر فقط از بخش کاربرد تلفن همراه قسمت سؤال. فردی است

از روش ضریب آلفای کرونباخ  پایایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده. استفاده شده است

نفر از اساتید و متخصصان حوزه علوم ارتباطات 54تعیین شد و روایی پرسشنامه نیز توسط  34/9

در ضمن پیش فرض پژوهش حاضر . کشور مورد تأیید قرار گرفت و همچنین فناوری اطالعات

 .دارا بودن تلفن همراه تمام حجم نمونه آماری است

پنج عاملی شخصیت نئو، فرم کوتاه شده پرسشنامه تجدید نظر مقیاس تجدید نظر شده 

پنج بعد اصلی . رودشده شخصیتی نئو است که برای سنجش پنج عامل شخصیت به کار می

، (N)«روان رنجوری»: گیرد، عبارتند ازشخصیت که در این آزمون مورد بررسی قرار می

درجامعه .هستند( C)«ظیفه شناسیو»و ( A)«همسازی»، (O)«تجربه پذیری»، (E)«برونگرایی»

 36/9ای از ای دو هفتهو پایایی از راه باز آزمایی و با فاصله 36/9تا  63/9اصلی، همسانی درونی 

روایی این پرسشنامه (. 5331پور و باقریان، بخشی)برای پنج مقیاس گزارش شده است  09/9تا 

در دو عامل روان رنجوری  های آن با پرسشنامه شخصیت آیزنکبه روش همبستگی مقیاس

از دو (. 3:5330پور و باقریان، بخشی)گزارش شده است  39/9و دو عامل برونگرایی 31/9

همچنین برای بررسی رابطه بین . پرسشنامه فوق برای پاسخگویی به سؤال ها استفاده شده است

گشتاوری های شخصیتی با میزان و نوع استفاده از تلفن همراه از ضریب همبستگی ویژگی

 .پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد
 

 هایافته

% 3حدود . دیگر زن بودند% 1/461مرد و % 1/13نفر دانشجوی تربیت بدنی،  349از 

سال،  19از دانشجویان زن رشته تربیت بدنی در دامنه سنی زیر % 4دانشجویان مرد و حدود 

% 33سال، حدود  19-11امنه سنی دانشجویان زن در د% 41دانشجویان مرد و حدود % 33حدود 
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دانشجویان % 53سال، حدود  16-35دانشجویان زن در دامنه سنی % 49دانشجویان مرد و حدود 

از دانشجویان زن باالی % 5سال و حدود  31-33دانشجویان زن در دامنه سنی % 59مرد و حدود 

 . سال داشتند 33

دانشجویان زن در مقطع % 43د و کنندانشجویان مرد در مقطع کارشناسی تحصیل می% 11

کنند و دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می% 34. کنندکارشناسی تحصیل می

دانشجویان مرد % 54همچنین . کننددانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می% 33

 .کنندیدانشجویان زن در مقطع دکتری تحصیل م% 54کنند و در مقطع دکتری تحصیل می

 های شخصیتی دانشجویان براساس جنسیت رابطه وجود دارد؟آیا بین ویژگی :1سؤال 

 
های شخصیتی دانشجویان بر حسب آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه ویژگی. 1جدول

 جنسیت

 آماره 

 متغیرها
F sig Eta Power 

 جنسیت

 روان رنجوری

 برون گرایی

 تجربه پذیری

 همسازی

 ه شناسیوظیف 

98/3 

270/3 

043/3 

811/3 

891/3 

217/3 

702/3 

190/3 

076/3 

491/3 

331/3 

331/3 

336/3 

331/3 

332/3 

112/3 

197/3 

011/3 

112/3 

011/3 

 

 .، بین جنسیت و پنج عامل شخصیت رابطه معناداری وجود ندارد(5)بر اساس نتایج جدول 

با ابعاد ( و تماس SMSات ارسال تعداد دفع)آیا بین بهره گیری از تلفن همراه  :2سؤال

 پنج گانه شخصیت رابطه وجود دارد؟
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-و ویژگی( و تماس SMSتعداد دفعات ارسال )ضریب همبستگی بین بهره گیری از تلفن همراه . 1جدول 

 های شخصیتی

 

ره گیری از تلفن همراه و ویژگی شود فقط بین بهمشاهده می( 1)همان طور که در جدول 

؛ به این معنا که هر (P<91/9)شخصیتی روان رنجوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد 

ها از تلفن همراه افزایش و تر باشد بهره گیری آنچقدر نمره روان رنجوری افراد پایین

از تلفن همراه  هابرعکس، هر چقدر نمره روان رنجوری افراد باالتر باشد، بهره گیری آن

های شخصیتی برونگرایی، اما بین بهره گیری از تلفن همراه با سایر ویژگی. یابدکاهش می

 .تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی رابطه معناداری به دست نیامد
 

های نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی استفاده از اینترنت تلفن همراه بر اساس ویژگی. 0جدول 

 شخصیتی

 آماره 

 متغیر
β sig SEB t 

 711/3 336/3 211/3 337/3 روان رنجوری

 114/3 330/3 670/3 332/3 برون گرایی

 آماره 

 متغیرها
r sig d.f 

 008 331/3 -148/3 بهره گیری از تلفن همراه و روان رنجوری

 008 112/3 162/3 ی از تلفن همراه و برون گراییبهره گیر

 008 378/3 334/3 بهره گیری از تلفن همراه و تجربه پذیری

 008 012/3 114/3 بهره گیری از تلفن همراه و همسازی

 008 412/3 -339/3 بهره گیری از تلفن همراه و وظیفه شناسی
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 /973 331/3 181/3 331/3 تجربه پذیری

 -231/3 332/3 411/3 -339/3 همسازی

 810/3 331/3 170/3 331/3 وظیفه شناسی

ک از صفات پنج گانه شخصیت شود رابطه هیچ یمشاهده می( 3)همان طور که در جدول 

زیرا معناداری حاصل در تمام ابعاد باالتر از . با استفاده از اینترنت تلفن همراه معنادار نیست

های شخصیتی با بوده و بدین ترتیب با قطعیت فرضیه صفر مبنی بر عدم ارتباط بین ویژگی 91/9

های شخصیتی، استفاده از ویژگی توان بر اساسبه عبارت دیگر نمی. شودکاربرد اینترنت رد می

 .اینترنت تلفن همراه را پیش بینی کرد

 
های های تلفن همراه بر اساس ویژگینتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی استفاده از بازی. 6جدول 

 شخصیتی

 β sig SEB t متغیر

 622/1 332/3 31/3 311/3 روان رنجوری

 -078/3 332/3 111/3 -334/3 برون گرایی

 130/1 332/3 610/3 334/3 تجربه پذیری

 128/3 337/3 87/3 331/3 همسازی

 -161/3 336/3 716/3 -331/3 وظیفه شناسی

 

شود تنها بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری و مشاهده می( 4)همان طور که در جدول 

، به (β=951/9؛ P<91/9)های تلفن همراه رابطه مثبت و معناداری وجود دارداستفاده از بازی

توان بر اساس ویژگی شخصیتی روان های تلفن همراه را فقط میبیان دیگر استفاده از بازی

های های شخصیتی رابطه معناداری با استفاده از بازیرنجوری پیش بینی کرد؛ اما سایر ویژگی

 .تلفن همراه نداشتند
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توث تلفن همراه بر اساس ویژگی های نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی استفاده از بلو. 2جدول

 شخصیتی

 β sig SEB t متغیر

 619/3 336/3 448/3 331/3 روان رنجوری

 -397/3 336/3 910/3 331/3 برون گرایی

 623/3 336/3 420/3 313/3 تجربه پذیری

 101/3 330/3 894/3 331/3 همسازی

 -376/1 332/3 186/3 -323/3 وظیفه شناسی

 

شود رابطه هیچ یک از صفات پنج گانه شخصیت مشاهده می( 1)جدول  همان طور که در

های با استفاده از بلوتوث تلفن همراه معنادار نیست و فرض صفر مبنی بر عدم رابطه ویژگی

توان بر اساس یعنی نمی. شودشخصیتی با استفاده از بلوتوث تلفن همراه با قاطعیت رد می

 .توث تلفن همراه را پیش بینی کردهای شخصیتی استفاده از بلوویژگی
 

های های تلفن همراه بر اساس ویژگینتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی استفاده از موسیقی. 4جدول 

 شخصیتی

 β sig SEB t متغیر

 -376/2 000/0 000/0 -020/0 روان رنجوری

 382/2 003/0 000/0 020/0 برون گرایی

 42/0 003/0 00/0 008/0 تجربه پذیری

 820/0 000/0 082/0 000/0 همسازی

 240/0 007/0 220/0 006/0 وظیفه شناسی
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های شخصیتی، سه ویژگی شود از بین ویژگیمشاهده می( 6)همان طور که در جدول 

و تجربه پذیری ( β=911/9؛P<91/9)، برونگرایی (β=-911/9؛P<91/9)روان رنجوری 

(91/9>P951/9؛=β ) معناداری با گوش دادن به موسیقی تلفن همراه اثر پیش بینی کنندگی

ای برای گوش دادن به بدین معنا که افرادی که از تلفن همراه بیشتر به عنوان وسیله. داشتند

کنند نمره روان نژندی باالتر دارند، برونگراتر هستند و اشتیاق بیشتری برای موسیقی استفاده می

سازی و وظیفه شناسی در این بررسی، رابطه های همکسب تجارب جدید دارند؛ اما ویژگی

 .معناداری با گوش دادن به موسیقی تلفن همراه نشان ندادند

 

 بحث و نتیجه گیری

ترین ابزار در سراسر جهان و مظهر مشترک آخرین مرحله از جهانی تلفن همراه معمول

دهنده  شدن در عصر مدرن می باشد که به واسطه همراه بودن، جزئی از شخصیت و نشان

تواند نشان بحث مطالعه حاضر این بود که آیا همچنان که تلفن همراه می. شخصیت ما است

تواند میزان و نوع استفاده از تلفن همراه های شخصیتیهم میدهنده شخصیت افراد باشد، ویژگی

 .را پیش بینی کند

ن و های شخصیتی دانشجویابر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که بین ویژگی

این یافته با نتایج برخی از تحقیقات قبلی از جمله گلدبرگ . ای وجود نداردجنسیت آنان رابطه

نتایج تحقیق این پژوهشگران نشان داد که زنان در مقایسه . همسویی ندارد( 5003)و همکاران

. با مردان در صفات شخصیتی وظیفه شناسی، همسازی و تجربه پذیر نمره باالتری کسب کردند

های نمونه انتخاب شده حتماالً یکی از دالیل این عدم همسویی در نتایج مربوط به تفاوت گروها

ها ممکن است این عدم همسویی در یافته. در نوشتار حاضر و پژوهش این پژوهشگران است

 .های فرهنگی دو جامعه باشدمربوط به تفاوت
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ای منفی و معنادار با میزان طههای شخصیتی تنها ویژگی روان رنجوری راباز میان ویژگی

تر، از تلفن همراه به میزان استفاده از تلفن همراه دارد یعنی افراد با نمره روان رنجوری پایین

این یافته با نظر بیانچی و فیلیپس همخوان است که افراد با نمره باال در . کنندبیشتری استفاده می

کنند؛ اما این بدان معنا نیست که تلفن همراه را روان رنجوری، کمتر از تلفن همراه استفاده می

های افراد با نمره روان رنجوری باال توان به ویژگیدر تبیین این یافته می. اصالً به کار نمی برند

افراد روان رنجور به دلیل حساسیت شدید، نوسان خلقی، احساس خجالت، ندامت، . اشاره کرد

عصبی و نگران بودن، احساس گناه و عزت نفس پایین  اضطراب، افسردگی، رفتارهای نامعقول،

رسد که میزان باشند لذا طبیعی به نظر میفاقد شادابی و سرزندگی الزم برای هر نوع فعالیتی می

های برونگرایی، تجربه سایر ویژگی. ها از تلفن همراه کمتر از سایر افراد باشداستفاده آن

ای ندارند که این مورد با ن استفاده از تلفن همراه رابطهپذیری، همسازی و وظیفه شناسی با میزا

، (1993)1و هاول 5، تورنر الو(1993)، بوت و فیلیپس (1991)های بیانچی و فیلیپس یافته

و لونس  0، الندرز(1993)3و واس 3، گامبور(1993)6و والش 1، وایت4، جاکیز3هرنبرگ

بین میزان استفاده از تلفن همراه با ویژگی  اما عدم وجود رابطه. ، ناهمخوان است(1996)59باری

 .همخوان است( 1993)شخصیتی تجربه پذیری با نظر بوت و فیلیپس 

های تلفن همراه و نتایج رگرسیون به دست آمده در خصوص رابطه بین استفاده از بازی

-های شخصیتی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با بازیویژگی

ها این یافته. باشدها و استفاده از بازی میای تلفن همراه و عدم وجود رابطه بین سایر ویژگیه

                                                 
 
. Turner Love  
 
. Howell 
 
. Ehrenberg 
 
. Juckes 
 
. White 
 
. Walsh 
 
. Gobor 
 
. Vas 
 
. Landers  
  

. Lounsbury 
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و بلس  5های فیلیپس، بوتگرایی، تجربه پذیری و وظیفه شناسی با یافتهدر سه ویژگی برون

 . همخوان است( 1996)1زینسکی

، 3ا میتوان به نظر چندر تبیین رابطه مثبت بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با بازی ه

اشاره کرد که بیان داشتند افراد رنجور به منظور کاهش فشار و تسکین دادن ( 1993) 1و وو 4لی

به عبارت دیگر این افراد به هنگام تجربه نوسان . دادن به احساساتشان به بازی گرایش دارند

ای موجود انههای رایخلقی، اضطراب و افسردگی به منظور کاهش هیجانات منفی خود به بازی

-ای هیجان مدار و اجتنابی استفاده میهای مقابلهآورند و در واقع از روشدر تلفن همراه رو می

از سوی دیگر دانشجویانی که ثبات هیجانی بیشتری دارند احتماالً مسأله مدارتر بوده و . کنند

و در نتیجه های منفی شده هنگام مواجهه با مشکالت، احتمال کمتری است که دچار هیجان

-هایی نظیر استفاده از بازیای به سرگرمیبرای کاهش هیجان منفی خود به طور وسواس گونه

 (.1951زمانی و همکاران، )ای روی آورندهای رایانه

توان های تلفن همراه نیز میدر مورد عدم وجود رابطه بین ویژگی وظیفه شناسی با بازی

ترند احساس مسئولیت بیشتری نسبت به انجام اسگفت احتماالً دانشجویانی که وظیفه شن

ها ها و بازیتکالیف درسی و تحصیلی خود داشته در نتیجه با احتمال کمتری به سراغ سرگرمی

 .کنندرفته و وابستگی کمتری به آن پیدا می

ای بین پنج عامل شخصیتی با استفاده از بلوتوث تلفن همراه مشاهده در این پژوهش، رابطه

 .ها فراهم نیستها با سایر پژوهشبه دلیل فقدان پژوهش امکان رد یا تأیید این یافتهنشد و 
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های شخصیتی های تلفن همراه و ویژگیدر خصوص وجود رابطه بین استفاده از موسیقی

و  3، فارنهام1، اسوامی5باید گفت، گرچه مطالعاتی توسط پژوهشگرانی نظیر کامورو پریموزیک

، در (1993) 3و فوتز 3، اسکوارت(1996و 1993) 6و گاسلینگ 1فرو، رنت (1990) 4مکیپ

ارتباط با وجود رابطه بین فاکتورهای شخصیتی و ذوق و سلیقه موسیقیایی انجام شده است ولی 

های شخصیتی و استفاده از امکانات موسیقیایی تلفن ای یافت شد که به بیان ویژگیکمتر مطالعه

های بیشتری در ارتباط با این موضوع شود پژوهشرو توصیه میاز این . همراه پرداخته باشد

نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با گوش . انجام شود

توان گفت در تبیین این یافته می. دادن به موسیقی از طریق تلفن همراه رابطه منفی وجود دارد

اضطراب، : های منفی از قبیلای از هیجانبا دامنهکه روان رنجوری ویژگی شخصیتی است که 

های منفی این قبیل افراد خشم، خصومت و افسردگی ارتباط دارد و به دلیل همین هیجان

ویژگی شخصیتی برونگرایی . ای برای گوش دادن به موسیقی از طریق تلفن همراه ندارندانگیزه

توان رابطه مثبت دارد که در تبیین آن میو تجربه پذیری با گوش دادن به موسیقی تلفن همراه 

گفت برونگرایی با عواطف مثبت در ارتباط است و برونگراها افرادی بشاش، سرخوش، با 

. انرژی، خوش بین و جویای تهیج هستند از این رو با گوش دادن به موسیقی رابطه مثبت دارند

توان چنین تبیین پذیری را می وجود رابطه مثبت بین استفاده از موسیقی تلفن همراه و تجربه

تخیل، احساس : از قبیل نمود که تجربه پذیری ویژگی شخصیتی است که با عناصری

از این رو با گوش دادن به . پسندی، توجه به احساسات درونی و تنوع طلبی مرتبط استزیبا
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( 5001)1و مک کرا 5توان به یافته کوستاهمچنین در تبیین آن می. موسیقی رابطه مثبت دارد

در این نوشتار ویژگی . کننداشاره داشت که افراد باز هیجان مثبت و منفی را شدیدتر تجربه می

شخصیتی همسازی و وظیفه شناسی رابطه معناداری را با گوش دادن به موسیقی از طریق تلفن 

 .همراه نشان ندادند

ای تلفن همراه در بخش هتواند به سازندگان دستگاهنتایج به دست آمده از این بررسی، می

های شخصیتی کاربران سخت افزاری کمک کند تا در تجهیز و ساختن ابزارهای سیار، ویژگی

های مختلف، در جلب مشتریان بیشتر موفق را در نظر بگیرند و با توجه به نیاز گروه

ن به های فراگیراهمچنین در ساخت نرم افزارهای قابل نصب بر روی تلفن همراه، ویژگی.باشند

مسئوالن آموزشی کشور نیز با توجه به . های شخصیتی آنان را مدنظر قرار دهندویژه ویژگی

های شخصیتی توانند کاربردهای آموزشی و تربیتی را بر اساس ویژگینتایج پژوهش حاضر می

های های آموزشی گروههای مختلف مخاطبان در نظر بگیرند و بخشی از محرومیتگروه

های شخصیتی تحقیقات بیشتر در مورد تعیین ارتباط ویژگی. عه را مرتفع سازندآسیب پذیر جام

نیز به ( آموزشی، پژوهشی، ارتباطی و خدماتی)کاربران با کاربردهای گوناگون تلفن همراه 

 .شودسایر پژوهشگران توصیه می
 

 :منابع فارسی

ان سنجی پرسشنامه های روویژگی"(. 5330. )بخشی پور، عباس؛ باقریان خسروشاهی، صنم

 .1-59(:1) 5دو فصلنامه روان شناسی معاصر، . "فرم کوتاه -تجدید نظر شده شخصیت آیزنک

 -فناوری/ ارتباط همه جا حاضر/ 1-کارکرد و تأثیرات تلفن همراه  "(.5330. )رشکیانی، مهدی

 aspx.    -news/  ir.training hamshahri.www: http:."های نو

                                                 
 
. Costa  
 
. McCrae 

http://www.hamshahri/


 
  2و تابستان پنجم، سال دوم، بهارشماره  مدیریت ورزشی پژوهش در فصلنامه                         82  

 

. روشن چسلی، رسول؛ شعیری، محمدرضا؛عطری فرد، مهدیه؛نیکخواه، اکبر و قائم مقامی، بهار

دو . "(NEO-IFF)عاملی نئو  1های روان سنجی پرسشنامه شخصیتی بررسی ویژگی"(.5331)

 .13-36(:1)56ماهنامه دانش و رفتار، 

 

 منابع التین
Arns, M.,Luijtelaar, C.V,Sumich ,A.,Hamilton, R,& Gordon 

E.(    )."Electronic paleographicpersonality and executive function measures 

associated with frequent mobile phone use". International Journal of 

Neuroscience.    ,Available 

in:www.brainclinics.com/index.php?pld=   &language. 

Bianchi, A .& Philips, J .G. (    )."Psychological predictors of problem mobile 

phone use". Cyber Psychology & Behavior,   ( ):  -  . 

Butt, S. & Philips, J .G. (    )."Personality and self reported mobile phone 

use" .Computers in Human Behavior.    ( ):   -   .  

Chamorro-Premuzic, T. Swami V.Furnham A. &Maakipi. (    ). "Personality 

and music: The big five personality traits and use of music  A replication in 

Malaysia using structural Equation Modeling". Journal Of Individual 

Differences,   ( ):  -  . 

Chen, L. S. L. Lee, Y. H. & Wu, I. F. (    ). "Relationship between personality 

traits and subjective well – being: Evidence from the online game 

players".no.   ,Sec  ,Fenliao Rd., LinKou Township, Taipei County,Taiwan 

   .from: http:// ibacnet .org / bia    / proceeding/ papers/      bia     . 

Doc. 

Costa, P. T. &McCrae, R.R.(    ). "Revised Professional manual NEO 

personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-

FFI)".odessa: Psychological Assessment Resources. De Raad B. (    ). The 

Big Five personality factors The psychological approach to personality; Nova 

publishers: USA. 

Ehrenberg, A. Juckes, S.White, K. M & Walsh, Sh. P . (    )."Personality and 

self-esteem aspredictors of young people s technology use" .Cyber Psychology 

&Behavior,   ( ):   -    

Gombor, A. & Vas L. (    ). "Comparing internet affinity and the big five 

personality factors between Hungarian and Israeil medical students". The 

Internet Journal Of World Health and Societal Politics. 



 
ه بین  هبره گیری ازتلفن  مهراه و ویژگی های رابط

 88                       ...شخصیتی 

 

 

Goldberg, L. R., Sweeney, D., Merenda, P. F., Hughes, J. E.(    ). 

"Demographic variables and personality: The effects of gender, age, education, 

and ethnic/racial status on self-descriptions of personality attributes". Personality 

and Individual Differences,   :    -   . 

Kalichman S C, Chain D, Zweben A, & Swain G.(    ) "Sensation seeking, 

alcohol use and sexual risk  behaviors among men receiving services at a clinic 

for sexually transmitted infections". Quarterly Journal of  Studies on Alcohol. 

  ( ):    –   . 

Kalba, K. (    )."The adoption of mobile phone in emerging markets": Global 

diffusion and the rural challenge  
th
 annual global mobility 

roundtableuniversityof Southern California. 

Kalichman S C, Chain D, Zweben A, & Swain G.(    ). "Sensation seeking, 

alcohol use and sexual risk  behaviors among men receiving services at a clinic 

for sexually transmitted infections". Quarterly Journal of Studies on Alcohol. 

  ( ):    –   . 

Landers, R. N. &Lounsbury, J. W. (    ). "An investigation of big five and 

narrow personality traits in relation to internet usage Computers in Human 

Behavior".  :    -   . 

Love, S. &Kewley, J . (    ). "Does personality affect people's attitude towards 

mobile phone use in public places?" in: proceedings of front stage / Back stage: 

Mobile communication and the renegotiation of the social sphere conference 

Grimstad. Norway  -   June     . 

McCrae, R. R. & Costa, P. T. (    ). "A contemplated revision of the NEO 

five-factor inventory".PersindividDif,    ( ):   -   . 

Philips, J. G. & Butt, S. Blaszczynski A. (    ). "Personality and self-reported 

use of mobile phones for games". Cyber Psychology &Behavior,   ( ):    -  . 

Plant, S. (    )."On the mobile: The effect of mobile telephones on social and 

individual life". [www document]. From: http://www.motorola.com 

Rentfrow P J, Gosling S D. (    ). "The structure and personality correlates of 

music preferences". Journal of Personality and Social Psychology;  ( ):    –

    . 

Rentfrow, P. J. & Gosling, S. D. (    ). "Message in a ballad: The role of music 

preferences in interpersonal perception". Psychological Science,  :   -   . 

Rentfrow, P. J. & Gosling, S. D. (    ). "The do remis of everyday life: The 

structure and personality correlates of music preferences". Journal Of 

personality and social psychology,   :    -    . 

http://www.motorola.com/


 
  2و تابستان پنجم، سال دوم، بهارشماره  مدیریت ورزشی پژوهش در فصلنامه                         999  

 

Schwartz, K. D. &Fouts, G. T. (    ). "Music Preferences Personality style and 

developmental issues of adolescents". Journal Of Youth and Adolescence, 

  :   -   . 

Satoko, E., Masahiro, TZ Kimio, YZ Aki, N. &ReiDKanehisa, M.(    ). 

"Relationships of personality and life style with mobile phone dependence 

among female nursing students".in: Social Behavior &personality: An 

Intenational Journal,    ( ):   -   . 

Turner, M. & Love, S. Howell M. (    ). "Understanding emotions experienced 

when using a mobile, phone in public: The social usability of mobile (cellular) 

telephones". Telematics and Informatic,   ( ):     -   . 

Wyatt, K. & Philips, J. G. (    ). "Internet use and misuse in the work place". 

Paper presented at OZCHi     CanberraNovember.  

Zamani ,B.E., Abedini ,Y. &Kheradmand, A.(    ). "Internet Addiction Based 

on Personality Characteristics of Kerman High School Students in 

    ",Addication& Health,   ( - ), (Issue  ):   -  . 

 
 


