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چکیده
هدف تحقیق ،رابطه بین بهرهگیری از تلفن همراه و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم
ورزشی است .روش تحقیق همبستگی ،نوع تحقیق به صورت کاربردی و روش گردآوری دادهها میدانی
بود.جامعه آماری شامل 5631نفر بود و حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان  353نفر تعیین و 349پرسشنامه
جمع آوری شد ،روش نمونه گیری تصادفی ساده بود .از پرسشنامههای کاربرد تلفن همراه و ویژگیهای
شخصیتی نئو ( )NEO-FFI-Rاستفاده شد و دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که از بین ویژگیهای شخصیتی ،تنها ویژگی روان
رنجوری با میزان استفاده از تلفن همراه رابطه معنادار و منفی دارد ،در ضمن هیچ یک از ویژگیهای شخصیتی
رابطه معناداری با نوع استفاده از تلفن همراه (استفاده از اینترنت و بلوتوث) نداشتند .همچنین مشاهده شد که
ویژگی روان رنجوری با بازیهای تلفن همراه رابطه مثبت و با گوش دادن به موسیقی تلفن همراه رابطهای منفی
داشت .تنها ویژگیهای برونگرایی و رابطهای مثبت با گوش دادن به موسیقی از طریق تلفن همراه داشتند .در
 -5دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
 -1دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

honari h@yahoo.com

 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
 -4دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
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نتیجه از میان ویژگیهای شخصیتی ،ویژگی روان رنجوری بهترین پیش بینی کننده میزان و نوع استفاده از تلفن
همراه است.

واژگان کلیدی :بهره گیری از تلفن همراه ،روان رنجوری ،برون گرایی ،وظیفه شناسی،
دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقدمه
رسانهها در عصر ارتباطات و اطالعات ،یکی از مهمترین ابزار دسترسی به اهداف تلقی
میشوند (فتحینیا و علیزاده .)33 ،5333 ،امروزه رسانهها قویترین ابزار برای طرح و رواج
اندیشهها و کارآمدترین وسایل برای نفوذ فرهنگها و نگرشها به قلب جوامع هستند (فتحینیا
و علیزاده.)5333 ،رسانهها درعصر ارتباطات و اطالعات ،یکی از مهمترین ابزار دسترسی به
اهداف تلقی میشوند .کارشناسان ارتباطات ،رسانههای ارتباطی را مسیرهایی میدانند که از
طریق آنها پیامی به مخاطبان میرسد .با این مفهوم ،رسانه باید تا حد مطلوب به مثابه گذرگاهی
بی مقاومت برای پیامها عمل کند (روشندل اربطانی.)5331 ،گسترش ارتباطات به ویژه
ارتباطات الکترونیک ،جامعه جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته که عصر نو را عصر
ارتباطات و جامعه امروز را جامعه اطالعاتی خواندهاند.در چنین عصری ،تکنولوژی و رشد
فناوری دیجیتالی موجب تغییرات شگرفی در وسایل ارتباطی ،رسانه و نحوه انتقال پیام شده
است .یکی از مهمترین ابزارهای نوین ارتباطی و اطالعاتی در عصر جهانی شدن که
کاربردهای ر وز افزونی در میان مردم جامعه امروز پیدا کرده تلفن همراه است (رشکیانی،
 .)5330وسیلهای که هم زمینه ارتباط و تعامل بیشتر افراد را فراهم آورده و هم روش آنها برای
برقراری ارتباط را تغییر داده است .این فناوری جدید که در علومی همچون علوم ارتباطات و
جامعه شناسی ارتباطات از آن سخن به میان میآید اخیراً نیز شروع به جذب عالقه روانشناسان
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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آورده است .در این رابطه رشکیانی بیان میدارد که افراد با تلفن همراه همواره هویت جدیدی
مییابند و طبق این هویت میتوانند رفتار خود را تغییر دهند .این افراد کسانی هستند که سبک-
های زندگی متفاوتی دارند .در واقع مصرف افراد وسیلهای است برای ایجاد هویت و شخصیتی
که آرزو میکنند .وی همچنین انتخابی بودن زنگ تلفن همراه ،تصویر یا جعبه تصویری آن،
دستگاه و جلد تلفن همراه را عرصههایی میداند که انتخاب فرد و هویت فردی را در تعامل با
تلفن همراه مجسم میکند (رشکیانی .)5330 ،پالنت5مشاهده کرد که مدل تلفن همراه ،زنگ و
تصویر پس زمینه آن به دیگران نشان میدهد که شما چگونه هستید .از سوی دیگر ،شخصیت
روی نوع و میزان استفاده از تلفن همراه تأثیر گذار است .بدین منظور ضمن معرفی الگوهای
شخصیتی به تأثیر آن در چگونگی استفاده از تلفن همراه پرداخته میشود .شخصیت را میتوان
به عنوان الگوهای متمایز و ویژگیهای اختصاصی تفکر ،هیجان و رفتار توصیف کرد که سبک
تعامل شخص با محیط فیزیکی و اجتماعی وی را مشخص میسازند (کالیچمان 1و همکاران،
 .)1993ویژگیهای شخصیت بیانگر مشخصات نسبتاً پایداری در روحیه افراد است که در طول
زندگی آنها و به هنگام مواجهه با موقعیتهای مختلف به صورت ثابت و منسجمی بروز می-
کنند ،اعتقاد بر این است که ویژگیهای شخصیتی نظیر تجربه پذیری ،وظیفه شناسی ،برون
گرایی ،همسازی و روان رنجوری طیف وسیعی از فعالیتهای انسان نظیر رفتارهای جنسی
(رنتفرو ،3گاسلینگ4؛  ،)1993گوش کردن به موسیقی مورد عالقه (الندرس ،1النسبوری6؛
 )1996و نیز میزان استفاده اشخاص از فناوریها را تحت تأثیر قرار میدهد.
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پژوهشگران از ابزارهای گوناگونی برای سنجش ویژگیهای شخصیتی استفاده می-
کنند،از جمله :روان تحلیلگری ،رفتارگرایی ،رویکرد صفات ،رویکرد شناختی ،اجتماعی و
انسان گرایانه .هم اکنون ،نظریه پنج عاملی شخصیت به عنوان یکی از مطرحترین نظریههای
موجود جهت چنین امری است و اجماع نظر عمومی در بین روانشناسان به وجود آمده است
که تمامی ویژگی شخصیت را میتوان در پنج بعد اصلی تجربه پذیری ،وظیفه شناسی،
برونگرایی ،همسازی و روان رنجوری طبقه بندی نمود (دیراد .)1999 ،5بنابراین ،این نظریه و
مدل آن به عنوان یک چارچوب مفهومی یکپارچه برای تبیین شخصیت عمل میکند .مطالعات
تجربی تاکنون جامعیت و انسجام این مدل و بکارگیری مناسب آن را در بسیاری از موقعیت-
های متفاوت و حوزههای مختلف پژوهش نشان دادهاند .در تشریح ابعاد ویژگیهای شخصیتی
میتوان گفت که افراد روان رنجور دارای عواطف منفی باالیی هستند .آنان گرایش به
افسردگی ،اضطراب ،احساس نا امنی ،احساس تنهایی و نداشتن کنترل بر محیط و شبکه حمایت
اجتماعی دارند .برونگراها افرادی اجتماعی هستند که از مزاح و میهمانی خوششان میآید،
دوستان زیادی دارند .در مجموع تکانشی هستند ،بر احساساتشان کنترل ندارند و همیشه قابل
اعتماد نیستند (بخشیپور و باقریان.)5330 ،
تجربه پذیری را صفات مرتبط با حس زیبایی شناختی ،کنجکاوی هوشمندانه و نیز تنوع،
نگرشهای غیر متعصبانه و عالیق گسترده مشخص میکند .همسازی نیز صداقت ،نوع دوستی و
همدردی را در بر دارد و در تضاد با خصوصیت بدبینانه و خود محورانه است (روشن چلسی و
همکاران )5331 ،و باألخره وظیفه شناسی شامل مهار تکانهها تحت نسخههای تجویز شده از
سوی جامعه میباشد که سبب تسهیل رفتارهای معطوف به هدف و وظایف فرد میشود .این
بعد بر اراده و قابلیت اطمینان تأکید میکند و شامل ویژگیهایی مانند :دقیق بودن ،مسئولیت
پذیری و برنامه ریزی ،سخت کوشی و جهت گیری به سوی پیشرفت و پشتکار است .الو 1و
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کولی )1993( 5از جمله کسانی هستند که به نقش شخصیت و کاربرد تلفن همراه اشاره میکنند
و معتقدند که برخی جنبههای گرایش افراد به سمت کاربرد تلفن همراه در اماکن عمومی می-
تواند به شخصیتشان مرتبط باشد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که افراد با نمره باال در
برونگرایی به حمل تلفن همراه با خود در همه زمانها اشاره داشته و بیان کردند که به هنگام
مکالمه با تلفن همراه در موقعیتهای اجتماعی ،احساس راحتی بیشتری میکنند .افراد با نمره
باال در روان رنجوری نیز گزارش کردند که در اماکن عمومی ارسال  SMSرا به برقراری
تماس صوتی ترجیح میدهند (الو ،کولی؛ .)1993بیانچی 1و فیلیپس )1991( 3نشان دادند که
مسأله کاربرد تلفن همراه تابعی از سن ،برونگرایی و عزت نفس پایین بوده اما هیچ ارتباطی بین
صفت روان رنجوری و کاربرد تلفن همراه پیدا نکردند .آنها رابطه بین سایر ویژگیهای
شخصیتی و کاربرد تلفن همراه را نشان ندادند اما بیان کردند که وظیفه شناسی ممکن است به
طور بالقوه کاربرد تلفن همراه را پیش بینی کند (بیانچی و فیلیپس .)1991 ،بوت 4و فیلیپس
( )1993با مخاطب قرار دادن  551نفر از دارندگان تلفن همراه به بررسی رابطه بین ویژگیهای
شخصیتی و کاربرد تلفن همراه پرداختند ،آنها دریافتند که برونگراها زمان بیشتری را صرف
گرفتن تماس ،تغییر آهنگ زنگ و تصویر پس زمینه تلفن همراه میکنند .آنها با اینکه تماس-
های بیشتری دریافت مینمودند کمتر به تماسهایشان بها میدادند .افراد برونگرای ناسازگار نیز
به استفاده بیشتر از تلفن همراه و اینکه زمان بیشتری را صرف تنظیم آهنگ زنگ و تصویر پس
زمینه تلفن همراه میکنند اشاره داشتند .افراد برونگرای سازگار هم زمان بیشتری را با گوشی-
های خود میگذرانند .افراد روان رنجور ،افرادی با ویژگی شخصیتی همسازی و وظیفه شناسی
پایین و همچنین برونگرا زمان بیشتری را به استفاده از پیام کوتاه صرف میکردند .همچنین
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همسازی پایین مهمت رین پیش بینی کننده میزان و نوع کاربرد تلفن همراه میباشد (بوت و
فیلیپس؛  .)1993ساتوکو 5و همکارانش ( )1990نیز دو عامل برونگرایی و روان رنجوری را از
عوامل شخصیتی مهم در رابطه با وابستگی به تلفن همراه دانستهاند (ساتوکو و همکاران) .مطالعه
آرنز 1و همکارانش ( )1993نیز حاکی از استفاده بیشتر افراد برونگرا و استفاده کمتر افراد تجربه
پذیر بوده است .علیرغم وجود مطالعات فوق در خصوص بررسی رابطه بین استفاده از تلفن
همراه و ویژگیهای شخصیتی افراد ،مطالعهای که به بررسی این مسأله در جامعه ایرانی بپردازد
وجود ندارد (آرنز و همکاران .)1993 ،ویژگیهای شخصیتی به افراد کمک میکند که
چالش های زندگی را قابل کنترل و فرصتی برای یادگیری بدانند و به جای اجتناب از مسائل و
مشکالت به مقابله هدفمند با آنها بپردازند.اما مسأله اصلی مطالعه کنونی این است که آیا
ویژگیهای شخصیتی افراد مانند :روان رنجوری ،برونگرایی ،تجربه پذیری ،همسازی و وظیفه
شناسی می تواند میزان و نوع استفاده از تلفن همراه را پیش بینی کنند؟ بنابراین پژوهش حاضر با
هدف تعیین رابطه بین میزان (تعداد دفعات ارسال  SMSو تماس) و نوع استفاده از تلفن همراه
(اینترنت ،بازی ،بلوتوث و گوش دادن به موسیقی) و ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای منتخب تهران انجام گرفت.

روش شناسی
روش تحقیق همبستگی ،نوع تحقیق به صورت کاربردی و روش گردآوری دادهها
میدانی بود.جامعه آماری شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای شهر
تهران در هر سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل داده بودند که تعداد آنها
طبق آمار وزارت علوم در سال تحصیلی  5631 ،5309 -5305نفر بود و حجم نمونه آماری
طبق جدول مورگان  353نفر تعیین شد ولی  361پرسشنامه توزیع نمودیم که  349پرسشنامه
.Satoke
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قابل استفاده بود .پس از انتخاب دانشگاههای منتخب به روش تصادفی ساده که شامل دانشگاه-
های تهران ،شهید بهشتی ،تربیت معلم ،شهید رجایی و عالمه طباطبایی بود و سپس به روش
تصادفی طبقهای تعداد دانشجویان هر دانشگاه را جهت شرکت در تحقیق با توجه به نمونه
آماری و جمعیت هر دانشکده یا گروه انتخاب نمودیم.
جدول  .1توزیع نمونه آماری پژوهش
تعداد کل دانشجویان

تعداد دانشجویان هر

دانشکده  /گروه

دانشکده  /گروه در نمونه

تهران

073

131

شهید بهشتی

192

79

تربیت معلم

182

77

شهید رجایی

103

46

عالمه طباطبایی

123

61

مجموع

1003

042

دانشگاه

همچنین از پرسش نامه محقق ساخته کاربرد تلفن همراه و مقیاس تجدید نظر شده پنج
عامل شخصیت ( )NEO-FFI-Rاستفاده شد .پرسشنامه کاربرد تلفن همراه (فرم  36سؤالی)
شامل دو بخش اطالعات فردی و کاربرد تلفن همراه میباشد .بخش اطالعات فردی از سؤال-
هایی درباره سن ،جنس ،سطح تحصیالت شرکت کنندگان و همچنین سطح تحصیالت و شغل
والدین آنها تشکیل شده است .بخش کاربرد تلفن همراه شامل دو دسته سؤال چند گزینهای و
سؤالهایی با مقیاس لیکرت میباشد .سؤالهای چند گزینهای در مورد تعداد ارسال پیام کوتاه
در روز ،مواقع ارسال پیام ،محتوای پیامهای دریافتی ،تعداد تماس و استفاده بیشتر از امکانات
موجود در تلفن همراه (اینترنت ،رادیو ،گوش دادن به موسیقی ،ماشین حساب ،امکانات
دوربین ،بازی ها و بلوتوث) و سؤالهای با مقیاس لیکرت در مورد چگونگی استفاده افراد از
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تلفن همراه (استفاده برای تماسهای اضطراری ،ارسال  ،SMSمقاصد علمی -آموزشی،
احساس امنیت و راحتی و برقراری رابطه با دوستان غیر همجنس) و تأثیر آن در روابط بین
فردی است .مطالعه حاضر فقط از بخش کاربرد تلفن همراه قسمت سؤالهای چند گزینهای
استفاده شده است .پایایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ
 9/34تعیین شد و روایی پرسشنامه نیز توسط 54نفر از اساتید و متخصصان حوزه علوم ارتباطات
و همچنین فناوری اطالعات کشور مورد تأیید قرار گرفت .در ضمن پیش فرض پژوهش حاضر
دارا بودن تلفن همراه تمام حجم نمونه آماری است.
مقیاس تجدید نظر شده پنج عاملی شخصیت نئو ،فرم کوتاه شده پرسشنامه تجدید نظر
شده شخصیتی نئو است که برای سنجش پنج عامل شخصیت به کار میرود .پنج بعد اصلی
شخصیت که در این آزمون مورد بررسی قرار میگیرد ،عبارتند از« :روان رنجوری»(،)N
«برونگرایی»(« ،)Eتجربه پذیری»(« ،)Oهمسازی»( )Aو «وظیفه شناسی»( )Cهستند.درجامعه
اصلی ،همسانی درونی  9/63تا  9/36و پایایی از راه باز آزمایی و با فاصلهای دو هفتهای از 9/36
تا  9/09برای پنج مقیاس گزارش شده است (بخشیپور و باقریان .)5331 ،روایی این پرسشنامه
به روش همبستگی مقیاسهای آن با پرسشنامه شخصیت آیزنک در دو عامل روان رنجوری
 9/31و دو عامل برونگرایی 9/39گزارش شده است (بخشیپور و باقریان .)3:5330 ،از دو
پرسشنامه فوق برای پاسخگویی به سؤال ها استفاده شده است .همچنین برای بررسی رابطه بین
ویژگیهای شخصیتی با میزان و نوع استفاده از تلفن همراه از ضریب همبستگی گشتاوری
پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.

یافتهها
از  349نفر دانشجوی تربیت بدنی %13/1 ،مرد و  %461/1دیگر زن بودند .حدود %3
دانشجویان مرد و حدود  %4از دانشجویان زن رشته تربیت بدنی در دامنه سنی زیر  19سال،
حدود  %33دانشجویان مرد و حدود  %41دانشجویان زن در دامنه سنی  19-11سال ،حدود %33
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دانشجویان مرد و حدود  %49دانشجویان زن در دامنه سنی  16-35سال ،حدود  %53دانشجویان
مرد و حدود  %59دانشجویان زن در دامنه سنی  31-33سال و حدود  %5از دانشجویان زن باالی
 33سال داشتند.
 %11دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی تحصیل میکنند و  %43دانشجویان زن در مقطع
کارشناسی تحصیل میکنند %34 .دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکنند و
 %33دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکنند .همچنین  %54دانشجویان مرد
در مقطع دکتری تحصیل میکنند و  %54دانشجویان زن در مقطع دکتری تحصیل میکنند.
سؤال  :1آیا بین ویژگیهای شخصیتی دانشجویان براساس جنسیت رابطه وجود دارد؟
جدول .1آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان بر حسب
جنسیت
آماره

F

sig

Eta

Power

روان رنجوری

3/98

3/217

3/331

3/112

برون گرایی

3/270

3/702

3/331

3/197

تجربه پذیری

3/043

3/190

3/336

3/011

همسازی

3/811

3/076

3/331

3/112

وظیفه شناسی

3/891

3/491

3/332

3/011

متغیرها

جنسیت

بر اساس نتایج جدول ( ،)5بین جنسیت و پنج عامل شخصیت رابطه معناداری وجود ندارد.
سؤال :2آیا بین بهره گیری از تلفن همراه (تعداد دفعات ارسال  SMSو تماس) با ابعاد
پنج گانه شخصیت رابطه وجود دارد؟
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جدول  .1ضریب همبستگی بین بهره گیری از تلفن همراه (تعداد دفعات ارسال  SMSو تماس) و ویژگی-
های شخصیتی
آماره

r

sig

d.f

بهره گیری از تلفن همراه و روان رنجوری

-3/148

3/331

008

بهره گیری از تلفن همراه و برون گرایی

3/162

3/112

008

بهره گیری از تلفن همراه و تجربه پذیری

3/334

3/378

008

بهره گیری از تلفن همراه و همسازی

3/114

3/012

008

بهره گیری از تلفن همراه و وظیفه شناسی

-3/339

3/412

008

متغیرها

همان طور که در جدول ( )1مشاهده میشود فقط بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگی
شخصیتی روان رنجوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد ()P>9/91؛ به این معنا که هر
چقدر نمره روان رنجوری افراد پایینتر باشد بهره گیری آنها از تلفن همراه افزایش و
برعکس ،هر چقدر نمره روان رنجوری افراد باالتر باشد ،بهره گیری آنها از تلفن همراه
کاهش مییابد .اما بین بهره گیری از تلفن همراه با سایر ویژگیهای شخصیتی برونگرایی،
تجربه پذیری ،همسازی و وظیفه شناسی رابطه معناداری به دست نیامد.
جدول  .0نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی استفاده از اینترنت تلفن همراه بر اساس ویژگیهای
شخصیتی
آماره

β

sig

SEB

t

روان رنجوری

3/337

3/211

3/336

3/711

برون گرایی

3/332

3/670

3/330

3/114

متغیر
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تجربه پذیری

3/331

3/181

3/331

/973

همسازی

-3/339

3/411

3/332

-3/231

وظیفه شناسی

3/331

3/170

3/331

3/810

همان طور که در جدول ( )3مشاهده میشود رابطه هیچ یک از صفات پنج گانه شخصیت
با استفاده از اینترنت تلفن همراه معنادار نیست .زیرا معناداری حاصل در تمام ابعاد باالتر از
 9/91بوده و بدین ترتیب با قطعیت فرضیه صفر مبنی بر عدم ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی با
کاربرد اینترنت رد میشود .به عبارت دیگر نمیتوان بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،استفاده از
اینترنت تلفن همراه را پیش بینی کرد.
جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی استفاده از بازیهای تلفن همراه بر اساس ویژگیهای
شخصیتی
متغیر

β

sig

SEB

t

روان رنجوری

3/311

3/31

3/332

1/622

برون گرایی

-3/334

3/111

3/332

-3/078

تجربه پذیری

3/334

3/610

3/332

1/130

همسازی

3/331

3/87

3/337

3/128

وظیفه شناسی

-3/331

3/716

3/336

-3/161

همان طور که در جدول ( )4مشاهده میشود تنها بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری و
استفاده از بازیهای تلفن همراه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(P>9/91؛  ،)β=9/951به
بیان دیگر استفاده از بازیهای تلفن همراه را فقط میتوان بر اساس ویژگی شخصیتی روان
رنجوری پیش بینی کرد؛ اما سایر ویژگیهای شخصیتی رابطه معناداری با استفاده از بازیهای
تلفن همراه نداشتند.
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جدول .2نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی استفاده از بلوتوث تلفن همراه بر اساس ویژگی های
شخصیتی
متغیر

β

sig

SEB

t

روان رنجوری

3/331

3/448

3/336

3/619

برون گرایی

3/331

3/910

3/336

-3/397

تجربه پذیری

3/313

3/420

3/336

3/623

همسازی

3/331

3/894

3/330

3/101

وظیفه شناسی

-3/323

3/186

3/332

-1/376

همان طور که در جدول ( )1مشاهده میشود رابطه هیچ یک از صفات پنج گانه شخصیت
با استفاده از بلوتوث تلفن همراه معنادار نیست و فرض صفر مبنی بر عدم رابطه ویژگیهای
شخصیتی با استفاده از بلوتوث تلفن همراه با قاطعیت رد میشود .یعنی نمیتوان بر اساس
ویژگیهای شخصیتی استفاده از بلوتوث تلفن همراه را پیش بینی کرد.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی استفاده از موسیقیهای تلفن همراه بر اساس ویژگیهای
شخصیتی

روان رنجوری

β
-0/020

sig
0/000

SEB
0/000

t
-2/376

برون گرایی

0/020

0/000

0/003

2/382

تجربه پذیری

0/008

0/00

0/003

0/42

همسازی

0/000

0/082

0/000

0/820

وظیفه شناسی

0/006

0/220

0/007

0/240

متغیر
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همان طور که در جدول ( )6مشاهده میشود از بین ویژگیهای شخصیتی ،سه ویژگی
روان رنجوری (P>9/91؛ ،)β=-9/911برونگرایی (P>9/91؛ )β=9/911و تجربه پذیری
(P>9/91؛ )β=9/951اثر پیش بینی کنندگی معناداری با گوش دادن به موسیقی تلفن همراه
داشتند .بدین معنا که افرادی که از تلفن همراه بیشتر به عنوان وسیلهای برای گوش دادن به
موسیقی استفاده میکنند نمره روان نژندی باالتر دارند ،برونگراتر هستند و اشتیاق بیشتری برای
کسب تجارب جدید دارند؛ اما ویژگیهای همسازی و وظیفه شناسی در این بررسی ،رابطه
معناداری با گوش دادن به موسیقی تلفن همراه نشان ندادند.

بحث و نتیجه گیری
تلفن همراه معمولترین ابزار در سراسر جهان و مظهر مشترک آخرین مرحله از جهانی
شدن در عصر مدرن می باشد که به واسطه همراه بودن ،جزئی از شخصیت و نشان دهنده
شخصیت ما است .بحث مطالعه حاضر این بود که آیا همچنان که تلفن همراه میتواند نشان
دهنده شخصیت افراد باشد ،ویژگیهای شخصیتیهم میتواند میزان و نوع استفاده از تلفن همراه
را پیش بینی کند.
بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که بین ویژگیهای شخصیتی دانشجویان و
جنسیت آنان رابطهای وجود ندارد .این یافته با نتایج برخی از تحقیقات قبلی از جمله گلدبرگ
و همکاران( )5003همسویی ندارد .نتایج تحقیق این پژوهشگران نشان داد که زنان در مقایسه
با مردان در صفات شخصیتی وظیفه شناسی ،همسازی و تجربه پذیر نمره باالتری کسب کردند.
احتماالً یکی از دالیل این عدم همسویی در نتایج مربوط به تفاوت گروههای نمونه انتخاب شده
در نوشتار حاضر و پژوهش این پژوهشگران است .این عدم همسویی در یافتهها ممکن است
مربوط به تفاوتهای فرهنگی دو جامعه باشد.
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از میان ویژگیهای شخصیتی تنها ویژگی روان رنجوری رابطهای منفی و معنادار با میزان
استفاده از تلفن همراه دارد یعنی افراد با نمره روان رنجوری پایینتر ،از تلفن همراه به میزان
بیشتری استفاده میکنند .این یافته با نظر بیانچی و فیلیپس همخوان است که افراد با نمره باال در
روان رنجوری ،کمتر از تلفن همراه استفاده میکنند؛ اما این بدان معنا نیست که تلفن همراه را
اصالً به کار نمی برند .در تبیین این یافته میتوان به ویژگیهای افراد با نمره روان رنجوری باال
اشاره کرد .افراد روان رنجور به دلیل حساسیت شدید ،نوسان خلقی ،احساس خجالت ،ندامت،
اضطراب ،افسردگی ،رفتارهای نامعقول ،عصبی و نگران بودن ،احساس گناه و عزت نفس پایین
فاقد شادابی و سرزندگی الزم برای هر نوع فعالیتی میباشند لذا طبیعی به نظر میرسد که میزان
استفاده آنها از تلفن همراه کمتر از سایر افراد باشد .سایر ویژگیهای برونگرایی ،تجربه
پذیری ،همسازی و وظیفه شناسی با میزان استفاده از تلفن همراه رابطهای ندارند که این مورد با
یافتههای بیانچی و فیلیپس ( ،)1991بوت و فیلیپس ( ،)1993تورنر الو 5و هاول،)1993(1
هرنبرگ ،3جاکیز ،4وایت 1و والش ،)1993(6گامبور 3و واس ،)1993(3الندرز 0و لونس
باری ،)1996(59ناهمخوان است .اما عدم وجود رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه با ویژگی
شخصیتی تجربه پذیری با نظر بوت و فیلیپس ( )1993همخوان است.
نتایج رگرسیون به دست آمده در خصوص رابطه بین استفاده از بازیهای تلفن همراه و
ویژگیهای شخصیتی ،بیانگر وجود رابطه مثبت بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با بازی-
های تلفن همراه و عدم وجود رابطه بین سایر ویژگیها و استفاده از بازی میباشد .این یافتهها
. Turner Love
. Howell
. Ehrenberg
. Juckes
. White
. Walsh
. Gobor
. Vas
. Landers
. Lounsbury
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در سه ویژگی برونگرایی ،تجربه پذیری و وظیفه شناسی با یافتههای فیلیپس ،بوت 5و بلس
زینسکی )1996(1همخوان است.
در تبیین رابطه مثبت بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با بازی ها میتوان به نظر چن،3
لی 4و وو )1993( 1اشاره کرد که بیان داشتند افراد رنجور به منظور کاهش فشار و تسکین دادن
دادن به احساساتشان به بازی گرایش دارند .به عبارت دیگر این افراد به هنگام تجربه نوسان
خلقی ،اضطراب و افسردگی به منظور کاهش هیجانات منفی خود به بازیهای رایانهای موجود
در تلفن همراه رو میآورند و در واقع از روشهای مقابلهای هیجان مدار و اجتنابی استفاده می-
کنند .از سوی دیگر دانشجویانی که ثبات هیجانی بیشتری دارند احتماالً مسأله مدارتر بوده و
هنگام مواجهه با مشکالت ،احتمال کمتری است که دچار هیجانهای منفی شده و در نتیجه
برای کاهش هیجان منفی خود به طور وسواس گونهای به سرگرمیهایی نظیر استفاده از بازی-
های رایانهای روی آورند(زمانی و همکاران.)1951 ،
در مورد عدم وجود رابطه بین ویژگی وظیفه شناسی با بازیهای تلفن همراه نیز میتوان
گفت احتماالً دانشجویانی که وظیفه شناسترند احساس مسئولیت بیشتری نسبت به انجام
تکالیف درسی و تحصیلی خود داشته در نتیجه با احتمال کمتری به سراغ سرگرمیها و بازیها
رفته و وابستگی کمتری به آن پیدا میکنند.
در این پژوهش ،رابطه ای بین پنج عامل شخصیتی با استفاده از بلوتوث تلفن همراه مشاهده
نشد و به دلیل فقدان پژوهش امکان رد یا تأیید این یافتهها با سایر پژوهشها فراهم نیست.
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در خصوص وجود رابطه بین استفاده از موسیقیهای تلفن همراه و ویژگیهای شخصیتی
باید گفت ،گرچه مطالعاتی توسط پژوهشگرانی نظیر کامورو پریموزیک ،5اسوامی ،1فارنهام 3و
مکیپ ،)1990( 4رنت فرو 1و گاسلینگ 1993( 6و ،)1996اسکوارت 3و فوتز ،)1993( 3در
ارتباط با وجود رابطه بین فاکتورهای شخصیتی و ذوق و سلیقه موسیقیایی انجام شده است ولی
کمتر مطالعهای یافت شد که به بیان ویژگیهای شخصیتی و استفاده از امکانات موسیقیایی تلفن
همراه پرداخته باشد .از این رو توصیه میشود پژوهشهای بیشتری در ارتباط با این موضوع
انجام شود .نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با گوش
دادن به موسیقی از طریق تلفن همراه رابطه منفی وجود دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت
که روان رنجوری ویژگی شخصیتی است که با دامنهای از هیجانهای منفی از قبیل :اضطراب،
خشم ،خصومت و افسردگی ارتباط دارد و به دلیل همین هیجانهای منفی این قبیل افراد
انگیزهای برای گوش دادن به موسیقی از طریق تلفن همراه ندارند .ویژگی شخصیتی برونگرایی
و تجربه پذیری با گوش دادن به موسیقی تلفن همراه رابطه مثبت دارد که در تبیین آن میتوان
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.
وجود رابطه مثبت بین استفاده از موسیقی تلفن همراه و تجربه پذیری را میتوان چنین تبیین
نمود که تجربه پذیری ویژگی شخصیتی است که با عناصری از قبیل :تخیل ،احساس
زیباپسندی ،توجه به احساسات درونی و تنوع طلبی مرتبط است .از این رو با گوش دادن به
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موسیقی رابطه مثبت دارد .همچنین در تبیین آن میتوان به یافته کوستا 5و مک کرا)5001(1
اشاره داشت که افراد باز هیجان مثبت و منفی را شدیدتر تجربه میکنند .در این نوشتار ویژگی
شخصیتی همسازی و وظیفه شناسی رابطه معناداری را با گوش دادن به موسیقی از طریق تلفن
همراه نشان ندادند.
نتایج به دست آمده از این بررسی ،میتواند به سازندگان دستگاههای تلفن همراه در بخش
سخت افزاری کمک کند تا در تجهیز و ساختن ابزارهای سیار ،ویژگیهای شخصیتی کاربران
را در نظر بگیرند و با توجه به نیاز گروههای مختلف ،در جلب مشتریان بیشتر موفق
باشند.همچنین در ساخت نرم افزارهای قابل نصب بر روی تلفن همراه ،ویژگیهای فراگیران به
ویژه ویژگیهای شخصیتی آنان را مدنظر قرار دهند .مسئوالن آموزشی کشور نیز با توجه به
نتایج پژوهش حاضر میتوانند کاربردهای آموزشی و تربیتی را بر اساس ویژگیهای شخصیتی
گروههای مختلف مخاطبان در نظر بگیرند و بخشی از محرومیتهای آموزشی گروههای
آسیب پذیر جامعه را مرتفع سازند .تحقیقات بیشتر در مورد تعیین ارتباط ویژگیهای شخصیتی
کاربران با کاربردهای گوناگون تلفن همراه (آموزشی ،پژوهشی ،ارتباطی و خدماتی) نیز به
سایر پژوهشگران توصیه میشود.
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