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همبسـتگی بـود. پـژوهش    ـ  خالقیت با نوع استفاده از موسیقی در زندگی روزمره بررسی شد. روش انجام پژوهش، توصیفی و خصیتدر پژوهش حاضر، رابطه صفات ش :چکیده

 هـای آوری اطالعـات از پرسشـنامه  . بـرای جمـ   ، انجـام گرفـت  ای، انتخاب شدندمرحلهایِ چندفارس که به شیوة تصادفی خوشهدانشجویان دانشگاه خلیجنفر از  133حاضر بر 

پرسشنامه پنج عاملی نئو، و مقیاس شخصیت خالق گاف استفاده شد.  از ،تجربهبه   گرایی، و گشودگیبرون های نوروتیسم،مقیاسخردهو فورنهم، و  ـ پرموزیک  موسیقی چامور

از موسـیقی   ،ندهسـت افرادی کـه در نوروتیسـم بـا تر     نده شد. نتایج نشان دادبرد کاریابی علّی از نوع تحلیل مسیر بهشده، روش مدل آوریجم  برای تجزیه و تحلیل اطالعات

 ند، ازهسـت بـا تر   و افرادی که در گشودگی به تجربهکنند؛ بیشتری از موسیقی می ایِند، استفادة زمینههستگرایی با تر افرادی که در برون کنند؛می بیشتر استفادة احساسی

. همچنین خالقیت از طریق گشودگی به تجربـه بـر   اردشد، خالقیت با استفادة شناختی از موسیقی ارتباط دبینی میند. چنانچه پیشنکمیی بیشترموسیقی استفادة شناختی 

 .دارند ارتباطگی روزمره نوع استفاده از موسیقی در زند خالقیت باهای شخصیتی و ویژگیتوان گفت که  گیری کلی می. در نتیجهگذاردمیاستفادة شناختی از موسیقی تأثیر 

 
Abstract: The purpose of this study was to examin the relationship of personality traits and creativity with "everyday life music using".The 

research population were undergraduate students of Khalij Fars University. Three hundred of these students were included in this study via 

cluster random sampling method. Chamorro-Premuzic & Furnham Music Questionnaire, Gough Creative Personality Scale, and Neuroticism, 

Extraversion, and Openness to Experience subscales of NEO Five-Factor Inventory were used for data collection. Structural equation modeling 

method (path analysis) was used for data analysis. The results indicated that individuals higher in Neuroticism were more likely to use music for 

emotional regulation (influencing their mood states), those higher in Extraversion were more likely to use music as a background to other 

activities, and those higher in Openness to Experience were more likely to use music in a cognitive or intellectual way. As predicted, creativity 

was linked to cognitive use of music: Also, creativity affected music use in cognitive or intellectual way via Openness to Experience. Finaly, The 

results indicated that personality traits and creativity are determinants of uses of music in everyday life. 
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