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ABSTRACT
Introduction: Academic satisfaction covers a wide range of aspects of dental
students' lives, and the realization of some or all of these aspects can improve the
training process and improve the quality of education. One of these aspects is the
personality type that may be the basis of dental students' academic satisfaction. In
this study, we examined the relationship between personality type and academic
satisfaction of dental students in Zahedan.
Materials & Methods: In this descriptive-analytical study, 135 dental students
studying in dental college of Zahedan university of medical science in person
participated. The questionnaire included students' background information, JDI
Academic Satisfaction Questionnaire and MBTI Personality Types Questionnaire,
which was provided to students. The mean scores of personality types and
academic satisfaction were compared by SPSS.22 software at different levels of
contextual variables.
Results: In the present study, the most common personality types were ESTJ,
ISTJ, ENTJ, INTJ. The rate of overall academic satisfaction in female students
was 179.09 and in male students was 164.95 and girls' satisfaction was
significantly higher than boys (P = 0.007).
Conclusion: It seems that dentists with personality types ENTP, ESTJ, ISTJ,
ISTP, ENFJ, have more ability to learn and cope with the daily stress in the field
of dentistry and as a result experience more academic satisfaction.
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 1گروه بیماریهای دهان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
 2دندانپزشک ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
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چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :رضایت تحصیلی طیف وسیعی از جنبه های زندگی دانشجویان دندانپزشکی را در بر می گیرد که تحقق

مقاله اصیل پژوهشی

برخی یا همه جنبهها میتواند بر بهبود فرایند آموزش و ارتقای سطح کیفیت اموزش تأثیرگذار باشد .یکی از این
جنبها ،تیپ شخصیتی است که ممکن است زمینه ساز رضایت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی باشد .ما نیز در این

پيشينه پژوهش

مطالعه به بررسی ارتباط تیپ شخصیتی با رضایت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی شهر زاهدان پرداختیم.

تاریخ دریافت99/10/16 :

روش كار :در این مطالعهی توصیفی-تحلیلی 135 ،دانشجوی دندانپزشکی پیوسته مشغول به تحصیل در دانشگاه

تاریخ پذیرش1400/03/14 :

كلمات كليدي
رضایت تحصیلی
تیپ شخصیتی
دانشجویان دندانپزشکی

علوم پزشکی زاهدان به صورت حضوری شرکت نمودند .پرسشنامه شامل اطالعات زمینه ای دانشجویان ،پرسشنامهی
رضایت تحصیلی  JDIو پرسشنامهی تیپهای شخصیتی  MBTIبود که از در اختیار دانشجویان قرار گرفت.
میانگین نمرهی تیپهای شخصیتی و رضایت تحصیلی توسط نرم افزار  SPSS.22در سطوح مختلف متغیرهای
زمینهای مقایسه شد.
نتايج :در مطالعهی حاضر شایعترین تیپهای شخصیتی  ESTJ, ISTJ, ENTJ, INTJبودند .میزان رضایت
کلی تحصیلی در دانشجویان دختر  179/09و در دانشجویان پسر  164/95و به طور معنیداری رضایت دختران بیشتر
از پسران بود (.)P=0.007
نتيجهگيري :به نظر میرسد دندانپزشکان با تیپهای شخصیتی ،ENTP, ESTJ, ISTJ, ISTP, ENFJ
قابلیت بیشتری در یادگیری و مقابله با استرسهایی که روزانه در رشتهی دندانپزشکی به وجود میآید را داشته باشند
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و در نتیجه رضایت تحصیلی بیشتری را تجربه کنند.
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مقدمه
شخصیت یکی از عناصر اصلی در شکل گیری هویت

تحصیالت در پایههای باالتر و عملکرد شغلی در آینده به

حرفهای است )1(.اصطالح شخصیت به یک ویژگی یا

شمار میآورند )7(.رضایت از تحصیل یکی از عوامل

کیفیتی از یک شخص برمیگردد که تطابق آنها با محیط را

درونی است که منجر به پیشرفت و شکست تحصیلی

تعیین میکند)2(.

دانشجو و تحت تاثیر این موفقیت و شکست نیز قرار

شاخص  MBTIیا Myers-Bri ggs Type I ndi cat or

میگیرد)6(.

در ارزیابی شخصیت بسیار محبوب بوده و در  30سال

رضایت از تحصیل شامل ادراک دانشجویان از تجارب

گذشته به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است)3(.

یادگیری ،برنامههای آموزشی ،شرایط الزم برای مطالعه و

این ابزار برای ارزیابی ترجیحات روانشناختی افراد مختلف

همچنین رفتار و راهنمایی استاد و توانایی تحمل استرس

به کار میرود که به آنها کمک می کند نقاط قوت و

است که به عنوان یکی از شاخصهای اندازهگیری کیفیت

ترجیحات ،عالقهها و خوشبختیهای خود را برای

یادگیری و آموزش دانشجویان شناخته میشود و گویای

تصمیمگیری درست تشخیص دهند MBTI .با الهام از کار

میزان توجه و عالقه دانشجویان به یادگیری و آموزش

روانپزشک سوئیسی ،کارل گاستا یونگ ،که نظریههای

است )8, 6(.بنابراین رضایت از تحصیل به عنوان یکی از

تیپهای روانشناسی را پیشنهاد کرده و توصیف میکند

مؤلفههای اساسی در ایجاد رضایت کلی از زندگی و از

مردم چگونه ذاتا متفاوت هستند ،چه از نظر چگونگی درک

جمله متغیرهای عاطفی که به نظر میرسد نقش مهمی در

و در گرفتن اطالعات و چه در تصمیمگیری)4(.

پیشرفت تحصیلی ایفا میکند مطرح است)6(.

 MBTIبرای مدیریت ،رهبری و پیشرفت شغلی بسیار توصیه

رضایت از زندگی یکی از عواملی است که تحت تاثیر

میشود؛ زیرا استفاده از آن از آموزش گرفته تا مشاوره

رضایت دانشجویان از تحصیل و موفقیت و شکست

شغلی ،خودآگاهی تا توسعه شخصی ،حل مسئله تا

تحصیلی دانشجویان قرار میگیرد )6(.از دیدگاه بسیاری از

تصمیمگیری ،مدیریت روابط و موارد دیگر بسیار گسترده

صاحب نظران ،رضایت تابع عملکرد ذهنی و انتظارات فرد

است)4(.

است )8(.در نتیجه تیپ شخصیتی دانشجویان میتواند بر
انتخاب رشته تحصیلی کمیت و کیفیت و به دنبال

رضایت تحصیلی آنها اثر داشته باشد.

آن شغل؛ کل زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد؛ از

هر چند مطالعات گستردهای در مورد رضایت کارکنان از

همین رو یکی از مهمترین تصمیمهای زندگی برای هر فرد

کار انجام شده است؛ مطالعه در مورد رضایت دانشجویان از

است)5 ,4(.

تحصیلشان که موضوعی با اهمیت است و در تحمل

عامل دیگری که میتواند بر کل زندگی

استرس ،ادامه تحصیل ،دست آوردها و موفقیت در تحصیل

دانشجویان و سرنوشت آنها اثر بگذاررضایت تحصیلی

و همچنین ورود به بازار کار مرتبط با رشته تحصیلی و به

است)6( .

طور کلی در کیفیت زندگی آنها تاثیر میگذارد ،مورد

تحقیقات ارزش مثبت رضایت تحصیلی را تقویت کرده و

غفلت قرار گرفته و مطالعات محدود در این زمینه از موانع

این متغیر را به عنوان عامل تسهیل کننده در فرایند یادگیری

اصلی برای تکامل این مهم مطرح است)9, 6(.
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شخصیت دانشجویان در توانایی درس خواندن آنها ،ارتباط

رفرنس ( )10و فرمول زیر در نرم افزار Power Sample

با اشخاص دیگر و در دندانپزشکی در ارتباط نزدیک با

 Sizeداریم.

بیمار موثر است )2(.و می تواند بر رضایت از تحصیل تاثیر

= The standard normal deviate for α = Zα
1.960
= The standard normal deviate for β = Zβ
0.842
C = 0.5 * ln[(1+r)/(1-r)] = 0.288
N = [(Zα+Zβ)/C] 2 + 3 = 98

گذار باشد.
دانشجویان پزشکی هنگام انتخاب رشتههای تخصصی
کمتر به فاکتور شخصیت به عنوان یکی از دو عامل اصلی
مطالعهکنند(.
توجه می
حداقلی98برای انتخاب
تصمیمگیر
مورد)1بررسی
رشته این
دندانپزشک در
یدرستی
 135انتخاب
آموزاننانهنگام
کهنما دانش
در بی
کشور ما
رشتهرا
دندانپزشک
جهت اطمی
گرفت
درقرار می
دادییم .اقتصادی شغلی و فرهنگی مانند
فاکتورها
موردلی به
تحصی
بررسی قرار
وجهه اجتماعی بیشتر از سایر جنبهها از جمله خصوصیات

در این مطالعه دانشجویان ناپیوسته یا دانشجویانی که از

شخصیتی توجه میشود .در پذیرش دانشجویان هم

طریق کنکور سراسری پذیرش نشدهاند وارد مطالعه

معیارهای ذهنی مثل حافظه و ضریب هوشی  I Qبیشتر از

نگردیدند.جهت تعیین تیپهای شخصیتی از پرسشنامه تیپ

خصوصیات شخصیتی مورد توجه قرار گرفته و سنجیده

شخصیتی

Myers-Briggs

میشود ،با توجه به اینکه مطالعهای در خصوص تیپهای

) (MBTIاستفاده گردید که شامل 87سوال دو گزینهای

شخصیتی و رضایت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی

است که دو حالت مختلف از چهار جنبهی شخصیتی را

صورت نگرفته است؛ از همین رو مطالعه حاضر به بررسی

مقایسه میکنند .روایی و پایایی آن در مطالعه باقر یعقوبی

ارتباط رضایت تحصیلی و تیپهای شخصیتی در

در سال  )11( 1386تایید شده است .در این ابزار نوع

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شخصیتی هر فرد با یک اصطالح  4حرفی بیان میشود که

میپردازد و میتواند دیدگاه تازهای پیش روی متولیان

توصیف هر کدام در پشت فرم ارائه میگردد .برای یک

پذیرش دانشجویان رشته دندانپزشکی قرار دهد.

توصیف ساده از آرایش شخصیتی هر فرد آزمون MBTI

روش كار

یک انتخاب مناسب است .این ابزار به طور عمده از انتخاب

Indicator

Type

این مطالعه مقطعی در سال  1399پس از تایید کمیته

اجباری موارد صحیح و غلط استفاده میکند و چهار بعد

اخالق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در دانشکده

دوگانگی افراد را به صورت برونگرا (، )Eدرون گرا (،)I

دندانپزشکی این دانشگاه انجام شده است.

احساسی ( ،)Sشهودی ( ،)Nتفکر (، )Tاحساسی ( )Fو

در این مطالعه  135نفر از دانشجویان دندانپزشکی

قضاوت ( )Jیا درک ( )Pطبقهبندی و ترکیبی از چهار

پیوسته در حال تحصیل که حداقل دو ترم در این رشته

ترجیح ،نوع شخصیت فرد را مشخص میکند .در نتیجه

تحصیل کرده باشند به صورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند.

شخصیت هر فرد در یکی از  16حالت ممکن جای میگیرد.

با در نظر گرفتن  ،α= 0/05توان آزمون  %80و

هر تیپ شخصیتی ،یک مجموعه خاص از تمایالت رفتاری،

ضریب همبستگی  r=0,280بین نمرهی کلی رضایت

تفاوت در نگرش ،جهت گیریها و شیوه و سبکهای

تحصیلی و تیپ شخصیتی دانشجویان دندانپزشکی بر طبق

تصمیمگیری را توصیف میکند)3(.
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جهت ارزیابی رضایت تحصیلی از پرسشنامه Job

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شرکت کردند .در نهایت

) Dimension Inventory (JDIمورد استفاده قرار

 135نفر پرسشنامههای مربوط به رضایت تحصیلی و

گرفت که در مجموع شامل  59سوال در زمینهی شش

تیپهای شخصیتی را به طور کامل پر کرده و تحویل دادند

جنبهی مختلف از زندگی دانشجو (تحصیل ،اساتید،

و تیپ شخصیتی و نمرهی رضایت تحصیلی آنها به صورت

همکالسیها ،ارتقا و پیشرفت تحصیلی در محل تحصیل،

کور شده تعیین گردید.

ارزیابی پیشرفت تحصیلی و محیط تحصیل) میباشد که بر

 45/9درصد ( 62نفر) از دانشجویان شرکت کننده پسر و

اساس مقیاسی  5امتیازی بین دو احساس کامال خوب و

 54/1درصد ( 73نفر) از شرکت کنندگان دختر بودند.

کامالً بد نسبت به آن مورد درجهبندی شدهاند .حداقل امتیاز

/میانگین سنی دانشجویان نیز  23/23 ± 1/75سال (دامنه  0تا

 59و حداکثر  295میباشد .روایی و پایایی آن در مطالعه

 29سال) بود.

جعفر ترکزاده و معصومه محترم در سال  )12( 1393تایید

جدول  1میزان رضایت تحصیلی و حیطهای مختلف را آن

شده است.

را در بین دانشجویان دختر و پسر نشان میدهد همانطور که

دادهها در نرم افزار  SPSS 22تجزیه و تحلیل شدند.

مشاهده میشود میزان رضایت کلی تحصیلی()P=0.007

جهت توصیف دادهها از آمار توصیفی شامل جداول و

و حیطههای رشته تحصیلی ( )P=0.007و استاد

نمودارهای فراوانی و نمودارهای آماری ،فراوانیها و

( )P=0.001در دختران به طور معنیداری بیشتر از پسران

درصدها استفاده شد.

است.

نتايج:
در این مطالعه در مجموع  220دانشجوی دندانپزشکی
جدول  :1مقایسه میزان رضایت تحصیلی کلی و حیطههای مختلف آن در بین دانشجویان دختر و پسر
رضايت
کلی تحصیلی
رشته
استاد
همکالسی
ارتقا و پیشرفت
آزمون
محیط تحصیل

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

پسر

62

164/95

35/90

دختر

73

179/09

23/48

پسر

62

43/32

10/05

دختر

73

48/19

7/02

پسر

62

31/12

8/74

دختر

73

36/94

6/13

پسر

62

33/66

10/50

دختر

73

34/01

9/82

پسر

62

17/25

7/15

دختر

73

18/54

4/65

پسر

62

21/32

7/30

دختر

73

21/94

5/25

پسر

62

18/09

6/42

دختر

73

19/65

5/34
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0/001
0/000
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0/210
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0/126
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جدول  2فراوانی تیپهای مختلف شخصیتی در بین

 INTPکمترین فراوانی را دارند و تیپ های شخصیتی

دانشجویان و به تفکیک جنسیت را نشان میدهد همانطور

 ENFP، INFP، ESFP، ISFPدر نمونهی مورد

که مشاهده میشود تیپهای شخصیتی ،ISTJ ،ESTJ

مطالعه یافت نشدند.

 ENTJو  INTJبیشترین فراوانی و تیپ  ESTPو

جدول :2فراوانی تیپهای شخصیتی بر اساس جنسیت در دانشجویان دندانپزشکی
جنسیت

تیپ شخصیتی

تعداد کل

پسر

دختر

درصد

ISTJ

4

20

24

17/8

ESTJ

18

12

30

22/2

INTJ

10

7

17

12/6

ENTJ

10

10

20

14/8

ISTP

4

6

10

7/4

ESTP

2

0

2

1/5

INTP

2

0

2

1/5

ENTP

4

4

8

5/9

ISFJ

2

4

6

4/4

ESFJ

0

4

4

3/0

INFJ

2

2

4

3/0

ENFJ

4

4

8

5/9

کل

62

73

135

100

جدول  3میزان رضایت تحصیلی کلی و حیطههای مختلف

دانشجویان دارد .همچنین تیپ شخصیتی  ENTPدر حیطه

آن بر اساس تیپهای شخصیتی را نشان میدهد .بیشترین

های رشته تحصیلی  ،اساتید ،هم کالسی و پیشرفت

رضایت در تیپ شخصیتی  ENTPو کمترین رضایت در

تحصیلی بیشترین رضایت را دارند

تیپ شخصیتی ESTPمیباشد.که کمترین شیوع را در بین
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جدول  :3میزان رضایت تحصیلی کلی و حیطههای مختلف آن بر اساس تیپهای شخصیتی
تیپ

رضايت کلی

رضايت از رشته

رضايت از

رضايت از

رضايت از پیشرفت

رضايت از

رضايت از محیط

شخصیتی

تحصیلی

تحصیلی

اساتید

همکالسی

و ارتقا

ارزيابیها

تحصیل

(59-177-

()12-36-60

(13-39-

()12-36-60

()7-21-35

()8-24-40

()7-21-35

)295

 25/88
179/16
 35/13
184/10
 19/41
157/64
 24/67
167/20
 34/95
173/60
 24/74
84/50
 3/53
167/50
 40/77
195/37
 9/71
154/50

ISTJ
ESTJ
INTJ
ENTJ
ISTP
ESTP
INTP
ENTP
ISFJ

 1/29
164/50
 15/01
159/00
 7/55
173/75

ESFJ
INFJ
ENFJ

)65

45/12  9/93

 7/00
37/41
 8/59
35/10
 6/61
33/70
 7/11
31/90
 6/97
32/30
 0/70
14/50
 0/00
24/00
 11/4
39/87
 2/07
33/50

50/25  5/50

 2/62
32/75
 4/61
34/00
 7/97
34/75

45/93  9/22
41/70  7/13
48/20  7/35
44/00  8/00
20/50  9/94
46/00  0/00
54/12  6/01
43/50  2/07

45/00  6/92
52/75  2/43

 8/91
36/87
 11/04
38/10
 10/67
28/52
 6/55
31/50
 5/68
37/40
 4/24
17/00
 4/94
44/50
 13/57
35/75
 2/73
28/66
28.66
2.73
 11/54
23/00
 5/77
28/00
 8/01
33/50

بحث و نتيجه گيري

18/58  6/24
19/76  7/04
16/35  4/74
16/55  4/68
17/40  5/05
8/50  2/12
12/50  0/70
24/25  4/92
15/33  2/87
15.33 2.87

19/00  0/00
19/00  9/23
15/25  3/05

 6/68
22/37
 6/21
23/86
 5/82
22/17
 5/76
21/75
 7/54
23/00
 4/94
11/50
 0/00
14/00
 7/30
19/25
 1/54
20/00
20.00
1.54
 2/30
17/00
 4/61
24/00
 4/10
17/50

18/79  5/79
21/23  6/04
15/17  3/18
18/60  5/36
19/50  6/39
12/50  7/77
26/50  0/70
22/12  6/10
10/50  3/56
10.50 3.56

22/50  6/95
19/00  2/30
20/00  2/00

علی رغم اینکه تا به حال مطالعهای در ایران در خصوص

نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد که شایعترین

تیپهای شخصیتی مختلف در بین دانشجویان دندانپزشکی

تیپهای شخصیتی در بین دانشجویان دندانپزشکی به ترتیپ

صورت نگرفته است؛ اما چندین مطالعه در سایر کشورها

 INTJ، ENTJ، ISTJ، ESTJو کمترین شیوع مربوط

انجام شده است.

به تیپهای  INTPو  ESTPاست و چهار تیپ شخصیتی

اولین مطالعه در سال 1982توسط  Silbermanانجام

 ENFP، INFP، ESFP، ISFPدر بین دانشجویان

گرفت نشان داد شایعترین تیپهای شخصیتی  ESFJو

وجود ندارد.

 ESTJاست و کمترین شیوع  INFP، INTPو ENTP
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است که مانند مطالعهی حاضر  ESTJشایعترین تیپ

فرهنگی ،شرایط متفاوت پذیرش دانشجو یا شرایط متفاوت

شخصیتی است و تیپ شخصیتی  INTPکه کمترین شیوع

کاری باشد)16(.

را در مطالعهی وی داشت در مطالعه حاضر نیز کمترین

برخی تیپهای شخصیتی ( ISTJ, ESTJ, INTJ,

شیوع را دارند و تیپ شخصیتی  INFPنیز که کمترین

 )ENTJدر میان دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم

شیوع را در مطالعهی وی داشت در بین دانشجویان

پزشکی زاهدان شایعترند و برخی از تیپهای شخصیتی

دندانپزشکی زاهدان وجود ندارد)13(.

( )ISFP, ESFP, INFP, ENFPدر بین دانشجویان

 Morrisدر سال  2000در انگلستان نشان داد که بیشترین

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یافت نمیشوند

تیپ شخصیتی  ESTJو  ESFJمی باشد .در این مطالعه نیز

که نشان میدهد اکثراً افراد با تفکر منطقی( )Tکه

مانند مطالعهی حاضر شایع ترین تیپ شخصیتی  ESTJبوده

تصمیمات و قضاوتهای خود را بر اساس منطق قرار

است و مشابه نتایج  ESFJ، Silbermanهم تیپ

میدهند و افراد قضاوتی ( )Jدر این رشته و دانشکده در

شخصیتی شایع بوده است در حالیکه این تیپ شخصیتی در

حال تحصیل هستند و بر عکس افراد احساسی ( )Fکه

مطالعهی حاضر  ٪3از دانشجویان را شامل میشود)2(.

تصمیمات خود را بر پایهی احساساتشان میگیرند و افراد

مطالعهی دیگری توسط  Jesseeدر سال  2006در ایاالت

ادراکی ( )Pکمتر در این رشته حضور دارند و به طور کلی

متحده آمریکا نشان داد که در بین دانشجویان سال اول و

درون گرایی ( )Iو برون گرایی ( )Eو همینطور حسی (،)S

دوم دندانپزشکی  ISFJ، ESFJ، ESTJ، ISTJشایع

یعنی افرادی که اطالعات خود را از طریق حواس پنجگانه

ترین تیپهای شخصیتی است که تقریباً مشابه نتایج

دریافت میکنند ،و شهودی (، )Nیعنی افرادی که بیشتر از

مطالعهی حاضر میباشد)14(.

حس ششم خود استفاده میکنند ،بودن برای حضور در این

 Shengjunدر سال  2006در چین نشان داد که شایعترین

رشته تفاوتی ایجاد نمیکند.

تیپهای شخصیتی  ESTJ، ISTJو  ISTPاست که

مطالعهای که میزان رضایت تحصیلی و تیپهای شخصیتی

تقریباً مشابه نتایج مطالعهی حاضر است؛ اما نکته قابل توجه

را در دانشجویان دندانپزشکی برسی کرده باشد یافت نشد.

این مطلب است که تیپ شخصیتی  ISFPدر مطالعهی وی

با توجه به مطالعات اخیر در حوزهی روانشناسی ،تیپ

 ٪ 10,7از دانشجویان را شامل میشد اما در مطالعهی حاضر

شخصیتی از جمله فاکتورهایی است که میتواند در عالیق

این تیپ شخصیتی در بین دانشجویان وجود نداشت)15(.

و تواناییهای شغلی افراد تاثیر بگذارد .ما در این مطالعه به

متفاوتترین نتایج را  Dalanonدر سال  2018در بین

بررسی ارتباط میان تیپ شخصیتی و رضایت تحصیلی

دانشجویان دندانپزشکی فلیپینی گزارش کردند که در نتایج

پرداختیم .یافتهی کلیدی این مطالعه به ما نشان داد که برخی

وی  ESFP، ENFP، INFPو  ENTPشایعترین

از تیپهای شخصیتی تمایل و توانایی بیشتری نسبت به

تیپهای شخصیتی بودند که تیپهای  ENFP، INFPو

برخی دیگر از تیپهای شخصیتی برای ورود به این رشته

 ESFPدر بین دانشجویان مطالعهی حاضر اصال وجود

دارند.

ندارد و تیپ  ENTPدر  ٪5,9از دانشجویان دندانپزشکی

در مطالعهی حاضر بیشترین رضایت تحصیلی مربوط به

زاهدان یافت شد .که علت آن ممکن است تفاوت های

گروه  INTPاست که فقط دو نفر ( 1,5درصد) از
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دانشجویان را شامل میشود پس از آن بیشترین رضایت

طور معناداری بیشتر از پسران که در سطح کم قرار داشتند

تحصیلی  ESTJمیباشد که هم در مطالعه حاضر و هم در

بود که ممکن است به دلیل توانایی بهتر دختران در برقراری

اکثر مطالعات صورت گرفته شایعترین تیپ شخصیتی در

ارتباط با اساتید باشد و با توجه به اینکه درصد بیشتری از

بین دانشجویان دندانپزشکی است و به نظر میرسد

اساتید دانشکده دندانپزشکی زاهدان زن هستند ممکن است

مناسبترین تیپ شخصیتی برای رشتهی دندانپزشکی میباشد

این رضایت به درک متقابل اساتید و دانشجویان دختر از

و کمترین رضایت تحصیلی در گروه  ESTPاست که

لحاظ روحی و عاطفی ارتباط داشته باشد که البته نیازمند

کمترین تیپ شخصیتی در مطالعهی حاضر میباشد و به نظر

بررسی است.

میرسد در بین تیپهای شخصیتی موجود در بین

میانگین نمرهی رضایت از همکالسی در هر دو

دانشجویان دندانپزشکی زاهدان نامناسبترین تیپ

جنس در سطح متوسط بود و تفاوت معناداری میان آنها

شخصیتی برای این رشته میباشد.

مشاهده نشد میانگین نمرهی رضایت از ارتقا و پیشرفت در

در مطالعهی حاضر میزان رضایت تحصیلی در

محل تحصیل (دانشکدهی دندانپزشکی دانشگاه علوم

دختران به طور معنیداری بیشتر از پسران میباشد که

پزشکی زاهدان) در هر دو جنس کم بوده و تفاوت

احتمال آن میتواند تطابق پذیری بیشتر دختران با شرایط

معناداری نداشتند

موجود باشد.

میانگین نمرهی رضایت از ارزیابی پیشرفت

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در میانگین

تحصیلی در هر دو جنس در سطح متوسط و فاقد تفاوتی

نمرهی رضایت از همکالسیها ،رضایت از ارتقا و پیشرفت

معنادار بود .میانگین نمرهی رضایت از محیط تحصیل در هر

تحصیلی در محل تحصیل ،رضایت از ارزیابی پیشرفت

دو جنس در سطح متوسط و فاقد تفاوت معنادار بود .با

تحصیلی و محیط تحصیل میان دانشجویان دختر و پسر

توجه به اینکه مطالعهای که رضایت تحصیلی را در

تفاوت معناداری مشاهده نشد اما میانگین نمرهی رضایت از

دانشجویان دندانپزشکی بررسی کرده باشد یافت نشد امکان

رشتهی تحصیلی ،رضایت از اساتید و رضایت کلی تحصیلی

مقایسه نتایج وجود ندارد.

در دانشجویان دختر به طور معناداری بیشتر از پسرها بود که

برخی از تیپ های شخصیتی از جملهESTJ, :

میتواند بیانگر تطابق بیشتر روحی و شخصیتی دختران با

 ISTJ , ENTJ, INTJفراوانی بیشتری در رشته

رشتهی دندانپزشکی و همینطور برخورد بهتر اساتید با آنها

دندانپزشکی در زاهدان دارند .با توجه به اینکه پذیرش

باشد .به صورت جزئیتر اگر رضایت را در ابعاد مختلف

دانشجوها در این رشته از طریق کنکور کتبی میباشد و نه بر

آن در پنج سطح (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

اساس مصاحبه یا بررسی استعداد افراد ممکن است فراوانی

تعریف کنیم ،میانگین نمرهی رضایت از رشتهی تحصیلی

بیشتر این تیپهای شخصیتی به علت ،قابلیت بیشتر آنها در

(دندانپزشکی) در هر دو جنس زیاد اما در دختران به طور

مقابله با استرسهای ناشی از رقابتهای تحصیلی باشد.

معناداری بیشتر بود که این امر نشان دهندهی عالقه و

اگر چه افراد با تیپ شخصیتی ISTJ .بیشترین

رضایت باالی هر دو جنس به این رشته است .میانگین

فراوانی و در عین حال بیشترین رضایت تحصیلی را دارد اما

نمرهی رضایت از اساتید در دختران در سطح متوسط و به

از آنجا که رضایت تحصیلی دربرگیرندهی فاکتورهای
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متعددی است ،نمیتوان این رضایت را فقط به تیپ
شخصیتی نسبت داد.
تقدير و تشكر:
مقاله حاضر منتج از پایان نامه دانشجویی که با
شماره  2951ثبت شده است ،می باشد .بدینوسیله از معاونت
پژوهشی دانشکده دندان پزشکی زاهدان ،به دلیل حمایت
مالی جهت اجرای پژوهش تقدیر و تشکر می نمائیم.
تضاد و منافع :در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد
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