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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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که تحقق  ردیگ یرا در بر م یدندانپزشک انیدانشجو یزندگ یاز جنبه ها یعیوس فیط یلیتحص تیرضا قدمه:م

 نیاز ا یکیباشد.  رگذاریاموزش تأث تیفیسطح ک یآموزش و ارتقا ندیتواند بر بهبود فرایها مهمه جنبه ای یبرخ

 نیدر ا زیباشد. ما ن یدندانپزشک انیودانشج یلیتحص تیساز رضا نهیاست که ممکن است زم یتیشخص پیت ها،جنب

 .میشهر زاهدان پرداخت یدندانپزشک انیدانشجو یلیتحص تیبا رضا یتیشخص پیارتباط ت یمطالعه به بررس

در دانشگاه  لیغول به تحصمش وستهیپ یدندانپزشک یدانشجو 135 ،یلیتحل-یفیتوص یمطالعه نیدر ا روش كار:

 یپرسشنامه ان،یدانشجو یا نهیشرکت نمودند. پرسشنامه شامل اطالعات زم یزاهدان به صورت حضور یعلوم پزشک

قرار گرفت.  انیدانشجو اریبود که از در اخت MBTI یتیشخص یهاپیت یو پرسشنامه JDI یلیتحص تیرضا

 یرهایدر سطوح مختلف متغ SPSS.22توسط نرم افزار  یلیتحص تیو رضا یتیشخص یهاپیت ینمره نیانگیم

 .شد سهیمقا یانهیزم

 تیرضا زانیبودند. م ESTJ, ISTJ, ENTJ, INTJ یتیشخص یهاپیت نیترعیحاضر شا یدر مطالعه نتايج:

 ترشیدختران ب تیرضا یداریو به طور معن 95/164پسر  انیو در دانشجو 09/179دختر  انیدر دانشجو یلیتحص یکل

 (.P=0.007از پسران بود )

، ENTP, ESTJ, ISTJ, ISTP, ENFJ یتیشخص یهاپیرسد دندانپزشکان با تیبه نظر م گيري:نتيجه

را داشته باشند  دیآیبه وجود م یدندانپزشک یکه روزانه در رشته ییهاو مقابله با استرس یریادگیدر  یشتریب تیقابل

 .تجربه کنندرا  یشتریب یلیتحص تیرضا جهیو در نت

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Arbabi Kalati F, Rabiei H, Association between academic satisfaction and personality types in dentistry students of Zahedan 

University of Medical Sciences in 2021. Horizon of Medical Education Development. 2022;13(1):47-58 
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 مقدمه

 تیهو یریدر شکل گ یاز عناصر اصل یکی تیشخص

 ای یژگیو کیبه  تی( اصطالح شخص1است.) یاحرفه

را  طیبا محگردد که تطابق آنها یشخص برم کیاز  یتیفیک

 (2کند.)یم نییتع

Myers-Briای MBTI شاخص ggs  Type I ndi cat or 

سال  30محبوب بوده و در  اریبس تیشخص یابیدر ارز

 (3مورد استفاده قرار گرفته است.) یاگذشته به طور گسترده

افراد مختلف  یروانشناخت حاتیترج یابیارز یابزار برا نیا

ند نقاط قوت و ک یرود که به آنها کمک میبه کار م

 یخود را برا یهایها و خوشبخت، عالقهحاتیترج

با الهام از کار  MBTIدهند.  صیدرست تشخ یریگمیتصم

 یهاهی، که نظرونگی، کارل گاستا یسیروانپزشک سوئ

کند یم فیکرده و توص شنهادیرا پ یشناسروان یهاپیت

درک  یمردم چگونه ذاتا متفاوت هستند، چه از نظر چگونگ

 (4.)یریگمیدر گرفتن اطالعات و چه در تصمو 

MBTI هیتوص اریبس یشغل شرفتیو پ ی، رهبرتیریمد یبرا 

استفاده از آن از آموزش گرفته تا مشاوره  رایشود؛ زیم

، حل مسئله تا یتا توسعه شخص ی، خودآگاهیشغل

گسترده  اریبس گریروابط و موارد د تیری، مدیریگمیتصم

 (4است.)

و به دنبال  تیفیو ک تیکم یلیحصرشته ت انتخاب

دهد؛ از یقرار م ریفرد را تحت تاث یآن شغل؛ کل زندگ

هر فرد  یبرا یزندگ یهامیتصم نیتراز مهم یکیرو  نیهم

 (5, 4است.)

 یتواند بر کل زندگیکه م یگرید عامل

 یلیتحص ترضایو سرنوشت آنها اثر بگذار انیدانشجو

 (6است. )

کرده و  تیقورا ت یلیتحص تیرضا مثبت ارزش تقایتحق

 یریادگی ندیکننده در فرا لیرا به عنوان عامل تسه ریمتغ نیا

به  ندهیدر آ شغلی عملکرد وباالتر  یهاهیدر پا التتحصی

از عوامل  یکی لیاز تحص تیرضا (7آورند.)یشمار م

 یلیو شکست تحص شرفتیاست که منجر به پ یدرون

قرار  زیشکست نو  تیموفق نیا ریدانشجو و تحت تاث

 (6.)ردیگیم

از تجارب  انیشامل ادراک دانشجو لیاز تحص تیرضا

مطالعه و  یالزم برا طشرای، یآموزش هایبرنامه، یریادگی

تحمل استرس  ییتوانا استاد و ییرفتار و راهنما نیهمچن

 تیفیک یریگاندازه یهاشاخص از یکیاست که به عنوان 

 یایشود و گویه مشناخت انیو آموزش دانشجو یریادگی

و آموزش  یریادگیبه  انیعالقه دانشجو وتوجه  زانیم

از  یکیبه عنوان  لیاز تحص تیرضا نیبنابرا( 8, 6است.)

و از  یاز زندگ یکل تیرضا جادیدر ا یاساس یهامؤلفه

در  یرسد نقش مهمیکه به نظر م یعاطف یهاریجمله متغ

 (6.)است مطرح کندیم فایا یلیتحص شرفتیپ

 ریاست که تحت تاث یاز عوامل یکی یاز زندگ تیرضا

و شکست  تیو موفق لیاز تحص انیدانشجو تیرضا

از  یاریبس دگاهید از (6.)ردیگیقرار م انیدانشجو یلیتحص

و انتظارات فرد  ذهنی عملکرد تابع ترضای، صاحب نظران

تواند بر یم انیدانشجو یتیشخص پیت جهینت در (8است.)

 اثر داشته باشد.آنها  یلیتحص تیرضا

کارکنان از  تیدر مورد رضا یامطالعات گسترده چند هر

از  انیدانشجو تیکار انجام شده است؛ مطالعه در مورد رضا

است و در تحمل  تیبا اهم یکه موضوع لشانیتحص

 لیدر تحص تموفقی و آوردها دست، لتحصی ادامه، استرس

و به  یلیورود به بازار کار مرتبط با رشته تحص نیو همچن

رد مو، گذاردیم ریآنها تاث یزندگ تیفیک رد یطور کل

از موانع  نهیزم نیغفلت قرار گرفته و مطالعات محدود در ا

 (9, 6مهم مطرح است.) نیتکامل ا یبرا یاصل
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 ارتباط، درس خواندن آنها ییدر توانا انیدانشجو تیشخص

با  کیدر ارتباط نزد یو در دندانپزشک گردی اشخاص با

 ریتاث لیاز تحص تیتواند بر رضا ی( و م2موثر است.) ماریب

 گذار باشد.

 یتخصص یهاهنگام انتخاب رشته یپزشک انیدانشجو

 یاز دو عامل اصل یکیبه عنوان  تیکمتر به فاکتور شخص

 (1کنند.)یانتخاب رشته توجه م یبرا یریگمیدر تصم

آموزان هنگام انتخاب رشته دانش نیکشور ما در ب در

مانند  یو فرهنگ یشغل یاقتصاد یبه فاکتورها یلیتحص

 اتیها از جمله خصوصجنبه ریاز سا شتریب یوجهه اجتماع

هم  انیدانشجو رشیشود. در پذیتوجه م یتیشخص

I یهوش بیمثل حافظه و ضر یذهن یهااریمع Q از  شتریب

 دهیتوجه قرار گرفته و سنج مورد یتیشخص اتیخصوص

 یهاپیدر خصوص ت یاعهمطال نکهای به توجه با ،شودیم

 یدندانپزشک انیدانشجو یلیتحص تیو رضا یتیشخص

 یبه بررس رو مطالعه حاضر نیصورت نگرفته است؛ از هم

در  یتیشخص یهاپیو ت یلیتحص تیارتباط رضا

 انزاهد یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک انیدانشجو

 انیمتول یرو شیپ یاتازه دگاهیتواند دیپردازد و میم

 د.قرار ده یرشته دندانپزشک انیدانشجو رشیپذ

 روش كار

 تهیکم دییپس از تا 1399در سال  یمطالعه مقطع نیا

زاهدان در دانشکده  یاخالق دانشگاه علوم پزشک

 دانشگاه انجام شده است. نیا یدندانپزشک

 یدندانپزشک انینفر از دانشجو 135مطالعه  نیا در

رشته  نیم در اکه حداقل دو تر لیدر حال تحص وستهیپ

 کرده باشند به صورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند. لیتحص

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

 تیرضا یکل ینمره نیب r=0,280 یهمبستگ بیضر

بر طبق  یدندانپزشک انیدانشجو یتیشخص پیو ت یلیتحص

 Power Sampleدر نرم افزار ری( و فرمول ز10رفرنس )

Size میدار. 

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 
 یمطالعه مورد بررس نیدندانپزشک در ا 98حداقل  یستی

 دندانپزشک را 135 نانیگرفت که ما جهت اطم یقرار م

 .میقرار داد یمورد بررس

که از  یانیدانشجو ای وستهیناپ انیمطالعه دانشجو نیا در

اند وارد مطالعه نشده رشیپذ یکنکور سراسر قیطر

 پیاز پرسشنامه ت یتیشخص یهاپیت نییتع جهت.دندینگرد

 Myers-Briggs Type Indicatorیتیشخص

(MBTI) یانهیسوال دو گز 87که شامل دیاستفاده گرد 

را  یتیشخص یست که دو حالت مختلف از چهار جنبها

 یعقوبیآن در مطالعه باقر  ییایو پا ییکنند. روایم سهیمقا

ابزار نوع  نیا در شده است. دیی( تا11) 1386در سال 

شود که یم انیب یحرف 4اصطالح  کیهر فرد با  یتیشخص

 کی یگردد. برایکدام در پشت فرم ارائه م هر فیتوص

 MBTIهر فرد آزمون  یتیشخص شیه از آراساد فیتوص

ابزار به طور عمده از انتخاب  نیانتخاب مناسب است. ا کی

چهار بعد  وکند یم و غلط استفاده حیموارد صح یاجبار

(، I) گرا درون،( Eافراد را به صورت برونگرا ) یدوگانگ

( و F) احساسی، (T(، تفکر )N) شهودی ،(S) یاحساس

از چهار  یبیو ترک یبند( طبقهPدرک ) ای( Jقضاوت )

 جهیکند. در نتیفرد را مشخص م تشخصی نوع ،حیترج

. ردیگیم یحالت ممکن جا 16از  یکیهر فرد در  تیشخص

 ،یرفتار التیمجموعه خاص از تما کی، یتیشخص پیهر ت

 یهاو سبک وهیها و شیرگی جهت ،نگرش در تفاوت

 (3کند.)یم فیرا توص یریگمیتصم



 1399زاهدان در سال  یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک انیدر دانشجو یتیشخص یها پیو ت یلیتحص تیرضا یهمراه یبررس     
  

 
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1401، بهار 1، شماره13دوره  ،یق توسعه آموزش علوم پزشکمجلة اف

 Jobاز پرسشنامه  یلیتحص تیرضا یبایارز جهت

Dimension Inventory (JDI)  مورد استفاده قرار

شش  ینهیسوال در زم 59گرفت که در مجموع شامل 

 ،داساتی ،لیدانشجو )تحص یمختلف از زندگ یجنبه

 ،لیدر محل تحص یلیتحص شرفتپی و ارتقا ،هاهمکالسی

که بر  باشدیل( میتحص طیو مح یلیتحص شرفتیپ یابارزی

دو احساس کامال خوب و  نیب یازیامت 5 یاسیاساس مق

 ازیاند. حداقل امتشده یبندبد نسبت به آن مورد درجه کامالً

آن در مطالعه  ییایو پا ییروا باشد.یم 295و حداکثر  59

 دیی( تا12) 1393زاده و معصومه محترم در سال جعفر ترک

 شده است.

شدند.  لیو تحل هیجزت SPSS 22ها در نرم افزار داده

شامل جداول و  یفیها از آمار توصداده فیجهت توص

ها و یآماری، فراوان یو نمودارها یفراوان ینمودارها

 .درصدها استفاده شد

 نتايج:

 یدندانپزشک یدانشجو 220مطالعه در مجموع  نیدر ا

 تینها در زاهدان شرکت کردند. یدانشگاه علوم پزشک

و  یلیتحص تیمربوط به رضا یهانفر پرسشنامه 135

دادند  لیرا به طور کامل پر کرده و تحو یتیشخص یهاپیت

آنها به صورت  یلیتحص تیرضا یو نمره یتیشخص پیو ت

 .دیگرد نییکور شده تع

 شرکت کننده پسر و انینفر( از دانشجو 62درصد ) 9/45

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

تا  0ه دامنال )س 23/23 ± 75/1 زین انیانشجود یسن نیانگیم/

 سال( بود. 29

مختلف را آن  یاطهیو ح یلیتحص تیرضا زانیم 1جدول 

دهد همانطور که یدختر و پسر نشان م انیانشجود نیرا در ب

( P=0.007)یلیتحص یکل تیرضا زانیشود میمشاهده م

( و استاد P=0.007) یلیرشته تحص یهاطهیو ح

(P=0.001در ) از پسران  شتریب یداریدختران به طور معن

 است.

 دختر و پسر انیدانشجو نیمختلف آن در ب یهاطهیو ح یکل یلیتحص تیرضا زانیم سهیمقا :1جدول 

 p-value انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت رضايت

 کلی تحصیلی
 90/35 95/164 62 پسر

007/0 
 48/23 09/179 73 دختر

 رشته
 05/10 32/43 62 پسر

001/0 
 02/7 19/48 73 دختر

 استاد
 74/8 12/31 62 پسر

000/0 
 13/6 94/36 73 دختر

 همکالسی
 50/10 66/33 62 پسر

841/0 
 82/9 01/34 73 دختر

 ارتقا و پیشرفت
 15/7 25/17 62 پسر

210/0 
 65/4 54/18 73 دختر

 آزمون
 30/7 32/21 62 پسر

567/0 
 25/5 94/21 73 دختر

 محیط تحصیل
 42/6 09/18 62 پسر

126/0 
 34/5 65/19 73 دختر



 و همکاران     اربابی کالتی فاطمه
  

 

                                                                                                                                                                                               

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1401، بهار 1، شماره13دوره  ،یمجلة افق توسعه آموزش علوم پزشک

 

 نیدر ب یتیمختلف شخص یهاپیت یفراوان 2 جدول

دهد همانطور یرا نشان م تیجنس کیو به تفک انیدانشجو

،  ESTJ،ISTJ یتیشخص یهاپیشود تیکه مشاهده م

ENTJ  وINTJ پیو ت یفراوان نیشتریب ESTP  و

INTP یتیشخص یها پیرا دارند و ت یفراوان نیکمتر 

ISFP ، ESFP، INFP، ENFPمورد  ینمونه رد

 نشدند. افتیمطالعه 

 یدندانپزشک انیدر دانشجو تیبر اساس جنس یتیشخص یهاپیت یفراوان :2جدول

 درصد تعداد کل جنسیت تیپ شخصیتی

 دختر پسر

ISTJ 4 20 24 8/17 

ESTJ 18 12 30 2/22 

INTJ 10 7 17 6/12 

ENTJ 10 10 20 8/14 

ISTP 4 6 10 4/7 

ESTP 2 0 2 5/1 

INTP 2 0 2 5/1 

ENTP 4 4 8 9/5 

ISFJ 2 4 6 4/4 

ESFJ 0 4 4 0/3 

INFJ 2 2 4 0/3 

ENFJ 4 4 8 9/5 

 100 135 73 62 کل

 

مختلف  یهاطهیو ح یکل یلیتحص تیرضا زانیم 3 جدول

 نیشتریدهد. بیان مرا نش یتیشخص یهاپیآن بر اساس ت

در  تیرضا نیو کمتر ENTP یتیشخص پیدر ت تیرضا

 نیرا در ب وعیش نیباشد.که کمتریم ESTPیتیشخص پیت

 طهیدر ح ENTP یتیشخص پیت نیدارد. همچن انیدانشجو

 شرفتیو پ ی،هم کالس دیسات، ا یلیرشته تحص یها

 را دارند تیرضا نیشتریب یلیتحص
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 یتیشخص یهاپیمختلف آن بر اساس ت یهاطهیو ح یکل یلیتحص تیرضا زانیم :3جدول 
تیپ 

 شخصیتی

رضايت کلی 

 تحصیلی

(59-177-

295) 

رشته  رضايت از

 تحصیلی

(12-36-60) 

 رضايت از

 اساتید

(13-39-

65) 

رضايت از  

 همکالسی

(12-36-60) 

رضايت از پیشرفت 

 و ارتقا

(7-21-35) 

رضايت از 

 هاارزيابی

(8-24-40) 

محیط  رضايت از

 تحصیل

(7-21-35) 

ISTJ 88/25   
16/179 

93/9   12/45 00/7   
41/37 

 91/8   
87/36 

24/6   58/18 68/6   
37/22 

79/5   79/18 

ESTJ 13/35   
10/184 

22/9   93/45 59/8   
10/35 

 04/11   
10/38 

04/7   76/19 21/6   
86/23 

04/6   23/21 

INTJ 41/19   
64/157 

13/7   70/41 61/6   
70/33 

 67/10   
52/28 

74/4   35/16 82/5   
17/22 

18/3   17/15 

ENTJ 67/24   
20/167 

35/7   20/48 11/7   
90/31 

 55/6   
50/31 

68/4   55/16 76/5   
75/21 

36/5   60/18 

ISTP 95/34   
60/173 

00/8   00/44 97/6   
30/32 

 68/5   
40/37 

05/5   40/17 54/7   
00/23 

39/6   50/19 

ESTP 74/24   
50/84 

94/9   50/20 70/0   
50/14 

 24/4   
00/17 

12/2   50/8 94/4   
50/11 

77/7   50/12 

INTP 53/3   
50/167 

00/0   00/46 00/0   
00/24 

 94/4   
50/44 

70/0   50/12 00/0   
00/14 

70/0   50/26 

ENTP 77/40   
37/195 

01/6   12/54 4/11   
87/39 

 57/13   
75/35 

92/4   25/24 30/7   
25/19 

10/6   12/22 

ISFJ 71/9   
50/154 

07/2   50/43 07/2   
50/33 

 73/2   
66/28 

28.66 

2.73 

87/2   33/15 

15.33 2.87 

54/1   
00/20 

20.00 

1.54 

56/3   50/10 

10.50 3.56 

ESFJ 29/1   
50/164 

50/5   25/50 62/2   
75/32 

 54/11   
00/23 

00/0   00/19 30/2   
00/17 

95/6   50/22 

INFJ 01/15   
00/159 

92/6   00/45 61/4   
00/34 

 77/5   
00/28 

23/9   00/19 61/4   
00/24 

30/2   00/19 

ENFJ 55/7   
75/173 

43/2   75/52 97/7   
75/34 

 01/8   
50/33 

05/3   25/15 10/4   
50/17 

00/2   00/20 

 

 و نتيجه گيري ثبح

 نیترعیدهد که شایحاضر نشان م یمطالعه جینتا

 پیبه ترت یدندانپزشک انیدانشجو نیدر ب یتیشخص یهاپیت

ESTJ ، ISTJ ،ENTJ ،INTJ مربوط  وعیش نیو کمتر

 یتیشخص پیاست و چهار ت ESTPو  INTP یهاپیبه ت

ISFP ، ESFP، INFP، ENFPانیدانشجو نیدر ب 

 وجود ندارد.

در خصوص  رانیدر ا یاتا به حال مطالعه نکهیرغم ا یعل

 یدندانپزشک انیدانشجو نیمختلف در ب یتیشخص یهاپیت

کشورها  ریمطالعه در سا نیصورت نگرفته است؛ اما چند

 انجام شده است.

انجام  Silbermanتوسط  1982مطالعه در سال نیاول

و  ESFJ یتیشخص یهاپیت نیترعیگرفت نشان داد شا

ESTJ وعیش نیاست و کمتر INTP ، INFP وENTP 
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 پیت نیترعیشا ESTJحاضر  یاست که مانند مطالعه

 وعیش نیکه کمتر INTP یتیشخص پیاست و ت یتیشخص

 نیکمتر زیداشت در مطالعه حاضر ن یو یرا در مطالعه

 نیکه کمتر زین INFP یتیخصش پیرا دارند و ت وعیش

 انیدانشجو نیداشت در ب یو یرا در مطالعه وعیش

 (13زاهدان وجود ندارد.) یدندانپزشک

Morris  نیشتریدر انگلستان نشان داد که ب 2000در سال 

 زیمطالعه ن نیباشد. در ا یم ESFJو  ESTJ یتیشخص پیت

بوده  ESTJ یتیشخص پیت نیتر عیحاضر شا یمانند مطالعه

 پیهم تSilberman ، ESFJ جیاست و مشابه نتا

در  یتیشخص پیت نیا کهیبوده است در حال عیشا یتیشخص

 (2شود.)یرا شامل م اندانشجوی از ٪3حاضر  یمطالعه

 االتیدر ا 2006در سال  Jesseeتوسط  یگرید یمطالعه

سال اول و  انیدانشجو نینشان داد که در ب کایمتحده آمر

 عیشاISTJ ، ESTJ، ESFJ، ISFJ یدوم دندانپزشک

 جیمشابه نتا باًیاست که تقر یتیشخص یهاپیت نیتر

 (14باشد.)یحاضر م یمطالعه

Shengjun  نیترعینشان داد که شا نیدر چ 2006در سال 

است که  ISTPو ISTJ ، ESTJ یتیشخص یهاپیت

حاضر است؛ اما نکته قابل توجه  یمطالعه جیمشابه نتا باًیتقر

 یو یدر مطالعه ISFP یتیشخص پیب است که تمطل نیا

حاضر  یشد اما در مطالعهیرا شامل م اندانشجوی از ٪ 10,7

 (15وجود نداشت.) انیدانشجو نیدر ب یتیشخص پیت نیا

 نیدر ب 2018در سال  Dalanonرا  جینتا نیترمتفاوت

 جیگزارش کردند که در نتا ینیپیفل یدندانپزشک انیدانشجو

 نیترعیشا ENTPو INFP ، ENFP، ESFP یو

و INFP ، ENFP یهاپیبودند که ت یتیشخص یهاپیت

ESFP حاضر اصال وجود  یمطالعه انیدانشجو نیدر ب

 یدندانپزشک اندانشجوی از ٪5,9در  ENTP پیندارد و ت

 یها شد. که علت آن ممکن است تفاوت افتیزاهدان 

اوت متف طیشرا ایدانشجو  رشیمتفاوت پذ طی، شرایفرهنگ

 (16باشد.) یکار

 ,ISTJ, ESTJ, INTJ) یتیشخص یهاپیت یبرخ

ENTJدانشگاه علوم  یدندانپزشک انیدانشجو انی( در م

 یتیشخص یهاپیاز ت یترند و برخعیزاهدان شا یپزشک

(ISFP, ESFP, INFP, ENFPدر ب )انیدانشجو نی 

شوند ینم افتیزاهدان  یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک

( که T)یافراد با تفکر منطق دهد اکثراًیکه نشان م

خود را بر اساس منطق قرار  یهاو قضاوت ماتیتصم

رشته و دانشکده در  نی( در اJ) یدهند و افراد قضاوتیم

( که F) یهستند و بر عکس افراد احساس لیحال تحص

و افراد  رندیگیاحساساتشان م یهیخود را بر پا ماتیتصم

 یو به طور کل درشته حضور دارن نی( کمتر در اP) یادراک

 ،(S) یحس نطوری( و همE) یی( و برون گراI) ییدرون گرا

حواس پنجگانه  قیکه اطالعات خود را از طر یافراد یعنی

از  شتریکه ب یافراد یعنی،( N) شهودی و ،کنندیم افتیدر

 نیحضور در ا برای بودن ،کنندیحس ششم خود استفاده م

 کند.ینم جادیا یرشته تفاوت

 یتیشخص یهاپیو ت یلیتحص تیرضا زانیکه م یامطالعه

 نشد. افتیکرده باشد  یبرس یدندانپزشک انیرا در دانشجو

 پتی ،یروانشناس یدر حوزه ریتوجه به مطالعات اخ با

 قیتواند در عالیاست که م ییاز جمله فاکتورها یتیشخص

مطالعه به  نیبگذارد. ما در ا ریافراد تاث یشغل یهاییو توانا

 یلیتحص تیو رضا یتیشخص پیت انیارتباط م یبررس

 یمطالعه به ما نشان داد که برخ نیا یدیکل یافتهی. میپرداخت

نسبت به  یشتریب ییو توانا لیتما یتیشخص یهاپیاز ت

رشته  نیورود به ا یبرا یتیشخص یهاپیاز ت گرید یبرخ

 دارند.

مربوط به  یلیتحص تیرضا نیشتریحاضر ب یمطالعه در

درصد( از  1,5است که فقط دو نفر ) INTPگروه 
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 تیرضا نیشتریشود پس از آن بیرا شامل م انیدانشجو

باشد که هم در مطالعه حاضر و هم در یم ESTJ یلیتحص

در  یتیشخص پیت نیترعیاکثر مطالعات صورت گرفته شا

رسد یاست و به نظر م یشکدندانپز انیدانشجو نیب

باشد یم یدندانپزشک یرشته یبرا یتیشخص پیت نیمناسبتر

است که  ESTPدر گروه  یلیتحص تیرضا نیو کمتر

اشد و به نظر بیحاضر م یدر مطالعه یتیشخص پیت نیکمتر

 نیموجود در ب یتیشخص یهاپیت نیرسد در بیم

پ یت نیترزاهدان نامناسب یدندانپزشک انیدانشجو

 باشد.یرشته م نیا یبرا یتیشخص

در  یلیتحص تیرضا زانیحاضر م یعهمطال در

باشد که یاز پسران م شتریب یداریدختران به طور معن

 طیدختران با شرا شتریب یریتواند تطابق پذیاحتمال آن م

 موجود باشد.

 نیانگیمطالعه نشان داد در م نیحاصل از ا جینتا

 شرفتیاز ارتقا و پ ترضای ،هایاز همکالس تیرضا ینمره

 شرفتیپ یابیاز ارز ترضای ،لیل تحصدر مح یلیتحص

دختر و پسر  انیدانشجو انیم لیتحص طیو مح یلیتحص

از  تیرضا ینمره نیانگیمشاهده نشد اما م یتفاوت معنادار

 یلیتحص یکل تیو رضا دیاز اسات ترضای ،یلیتحص یرشته

از پسرها بود که  شتریب یدختر به طور معنادار انیدر دانشجو

دختران با  یتیو شخص یروح شتریطابق بت انگریتواند بیم

با آنها  دیبرخورد بهتر اسات نطوریو هم یدندانپزشک یرشته

را در ابعاد مختلف  تیتر اگر رضایباشد. به صورت جزئ

( ادیز یلخی ،ادزی ،متوسط ،کم ،کم یلیآن در پنج سطح )خ

 یلیتحص یاز رشته تیرضا ینمره نیانگمی ،میکن فیتعر

اما در دختران به طور  ادیر هر دو جنس ز( دی)دندانپزشک

عالقه و  یامر نشان دهنده نیبود که ا شتریب یمعنادار

 نیانگیرشته است. م نیهر دو جنس به ا یباال تیرضا

در دختران در سطح متوسط و به  دیاز اسات تیرضا ینمره

از پسران که در سطح کم قرار داشتند  شتریب یطور معنادار

 یبهتر دختران در برقرار ییتوانا لیبه دلبود که ممکن است 

از  یشتریدرصد ب نکهیباشد و با توجه به ا دیارتباط با اسات

زاهدان زن هستند ممکن است  یدانشکده دندانپزشک دیاسات

دختر از  انیو دانشجو دیبه درک متقابل اسات تیرضا نیا

 ازمندیارتباط داشته باشد که البته ن یو عاطف یلحاظ روح

 است. یبررس

در هر دو  یاز همکالس تیرضا ینمره نیانگیم

آنها  انیم یجنس در سطح متوسط بود و تفاوت معنادار

در  شرفتیاز ارتقا و پ تیرضا ینمره نیانگیمشاهده نشد م

دانشگاه علوم  یدندانپزشک ی)دانشکده لیمحل تحص

زاهدان( در هر دو جنس کم بوده و تفاوت  یپزشک

 نداشتند یمعنادار

 شرفتیپ یابیاز ارز تیرضا ینمره نیگانیم

 یدر هر دو جنس در سطح متوسط و فاقد تفاوت یلیتحص

در هر  لیتحص طیاز مح تیرضا ینمره نیانگیمعنادار بود. م

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

را در  یلیتحص تیکه رضا یامطالعه نکهیتوجه به ا

نشد امکان  افتیکرده باشد  یبررس یدندانپزشک انیانشجود

 دارد.نوجود  جینتا سهیمقا

 ,ESTJاز جمله: یتیشخص یها پیاز ت یبرخ

ISTJ , ENTJ, INTJ در رشته  یشتریب یفراوان

 رشیپذ نکهیتوجه به ا با در زاهدان دارند. یدندانپزشک

باشد و نه بر یم یکنکور کتب قیرشته از طر نیدانشجوها در ا

 یاستعداد افراد ممکن است فراوان یبررس ایاساس مصاحبه 

آنها در  شتریب تیبه علت، قابل یتیشخص یهاپیت نیا شتریب

 باشد. یلیتحص یهااز رقابت یناش یهامقابله با استرس

 نیشتریب ISTJ. یتیشخص پیاگر چه افراد با ت

را دارد اما  یلیتحص تیرضا نیشتریحال ب نیو در ع یفراوان

 یفاکتورها یرندهیدربرگ یلیتحص تیاز آنجا که رضا
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 پیرا فقط به ت تیرضا نیتوان ایاست، نم یمتعدد

 نسبت داد. یتیشخص

 برتر  قیدق جیبه نتا یابیاست جهت دست بهتر

 تقدير و تشكر:

مقاله حاضر منتج از پایان نامه دانشجویی که با 

نت ثبت شده است، می باشد. بدینوسیله از معاو 2951شماره 

پژوهشی دانشکده دندان پزشکی زاهدان، به دلیل حمایت 

 .مالی جهت اجرای پژوهش تقدیر و تشکر می نمائیم

 در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد تضاد و منافع:
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