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Abstract 

Introduction: Academic failure is a multifaceted common problem in the educational system, 

which imposes costs and causes frustration, lowering morale and resulting in negative social 

behaviors in students. Regarding the importance of identifying the academic failure factors, and 

controversial results of the existing researches in various regions, this study was conducted to 

determine the rate of academic failure and its related factors from the perspectives of nursing 

students of Kermanshah School of Nursing and Midwifery in 2011-2012. 

Methods: In a descriptive-analytical study, among 359 nursing students, 33 were recruited. The 

sampling method was census in the group with academic failure (11 individuals) and systematic 

randomized for the group with academic success (22 individuals). The tool was a researcher-tailored 

valid and reliable questionnaire, which was completed by the participants. Data was analyzed using 

SPSS 16, descriptive and inferential statistics. 

Results: In this study, the rate of academic failure was estimated at 3.06%, considering the total 

number of students (359 individuals) and the number of failed students (11 individuals), 

accordingly. The mean of familial factors was more than educational and individual factors. The 

statistical tests revealed that there was difference between failed and succeeded groups in terms of 

gender (P < 0.001), location of residence (P = 0.013), father’s profession (P = 0.009), planning for 

study (P = 0.024), and attitude to employment in the future (P < 0.001). 

Conclusions: The findings showed negative effects of the following items on academic failure in 

nursing students: familial problems, male gender, living in the campus, lack of study planning, and 

negative attitude to employment in the future. Therefore, it is recommended to identify students at 

risk and provide them with counseling assistance. 
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مقدمه

ضرورت جهت کاهش  کیرا به عنوان  لیها و جوامع مختلف تحصدولت

 د،داننیهمه م یبرا یداریصلح و پا ،یسطح برابر شیو افزا یفقر جهان

ر به کارآمد و موث یانسان یروین تیو ترب لیتحص فهیمنظور وظ نیو بد

-هیسرما انیکه دانشجو ییمحول شده است، لذا از آنجا یمراکز دانشگاه

 یو سازندگ ینوآور ت،یاز لحاظ خالق یگرانقدر هر کشور ینانسا یها

ت اس تیبا اهم اریو آموزش آنها بس تیتوجه به ترب شوند،یمحسوب م

 کندیعمل م یمانند ماشین ینظام آموزش ،یدر هر سازمان علم .(1)

تظار مورد ان یبراساس کیفیت و ویژگی ها یکه در آن فراگیران بایست

 یبازده مورد انتظار حاصل نشود، افت تحصیل هک یتحول یابند. درصورت

از  یکی یلی. افت تحص(2)شود یو اتالف منابع آموزشی مطرح م

 چکیده

 هیو از دست دادن روح یسرخوردگ نه،یاست که باعث اتالف هز یدر نظام آموزش عیو شا یمشکل چند بعد کی یلیافت تحص مقدمه:

بودن  زیو بحث بر انگ یمشکل آموزش نی. با توجه به ضرورت شناخت عوامل موثر بر اشودیم انیدر دانشجو یاجتماع یمنف یو رفتارها

مل و عوا یلیافت تحص زانیم نییدر مناطق مختلف، مطالعه حاضر با هدف تع یلیتحص تمطالعات موجود در خصوص علل اف جینتا

 انجام شد. 1309-01 یلیاول سال تحص مسالیکرمانشاه در ن ییو ماما یدانشکده پرستار انیدانشجو دگاهیمرتبط با آن از د

 یبرا یریگوارد مطالعه شدند. روش نمونه یپرستار ینفر دانشجو 310 انینفر از م 33 ،یلیتحل یفیمطالعه توص کیدر  روش کار:

منظم بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه روا  ینفر( تصادف 22گروه موفق ) یو برا ینفر( به صورت سرشمار 11) یلیگروه با افت تحص

افزار و نرم یو استنباط یفیتوص یها با استفاده از آزمونها. دادهدیگرد لیپژوهش تکم یهانمونه سطپژوهشگر ساخته بود، که تو یایو پا

SPSS 16 قرار گرفتند. لیو تحل هیمورد تجز 

نفر( داشتند  11) یلیکه افت تحص ی( و تعداد افراد310) انیبا احتساب تعداد کل دانشجو یلیافت تحص زانیم یبررس نیدر ا ها:یافته

نشان داد که  یآمار یبود و آزمونها یو فرد یاز علل آموزش شتریب یلیافت تحص یبرا یثر علل خانوادگبرآورد شد. ا %90/3برابر با 

(، P=  913/9(، محل سکونت )P<  991/9جنس ) یرهای( از لحاظ متغیلی( با ناموفق )با افت تحصیلیگروه موفق )بدون افت تحص

 ( تفاوت معنادار داشتند.P<  991/9) یشغل ندهی(، نگرش به آP = 924/9مطالعه ) یبرا یزی(، برنامه رP=  990/9شغل پدر )

 عدم ،ییدر خوابگاه دانشجو یمذکر بودن، زندگ ،یمشکالت خانوادگ یاز اثرات منف یمطالعه حاک نیا یهاافتهی نتیجه گیری:

دامات الزم اق شودیم هیلذا توصبود،  یپرستار انیدانشجو یلیافت تحص زانیبر م ،یشغل ندهیبه آ یو نگرش منف یدرس یزیربرنامه

 الزم به آنها انجام گردد. یامشاوره یهارنامهمستعد و ارائه ب انیدانشجو ییدرخصوص شناسا

 لیترک تحص ،یآموزش تیوضع ،یپرستار ان،یدانشجو ها:یدواژهکل
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 انیدانشجو انیکه در م شودیمحسوب م یمشکالت هر نظام آموزش

 %12که حدود  دهدیمختلف، وجود دارد و مطالعات نشان م یرشته ها

خود، حداقل  لیتحص یدر ط یعلوم پزشک یدانشگاهها انیاز دانشجو

 ،یلی. در مورد افت تحص(4, 3)شوند  یمشروط م یلیترم تحص کی یبرا

 ،یمشروط رینظ ییارهایارائه شده است که با مع یمتفاوت فیو تعار ریتعاب

 لیاخراج، انصراف، ترک تحص ل،یشدن مدت تحص یتکرار درس، طوالن

و شکست در  یو وجه مشترک همه آنها ناتوان (1)شده است  یبررس

است که شامل جنبه  یرسم التیدوره تحص زیآم تیانجام و اتمام موفق

 .(0)باشد  یم یلیمختلف شکست تحص یها

معضل  کیبلکه به عنوان  یمشکل شخص کینه به عنوان  ،یلیتحص افت

هر چه زودتر کشف شده و عوامل موثر در بروز  یستیبا یاجتماع یاساس

ا، بر ه نهیمسئله عالوه بر اتالف هز نیا رایو رفع گردند؛ ز ییآن شناسا

 و از دست دادن یفرد به بازار کار، سبب سرخوردگ افتنیراه  رتریاثر د

به خانواده ها، جامعه و کشور  زین یدانشجو شده و خسارات فراوان هیروح

 یمنف یممکن است رفتارها یلیافت تحص گر،ید یآورد. از سو یوارد م

به مواد مخدر و الکل، و  ادیترک خانواده، اعت ای لیترک تحص ،یاجتماع

 یتبعات مزبور به حد تی. اهم(7)را به دنبال داشته باشد  یخودکش

اه از دانشگ یکی انیدر دانشجو یعلت خودکش نیاست که مهم تر ادیز

نشان  قاتیتحق جی. نتا(3, 2)بوده است  یلیشکست تحص کایآمر یها

 یاست و برا یمشکل مهم و چند وجه کی یلیکه افت تحص دهدیم

به نقش عوامل متعدد توجه کرد؛ اکثر مطالعات  دیاز آن با یریشگیپ

 یروانشناخت یهایژگیتاکنون بر و یلیتحصافت  رامونیانجام شده پ

کز آموزشگاه متمر ستمیاسـتاد، دانشکده و س اتیو خصوصـ انیدانشجو

 در مجموعـه عوامـل ـدیرا با یلیعلل افت تحصـ کـهیبوده است، درحال

 دانشکده، برنامه ستمیو ارتباطات، س نانیهم نش ،یفـردی و خانوادگ

 نی، همچن(8)کرد  تجوجس دیاسات یو سطح علم یآموزش زییر

مشکل به مشارکت فعاالنه  نیحل ا یباورند که برا نیپژوهشگران برا

. با توجه به (7)است  ازمندیمشاوران و روانشناسان ن د،یاسات ن،یوالد

 تیاز آن از اهم یریشگیلزوم پ ،یلیاز افت تحص یمخاطرات متعدد ناش

که بتواند  اریهوش ینظام آموزش کیبرخوردار است لذا وجود  یفراوان

 یکند ضرور ییو شناسا یدر معرض خطر را غربالگر انیدانشجو

در معرض خطر  انیدانشجو ییرابطه، الزمه شناسا نی. در همدینمایم

وامل ع ییو شناسا نییو تبعات آن، تب یلیاز افت تحص یریشگیو پ

و معدل دوره  یلیسوابق تحص ک،یعوامل دموگراف ریخطرساز نظ

 یلیدر خصوص افت تحص ی(. مطالعات متعدد2،0باشد ) یمتوسطه م

مشکل بر حسب محل پژوهش،  نیا لیانجام شده است که دال رانیدر ا

ورد مطالعه متفاوت بوده است م یهاو نمونه یلیافت تحص یارهایمع

و  بر دانشجو، خانواده یلیافت تحص یمنف ری، لذا با توجه به تاث(8, 1)

 انیدر دانشجو یامطالعه نیچن انجام، و با توجه به عدم (7, 0)جامعه 

کرمانشاه، مطالعه حاضر با  یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یپرستار

 دگاهیو عوامل مرتبط با آن از د یلیافت تحص زانیم نییهدف تع

اول  مسالیدانشگاه مذکور در ن ییو ماما یدانشکده پرستار انیدانشجو

 ام شد.انج 1309-01 یلیسال تحص

 کار روش

انجام شد. جامعه  یمقطع -یلیتحل -یفیمطالعه به صورت توص نیا

در دانشکده  لیمشغول به تحص انیدانشجو هیپژوهش شامل کل

سال  اول مسالیکرمانشاه در ن یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یپرستار

 هیپژوهش شامل کل یهانفر(. نمونه 310بودند ) 1309-01 یلیتحص

نفر(  22نفر( و به نسبت دو برابر ) 11) یلیحصچار افت تد انیدانشجو

با  سهیموفق جهت مقا یدانشجو 22موفق بودند،  انیاز دانشجو

ناموفق  انیناموفق وارد مطالعه شدند. در خصوص دانشجو انیدانشجو

ه بود و ب یبه صورت سرشمار یری(، روش نمونه گیلی)دچار افت تحص

شدند. در خصوص  طالعهق وارد مناموف انیدانشجو هیمنظور کل نیا

منظم استفاده  یتصادف یریاز روش نمونه گ زیموفق ن انیدانشجو

موفق از اداره  یدانشجو 438 یاسامفهرست  منظور نیبد د،یگرد

 .دیدگر یگذارو بر اساس حروف الفبا شمارهآموزش دانشکده گرفته شد 

انتخاب شد  یمورد به صورت تصادف کی 19تا  1از عدد  یاسام انیاز م

 22تا  افتیروند ادامه  نیو ا دیاضافه گرد 10ذکور عدد سپس به عدد م

ورود شامل مشغول به  یارهایانتخاب شدند. مع یپرستار ینفر دانشجو

امه بود پرسشن لیبه تکم تیو رضا یپرستار انیبودن دانشجو لیتحص

 ریاز سا ایگرفته و  یانتقال گرید یکه به دانشگاهها یانیو دانشجو

پژوهش،  نیودند از مطالعه خارج شدند. در اها مهمان شده بدانشگاه

سال اول  میهستند که در ن یانیموفق دانشجو یمنظور از دانشجو

 زیبوده و ن 11باالتر از  ای یمعدل مساو یدارا 1309-1301 یلیتحص

اند، نمره نشده 2قبل دچار افت معدل کمتر از  سالمیبا ن سهیدر مقا

 مشروط کباری اقلکه حد دبودن یناموفق کسان انیدانشجو نیهمچن

قبل داشتند.  سالمینمره نسبت به ن 2 زانیافت معدل به م ایاند و شده

 کیاساس مشروط شدن حداقل  در مطالعات مختلف بر اریمع نیا

زودرس، افت نمره معدل نسبت به  لیترک تحص ه،یتکرار پا مسال،ین

جمع  ی. برا(8, 1)ذکر شده است  12قبل، و معدل کمتر از  مسالین

 دیهشگرساخته استفاده گردپژو یایداده ها از پرسشنامه روا و پا یرآو

 یبررس یشده است. برا یبر مطالعات موجود طراح یکه براساس مرور

 منظور پرسشنامه نیابزار از روش اعتبار محتوا استفاده شد و بد ییروا

اه کرمانش یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه ینفر از اعضا 12 اریدر اخت

 ینظرات اصالح قرار گرفت و سپس یآموزش و پرستار یهانهیدر زم

ابزار، از روش  ییایپا یبررس ی. برادیآنها در پرسشنامه لحاظ گرد

به دست  84/9کرونباخ برابر  یآلفا زانیاستفاده شد و م یدرون یهمسان

آمد. پرسشنامه شامل دو قسمت است که بخش اول مربوط به اطالعات 

 تیسن، وضع ت،یبود که شامل جنس دگانپاسخ دهن یشناستیجمع

د به تا ورو پلمیاخذ د نیفاصله ب ،یورود هیسهم پلم،یت، معدل دسکون

 30باشد؛ بخش دوم شامل  یتاهل م تیدانشگاه، اشتغال به کار و وضع

 یسوال(، عوامل خانوادگ 18) یسوال )عبارت( در رابطه با عوامل فرد

 کرتیل اریمع قیاز طر هسوال( بود ک 0) یسوال(، و عوامل آموزش 12)

به صورت،  یازاتیهر کدام از پاسخ ها امت یبود. برا ینتخابا 1و از نوع 

 4، نسبتا موافق = 3، نسبتا مخالف = 2، کامال مخالف = 1ندارم = ینظر

بدست آمده در  ازاتی، در نظر گرفته شد. مجموع امت1و کامال موافق= 

هر  ینمره مورد نظر برا طه،یح یهابر تعداد مولفه میتقس طهیهر ح

رد عامل مو شتریب تیاهم انگریل است که نمره باالتر نمادسته از عوام

الزم از  یمجوزها ،یریگاست. جهت نمونه یلیافت تحص ینظر برا

کرمانشاه، و مرکز  یدانشگاه علوم پزشک یو فناور قاتیمعاونت تحق

با  روهشگگرفته شد، سپس پژ ییو ماما یدانشکده پرستار قاتیتحق

 یابتدا فهرست اسام ،ییو ماما یستاراداره آموزش دانشکده پر یهمکار

موفق و ناموفق را استخراج نمود. در مرحله بعد نسبت به  انیدانشجو
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موفق و ناموفق جهت حضور در دفتر  انیبا دانشجو یتلفن یهماهنگ

اهداف مطالعه و  حیها، و توض. بعد از مراجعه نمونهدیمشاوره اقدام گرد

و محرمانه ماندن اطالعات  یدر رابطه با حق گمنام یبخشنانیاطم

 لیو در حضور مشاور دانشکده تکم شانیپرسشنامه ها توسط ا ،یشخص

 SPSSنرم افزار  10وارد نسخه  ی. داده ها پس از جمع آوردندیگرد

داده ها  لیو تحل هیتجز یقرار گرفتند. برا لیو تحل هیشدند و مورد تجز

 یلی( و آمار تحلاریعانحراف م ،یدرصد فراوان ن،یانگی)م یفیاز آمار توص

 یهمبستگ بیمستقل، ضر یآزمون ت شر،ی)مجذور کا، تست کامل ف

 یرهاینرمال بودن متغ یبررس یبرا نی. همچندی( استفاده گردرمنیاسپ

 یرهایکه براساس آن متغ دیاستفاده گرد لکیو -رویاز تست شاپ یکم

در دو گروه نرمال  یو عوامل شخص یآموزشعوامل  ،یعوامل خانوادگ

در  91/9همه آزمون ها کمتر از  ی(. سطح معنادار P> 91/9بودند )

 نظر گرفته شد.

 هاافتهی

( %07نفر ) 32( و %1/48نفر مذکر ) 10مورد مطالعه،  یدانشجو 33 از

 سال 03/22 ±  27/2سن برابر با  اریو انحراف مع نیانگیمجرد بودند. م

 13سال بودند.  29-23( در گروه %8/84نفر،  28آنها ) شتربی که بود

نفر،  11) 4 یدر ترمها بیبه ترت یو مابق 7( در ترم %4/30نفر )

بودند.  لی( در حال تحص%1/0نفر،  3) 1( و %2/18نفر،  0) 0(، 3/33%

موارد منزل  هیو بق کردندیم ی( در خوابگاه زندگ0/09نفر )% 29

 %07( از شرکت کنندگان شاغل بودند. %1/0نفر ) 3داشتند.  یشخص

اخذ کرده بودند.  یخود را در رشته تجرب پلمیها دنفر( از نمونه 32)

 برآورد 31/17  ± 00/1پژوهش  یهاه نمونهیکل پلمیمعدل د نیانگیم

به  یراوانف نیشتریان کنکور با بحدر امت انیدانشجو یقبول هسهمی. شد

، (%4/30نفر،  13(، آزاد )%1/41ر، نف 11برابر با مناطق محروم ) بیترت

( بود. فاصله ورود به دانشگاه %1/0نفر،  2( و شاهد )%1/0نفر،  3) ریاس

سال  1پژوهش  یها( نمونه1/48نفر، % 10) شتریب یبرا پلمیبعد از د

بر با برا بیخانواده به ترت یو تعداد اعضا یاتاقتعداد هم نیانگیبود. م

شغل ها به . مادر همه نمونهدگردی برآورد 30/0 ± 01/1 ،70/3 ± 34/2

 نیشتریمشغول بودند و در خصوص شغل پدر، مشاغل آزاد ب یدارخانه

 شتریپدر و مادر در ب التی. تحصداشت( را %4/42نفر،  14) یفراوان

مطالعه  ینفر( برا 21) %0/03بود.  ییپژوهش ابتدا یهانمونه

نفر( از آنها مثبت بود. از  21) %8/71نداشتند، و نگرش  یزیربرنامه

 یلی( تاکنون به مشاوره تحص%2/18نفر ) 0پژوهش فقط  یهانمونه انیم

در دروس  یعدم قبول ه( سابق%2/18نفر ) 0مراجعه کرده بودند، و 

 داشتند.

 

قه عدم و ساب ،یشغل ندهیمطالعه، نگرش به آ یبرا یزیرجنس، محل سکونت، شغل پدر، برنامه یرهایدو گروه موفق و ناموفق از نظر متغ سهیمقا :1 جدول

 در دروس یقبول

 آزمون آماری تعداد )درصد(، ناموفق تعداد )درصد(، موفق 

 X ،991/9<  P 2= 3/22   جنس

  11( 199) 1( 7/22) مذکر

  9( 99/9) 17( 3/77) مونث

 X ،139/9=  P 2= 23/7   محل سکونت

  19( 0/09) 19( 1/41) خوابگاه

  1( 1/0) 12( 1/14) منزل شخصی

 X ،099/9=  P 2= 14/13   شغل پدر

  3( 3/27) 11( 19) آزاد

  2( 2/18) 2( 1/0) کارمند

  2( 2/18) 1( 7/22) بازنشسته

  4( 4/30) 9( 99/9) بیکار

  9( 99/9) 4( 2/18) کارگر

 X ،249/9=  P 2= 90/0   ریزی برای مطالعهبرنامه

  1( 1/0) 11( 19) ریزیدارای برنامه

  19( 0/09) 11( 19) بدون برنامه ریزی

 X ،199/9 > P 2= 92/10   نگرش به آینده شغلی

  4( 4/30) 21( 1/01) بین خوش

  2( 2/18) 1( 1/4) بدبین

  1( 1/41) 9( 99/9) تفاوت بی

 X ،199/9 > P 2= 13/10   سابقه عدم قبولی در دروس

  0( 1/14) 9( 99/9) دارد

  1( 1/41) 22( 199) ندارد

  22( 199) 11( 199) کل
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( از آنها ناموفق %3/33نفر ) 11نفر مورد مطالعه  33مطالعه از  نیا در

( موفق بودند. و با احتساب %7/00نفر ) 22( و یلی)دچار افت تحص

برآورد  90/3برابر با % یلیافت تحص وعینفر( ش 310جامعه پژوهش )

 بیبه ترت یلیعوامل موثر بر افت تحص اریو انحراف مع نیانگیشد. م

 ± 01/9) شخصی عوامل ،(89/2 ± 00/9) یوادگامل عوامل خانش

 انیدانشجو دگاهدی از. بودند( 37/2 ± 78/9) آموزشی عوامل و ،(40/2

اده خانو نییپا یسطح اقتصاد یهامولفه ،یاز عوامل خانوادگ ،یپرستار

( 11/3) نیاز والد یکیبا  ی( و زندگ11/3) نی، فوت والد42/3 نیانگیبا م

 ،یرابطه از عوامل آموزش نیدر ا نیداشتند. همچن یرشتینمره ب

(، 00/3) دیتوسط اسات انینادرست از نحوه عملکرد دانشجو یابیارزش

(، 78/3) دیتوسط اسات انیدر دانشجو زهیانگ جادینبودن روش ا یکاف

 دیاسات نیب ی(، و ارتباط ناکاف03/3) دیآموزش اسات تیفیبودن ک نییپا

بودند و در خصوص  ربرخوردا یشتریب تیاهم ( از03/3) انیو دانشجو

 یریادگیمانند نداشتن برنامه جهت مطالعه و  یموارد ،یعوامل فرد

 زانی(، کم بودن م78/3) یلی(، کم بودن عالقه به رشته تحص99/4)

 تر بودند.( مهم72/3) ی( و داشتن احساس افسردگ71/3) یتمرکز ذهن

افت  یه موفق و ناموفق )داراگرو نیاسکوئر تفاوت ب یآزمون کا براساس

(، محل سکونت P  >991/9جنس ) یرهای( در خصوص متغیلیتحص

(913/9  =P( شغل پدر ،)990/9  =Pبرنامه ،)مطالعه  یبرا یزیر

(924/9  =Pنگرش به آ ،)یشغل ندهی (991/9<  P و سابقه عدم ،)

(. اما در خصوص 1ول جد( معنادار بود )P  >991/9در دروس ) یقبول

تاهل،  تیوضع ،یورود هیسهم ،یلیترم تحص پلم،ینوع د یرهایمتغ

ه مادر، و سابق التیپدر، سطح تحص التیسطح تحص ،یشغل تیوضع

 .دو گروه )موفق و ناموفق( وجود نداشت نیب یتفاوت یلیمشاوره تحص

 پلمیدل دمع انهینشان داد که در افراد موفق م وی یتنیو-من آزمون

دو گروه در خصوص نگرش  نی=(، اما تفاوت ب990/9Pاست ) شتریب

و  یآموزش ،یعوامل شخص طهیدر سه ح یلینسبت به عوامل افت تحص

(. با 2جدول ) مستقل معنادار نبود یبراساس آزمون ت ،یخانوادگ

سن  ریمتغ نیب یادارارتباط مثبت معن یهمبستگ یهااستفاده از آزمون

 پلمید نی( و فاصله ب= P ، 781/9 r  >991/9با سن ورود به دانشگاه )

 ( وجود داشت.= P، 189/9 r  >991/9تا ورود به دانشگاه )

 

 یو عوامل خانوادگ ،یعوامل آموزش ،یعوامل شخص یرهایمتغ نیانگیموفق و ناموفق از نظر م یگروهها سهیمقا :2 جدول

 آزمون آماری کل ناموفق موفق متغیرها گروههای مطالعه

 t ،881/9=  P = 181/9 40/2 ±011/9 12/2 ±10/9 47/2 ± 00/9 عوامل شخصی

 t ،110/9=  P = 04/1 37/2 ±788/9 94/2 ± 80/9 13/2 ±71/9 عوامل آموزشی

 t ،233/9=  P = 23/1 89/2 ±004/9 47/2 ± 10/1 00/2 ±88/9 عوامل خانوادگی

 آمده است. اریمع انحراف ± نیانگیمجدول به صورت اطالعات در 

 

بحث

با  سهیبود که در مقا %90/3برابر با  یلیافت تحص وعیمطالعه ش نیا در

 %10/0را  زانیم نیا یخانیاز مطالعات موجود متفاوت بود؛ عال یاریبس

-یزی، و در مطالعه چنگ(3)کرده است  انیب یپرستار انیدر دانشجو

دانشگاه  انیدر دانشجو %10آن  زانی( م2919و همکاران ) یانیآشت

 ی( فراوان2913. حسام و همکاران )(0)اراک بوده است  یعلوم پزشک

به  طیو بهداشت مح یپرستار ،یپزشک انیرا در دانشجو یلیافت تحص

در  نی، همچن(8)اند ذکر کرده %7/19، و %3/17، %3/41برابر با  بیترت

اطالعات و  یفناور ،یولوژیراد یهارشته انیدانشجو یگرید یبررس

 یها-هرشت رینسبت به سا یشتریب یلیافت تحص یشگاهیعلوم آزما

 ریتحت تاث تواندیم یلیافت تحص وعی. ش(19)داشتند  یعلوم پزشک

 ،یکمک آموزش یکهایاستفاده از تکن زانیم د،یاسات سیتدر یهاوهیش

افت  یابیکالس درس، نحوه ارز یو اجتماع یکیزیف طیمح ،یشغل ندهیآ

مخدر، احساس  دبه موا ادیاعت ان،یدانشجو زهیانگ زانیم ،یلیتحص

 در مناطق مختلف متفاوت دانشجو یو خانوادگ یستیز تیو وضع ییتنها

 نگراینما تواندیدر مطالعه حاضر م زانیم نیبودن ا نیی، لذا پا(1)باشد 

ده محل پژوهش باشد. آموزش در دانشک تیفیک یبودن شاخصها نهیبه

 یاداقتص حمانند سط یمربوط به علل خانوادگ یمطالعه فاکتورها نیدر ا

 یفو ارتباط ناکا ن،یاز والد یکیبا  یزندگ ن،یخانواده، فوت والد نییپا

مانند نداشتن برنامه جهت  یموارد ،یعوامل فرد ن؛یدانشجو با والد

 زانیکم بودن م ،یلیکم بودن عالقه به رشته تحص ،یریادگیمطالعه و 

مانند  یو عوامل آموزش ؛یو وجود احساس افسردگ یتمرکز ذهن

 یکاف د،یتوسط اسات انینادرست از نحوه عملکرد دانشجو یابیرزشا

دن بو نییپا د،یتوسط اسات انیدر دانشجو زهیانگ جادینبودن روش ا

 ان؛یو دانشجو دیاسات نیب یو ارتباط ناکاف د،یآموزش اسات تیفیک

ودند که ب یپرستار انیدانشجو دگاهیاز د یلیعلل افت تحص نیرتیاصل

رابطه وجود  نیدو گروه )موفق و ناموفق( در ا دگاهید نیب یتفاوت

 نیارتباط مثبت ب ،یهمبستگ یبراساس آزمونها نینداشت، همچن

و  یمی( معنادار بود. نجیو فرد یآموزش ،یعوامل مختلف )خانوادگ

مانند عدم تناسب دروس  یآموزش یتواهمکاران، عوامل مربوط به مح

 ،یغلش فیبودن دروس با وظا بدانشجو، نامتناس یو ارزشها هایبا توانائ

ر د یلیافت تحص یدروس به عنوان عوامل اصل یمحتوا تیو عدم جذاب

رابطه  نی، اما در ا(11)اند کرده انیاصفهان ب یعلوم پزشک انیدانشجو

و تعداد ساعات مطالعه در  ی( عوامل اقتصاد2913و همکاران ) یمیرح

 زی( ن2914و همکاران ) ی، و قاسم(19)اند دانسته تیشبانه روز را بااهم

بودن  ادیز د،یاسات سیتدر وهیخانواده، ش یاز اعضا یکیبه فوت 

به عنوان علل  یو عمل یارائه دروس نظر یهر ترم و همزمان یواحدها

. در (12)اند اشاره کرده یپرستار انیدر دانشجو یلیافت تحص یاصل

در  یلیافت تحص شهی( ر2993و همکاران ) Baileyرابطه  نیا

ورود به  یآموزان برادانش یرا در عدم آمادگ یپرستار انینشجودا

عبور راحت  یآنها برا یسازدانستند، و به لزوم آماده یمرحله دانشگاه

مورد  یاستانداردها انیبا ب ییبه مرحله دانشجو یآموزاز مرحله دانش

 یدانشگاه یلیتحص یهاها و رشتهدر خصوص حرفه حیتوضانتظار، و
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 %79از  شتریب رانی. در ا(13)اند کرده دیبه دانشگاه تاک دقبل از ورو

رفه در ح یلیو تحص یکار تیاز وضع یبدون آگاه یپرستار انیدانشجو

 یمشکالت رودیانتظار م نیبنابرا شوند،یرشته م نیوارد ا ،یپرستار

 گرید ی. در پژوهشها(14)بروز کند  یلیو افت تحص لیمانند ترک تحص

 (11)( دانشکده hidden curriculumپنهان ) کولومیکور تیبه اهم

به عنوان  (8)و بحث و مشاوره دانشجو با آنها  دیو ارتباط مثبت با اسات

 یاشاره شده است. سازگار یلیعوامل موثر در کاهش افت تحص

ه رشت کیدر  یریادگی یکردهایدانشجو با رو یتیشخص اتیخصوص

به اهداف  دنیسو ر یلیاز عوامل کاهش افت تحص یکی زیخاص ن

 Houfey-Elو  Yousefبه نقل از  Holland. (10)است  یآموزش

 تی( و شخصExtroversion) ییبرونگرا تی( دو خصوص2914)

 یتطابق با حرفه پرستار ی( را براSocial Personality) یاجتماع

و  ییمانند درونگرا یصفات داردیم انیکرده است، و ب فیتوص تیبااهم

در  یلیاسترس و اضطراب و افت تحص شیبودن باعث افزا یعصب

 مانند ییهایژگی، افراد برونگرا و(17)شود یم یرشته پرستار انیانشجود

فعال بودن،  ،یباال، سرزندگ ینیخوشب ،یبودن، شوخ طبع یاجتماع

را دارا  بودن یشغالب و تکان طیحفظ شرا ،یریخطرپذ ،یریپذتیمسئول

زاده و همکاران در کرمان عباس هرابطه در مطالع نی. در ا(18)هستند 

 با یتیشخص یسازگار یپرستار انیاز دانشجو %1/32( صرفا 2919)

از  %41 یباقریحاج -بی، و در مطالعه اد(10)داشتند  یرشته پرستار

 .(14)ناسازگار بودند  یبا رشته پرستار انیدانشجو

ز ا شتریمذکر ب انیدر دانشجو یلیافت تحص زانیمطالعه حاضر م در

و  (29)و همکاران  یمطالعه سراوان جیمونث بود، که با نتا انیدانشجو

 یمطابقت دارد، اما در بررس (0)( 2919و همکاران ) یانیآشت -یزیچنگ

 (3)( 2990و همکاران ) یخانیو عال (12)( 2914) و همکاران یقاسم

فوق  یپژوهشها جیگروه معنادار نبود. تفاوت در نتا ود نیتفاوت ب

 ل،یهر منطقه و دانشگاه محل تحص یمسائل فرهنگ ریتحت تاث تواندیم

 هیمطالعات قابل توج یشناستفاوت در روش نیگروه هدف و همچن

 ،یدر رشته پرستار یارتباطات انسان تی. با توجه به اهم(21)باشد 

صبر  مانند یصفات یدارا دیبا کنندیم لیرشته تحص نیکه در ا یافراد

و  Yousef یو عالقه باشند، در بررس یهمکار ،یو تحمل، حس دوست

El-Houfey (2914ا )زانیدر زنان وجود داشت و م شتریصفات ب نی 

زاده ، در مطالعه عباس(17)بود  شتریب یارآنها با رشته پرست یسازگار

بود  ترشیب یتطابق جنس مونث با رشته پرستار زی( ن2919و همکاران )

 یورهامانند فاکت یبه علل شتریافراد مذکر ب رانیداشتند که در ا انیو ب

با  یتیشخص یو به عدم سازگار شوندیم یوارد رشته پرستار یاقتصاد

افت  لیدال گرید یهای، در بررس(10)دهند ینم یتیرشته اهم نیا

در دختران  ت،دختر و پسر متفاوت بوده اس انیدر دانشجو یلیتحص

تند، خانواده هس لیمانند ازدواج و تشک یبه فکر مشکالت شخص شتریب

مورد توجه است  شتریب یاما در پسران کسب درآمد و استقالل و آزاد

ث دانشجو باع یجنس اتیبا خصوص یلی. عدم تناسب رشته تحص(29)

در  رسدی. به نظر م(22)شود یم یلیو متعاقب آن افت تحص یتینارضا

عامل  نیو ا شودیم یحرفه زنانه تلق کیبه عنوان  یرپرستا ران،یا

مذکر و متعاقب آن افت  انیدر دانشجو ینگرش منف جادیدر ا تواندیم

 یها یبه بررس ازیکه ن (23)در آنها نقش داشته باشد  شتریب یلیتحص

اشتند د یلیکه افت تحص یافراد شتریدارد. در پژوهش حاضر ب یشتریب

بودند؛ که با مطالعه حسام و ثناگو  ییدانشجو یهاساکن خوابگاه

( 2998و همکاران ) ییدر مطالعات خزا (8)( مطابقت دارد 2913)

محل  نیب یداریتفاوت معن (3) (2990و همکاران ) یخانی، و عل(24)

 اینفیو شر ینظر یوجود نداشت. در بررس یلیسکونت و افت تحص

 یلیافت تحص شتندسکونت دا ییدانشجو یکه در خوابگاهها یافراد

مطالعه در تناقض است.  نیا یها-افتهیکه با  (1)داشتند  یکمتر

مطالعات به علت عدم تشابه امکانات در  جیاحتماال تفاوت در نتا

 تی، مانند تعداد دانشجو در هر اتاق، وضعییدانشجو یهاخوابگاه

 ل،یاز دانشکده محل تحص یدور نترنت،یکتابخانه و ا ،یامکانات آموزش

 یمطالعه مجزا، در دانشگاهها یاهخوابگاه و وجود سالن یشلوغ زانیم

بود،  ارکیکه پدر آنها ب یانینشان داد که دانشجو جیمختلف باشد. نتا

 یلیحصپدر بر افت ت یشغل تیداشتند. اثر وضع یشتریب یلیافت تحص

ا سطح شغل پدر ب رایشده است، ز دیاز مطالعات تائ یاریفرزندان در بس

 یکه از لحاظ مال یافراددارد، و  میآنها نسبت مستق یاقتصاد تیوضع

خود  فرزندان یبرا یمناسبتر یهستند امکانات آموزش یبهتر طیدر شرا

 یاز فاکتورها یکیشغل پدر  نی، همچن(22, 19, 0)کنند -یفراهم م

هاست و خانواده یو اقتصاد یکننده سطح اجتماع نییتع یاصل

است مشکالت  نتریو سواد پدر آنها پائ یکه سطح شغل انیدانشجو

و همکاران  یمیبه نقل از رح aZapat. (21)دارند  یشتریب یلیتحص

دارند  ینامناسب یاقتصاد تیکه وضع یانیدانشجو کندیم انی( ب2913)

نها در آ یمشروط زانیدارند و م لیتحص یبرا ینییپا زهینگرش و انگ

 استرس جادیپدر در خانواده احتماال منجر به ا یکاری. ب(19)است  شتریب

و مطالعه  لیتمرکز بر تحص یو به جا شودیفرزندان م یمضاعف برا

خود و خانواده  یآنها معطوف به کسب درآمد برا یدروس، دغدغه فکر

 نیدارند. در ا یشتریب تیبه حما ازین یانیدانشجو نیلذا چن شود،یم

 عهمطال یبرا یزیکه برنامه ر یدر کسان یلیافت تحص زانیمطالعه م

است  وهمکاران یمطالعه قاسم جینتا یبود که در راستا شترینداشتند ب

ناموفق  انیدانشجو %09 از شیب زیو همکاران ن یری. در مطالعه من(12)

. برنامه (20)نداشتند  یدرس یزیربرنامه یعلوم پزشک یهادر دانشکده

و کاهش افت  یریادگین توا شیاصول مطالعه باعث افزا تیو رعا یزیر

(، آموزش 2991و همکاران ) ورزادهیرابطه خد نیدر ا شود،یم یلیتحص

 یرشو نگ یلیتحص تیبهبود وضع یمطالعه را برا یاستفاده از راهبردها

مطالعه هدفمند و  زین یگرید قی، تحق(27)نمودند  هیتوص انیدانشجو

دانسته  یضرور یلیتحص تیبه موفق یابیدست یباال را برا زشیبا انگ

با ناموفق  سهیموفق در مقا انی. در پژوهش حاضر دانشجو(28)است 

عه داشتند. در مطال یترنانهیبش خوشخود نگر یشغل ندهینسبت به آ

عامل مهم  یلیو تحص یشغل ندهیو همکاران نگرش مثبت به آ ینوح

مطلق و همکاران  یدر بررس نی، همچن(20)بوده است  یدرس شرفتیپ

ند داشت یاز رشته پرستار یکمتر تیمشروط رضا انی( دانشجو2998)

. (1)نبود  داریاختالف معن نیا اینفیو شر ینظر یاما در بررس (22)

انسان به طرف رفتار هدفمند دارد و در  تیدر هدا ینگرش نقش اصل

 ازیمورد ن یاساس یهااز مولفه یکیکنار دانش و مهارت، نگرش مثبت 

از  شیب دهدی، پژوهشها نشان م(39)است  یکار در حرفه پرستار یبرا

نسبت به رشته خود نگرش  رانیدر ا یپرستار انیدانشجو سومکی

در خصوص نحوه جذب  یعمل یراهکارها نی. لذا تدو(31)مثبت ندارند 

 یهابا استفاده از مشاوره انینگرش مثبت در دانشجو جادیدانشجو و ا

 یکه دارا یافراد یبررس نی. در ا(23)تواند اثربخش باشد -یم یلیتحص

 انینسبت به دانشجو یکمتر پلمیشده بودند معدل د یلیافت تحص
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و  (21)( 2990و همکاران ) یتقرب یبررس جیموفق داشتند. که با نتا

. کم بودن معدل در (24)دارد  ی( همخوان2998و همکاران ) ییخزا

اه قبل از دوره دانشگ انیدانشجو نییدوره متوسطه نشاندهنده عملکرد پا

ود کمب نیجبران ا یبرا یانشگاه اقدام مهمنکه دیبه ا تیاست و با عنا

را به همراه  لیو ترک تحص یلیدهد لذا افت تحص-یعملکرد انجام نم

 .(22)دارد 

 یریگجهینت

 یتاردر رشته پرس یلیافت تحص رسدیبه موارد فوق، به نظر م تیابا عن

است، لذا  یحاصل عوامل متعدد یعلوم پزشک یهارشته ریو سا

نظام  ینیبازب ،یلیدرخصوص عوامل مرتبط با افت تحص شتریمطالعات ب

آموزان دوره الزم به دانش یو ارائه آموزشها ،یپرستار یجذب دانشجو

 جینتا نیاست. همچن یضرور یانتخاب یهارشته صمتوسطه در خصو

مذکر، ساکن خوابگاه  انیدر دانشجو یلینشان داد که افت تحص

 یغلش ندهیبه آ یو با نگرش منف یدرس یزیربدون برنامه ،ییدانشجو

افت  زانیداشتند م یترنیپائ پلمیکه معدل د یکسان زیاست، و ن شتریب

 ییامات الزم درخصوص شناسااقد شودیم هیباالتر بود. لذا توص یلیتحص

 ،یدانشجو یهامانند مشاوره یعمل یهامستعد و ارائه برنامه انیدانشجو

ک و کم ییدانشجو یهاها و خوابگاهدر دانشکده یآموزش التیارائه تسه

ر د شودیم شنهادیپ نیانجام گردد. همچن ازمندین انیبه دانشجو یمال

 لحاظ گردد پلمیعدل دنمره م یخصوص جذب دانشجو در رشته پرستار

تند داش یکمتر پلمیکه معدل د یانیدانشجو یبرا یجبران یو کالسها

نمونه ها به سواالت  حیمطالعه عدم پاسخ صح نیبرگزار گردد. در ا

نمودن  دیپژوهش بود که با ق نیا یها تیپرسشنامه از محدود

 نمحرمانه ماند نیپژوهش و تضم نیالزم درمورد هدف ا حاتیتوض

را به حداقل  تیمحدود نیا زانینمود م یت، پژوهشگر سعاطالعا

در  ییپژوهشها شودیم هیموضوع توص تیبرساند. با توجه به اهم

 یآگاه زانیو م یناموفق به رشته پرستار انیخصوص نگرش دانشجو

 رشته انجام شود. نیقبل از انتخاب ا یاز رشته پرستار انیدانشجو

 سپاسگزاری

مصوب معاونت  42391شماره  یوهشمطالعه حاصل طرح پژ نیا

 نیق. محقباشدیکرمانشاه م یدانشگاه علوم پزشک یو فناور قاتیتحق

کر مطالعه شرکت نمودند تش نیکه در ا یانیدانشجو هیاز کل دانندیالزم م

 .ندینما یو قدردان

References

1. Nazari R, Sharifnia SH. [Investigating the Causes of 

Nursing Student Drop out]. J Babol Univ Med Sci. 

2010;12(5):90-4.  

2. Tagharrobi Z, Fakharian E, Mirhosseini FS, 

Rasoulinejad SA, Akbari H, Ameli H. [Miserable 

outputs of a faculty and its related factors]. Educ 

Strategy Med Sci. 2011;3(4):183-8.  

3. Alikhani S, Markazi Moghadamm N, Zand degle M. 

[Evaluation of influencing factors of educational 

decline of nursing students of Army University of 

Medical Sciences between 1380 and 1383]. Ann Milit 

Health Sci Res. 2006;3(4):2.  

4. Ghaibi SH, Mahmodlo R, Mosavie-Kazemi SJ, Yekta 

Z, Pour Ali R, Kafili M. [Education decline rate and 

its risk factors in Medical students of Urmia 

University of medical Sciences]. Develop Step Med 

Educ. 2011;7(2):141-6.  

5. Fata L, Azari S, Baradaran H, Atlasi R. [A Systematic 

Review of the Evaluation of Academic Decline in 

Medical Students]. J Stride Develop Med Educ. 

2013;10(2):150-7.  

6. Fakharian E, Tagharrobi Z, Mirhoseini F, Nejad SAR, 

Akbari H, Ameli H. [Risk Factors of Course Retaking, 

Academic Probation and Graduation Delay in 

Graduate Students of Kashan University of Medical 

Sciences Medical School during 1986-2003]. J Stride 

Develop Med Educ. 2011;7(2):153-60.  

7. Jebraeily M, Mosavei Vaezi SJ, Mikaeili P, Sadatian 

R, Aghlmand S. [Evaluating the Influencing Factors 

of Educational Underachievement in Gifted and 

Talented Students of Urmia University of Medical 

Sciences]. Horiz Med Educ Develop. 2011;4(3):21-5.  

8. Hesam M, Sanagoo A. [Academic Under-

achievement and Some Related Factors Associated 

with Academic Satisfaction in Golestan University of 

Medical Sciences Students]. J Gorgan Bouyeh Fac 

Nurs Midwife. 2013;9(2):90-6.  

9. Changyzi Ashtyani S, Shamsi M, Mohamadbeygi A. 

[Frequency of educational decline and some effective 

factors of student's opinion in Arak University of 

Medical Sciences, 2009]. Arak Med Univ J. 

2010;12(4):24-33.  

10. Rahimi B, Kazemi N, Mohammadpour Y, 

Rahmatnejad L, Jabbari N. [Evaluation of the factors 

affecting students' academic failure in Urumia 

University of Medical Sciences in 1390]. J Nurs 

Midwife Urmia Univ Med Sci. 2013;11(8):30-45.  

11. Najimi A, Meftagh SD, Sharifirad GH. [The Factors 

Affecting Educational Failure, from the Perspective of 

the Students of Isfahan University of Medical 

Sciences, Iran]. J Health Syst Res. 2010;7(2):790-7.  

12. Ghasemi F, Hasanvand S, Valizadeh F. [Frequency of 

academic failure and its associated factors from the 

viewpoint of students with and without academic 

failure in the Faculty of Nursing and Midwifery, 

Khoramabad, Iran]. J Nurs Educ. 2014;3(1):71-9.  

13. Bailey TR, Hughes KL, Karp MM. [Dual enrollment 

programs: Easing transitions from high school to 

college (CCRC Brief)]. New York: Community 

College Research Center, 2003  Contract No.: 

ED475805. 

14. Adib-Hajbaghery M, Dianati M. Undergraduate 

nursing students' compatibility with the nursing 

profession. BMC Med Educ. 2005;5:25. DOI: 

10.1186/1472-6920-5-25 PMID: 16011800 

15. Balduf M. Underachievement among college students. 

J Advanc Acad. 2009;20(2):274-94. DOI: 

10.1177/1932202X0902000204  

16. Shokri A, Kadivar P, Farzad V, Sangari A, Ghanaie Z. 

Effects of personality typology and thinking style on 

http://dx.doi.org/10.1186/1472-6920-5-25
http://dx.doi.org/10.1186/1472-6920-5-25
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16011800
http://dx.doi.org/10.1177/1932202X0902000204
http://dx.doi.org/10.1177/1932202X0902000204


و همکاران مهدیون  

7 

 

students’ educational achievements: Developing 

reasoning models. Q Iran Psychol. 2006;2(7):219-35.  

17. Yousef HR, Al-Houfey AA. Compatibility of 

Personality Traits with the Profession for Faculty of 

Nursing Students At Assiut University. Br J Educ. 

2014;2(3):44-56.  

18. Tiwari T, Singh AL, Singh IL. The short-form revised 

Eysenck personality questionnaire: A Hindi edition 

(EPQRS-H). Ind Psychiatry J. 2009;18(1):27-31. 

DOI: 10.4103/0972-6748.57854 PMID: 21234158 

19. Abbaszadeh A, Borhani F, Mohsenpour M. 

Compatibility of personality and major among 

freshman undergraduate nursing students of the 

Kerman University of Medical Sciences. Iran J Nurs 

Midwifery Res. 2010;15(2):90-5. PMID: 21589786 

20. Saravani S, Haghighi JD, Abed-Saeedi Z, Homayouni 

Zand R. [Evaluation of Effective Factors on Academic 

Success of Students of Zahedan Medical University]. 

Future Med Educ J. 2013;3(3):35-40.  

21. Tagharrobi Z, Fakharian E, Mirhosseini F, 

Rasoulinejad A, Akbari H, Ameli H. Factors 

influencing probation in graduated students of Kashan 

faculty of nursing and midwifery. Iran J Med Educ. 

2009;9(1):21-9.  

22. Motlagh ME, Elhampour H, Shakurnia A. Factors 

affecting students' academic failure in Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences in 2005. 

Iran J Med Educ. 2008;8(1):91-9.  

23. Zarea K, Negarandeh R, Dehghan-Nayeri N, Rezaei-

Adaryani M. Nursing staff shortages and job 

satisfaction in Iran: issues and challenges. Nurs Health 

Sci. 2009;11(3):326-31. DOI: 10.1111/j.1442-

2018.2009.00466.x PMID: 19689643 

24. Khazaei M, Rezaei M, Khazaei S. Survey of personal 

and educational characters in unsuccess medical 

students in compare with success students. Koomesh. 

2008;9(2):87-92.  

25. Considine G, Zappala G, editors. Factors influencing 

the educational performance of students from 

disadvantaged background in Eardley. Competing 

Visions: Refereed Proceedings of the National Social 

Policy Conference 2001; 2002; Sydney Social Policy 

Research Centre, University of New South Wales. 

26. Moniri R, Ghalebtarash H. The reasons of educational 

failure among paramedical students in Kashan 

University of Medical Sciences. Iran J Med Educ. 

2006;6(1):135-40.  

27. Khadivzadeh T, Seif AA, Valayi N. The relationship 

of students’ study strategies with their personal 

characteristics and academic background. Iran J Med 

Educ. 2004;4(2):53-61.  

28. Baslanti U. Investigating the Underachievement of 

University Students in Turkey: Exploring Subscales. 

Int J Progress Educ. 2008;4(2):n2.  

29. Nouhi S, Hoseini M, Rokhsarizadeh H, Saburi A, 

Alishiri G. Progress Motivation among Baqiyatallah 

University of Medical Sciences Students and Its 

Relationship with Academic Achievement. J Mil Med. 

2012;14(3):200-4.  

30. Cronenwett L, Sherwood G, Pohl J, Barnsteiner J, 

Moore S, Sullivan DT, et al. Quality and safety 

education for advanced nursing practice. Nurs 

Outlook. 2009;57(6):338-48. DOI: 

10.1016/j.outlook.2009.07.009 PMID: 19942035 

31. Koushali AN, Hajiamini Z, Ebadi A. Comparison of 

nursing students' and clinical nurses' attitude toward 

the nursing profession. Iran J Nurs Midwifery Res. 

2012;17(5):375-80. PMID: 23853651

 

http://dx.doi.org/10.4103/0972-6748.57854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21234158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21589786
http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-2018.2009.00466.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-2018.2009.00466.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19689643
http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2009.07.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2009.07.009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19942035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23853651

	JNE-05-05-01-English-Abstract
	JNE-05-05-01-Persian

