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  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 22-29 ، صفحه1393 بهار و تابستان، 2، شمارة دومدوره 

  بررسی نگرش فارغ التحصیالن رشته ي داروسازي شاغل در شهر اصفهان 
 پایان نامه درآینده ي شغلی آنها ثیرأدر مورد ت

  
  2(PharmD)نفیسه پرورش، 1* (PharmD, PhD)سیدابوالفضل مصطفوي

  
 ، ایراناصفهان زشکیدانشگاه علوم پمرکز تحقیقات علوم دارویی ، دانشکده داروسازي و علوم دارویی گروه فارماسیوتیکس - 1
  ، ایراناصفهان دانشگاه علوم پزشکیمرکز تحقیقات علوم دارویی ، دانشکده داروسازي و علوم دارویی -2

   

  18/5/93: ، پذیرش14/5/93: ، اصالح13/2/93 :دریافت

  

  خالصه
اکثـر  . قیقاتی در زمینه هاي مـرتبط بـا ایـن رشـته ارائـه دهنـد      ي دکتري عمومی داروسازي موظفند در پایان تحصیالت خود یک اثر تح دانشجویان دوره :سابقه و هدف

. اي تحقیقـاتی مـرتبط مـی باشـد    موضوعات مربوط به پایان نامه هاي داروسازي در ارتباط با ارائه خدمات در داروخانه نبوده و به صورت تحقیقات پایه اي در دیگر زمینه هـ 
غلی فارغ التحصیالن داروسازي می تواند موجب آشنا شدن برنامه ریزان با نقـاط ضـعف و قـوت و همچنـین شـناخت      ثیر پایان نامه در آینده ي شأبررسی و شناخت میزان ت

ـ     . میزان اثربخشی و بهره وري این واحد درسی جهت اصالحات بعدي گردد ثیر أدر این تحقیق نگرش فارغ التحصیالن رشته داروسازي شـاغل در شـهر اصـفهان در مـورد ت
  .ده ي شغلی آنها بررسی می شودپایان نامه در آین
نتـایج  . پرسشنامه ها توسـط محقـق توزیـع و جمـع آوري شـد     . ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه ي خود ایفا بود که روایی و پایایی آن تایید گردیده بود :مواد و روشها

  .باطی تجزیه و تحلیل شدمورد بررسی قرار گرفته و با استفاده ازآمار توصیفی و استن SPSSحاصل با نرم افزار 
باعث ) 6/3با ارزش میزانی حدود (نتایج توزیع میانگین ارزش میزانی نشان می دهد پایان نامه . نفر از فارغ التحصیالن این رشته مورد پرسش قرار گرفتند 104 :یافته ها

به طور کلی نگرش . جهت انجام وظایف محوله در داروخانه دارد) 6/2انی حدود با ارزش میز(وهشی دانشجو شده لیکن کمترین تاثیر را ژارتقاي دانش نظري و مهارتهاي پ
  .ثیر پایان نامه در آینده ي شغلی آنهادر حد متوسط ارزیابی گردیدأفارغ التحصیالن نسبت به ت

لیکن تاثیر آن در ارائه . ته داروسازي را در پی داشته باشدواحد پایان نامه به عنوان یک واحد تحقیقاتی می تواند ارتقاء توان پژوهشی فارغ التحصیالن رش :نتیجه گیري
در صورتی که موضوعات پایان نامه هارا با شغل آینده دانشجویان مطابقت بیشتري داد می توان انتظار داشت که در آینده شغلی . خدمات در داروخانه محل ابهام می باشد

 .موثرتر باشد آنها
  .، داروساز، نگرشپایان نامه  :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
   دکتر سیدابوالفضل مصطفوي  :مسئول مقالهنویسنده  *

  e-mail: mostafavi@pharm.mui.ac.ir                  03137922581 :تلفن سیوتیکس،اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده داروسازي و علوم دارویی، گروه فارما: آدرس

  مقدمه 
ایجاد  یکی از وظایف عمده دانشگاهها، آموزش و انجام تحقیق، پژوهش و

لذا بخش هاي مختلف دانشگاه تالش می نمایند فراگیران که . فناوري می باشد
همان دانشجویان می باشند را با این امر آشنا نموده تا بتواند با ایجاد تغییرات 

کرد دانشجویان آنها را براي آینده شغلی خود آماده سازد مطلوب در رفتار و عمل
وهش در رشته هاي مختلف  علوم پزشکی موجب ارتقا و ژانجام تحقیق وپ). 3(

پیشرفت علم پزشکی شده و به همین دلیل قسمت عمده اي از وظایف و 
وهش تشکیل می دهد و ژفعالیتهاي دانشگاه هاي علوم پزشکی را نیز تحقیق و پ

  وهشگرانه  امور آموزشی و درمانی خود را ژان، مربیان و اساتید با تفکرات پدانشجوی
  این امر در رشته ي داروسازي که مجموعه اي از علوم پایه و ). 4(دنبال می کنند 

  بالینی می باشد و با ارتباط دادن به این دو شاخه علم باعث تولید داروهاي جدید و 
لذا براي . همیت بیشتري برخوردار استپیشرفت در علوم پزشکی می شود از ا

  وهشگرانی توانا و ماهر بوده و ژوهش هاي مفید در این رشته  نیاز به پژانجام پ
  دانشجو را براي پژوهشهاي  ارائه یک واحد پژوهشی در قالب پایان نامه می تواند

  
ارزش  اپایان نامه به عنوان یکی از منابع اطالعاتی مهم و ب). 5(آینده آماده نماید 

با توجه به این اصل که . ه در کتابخانه هاي دانشگاهی به حساب می آیندژبه وی
وهش، اختراع و ژو هدایت دانشجویان به امر پرسالتهاي مهم دانشگاه، تشویق یکی از 

 ).6(نوآوري است، نقش پایان نامه ها در این راستا بیش از پیش مشخص میگردد 
دکتري عمومی داروسازي فارغ التحصیل شده  ساالنه دانشجویان زیادي در مقطع

وهش در زمینه ژوفارغ التحصیلی آنها منوط به انجام یک پایان نامه ي تحقیقی و پ
واحد درسی به  8این پایان نامه ها در قالب ). 7(مربوط به این رشته  می باشد 

روحیه  دانشجویان ارائه شده و با انجام آن قدرت ابتکار، اعتماد به نفس، پشتکار و
  جستجو گر دانشجو سنجیده شده که حاصل آن در قالب پایان نامه ارائه 

 له در این است که پایان نامه باید بتواند ذهن دانشجو راأاهمیت مس). 8(می شود 
به گونه اي در مسیر تبیین و حل مسائل به حرکت درآورد که او را براي آینده 

گفت که پایان نامه مظهر ایجاد توان براین اساس می توان . شغلی او آماده سازد
چنین نگاه آینده نگري به فرآیند ). 9(علمی واخالق حرفه اي یک دانشجو است 
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پایان نامه نویسی سبب می شودکه دانشجو ذهن خود را به گونه اي شگرف حول 
یک موضوع متمرکز کند و این امر به نوبه ي خود رشد علمی و ارتقاي شخصیت 

از سوي دیگر دانش و حرفه ي  .)10(جو را سبب می شود حرفه اي آتی دانش
ها، مهارتها و وظایف را در بر دارد که توجه  داروسازي حیطه اي گسترده از آگاهی

به آنها در کیفیت آینده ي حرفه اي و شغل  فارغ التحصیالن از اهمیت زیادي 
 .ه نقش داشته باشدبرخوردارمی باشد و پایان نامه نیز باید بتواند در ارائه این وظیف

از فارغ التحصیالن رشته ي داروسازي جذب  %10آمارها نشان می دهد تنها 
جذب بازار کار می  %90وهشی و تحصیالت تکمیلی شده و بیش از ژهاي پ بخش

مستقیما در داروخانه و بقیه در صنایع داروسازي و یا  %80گردند که در این بین 
می شوند  و آموزش پزشکی مشغول به کار کارهاي اجرائی وزارت بهداشت درمان

لذا به نظر می رسد پایان نامه تنها براي فارغ التحصیالنی که در مراکز ). 11(
پژوهشی و یا دوره هاي تحصیالت تکمیلی پذیرفته می شوند مفید فایده خواهد 

اگر این پیش فرض صحیح باشد از بودجه هاي پژوهشی به صورت بهینه . بود
و سرمایه هایی که در راه تحقیق و پژوهش دانشجویی به کار می استفاده نشده 

در این راستا یافتن یک رابطه ي منطقی ). 12(رود از بین رفته محسوب می شود 
بین انجام پایان نامه و مولفه هاي مربوط به آینده ي شغلی فارغ التحصیالن 

موزشی در حیطه بهبود روند آ جهت افزایش بازده آموزش در دانشگاهها و اصالح و
بررسی نگرش دانش آموختگان . رسد مهارتی بیش از پیش ضروري به نظر می

رشته داروسازي می تواند ما را در یافتن این رابطه یاري نماید چرا که مدلهاي 
علت و معلولی نشان داده اند که نگرش ها بین عملکرد گذشته و موفقیت هاي 

  ). 13(آینده نقش واسطه ایفا می کنند 
ذا در این مطالعه نگرش فارغ التحصیالن رشته دکتري حرفه اي داروسازي ل

ثیر پایان أکه در شغلهاي مختلفی در شهر اصفهان مشغول به کار بودند نسبت به ت
نامه در آینده ي شغلی آنها پرداخته شده تا مقیاسی کلی جهت تعیین میزان 

افتن سمت و سوي وهش بدست آورده و نسبت به یژموفقیت در امر آموزش و پ
چرا که آزمونهاي نگرش سنجش . دید واقع گرایانه نگاه کرد صحیح آن در آینده با

در پی کشف میزان مهارت یا دانسته ها نیستند بلکه توصیف کننده احساس افراد 
مقیاس هاي نگرش سنج شامل مجموعه اي از . یا نحوه ي رفتار عادي آنها است
مون موضوع مورد نگرش است که به روشهاي اظهار نظر هاي مثبت ومنفی پیرا

  .مختلف ساخته می شوند
  

  
  مواد و روشها

در بین فارغ  1391مقطعی در سال  -این مطالعه به صورت توصیفی
. ي حرفه اي داروسازي شاغل در شهر اصفهان انجام گردیداالتحصیالن دکتر

انه هاي شهر جامعه ي مورد بررسی شامل داروساران شاغل در داروخانه ها و کارخ
با توجه به که اصفهان و برخی از اساتید دانشکده ي داروسازي اصفهان می باشد 

وهش هاي صورت ژداروساز در شهر اصفهان و با توجه به پ 400وجود حدود 
نمونه گیري به صورت تصادفی و با  .محاسبه گردیدنفر  104، )14( گرفته قبلی

ر اصفهان، موجود در معاونت غذا و استفاده از فهرست اسامی داروخانه هاي شه
داروي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براي داروسازان شاغل در داروخانه ها 

بر همین اساس این پرسشنامه بین داروسازان شاغل در داروخانه . صورت گرفت
براي سنجش نگرش ها، تمایالت، . هاي مستقر در شهر اصفهان نیزتوزیع شد

هاي مختلفی شامل مقیاس لیکرت، مقیاس افتراق گرایش ها و آرزوها مقیاس 
. معنایی، مقیاس گاتمن، مقیاس بوگاردوس و مقیاس تورستن پیشنهاد شده است

در این بین مقیاس لیکرت داراي مزایایی نسبت به سایر مقیاس هاست از جمله 
اینکه به تعداد زیادي گویه نیاز نداشته در نتیجه تهیه ي پرسش نامه و نمره دهی 

همچنین نتایج حاصله داراي دقت و . این روش آسان تر از سایر روش هاست در
ابزار جمع آوري اطالعات . اعتبار بیشتري است لذا از این مقیاس استفاده گردید

رتبه اي لیکرت از  5ایفا بود که بر مبناي مقیاس نگرش سنج  پرسشنامه ي خود
به ترتیب از پنج تا یک  طراحی گردید که »کامال مخالفم«تا  »کامال موافقم«

این پرسشنامه از نظر روایی محتوا و روایی صوري مورد تایید . نمره گزاري شد
بدین ترتیب که براي این که روایی ظاهري شاخص، . کارشناسان قرار گرفت

افزایش یابد تعدادي از اعضاي هیئت علمی دانشکده داروسازي اصفهان، 
یدگاههاي خود را جهت تطبیق هر چه پرسشنامه ي مربوط را مرور کردند و د

بیشتر شاخص با سازه ي مورد نظر، اعالم داشتند که این دیدگاهها تا حد امکان 
جهت بهبود بخشی به روایی محتواي پرسشنامه ابتدا  .در پرسشنامه وارد گردید

یک مطالعه ي مقدماتی با استفاده از سواالت باز انجام گرفت و سپس بر مبناي 
وهش، در ژبراي پرسشنامه ي این پ. ي بسته اي طراحی گردید آن پرسشنامه

پرسشنامه استفاده شد که آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه ي  32توزیع مقدماتی 
این پژوهش . محاسبه گشته که از پایایی مناسبی برخوردار می باشد 909/0نهایی 

ارغ التحصیل متغیر وابسته که نگرش داروسازان ف: شامل دو دسته متغیر می باشد
شاغل در شهر اصفهان و متغیرهاي زمینه اي که شامل سن، جنس، سال ورود، 
محل تحصیل، سال فارغ التحصیلی، موضوع پایان نامه، نحوه ي انتخاب موضوع، 
نوع پایان نامه، محل ارائه ي خدمت و گروه آموزشی ارائه دهنده پایان نامه می 

به آن پرداخته شد نوع پایان نامه انجام یکی از موضوعاتی که در این بخش . باشد
در تعریف این . پایان نامه ها می توانند کاربردي، بنیادي یا هر دو باشند. شده بود

وهشی است که به کشف ژواژها باید عنوان نمود که پایان نامه یا پژوهش بنیادي پ
نظریه  ماهیت اشیا، پدیده ها و روابط بین متغیرها، ساخت یا آزمایش تئوري ها و

هدف اساسی این . خته و به توسعه ي مرزهاي دانش کمک می کنداها پرد
در یک پژوهش ها تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون ها و افزایش دانش موجود 

پایان نامه یا پژوهش کاربردي پژوهشی است که با استفاده  .می باشدزمینه خاص 
، وسایل،بزارهاا، مال رساندن روشهااز نتایج تحقیقات بنیادي به منظور بهبود و به ک

هدف تحقیق کاربردي  .ساختارها و الگوهاي مورد استفاده انجام می شود، تولیدات
نوع پایان نامه ها  ).15(می باشد توسعه ي دانش کاربردي در یک زمینه ي خاص 

پژوهش کیفی عبارت است از فعالیت . تجربی باشدیا کمی و ، می تواند کیفی
مصاحبه و شرکت در فعالیت هاي پژوهشی که اطالعات اولیه  ،هدههایی چون مشا

). 16( را در اختیار پژوهشگر قرار داده و در مرحله ي بعد مورد تحلیل قرار می گیرد
 ،پژوهش کمی در کل با شمارش و اندازه گیري سروکار دارد و شامل آزمایشها

  ).17( آزمون هاي عینی و پیمایش هاي نمونه اي  می باشد
ا توجه به وسعت تحقیقاتی رشته داروسازي، تحقیقات و پژوهشها در زمینه ب

بر این اساس گروههاي مختلفی شامل . این رشته انجام می شود هاي مختلفی در
پزشکی، شیمی دارویی، داروشناسی و سم  مفردات، فارماسیوتیکسگروههاي 

ي شده تا بتوانند شناسی، داروسازي بالینی، در دانشکده هاي داروسازي راه انداز
بخش دوم پرسشنامه  .تحقیقات را درزمینه هاي مختلف هدایت کرده و انجام دهند

ثیر پایان نامه در آینده ي شغلی فارغ أسوال در خصوص بررسی میزان ت 33شامل 
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همچنین در پایان در خصوص پیشنهاد جایگزینی درس یا دروسی . التحصیالن بود
پرسشنامه  .زان شرکت کننده در مطالعه سوال شدبا واحد پایان نامه از داروسا

توسط محقق به داروسازان تحویل و پس از تکمیل نسبت به جمع آوري آنها اقدام 
وهش از روشهاي توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، ژدر این پ. می گردید

درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطالعات جمع آوري شده از طریق 
  تک متغیره،  tدر بخش آمار استنباطی از . سشنامه استفاده گردیده استپر
t  مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه از طریق نرم افزارSPSS-18 انجام گرفت.  

  
  

  یافته ها
ي حرفه اي افارغ التحصیل رشته داروسازي با مدرك دکتر 104در مجموع 

و سالهاي فارغ التحصیلی  سال 23-68آنها بین سن . در این مطالعه شرکت نمودند
. زن بودند% 5/36مرد و % 5/63از این تعداد . بود 1391تا  1349آنها از سال 

از سایر دانشگاهها فارغ % 6/13از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و % 4/86
آنها بر اساس تعریف کاربردي، % 8/40موضوع پایان نامه . التحصیل شده بودند

اظهار می داشتند که % 7/78. بنیادي بود% 4/21کاربردي و -بنیادي 9/37%
نیز توسط % 3/21موضوع پایان نامه ایشان توسط استاد راهنما پیشنهاد شده و 

از پایان نامه ي فارغ % 3/73. دانشجو به استاد پیشنهاد شده و پذیرفته شده است
از نوع % 7/26التحصیالن شرکت کننده در این مطالعه از نوع کمی و تجربی و 

در % 5/15در داروخانه ها، % 9/70از بین این فارغ التحصیالن . فی بوده استکی
، )بودند .Ph.Dآنها داراي مدرك  %70که حدود (دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 

. در بیمارستان ها در حال خدمت بودند% 8/5در کارخانه هاي داروسازي و % 8/7
امه خود را در آن گذرانده بودند گروههاي آموزشی که این فارغ التحصیالن پایان ن

در گروه فارماکوگنوزي % 4/21در گروه فارماسیوتیکس، % 1/29به ترتیب 
 يژدر گروه فارماکولو% 7/11در گروه شیمی دارویی، % 5/16، )مفردات پزشکی(
  . در سایر گروه ها بود% 7/10در گروه داروسازي بالینی و % 7/10، )دارو شناسی(

  
 انگین نمرات نگرش فارغ التحصیالن داروسازيتوزیع می. 1جدول 

  میانگین و انحراف معیار  سوالت  ردیف
  94/3±1/1  .انجام پایان نامه درارتقاي دانش نظري و مهارتهاي پژوهشی من موثر بوده است  1
  31/3±2/1  .  انجام  پایان نامه یک پروژه کاربردي براي من بوده است  2
  64/3±1/1  .دل اطالعات  و تجربه بین من و استاد راهنما بودپایان نامه وسیله اي جهت تبا  3
  52/3±1/1  .من با انجام پایان نامه تنها وقت و هزینه را تلف نمودم  4
  1/3±2/1  .من با انجام پایان نامه تخصص در یک رشته خاص را کسب نمودم  5
  32/3±2/1   .من پایان نامه را تنها جهت رفع تکلیف واز سر اجبار انجام داده ام  6
  1/3±1/1  .پایان نامه من یک منبع مهم براي تولید علم بود  7
  42/3±1/1  . انجام پایان نامه در ارتقاي اعتبار علمی من موثر بوده است  8
  59/3±1  .  انجام پایان نامه براي من کاري خسته کننده و بیهوده بود  9
  69/2±1/1  .ه داروسازي تبدیل شده اممن با انجام پایان نامه، به فردي صاحب نظر در رشت  10
  14/3±1/1  . پایان نامه من موثر و کاربردي بوده و با نیازهاي روزجامعه منطبق است  11
  16/3±1  .من با انجام پایان نامه نکات جدیدي به دانش داروسازي افزودم  12
  38/3±2/1  .دانجام پایان نامه به تدوین و ارائه مقاالت در مجامع علمی به من کمک کر  13
  6/2±1/1  .پایان نامه به من کمک نمود تا ارتباط موثري با بیمار داشته باشم  14
  84/2±2/1  .انجام پایان نامه باعث ارتقاي احساس رضایت و امنیت شغلی من شد  15
  95/2±2/1  . انجام پایان نامه در تقویت انگیزه ادامه تحصیل در من موثر بوده است  16
  91/2±2/1  .  مشاوره اي من تاثیر نداشته است -نامه در ارتقاي سطح مهارتهاي خدماتی انجام پایان  17
  92/2±2/1  .انجام پایان نامه در ایجاد رابطه موثرکاري بین من و جامعه پزشکی نقشی نداشته است  18
  67/2±1/1  .بهداشتی موثر است –ی انجام پایان نامه در ارتقاي مهارت من در ساخت داروهاي ترکیبی و ارائه فراوردهاي آریش  19
  67/2±2/1  .انجام پایان نامه در برقراري رابطه موثر و اعتماد ساز بین من و بیمار نقش داشت  20
  61/2±1/1  .انجام پایان نامه در ارزیابی محتواي نسخ تداخالت و عوارض داروئی موجود در آنها به من کمک نمود  21
  38/3±1/1  .پژوهش را به من نشان داد انجام پایان نامه راه انجام  22
  8/2±2/1  .انجام پایان نامه در ایجاد ارتباط فعال و پایدارمن با مراکز تحقیقاتی کارخانجات داروسازي و مراکز درمانی موثر بود  23
  7/2±1/1  .ب به من کمک نمودانجام پایان نامه در ارائه الگوهاي رفتاري و غذایی مناسب هر نسخه به تفکیک گروه سنی و جنسیتی مخاط  24
  75/2±1/1  . انجام پایان نامه در شناخت من از مراکز تولید عرضه دارو بازاریابی سفارش دهی خرید و عرضه دارو به متقاضیان نقشی نداشت  25
  47/3±1/1  .انجام پایان نامه در تقویت خالقیب و نوآوري در من موثر بود  26
  78/2±1/1  .بر پایه شناخت صحیح بیماریها موثر است) OTC(من جهت ارائه داروهاي بدون نسخه انجام پایان نامه در مهارت   27
  46/2±2/1  .پایان نامه در انجام وظایف من در داروخانه تاثیري نداشت  28
  74/3±1/1  .نمودبه من کمک ) ژورنالها کتب و اینترنت(انجام پایان نامه در استفاده از نرم افزارهاي تخصصی و منابع پژوهشی   29
  6/3±2/1  .با انجام پایان نامه من قادرم که هدایت و انجام یک پژوهش مستقل را به عهده بگیرم  30
  63/3±1  .پایان نامه این توان را به من داد که در برخورد با مشکالت محققانه برخورد و مشکالت را حل نمایم  31
  1/3±2/1  .بهتر مدیریت کنمپایان نامه به من کمک نمود تا شغل فعلیم را   32
  65/3±2/1  .فکر می کنم پایان نامه باید از دروس داروسازي حذف شود  33
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نگرش فارغ التحصیالن داروسازي  ،تک متغیره tبر اساس نتایج آزمون 

رابطه . ثیر پایان نامه در آینده ي شغلی آنها  در حد متوسط محاسبه شدأنسبت به ت
التحصیالن با سن، جنس، محل تحصیل، موضوع پایان معناداري بین نگرش فارغ 

نامه، نحوه ي انتخاب موضوع، نوع پایان نامه، محل ارائه خدمت و گروه آموزشی 
نتایج توزیع میانگین  ).P≥05/0(پایان نامه فارغ التحصیالن مشاهده نگردید 

نشان داد که بیشترین میانگین ارزش میزانی در پاسخ  ،)1جدول(ارزش میزانی 
شامل سواالت (وهشی ژسواالت مربوط به کسب دانش نظري و مهارتهاي پ

میزانی نیز مربوط به  کمترین میانگین ارزش. می باشد) 31و1،2،3،13،22،29،30

است که ) 32و31، 25، 27، 28-19، 18-15، 11،14شامل سواالت (سواالتی 
  . سی قرار می دهدتاثیر پایان نامه در انجام وظایف فرد در  داروخانه را مورد برر

شامل سواالت (سواالتی که در خصوص کسب مهارت حل مسئله می باشد 
همچنین ). 1نمودار (فاصله بین این دو حیطه را در اختیار دارند ) 5،7،8،12،16،26

در مورد سوال آخر این پرسشنامه که مربوط به پیشنهاد حذف درس پایان نامه از 
مورد  68رسشنامه ي جمع آوري شده پ 104از مجموع  دروس داروسازي بود
مورد کامال موافق و موافق را  17مورد بدون نظر و 19 ،کامال مخالف و مخالف

  .انتخاب نموده بودند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیشترین و کمترین مهارت ایجاد شده پس از طی پایان نامه توسط فارغ التحصیالن رشته داروسازي. 1نمودار 
  

  بحث و نتیجه گیري
گونه حرکت علمی و منطقی بدون پشتوانه ي تحقیقاتی امکان پذیر به  هیچ

در داروسازي نیز تحقیقات زمینه ساز راهکار هاي جدید با ). 18(نمی رسد  نظر
و ) 12(هدف  مقابله با بیماریهایی است که سالمت انسان را به خطر می اندازد 

). 8(ه نمایان می سازد این تحقیقات اصلی ترین نمود خود را در واحد پایان نام
اطمینان از کسب تجربه ي پژوهشی توسط دانشجویان داروسازي نیز یکی از مهم 

که  نتایج حاصل نیز نشان می دهد ).19(ترین اهداف فرآیند پایان نامه است 
پایان نامه را زمینه اي جهت افزایش مهارتهاي  ،شرکت کنند گان در این تحقیق
انجام پایان نامه مهارت ). 1جدول(زمینه می دانند  پژوهشی و کسب تجربه در این

در  تحقیق را افزایش داده و افزایش دانش و عملکرد مثبت آموزشی براي دانشجو
این موضوع به اشکال مختلف بررسی شده و هدف انجام مطالعات . پی دارد

رشته هاي وابسته به علوم پزشکی نیزکه ). 20- 24(متعددي قرار گرفته است 
تحقیق را وارد دوره هاي دستیاري خود کرده اند ارزیابی مثبتی از این روند آموزش 

لذا ضرورت و تاثیر مثبت ). 25-26(داشته و انجام پایان نامه را ضروري دانسته اند 
انجام تحقیقات بر یادگیري بیشتر و تربیت محقق در رشته هایی که انجام پایان 

  لیکن پاسخ ). 12(و بدیهی می باشد نامه براي آن تعریف شده است اثبات شده 
  درستی به این سئوال که تحقیقات پایان نامه اي چقدر در آینده حرفه اي 

  رشته داروسازي به  .فارغ التحصیالن این رشته ها موثر است داده نشده است

  
  

عنوان یک حرفه معرفی شده و فارغ التحصیالن این رشته عمدتا پس از اتمام 
به عبارت دیگر در ایران دکتر . تحصیالت در داروخانه ها مشغول یه کار می شوند

داروساز براي ارائه خدمت در داروخانه تربیت شده و حتی کسانی که در دیگر 
را ارائه خدمت در داروخانه مراکز مرتبط مشغول به کار می شوند شغل اصلی خود 

در مطالعه حاضر . ها دانسته و به نحوي ارتباط خود را با این مرکز حفظ می نمایند
-14مانند سواالت (کم ترین ارزش میزانی پاسخ ها مربوط به سواالتی 

بوده که به وظایف مورد انتظار از داروساز در داروخانه اشاره ) 28و21،24،25،27
نتایج انجام پایان نامه در تامین این انتظار داروسازان موفق بر اساس این . دارد

نبوده و کمک چندانی به کسب تجربه براي فارغ التحصیالن شاغل در داروخانه ها 
اینکه ارزش میزانی حاصل از پاسخ به این سواالت نزدیک به میانگین . نکرده است

مانند سواالت (ی رسند مورد انتظار است و یا برخی از سواالت که به نظر متضاد م
نشان می دهد فارغ التحصیالنی که در دیگر مراکز به کار مشغول ) 4و 2شماره 

عالوه بر آن . شده اند انجام پایان نامه توانسته تا حدي انتظار آنها را بر آورده نماید
از این نتایج می توان استنتاج نمود که حتی آنانی که در داروخانه ها مشغول به کار 

اند پایان نامه تا حدي انتظارات آنان را بر آورده نموده لیکن ایشان انتظار شده 
در مطالعه اي مشابه که . بیشتري از تاثیر پایان نامه در آینده شغلی خود داشته اند

نظرات دانشجویان و دستیاران داروسازي در خصوص تحقیقات علوم دارویی به 
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انگیزه ادامه تحصیل در بین  طور عام در ایران انجام شده است علت کاهش
دانشجویان داروسازي را برآورده نشدن انتظارات علمی دانشجویان، عدم کاربرد 
مطالب آموخته شده در طی دوران تحصیل در کارخانه و داروخانه عنوان کرده و 
. ارزش نتایج تحقیقات دانشگاه ها را صرفا انتشار نتایج این مطالعات بیان نموده اند

این افرادسیاست گذاریهاي آموزشی در دانشکده هاي داروسازي برمبناي  به اعتقاد
تربیت داروساز براي ارائه خدمت در داروخانه بنا شده و انجام تحقیقات نمی تواند 

  . در این زمینه تاثیر واالیی داشته باشد
جالب است دقت نمائیم که نتیجه مطالعه فوق با این مطالعه هم خوانی 

اي که اکثر شرکت کنندگان در مطالعه قبلی معتقدند نقش  داشته به  گونه
تحقیقات در کیفیت تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان داروسازي ایجاد فرصت ها 
یی براي عزیمت به خارج از کشور بوده و براي فارغ التحصیالنی که آینده شغلی 

قدند که حتی ایشان معت). 12(آنها در داروخانه رقم می خورد خالی از فایده است 
البته افراد . در حالت معمول این تجربه ها براي صنعت نیز مثمرثمر نمی باشد

شرکت کننده در این مطالعه برخی از مطالعات تحقیقاتی را از این جرگه خارج 
نموده که تعداد آنها بسیار محدود بوده و بیشتر تحقیقات پرسشنامه اي و کیفی 

بر دارو و موارد مشابه را مفید فایده دانسته اند مانند بررسی وضعیت ساختار نظارت 
)12.(  

با توجه به سوالی که در خصوص حذف درس پایان نامه از دروس داروسازي 
مطرح گردید،اکثر فارغ التحصیالن با حذف آن مخالف بودند اما در خصوص سوال 
ذیل این پرسش نامه که در خصوص جایگزینی درس یا دروسی با  پایان نامه از 
ایشان سوال شده بود نظرات جالبی بدست آمده که در این جا به بررسی آن می 

در بین موافقان حذف این درس، فارغ التحصیالن دروسی همچون  .پردازیم
با . کارآموزي، درمان شناسی، واحدهاي صنعتی و آزمایشگاهی را پیشنهاد داده اند

ان دور از ذهن نمی باشد نیز این پیشنهاد چند 28توجه به نتایج حاصل از سوال 
چرا که عمده فارغ التحصیالن همانطور که درمقدمه اشاره شد در محیط داروخانه 
ها مشغول به فعالیت بوده و دروس فوق الذکر را بیشتر با فعالیت خود هم خوان 

  .دیده و نشان دهنده ي نیاز فارغ التحصیالن به این دروس می باشد
واحد درسی، آن را تنها براي کسانی که  بخش دیگري از موافقان حذف این

و کار در مراکز تحقیقاتی دارند ضروري می دانند  .Ph.Dقصد شرکت در آزمون 
برطبق . و خواستار ارائه ي این درس به طور اختیاري براي چنین افرادي هستند

نتایج حاصل از مطالعات دیگر نیز عده اي عقیده دارند گذراندن این گونه دروس 
رغ التحصیالنی ضرورت دارد که پس از فراغت از تحصیل به کارهاي براي فا

گذراندن آموزش  دانشگاهی و تحقیقاتی می پردازند و براي سایر دانشجویان،
-29(کفایت می کند ) doer(و نه انجام دهنده ) user(پژوهش در حد یادگیري 

ه نیز با این نگارند. و بنابر این به نوعی آن را اختیاري در نظر می گیرند) 27
پیشنهاد که در س پایان نامه صرفا براي عالقمندان به ادامه تحصیل در این رشته 
اجباري باشد موافق بوده و معتقد است انجام اجباري پایان نامه باعث اتالف وقت 

  .و بودجه براي دانشجویان این رشته و دانشکده هاي داروسازي می باشد
تید راهنماي پایان نامه هاي دانشکده در  مطالعه ي دیگري که نظرات اسا

پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص فرآیند پایان نامه در دوره 
پزشکی عمومی انجام شده است اکثر اساتید راهنما انجام پایان نامه را براي 

لیکن دانشجویان این رشته، بر خالف اساتید . دانشجویان الزم تشخیص داده اند

شاید این اختالف ). 30(پایان نامه از دوره تحصیل آنها موافق بودند با حذف  خود
نظر ناشی از بازده کم آموزشی پایان نامه براي دانشجو وامکان استفاده از نتایج 

مانند چاپ مقاله و یا استفاده از آن در  حاصل از پایان نامه براي اساتید راهنما
این حال، هر دو گروه در مورد اختیاري  با). 12(رتبه ایشان می باشد  يفرآیند ارتقا

  .  بودن این درس دیدگاه نسبتا مشابهی داشته اند
در مطالعه حاضر مخالفان حذف این درس با حذف کامل این واحد درسی 

از جمله  این . مخالف بوده و خواستار تغییراتی در این واحد درسی می باشند
بر اساس مطالعه اي مشابه که . باشد تغییر در نحوه نگارش پایان نامه می ،تغییرات

دانشجویان به ثبت نتایج در % 4/71با همکاري اینترنهاي پزشکی انجام شده است 
اعالم نموده اند که در صورت اختیاري بودن % 67قالب مقاله گرایش داشته و 

  ). 31(انجام پایان نامه از نگارش آن صرف نظر می کردند 
مطالعه و مطالعات مشابه می توان نتیجه  با توجه به نتایج حاصل از این

گیري نمود که دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته هاي حرفه اي مانند پزشکی و 
داروسازي با انجام پایان نامه به علت عدم تاثیر آن در آینده شغلی آنها موافق نمی 

 البته عدم کاربردي بودن موضوعات پایان نامه هاي این رشته نیز یکی. باشند
دیگر از مواردي است که باعث بی انگیزه گی و عدم اشتیاق دانشجویان در انجام 

چرا که اکثر موضوعات تحقیقاتی که جهت انجام  پایان نامه . پایان نامه می باشد
این ). 32(به دانشجویان پیشنهاد می شود با نیاز جامعه هماهنگ نمی باشد 

فته واکثر اساتید دانشکده پزشکی موضوع در مطالعه پیشگفت مورد بررسی قرار گر
لیکن اغلب آنها . کیفیت پایان نامه ها را در حد خوب و متوسط ارزیابی کرده اند

ارائه ي نتایج را در جوامع علمی ارزشمند ندانسته و یا در مورد آن مطمئن نبوده 
لذا . در این خصوص نظرات دانشجویان با اساتید هم خوانی داشته است. اند

ر شدن پایان نامه ها و جلوگیري از بایگانی شدن آنها می تواند باعث کاربردي ت
افزایش انگیزه دانشجویان در انجام پایان نامه و تغییر نظرات ایشان در این 

  ).12(خصوص باشد 
وهش حاضر نشان می دهد که واحد پایان نامه به ژبه طور کلی نتایج پ

هشی فارغ التحصیالن رشته هاي وعنوان یک واحد تحقیقاتی براي ارتقاء توان پژ
هشی وحرفه اي مانند داروسازي می تواند موثر بوده و جهت انجام فعالیتهاي پژ

لیکن تاثیر آن در آینده شغلی آنها محل ابهام بوده و تجدید . راهکار مناسبی است
در صورتی که نتوان این واحد را از دروس . نظر در آن ضروري می باشد

حرفه اي دارند حذف و یا جایگزین نمود پیشنهاد می شود  دانشجویانی که آینده
به گونه اي که موضوعات ارائه . تغییراتی در نحوه وزمان ارائه ي آن صورت گیرد

شده از سوي اساتید راهنما با نیاز جامعه هم خوانی بیشتري داشته و قابلیت طرح 
ر دانشجویان بیشتر در جوامع علمی را نیز داشته باشد تا انگیزه براي انجام آن د

توجه به آنکه این فارغ التحصیالن به طور عمده در داروخانه ها مشغول به  با. شود
موضوعات پایان نامه ها با آینده شغلی آنان هماهنگی بیشتري  ،تحصیل می شوند

  .داشته باشد
  

  تقدیر و تشکر
بدینوسیله از حمایتهاي مالی و حقوقی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 

وم پزشکی اصفهان و همچنین کلیه داروسازانی که در انجام این طرح شرکت عل
   .نمودند تشکر و قدردانی می نماید
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Pharmaceutical students have to undertake a research project named 
dissertation, in the subjects related to their courses. Most of these projects, are not related to service providing in a 
pharmacy and usually are related to other research areas. Assessment the effect of dissertation on job prospect of 
graduated pharmaceutical students can be effective in determination of strength and weakness points in the efficacy of 
this course and can be used for future improvements. In this study we examined the attitude of pharmacists working in 
the city of Isfahan, Iran on the influence of dissertation topics on their job prospect. 
METHODS: A self- administered questionnaire which its validity and  reliability have been confirmed, was used for 
data collection. Questionnaires were distributed and collected by the researcher. Data were analyzed by SPSS software, 
using descriptive and analytic statistical tests. 
FINDINGS: 104 individuals among pharmacists were assessed. The distribution of the mean of value rate showes that 
dissertation (value rate: 3.6) can improve the knowledge and research competences of the student, but has the lowest 
affect ( value rate:2.6) on related responsibilities in a pharmacy. In general, the attitude of participants about the effect 
of dissertation on their future job, was at moderate range. 
CONCLUSION: It can be concluded that dissertation as a research discipline can have an influence on the research 
competency of graduated pharmaceutical students but its effect on service providing in a pharmacy should be more 
studied. If the subjects of dissertations are more directed toward the future jobs of the students, it will be expected to 
have more effect on their future activities. 
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