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Abstract
Introduction: Improving the quality and dynamism of higher education programs in the field of nursing, which 
is parallel practice and knowledge, requires continuous quantitative and qualitative surveys and comparative 
studies to improve the translation of knowledge in that field. Therefore, this study was carried out with the 
aim of a comparative study of the educational system of master's degrees in Psychiatric Nursing in Iran and 
Vanderbilt University in America.
Methods: The present study is a comparative descriptive study that was performed using Bereday's four-step 
model including description, interpretation, proximity, and comparison. The details provided from the Iranian  
master of degree in Psychiatric Nursing curricula are taken from the website of the Ministry in Iran and the 
University of Vanderbilt.
Results: Comparing the characteristics and structure of the master's degree in Psychiatric Nursing, both 
environments have similarities and differences. Education in Iran's Psychiatric Nursing master's degree is 
full-time, c entirely face-to-face, and often free of charge, and the student's acceptance is done only through 
a national exam, In contrast, in the American university, education is both full-time and half-time with the 
use of advanced technologies. Distance education and training are provided and student recruitment is done 
independently by the university itself and there is no emphasis on the thesis.
Conclusions: The new curriculum of Iran's Psychiatric Nursing Program has been modified towards a more 
social perspective, but in practice, the provision of social and public services by Psychiatric Nurses due to the 
limited scope of responsibilities and also the lack of definition of these services is more limited than that of 
Vanderbilt University in America, and there is a need to improve its content.
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چکیده 
مقدمــه: ارتقــاء کیفیــت و پویایــی برنامــه هــای آمــوزش عالــی در رشــته پرســتاری کــه عمــل و دانــش مــوازِی هــم اســت مســتلزم 
بررســی هــای کمــی، کیفــی و مطالعــات تطبیقــی مســتمر مــی باشــد تــا باعــث بهبــود ترجمــان دانــش آن رشــته شــود. لــذا ایــن مطالعــه 

بــا هــدف مقایســه تطبیقــی نظــام آموزشــی مقطــع کارشناســی ارشــد روانپرســتاری ایــران و دانشــگاه وندربیلــت آمریــکا انجــام شــد.
روش کار: پژوهــش حاضــر یــک مطالعـــه توصیفــی تطبیقــی اســت کــه بــا اســتفاده از الگــوی چهــار مرحلــه ای بــردی کــه شــامل 
توصیـــف، تفســیر، همجــواری و مقایســـه انجــام شــده اســت. جزئیــات ارائه  شــده از برنامه درســی کارشناســی ارشــد روان پرســتاری ایران 

برگرفتــه از وب ســایت وزارت بهداشــت ایــران و دانشــگاه وندربیلــت آمریــکا دریافــت شــد.
یافتــه هــا: مقایســه مشــخصات و ســاختار برنامـــه آموزشــی کارشناســی ارشــد روانپرســتاری هــر دو محیــط دارای شــباهت هــا و تفاوت 
هایــی اســت. تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد روانپرســتاری ایــران تمــام وقــت، کامــا حضــوری و غالبــا بــدون پرداخـــت هزینــه 
اســت و پذیـــرش دانشــجو صرفــا از طریــق آزمــون سراســری صــورت مــی گیــرد، و ارائــه پایانامــه امــری ضــروری بــرای فراغــت از 
تحصیــل اســت. در حالــی کــه در دانشــگاه آمریـــکا تحصیــل بــه دو صــورت حضــوری و نیمــه حضــوری بــا اســتفاده از فنــاوری هــای 
پیشــرفته آموزشــی و آمــوزش از راه دور مــی باشــد و جــذب دانشــجو بــه طــور مســتقل توســط خــود دانشــگاه صــورت مــی پذیــرد و 

تاکیــدی روی پایانامــه وجــود نــدارد. 
نتیجــه گیــری: کوریکولــوم جدیــد برنامــه روانپرســتاری ایــران بــه ســمت جامعــه نگــری بیشــتر اصــاح شــده امــا در عمــل، ارائــه 
خدمــات اجتماعــی و عمومــی توســط روانپرســتاران بدلیــل حیطــه هــای محــدود مســئولیت هــا و همچنیــن تعریــف نشــدن ایــن خدمــات 
نســبت بــه دانشــگاه وندربیلــت آمریــکا محدودتــر بــوده و نیــاز بــه بهبــود محتــوای آن بــه دلیــل رو بــه رشــد بــودن جمعیــت مبتــا 
بــه اختــال روانــی مزمــن و نیــاز بــه آمــوزش بیمــاران و خانــواده آنــان کــه یکــی از وظایــف مهــم روانپرســتاری در جامعــه مــی باشــد 

احســاس مــی شــود.
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مقدمه
آمــوزش عالــی نقــش اساســی و محــوری در توســعه توســعه همــه 
ــه را  ــف جامع ــاد مختل ــی ابع ــدار کشــورها و هماهنگ ــه و پای جانب
دارد و از جملــه عناصــر کلیــدی توســعه نیــروی انســانی کارآمــد و 
شایســته در هــر کشــور بــه شــمار مــی رود.  هــدف و نقــش عمــده 
آمــوزش عالــی تربیــت نیــروی انســانی متخصــص دارای توانایــی 
هــای الزم بــه منظــور انجــام وظایــف مربــوط بــه عملکــرد مــی 
باشــد ]1[. آنچــه در ایــن زمینــه بایــد مــورد توجــه واقــع شــود، این 
اســت کــه آموزش هــا بایــد متناســب بــا نیازهــای جامعــه باشــد و 
ــراي  ــري ب ــت مؤث ــي رقاب ــن الملل ــي و بی ــد در ســطح جهان بتوان
ارزیابــي و تضمیــن کیفیــت فراهــم نماینــد. از آنجایــی کــه جهــان 
ــگاه ها  ــی دانش ــای درس ــن برنامه ه ــت، بنابرای ــر اس ــال تغیی در ح
ــد پویایــی خــود را حفــظ  ــا بتوان بایــد بــه ســرعت تغییــر کــرده ت
ــد ]2[.  ــع باش ــد جوام ــرایط جدی ــا و ش ــرده و پاســخگوی نیازه ک
ــون  ــی چ ــای مختلف ــا چالش ه ــی ب ــتم های آموزش ــروزه سیس ام
صاحیــت دانــش آموختــگان، رشــد ابعــاد کمــی آمــوزش، توجــه 
ــن  ــای نوی ــیوه ه ــی از ش ــی، آگاه ــه آموزش ــت برنام ــه کیفی ب
ــتند.  ــرو هس ــدون روب ــی م ــودن و ارزیاب ــر ب ــه نگ ــوزش، جامع آم
دانشــکده هــای پرســتاری، بــه عنــوان بخشــی از دانشــگاه هــای 
علــوم پزشــکی، بایــد بــه ســمت تضمیــن کیفیــت، ارزیابــی و ارتقاء 
مــداوم حرکــت کننــد. پــرورش نیروهــاي پرســتاري کارآزمــوده و 
ــري  ــي ام ــتي و درمان ــاي بهداش ــه مراقبت ه ــراي ارائ ــته ب شایس
ضــروري و بدیهــي اســت کــه الزمــه آن ارتقــاء کیفیــت آمــوزش 
ــی را  ــا کیفیت ــاال، دانشــجویان ب ــت ب ــا کیفی ــای ب اســت. برنامه ه
ــرای  ــی ب ــای آموزش ــرد. برنامه ه ــد ک ــت خواه ــده تربی ــرای آین ب
ــد  ــد بای ــه دهن ــی را ارائ ــا کیفیت ــی ب ــه درس ــد برنام ــه بتوانن اینک
آنهــا را مرتــب در حــال بازنگــری و اصــاح قــرار داده و بــه طــور 
ــی عکس العمــل مناســب  ــم بیرون ــل تحــوالت عظی ــا در مقاب پوی
ــوان  ــه عن ــتاری ب ــوزش روانپرس ــان آم ــن می ــد در ای ــان دهن نش
ــا حیــات انســان هــا ســر  ــی کــه ب بخشــی از نظــام آمــوزش عال
ــرو  ــز در گ ــان نی ــه و مددجوی ــی جامع ــامت روان و کار دارد و س
ــزایی دارد ]3[.  ــت بس ــت اهمی ــاد اس ــن نه ــی ای ــت آموزش کیفی
رشــته روانپرســتاری شــاخه ای از رشــته پرســتاری اســت کــه بــا 
تلفیــق دانــش علمــی و بــه کارگیــری اصــول ارتباطاتــی و نظریــه 
ــر  ــارت و تبح ــب مه ــا کس ــن ب ــتاری و همچنی ــای روانپرس ه
ــان  ــر درم ــاوه ب ــتاری، ع ــای پرس ــت ه ــه مراقب ــی در زمین کاف
ــرادی کــه  ــه اف ــی ب و پیشــگیری از عــوارض بیمــاری هــای روان

بــه اختــاالت روان پزشــکی، ناتوانــی هــای یادگیــری و هوشــی 
ــراری  ــالم و برق ــط س ــه ایجــاد محی ــه(، ب هستند)پیشــگیری ثالثی
روابــط صحیــح انســانی و پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری هــای 
روانــی )پیشـــگیری اولیــه( و همچنیــن تشــخیص زودرس و درمان 
بــه موقــع و مناســب بیماریهــای روانــی )پیشــگیری ثانویــه( نیــز 

ــد ]4،5[.  ــی پردازن م
ــه مراقبــت  ــاز ب ــا تاســیس بیمارســتان روانپزشــکی نی ــران ب در ای
علمــی از بیمــاران روانی احســاس شــد و از ســـال 1354 نخســتین 
دوره کارشناســی ارشــد ناپیوســته روانپرســتاری ایجــاد شــد و 
دانــش آموختــگان آن در مرکــز هــای روانپزشــکی شــروع بــه کار 
مــی کردنــد ]4[. هــم اکنــون برنامــه آمــوزش روان پرســتاری بــه 
ــه  عنــوان یــک رشــته اختصاصــی در مقطــع کارشناســی ارشــد ب
ــراد  ــه طــور مســتقل در حــال اجــرا اســت و اف ــدت دو ســال ب م
فــارغ التحصیــل در ایــن رشــته بــه عنــوان متخصص روانپرســتاری 
ــا ســال 92  شــناخته مــی شــوند. رشــته روانپرســتاری در ایــران ت
بــه عنوان گرایشــی از رشــته ارشــد پرســتاری مطــرح بــود و عاقه 
منــدان صرفــا از طریــق ورود بــه رشــته پرســتاری مــی توانســتند 
وارد ایــن رشــته شــوند، امــا از کنکــور کارشناســي ارشــد ســال 92، 
ایــن رشــته بــه صــورت مســتقل در مجموعــه رشــته هــای ارشــد 

علــوم پزشــکی بــه جــذب دانشــجو پرداختــه اســت ]4،5[.
پویایــی مراقبــت هــای بهداشــتی همچنیــن، موقعیت های خــارج از 
مراکــز آموزشــی ماننــد جهانــی شــدن آمــوزش، جامعــه نگر شــدن 
ــد  ــگاه ها می توانن ــن دانش ــت بی ــتاری و رقاب ــای پرس ــت ه مراقب
ــوزش  ــر برنامه هــای آم ــه تغیی ــاز ب ــر نی ــی ب ــل مهــم مبن از عوام
پرســتاری بــرای آمــوزش دهنــدگان رشــته پرســتاری باشــند. یکی 
ــام  ــازی انج ــری و نوس ــه بازنگ ــش در زمین ــیوه های پژوه از ش
ــای  ــام ه ــول نظ ــخ تح ــی تاری ــت بررس ــی اس ــات تطبیق مطالع
آموزشــی جهــان نشــان مــی دهــد کــه بــرای تحقـــق توســعه و 
ــرو  ــورهای پیش ــتر کش ــته، بیش ــی رش ــه آموزش ــرفت برنام پیش
ــره  ــرورش به ــوزش و پ ــه آم ــی در زمین ــای تطبیق از پژوهــش ه

ــد ]5,1[. ــه ان گرفت
بنابرایــن بــرای موفقیــت هــر چــه بیشــتر رشــته کارشناســی ارشــد 
روانپرســتاری در ایــران و شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه 
آموزشــی آن، پرداختــن بــه مطالعــات تطبیقــی و بهــره بــرداری از 
ــتاری،  ــوزش روانپرس ــه آم ــق در زمین ــگا ه های موف ــارب دانش تج
ــوع  ــن ن ــده از ای ــت آم ــه دس ــج ب ــت و نتای ــروری اس الزم و ض
پژوهش هــا می توانــد بــا ارائــه پیشــنهادهای کاربــردی، بــه 
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تدویــن کننــدگان برنامه هــای آمــوزش پرســتاری در ایــران کمــک 
شــایانی نمایــد، تــا آنــان بــا دیــد وســیعتری بــه تدویــن و یــا تغییــر 
ــوا، روش هــای  ــه آموزشــی، انتخــاب مناســبتر اهــداف، محت برنام
تدریــس و ارزشــیابی اقــدام کننــد. تــا ضمــن اطــاع از وضعیــت و 
ــرای  کاســتی های موجــود در برنامــه درســی ایــران، زمینه هــای ب
بازنگــری برنامــه درســی فعلــی و بــه کارگیــری نــکات مناســب در 
ــی  ــا هــدف بررســی تطبیق ــه ب ــن مطالع ــذا ای ــردد ل آن فراهــم گ
نظــام آموزشــی مقطــع کارشناســی ارشــد روانپرســتاری در ایــران و 
آمریــکا انجــام خواهــد شــد. از آنجایــی کــه بــر اســاس رتبــه بندی 
موسســه اعتبارســنجی، دانشــکده پرســتاری واندربیلــت آمریــکا در 
ــوده و در گرایــش ارشــد  ســال 2020 جـــزء 10 دانشــکده برتــر ب
روانپرســتاری رتبــه دوم را بــه خــود اختصــاص داده ایــن دانشــکده 

جهــت بررســی و مقایســه تطبیقــی انتخــاب شــد.

روش كار
ــی در  ــرد تطبیق ــتفاده از رویک ــا اس ــه مقایســه ای حاضــر ب مطالع
ســال 1401انجــام شــده اســت. رویکــرد تطبیقــی برگرفتــه از روش 
جــرج اف بــردی  اســت کــه در چهــار مرحلــه توصیفــی، مقایســه، 
ــن روش در  ــت ]6[. ای ــده اس ــام گردی ــیر انج ــواری و تفس همج
ــی  ــی دوره کارشناس ــه آموزش ــف، برنام ــف، توصی ــه توصی مرحل
ــه  ــن جلس ــتاد و یکمی ــوب هش ــران مص ــتاری ای ــد روانپرس ارش
ــال 1400  ــکی در س ــوم پزش ــزی عل ــه ری ــی برنام ــورای عال ش
بــا برنامــه دانشـــکده پرســـتاری واندربیلــت آمریـــکا مورد جســت 
وجــوی اینترنتــی قــرار گرفــت ]7،8[. در مرحلــه تفســیر، مطالعــات 

توصیــف شــده در مرحلــه اول، وارســی و تحلیــل  گردیــد. در 
مرحلــه همجــواری، مطالعاتــی کــه در دو مرحلــه قبــل آماده شــده، 
ــا  ــباهت ها و تفاو ت ه ــه ش ــرای مقایس ــی ب ــاد چارچوب ــرای ایج ب
ــه مقایســه،  ــد. در مرحل ــرار گرفتن ــار هــم ق طبقــه بنــدی و در کن
ــباهت ها و  ــه ش ــات در زمین ــه جزئی ــه ب ــا توج ــق ب ــئله تحقی مس
تفاوت هــا و دادن پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق بررســی و مقایســه 
 گردیــد. براســاس روش مطالعــه، ابتــدا تاریخچــه و برنامه آموزشــی 
کارشناســی ارشــد روانپرســتاری در ایــران بررســی شــد و در ادامــه، 
وضعیــت آمــوزش  دانشــکده پرســتاری دانشــگاه  وندربیلــت آمریکا 
در رشــته روانپراســتاری مــورد مطالعــه و ســپس وجــه اشــتراک و 

افتــراق ایــن برنامــه هــا مــورد مقایســه قــرار گرفــت.

یافته ها
نتایــج بــه دســت آمــده از مقایســه برنامه درســی کارشناســی ارشــد 
روانپرســتاری در ایــران و  دانشــکده پرســتاری دانشــگاه  وندربیلــت 
آمریــکا در حیطــه  تاریخچــه دوره )جــدول1(، فلســفه، چشــم انــداز 
و رســالت )جــدول 2(، شــرایط و نحــوه پذیــرش دانشــجو )جــدول 
ــگاه  ــدول4(، جای ــگان )ج ــش آموخت ــف دان ــا و وظای ــش ه 3( نق
ــران  ــتاري در ای ــي پرس ــگان دوره کارشناس ــش آموخت ــغلي دان ش
ــدول6(،  ــاختار و دوره )ج ــخصات و س ــدول 5(،  مش ــکا )ج و آمری
محتــوای دوره  آموزشــی )جــدول7(، راهبردهــای آموزشــی و روش 
هــای ارزشــیابی )جــدول 8( و ارزیابــی کلــی برنامــه های آموزشــی 

دو کشــور )جــدول 9( ارائــه شــده اســت.

جدول 1. تاریخچه و سیر تکاملي دوره کارشناسي ارشد روانپرستاري در ایران و دانشگاه آمریکا 

ایران
کارشناســی ارشــد رشــته روانپرســتاری از ســال 1354 در چهــار مرکــز آموزشــی عالــی پرســتاری مامایــی در ســطح کشــور )دانشــگاه ملــی، مرکز پزشــکی ایران، انســتیتو 
عالــی پرســتاری فیروزگــر و انســتیتو روانپزشــکی تهــران( دایــر گردیــد.  بــا پیــروزی انقــاب اســامی و بازنگــری برنامــه هــا در کارشناســی ارشــد پرســتاری دو برنامــه 
آموزشــی تحــت عناویــن آمــوزش پرســتاری بــا گرایــش روانپرســتاری و مدیریــت خدمــات پرســتاری بــا گرایــش روانپرســتاری تصویــب شــد و از ســال 1361 بــه 
تدریــج دانشــگاه تربیــت مــدرس و دانشــگاه پرســتاری دولتــی و آزاد وابســته بــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی، در اســتان هــای بــزرگ کشــور موفــق بــه اخــذ مجــوز 

و پذیــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد ناپیوســته روانپرســتاری گردیدنــد ]9[.
آمریکا

دانشــکده پرســتاری دانشــگاه وندربیلــت در ســال 1909 افتتــاح شــد و یــک برنامــه دیپلــم ســه ســاله در رشــته پرســتاری ارائــه مــی دهــد. اولیــن مــدرک کارشناســی 
ارشــد در رشــته پرســتاری در ســال 1958 اعطــا شــد. در ســال 1975 بــا ارائــه مــدرک روانپرســتاری بــه عنــوان یکــی از اولیــن دانشــکده هایــی بــود کــه نقــش پرســتار 

روانپزشــکی-روانی  )طــول عمــر( )FPMHNP( را توســعه داد.
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جدول  2. مقایسه  فلسفه،  چشم انداز  و  رسالت  در  دانشگاه های  مورد  مطالعه

ایران
فلسفه 

انسان به عنوان جانشین خدا دارای کرامت قداست حرمت و معذرت واالیی بوده و از حقوق همه جانبه به منظور ارتقاء سامت برخوردار می باشد.
رعایت عدالت اجتماعی و رعایت حقوق یکسان با سایر بیماران در ارائه مراقبت های بهداشتی و مددجویان روانی امری ضروری است.

حق مشارکت خانواده و مددجو در تصمیم گیری های مربوط به سامت مددجو از حقوق اصلی آنهاست.
برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری در ایــن مقطــع در جهــت تربیــت افــراد بــه منظــور رســیدن بــه خاقیــت ابتــکار شایســتگی خودبــاوری خودکفائــی و دانــش پذیــری 

مــی باشــد. 
دانــش آموختــگان ایــن مقطــع از توانمنــدی هــای بالقــوه خــود در جهــت قضــاوت رشــد و شــکوفایی حرفــه پرســتاری و اخــاق انســانی بهــره بــرده و افــرادی مســئول 

کارآمــد و اثربخــش در جایــگاه خــود مــی باشــند.
چشم انداز

 در 10 ســال آینــده یــک دوره در کشــور، از لحــاظ اســتانداردهای ملــی و منطقــه ای در شــاخص هــای توســعه ســامت روانــی در ســطح فــرد، خانــواده و جامعــه 
شــاخص هــای آموزشــی و پژوهشــی، در منطقــه در ردیــف کشــورهای مطــرح خواهــد بــود.

ماموریت
 رســالت ایــن دوره، تربیــت پرســتاران آگاه متبحــر و متعهــد اســت کــه بــا بــه کارگیــری دانــش و مهــارت کافــی بــه مراقبــت بیمــاران روانپزشــکی و حفــظ و ارتقــاء 

ســامت خانــواده و جامعــه در ســطوح مختلــف و پیشــگیری مــی پردازنــد ]9[.

آمریکا
فلسفه: 

دانشــکده پرســتاری دانشــگاه وندربیلــت، نــوآوری را در حفــظ و پیشــرفت هنــر و علــم پرســتاری در دانشــگاه ها، دانشــکده ها، تحقیقــات و انفورماتیــک ارج می نهــد. 
ایــن ارزش هــا از طریــق معاماتــی کــه فنــاوری را یکپارچــه مــی کنــد و تنــوع فرهنگــی و دانشــگاهی را در بــر مــی گیــرد، نشــان داده مــی شــود.

چشم انداز
ــه  ــر فعالیت هایــی کــه ب ــر ب ــا نوآوری هایــی در دانشــگاه ها، عملکــرد اســاتید، تحقیقــات و انفورماتیــک و تمرکــز بی نظی دانشــکده پرســتاری دانشــگاه واندربیلــت، ب

نفــع جامعــه اســت، به طــور مــداوم بــه ابــداع شــیوه هایــی کــه دانشــکده را از همتایانــش جــدا مــی کنــد مــی پــردازد.
ماموریت

ماموریــت دانشــکده پرســتاری دانشــگاه وندربیلــت رهبــری در آمــوزش، عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد، بورســیه تحصیلــی و تحقیــق بــه منظــور ارائــه مراقبــت هــای 
بهداشــتی مطلــوب بــه جوامــع مختلــف از طریــق نــوآوری، جامعیــت و شــفقت اســت ]10[.

جدول 3. شرایط  و  نحوه  پذیرش دانشجو

ایران
قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته پرستاری از داشکده از داخل و خارج از کشور با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ]9[.

آمریکا
ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی و تکمیل فرم درخواست تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بصورت اینترنتی

متقاضیــان بایــد ســوابق تحصیلــی کامــل و تمــام موسســات تحصیــات تکمیلــی را کــه در آن شــرکت کرده انــد را همــراه بــا ریــز نمــرات رســمی ارائــه دهنــد.
)ترجیحــا الکترونیک ارســال شــود(.

کلیــه متقاضیــان پرســتاری بایــد ســه توصیــه نامــه مرجــع علمــی یــا تخصصــی ارائــه دهنــد. مراجــع بایــد از اعضــای هیئــت علمــی، همــکاران حرفــه ای یــا 
ــه  ــل یکــی از توصی ــه حداق ــد. الزم اســت ک ــی کنن ــی ارزیاب ــات تکمیل ــه تحصی ــت شــما را در برنام ــد پتانســیل موفقی ــی توانن ــه م سرپرســتان کاری باشــد ک

ــر باشــد. ــا باالت ــدگان شــما دارای مــدرک کارشناســی ارشــد ی کنن
ارائه مدرک درس آمار برای کارشناس های پرستاری.

اگــر کارشناســی را در رشــته ای غیــر از پرســتاری بــه دســت آورده ایــد، بایــد 11 ســاعت علــوم طبیعــی را بــا موفقیــت گذرانــده باشــید، از جملــه دوره هــای آمــار، 
تغذیــه، روانشناســی رشــد، میکروبیولــوژی، آناتومــی انســان و فیزیولــوژی انســان.

متقاضیان باید دارای مجوز RN بدون محدودیت باشند ]11[.
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جدول 4. نقش ها  و  وظایف  حرفه ای  دانش  آموختگان

ایران
مراقبتی، آموزشی، پژوهشی، مشاور ه ای، تشخیصی )پایش(، پیشگیری و مدیریتی ]9[

آمریکا
مدیریــت، رهبــری، فعالیــت هــای پژوهشــی، هدایــت حرفــه ای، اســتفاده از تفکــر انتقــادی و اســتدالل بالینــی، اســتفاده از فنــاوری هــای فعلــی و در حــال ظهــور 
رابطــه بــا پیشــرفت پرســتاری، مشــارکت در ابتــکارات بهبــود کیفیــت و ارائــه خدمــات ایمــن و فرهنگــی، پاســخگویی بــا کیفیــت بــاال بــه افــراد و جمعیت هــا، 

اجــرای اســتانداردهای عملکــرد اخاقــی ]12[

جدول 5. جایگاه شغلي دانش آموختگان دوره کارشناسي ارشد روانپرستاري در ایران و آمریکا

ایران
جایگاه های شغلی دانش آموختگان:

بیمارستان ها مراکز بهداشتی درمانی و مراکز توانبخشی در حیطه های روان پرستاری) دولتی خصوصی(
درمانگاه های روانپزشکی

مراکز نگهداری به آسایشگاه های بیماران روانی
اورژانس های روانپزشکی 

مراکز مشاوره خدمات پرستاری 
مدارس 

مراکز تحقیقات شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد 
سایر اجزای نیازمند به مراقبت از بیماران روانی )منازل انجمن آلزایمر و ...(

مراکز بازپروری و درمان اعتیاد 
کلیه سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات روانپرستاری ]9[

آمریکا
به عنوان یک پرستار روانپرستار، می توان به جوانان، نوجوانان، بزرگساالن و سالمندان در محیط های زیر خدمات ارائه داد:

مراکز بهداشت روان اجتماعی )شهری و روستایی(
تسهیات اصاحی

پناهگاه های خشونت خانگی
آژانس های بهداشت خانگی

اماکن روانپزشکی بستری
اقدامات روانپزشکی خصوصی

کلینیک سایکوفارماکولوژی
خدمات مشاوره روانپزشکی

اماکن سوء مصرف مواد خانگی
مدارس

تسهیات روانپزشکی دولتی
کلینیک مدیریت پرستار شهری

اماکن روانپزشکی اداره جانبازان ]12[
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جدول 6. مشخصات  و  ساختار  و  دوره  کارشناسی ارشد روانپرستاری

ایران
تعداد واحدهای درسی در این دور 32 واحد است که دروس اختصاصی 28 واحد، پایان نامه 4 واحد و جمع کل 32 واحد است.

 نیمســال اول: جمــع واحــد 10.5 و نیــم )دروس نظری-عملــی 9 واحــد، کارآمــوزی 1,5 واحــد، تعــداد کشــیک 11، کارگاه آموزشــی: کارگاه مهــارت هــای ارتباطــی - 
کارگاه ایمنــی بیمــار(

ــت در  ــرل عفون ــی: کارگاه کنت ــای آموزش ــیک ،21 کارگاه ه ــداد کش ــد، تع ــوزی 3 واح ــد، کارآم ــی 5 واح ــد )دروس نظری-عمل ــد 8 واح ــع واح ــال دوم: جم  نیمس
ــه(  ــان نام ــام و شــروع پای ــت ن بیمارســتان- ثب

نیمســال ســوم: جمــع واحــد 7,5 واحــد )دروس نظری-عملــی 4 واحــد، کارآمــوزی 3,5 واحــد، تعــداد کشــیک 25 کارگاه هــای آموزشــی: کارگاه ارتقــاء کیفیــت خدمــات- 
ــت بالینی  حاکمی

نیمسال چهارم: 10 واحد ) 4 واحد پایان نامه و کارورزی 6 واحد، کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد( ]9[

آمریکا
تعــداد کل واحــد هــای درســی دوره کارشناســی ارشــد  روانپرســتاری تمــام وقــت و پــاره وقــت در کشــور آمریــکا 41 واحــد بــوده کــه بــرای دوره تمــام وقــت در 3 تــرم 

تحصیلــی و بــرای دوره پــاره وقــت در 6 تــرم طــی دو ســال ارائــه مــی شــود. 
تعداد واحد: 41

مجموع ساعت آموزشی تعلیمی:327
مجموع ساعت سمینار:28
مجموع ساعت بالینی:630

مجموع ساعت ساعت آزمایشگاه:28
مجموع کل ساعت :1064)13(

جدول 7. مقایسه محتوای دوره آموزشی

ایران
دوره کارشناسي ارشد روانپرستاري شامل: 

دروس کمبود یا جبرانی: 1 سیستم  های اطاع  رسانی پزشکی 2- آمار و روش تحقیق
ــتاری در بخــش  ــت پرس ــا 3 -مدیری ــرد آنه ــتاری و کارب ــای روانپرس ــا و الگوه ــه ه ــتاری 2- نظری ــون در روانپرس ــوق و قان ــاق، حق دروس اختصاصــی: 1- اخ
هــای روانپزشــکی 4-روش هــای آموزشــی داروشناســی اختصاصــی 5- اصــول ســامت روان و روانپرســتاری 6-اصــول مشــاوره در روان پرســتاری 7- اختــاالت 
ــی بزرگســاالن و مراقبــت هــای روان پرســتاری 8- مداخــات روان پرســتاری فــردی 9- مداخــات روان پرســتاری گروهــی و خانوادگــی 10- مداخــات  روان
روان پرســتاری کــودکان و نوجوانــان 11- اختــاالت روانــی ســالمندان و مراقبــت هــای روان پرســتاری 12- پرســتاری اعتیــاد  13 فوریــت هــای روان پرســتاری 

ــان نامــه ]9[. 14-کارورزی 15- پای

آمریکا
دروس ارائــه شــده بــه متقاضیــان کارشناســی ارشــد تمــام وقــت شــامل: پاتوفیزیولــوژی پیشــرفته، ارزیابــی پیشــرفته ســامت و اســتدالل بالینــی، ارزیابــی پیشــرفته 
ســامت و اســتدالل بالینــی، فارماکوتراپــی پیشــرفته، نقش هــا و زمینه هــا بــرای تمریــن پرســتاری پیشــرفته، مــدل هــا و نظریــه هــای پرســتاری، روانپزشــکی 
ــول  ــتاری در ط ــرای روانپرس ــی ب ــی نظــری و عمل ــتار روانپزشــکی ســامت روان )قســمت اول(، مبان ــرای پزشــک پرس ــتدالل تشــخیصی ب ســامت روان، اس
عمر،تغییــر مبتنــی بــر شــواهد در محیــط هــای مراقبــت هــای بهداشــتی، برنامــه هــای کاربــردی ارزیابــی ســامت پیشــرفته بــرای روانپرســتار، علــوم اعصــاب 
بــرای پرســتاران ســامت روان، روان فارماکولــوژی، دوره آموزشــی روانپرســتاری بــا افــراد، گــروه هــا و خانــواده هــا، بهبــود ارائــه مراقبــت هــای بهداشــتی بــه 

بیمــاران و جمعیــت، مراقبــت از ســامت روان مبتنــی بــر جمعیــت در طــول عمــر، روان فارماکولــوژی پیشــرفته، روانپرســتار بالینــی ]13[.
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جدول8. مقایسه استراتژی های آموزشی و ارزشیابی دانشجویان

ایران
راهبــرد هــای آموزشــی شــامل: یادگیــری مبتنــی بــر وظایــف، یادگیــری مبتنــی بــر مشــکل، یادگیــری مبتنــی بــر موضــوع، یادگیــری مبتنــی بــر شــواهد، آمــوزش 
مبتنــی بــر صاحیــت هــای تخصصــی حرفــه ای، آمــوزش مبتنــی بــر ارائــه خدمــات، یادگیــری بــا رویکــرد جامــع نگــر، تلفیقــی از دانشــجو و اســتاد محــوری، 

یادگیــری جامعــه نگــر، آمــوزش بیمارســتانی، یادگیــری سیســتماتیک
روش هــاي آموزشــی شــامل: ســخنراني، پرســش و پاســخ، بحــث هــاي گروهــي، کارگاه هــا، تکالیــف نوشــتاري، بحــث در گــروه هــاي کوچــک، خودآمــوزي، 
ژورنــال کاب، گــزارش صبحگاهــي، کنفرانــس داخــل بخشــي، بیــن بیمارســتاني و بیــن رشــته اي، آزمایشــگاه هــاي شــبیه ســاز و یادگیــري مبتنــي بــر شــواهد. 

روش هــا و فنــون بــر حســب نیــاز و اهــداف فراگیــر.
روش ارزیابــی: آزمــون کتبــی، شــفاهی، چــک لیســت هــا، گزلرشــات راهنمــا و مربــی، بررســی مــورد short case assessment، کارنمــا، ارزیابــی چنــد منبعــی 

یــا 360 درجــه، نتایــج ارزیابــی بالینــی ســاختارمند ، مســتندات مرتبــط بــا کارگاه هــا ]9[.

آمریکا
ــم هــای  ــب فیل ــم محــوري و دانشــجو محــوري اســت . اســتفاده از وســایل ســمعي و بصــري در غال ــه صــورت تلفیقــي از معل ــه هــاي آموزشــي ب ــه برنام ارائ

ــای آموزشــی،  ــای کوچــک، کارگاه ه ــروه ه ــانه ای، ســمینار، بحــث در گ ــد رس آموزشــی،CD  چن
self study و self education ،ژورنال کاب، راندهای کاری، آموزش سرپایی

روش ارزیابی: آزمون های میان دوره، مقاالت، تشویق ها، گواهی های انجام کار، ارزیابی مستمر، آزمون های پایان دوره ]14[.   

جدول 9. ارزیابی کلی برنامه های آموزشی دو کشور

شباهت ها
هر دو برنامه در کلیات با آنچه که در رسالت بیان شده است، مطابقت دارند.

دو برنامه، در دروس داروشناسی، ارزیابی سامت، نظریه های پرستاری، بیشترین تطابق را دارند.
تفاوت ها

برنامــه ایــران مطابقــت رئــوس بــا فلســفه، رســالت و چشــم انــداز فاصلــه آرمانــی داشــته و دروس کلیتــی از ویژگــی هــای اهــداف مــد نظــر هســتند، در حالــی کــه 
رئــوس دانشــگاه واندربیلــت بــا جزییــات دقیــق تــر و بیشــتر و همچنیــن ماهیــت عملیاتــی بــه خــود داده انــد.

جزئیــات اشــاره شــده در فلســفه، رســالت، چشــم انــداز و نقــش افــراد، در برنامــه آموزشــی ایــران شــباهت هــا بیشــتر بصــورت ظاهــری بــوده ولــی از نظــر محتــوای 
رئــوس تطابــق کمتــری دارد، امــا در برنامــه وندربیلــت تطابــق بیشــتری ماحظــه گردیــد.

مطابقــت چشــم انــداز ایــران بــا دروس، بیشــتر کمــی و دورنمــا کلــی اســت در حالــی کــه در دانشــگاه واندربیلــت، بــه کیفیــت و بازدهــی کوتــاه مــدت تــری اشــاره 
شــده اســت.

دروس تخصصی در برنامه ایران کلی تر و در برنامه واندربیلت، با جزئیات بیشتری و مبتنی بر اهداف برنامه ارائه می شوند.
برخاف برنامه وندربیلت در ایران ارائه پایانامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانپرستاری و فراغت از تحصیل الزامی است.

بحث
ــعه  ــور توس ــه منظ ــی ب ــای آموزش ــام ه ــی نظ ــه تطبیق مقایس
ــه افزایــش اســت.  ــی رو ب ــد در آمــوزش عال سیاســت هــای جدی
ایــن مهــم فرصــت هایــی را بــرای شــناخت چشــم انــداز، رســالت، 
ارزش هــای آموزشــی ســایر کشــورها و ارزیابــی همزمــان نظــام 
آموزشــی ایــران ایجــاد مــی نمایــد. لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف 
مقایســه تطبیقــی نظــام آمــوزش مقطــع کارشناســي روانپرســتاري 
در ایــران بــا کشــور آمریــکا بــا اســتفاده از مــدل مقایســه برنامــه 
هــای آموزشــی بــردی انجــام شــد. بــر پایــه بررســی هــای انجــام 

شــده شــباهت هــا و تفــاوت هایــی مشــاهده گردیــد.
ــان  ــکا نش ــران و آمری ــتاری ای ــوزش پرس ــه آم ــه تاریخچ مقایس
مــی دهــد شــروع دوره آمــوزش کارشناســی ارشــد روانپرســتاری 
ــکا  ــوده و در آمری ــی ب ــری شمس ــال 1354 هج ــران از س در ای
ــادل  ــادی کــه مع ــن دوره آموزشــی از ســال 1975 می شــروع ای
ــده  ــان دهن ــن نش ــد ]9[. ای ــی باش ــی( م ــری شمس )1354 هج
قدمــت همزمــان هــر دو دانشــگاه در آمــوزش روانپرســتاری اســت. 
ــته  ــی رش ــت اختصاص ــداز و ماموری ــم ان ــفه، چش ــران، فلس در ای
روانپرســتاري بیــان شــده کــه روشــن و قابــل دســتیابی مــی باشــد 
ــت  ــکده واندربیل ــا دانش ــت، ام ــی اس ــص گرای ــان از تخص و نش
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ــرای  ــی ب ــه صــورت عموم ــت را ب ــداز و ماموری فلســفه، چشــم ان
ــراي  ــی ب ــورت اختصاص ــه ص ــتاری و ن ــای پرس ــته ه ــه رش کلی
ــک  ــوع ی ــن موض ــت. ای ــرده اس ــان ک ــتاري بی ــته روانپرس رش
نقطــه قــوت بــرای پرســتاری ایــران اســت چــرا کــه ثابــت شــده 
تخصــص گرایــی در حرفــه پرســتاری موجــب مقــرون بــه صرفــه 
شــدن خدمــات و کیفیــت ارائــه مراقبـــت از بیمــاران مــی گــردد. 
کوریکولــوم آمریــکا درگذشــته جامعــه نگــری بیشــتری نســبت بــه 
ــه ســال 1400  ــران ک ــر ای ــوم اخی ــا در کوریکول ــران داشــت ام ای
ــطوح  ــه در س ــی جامع ــامت روان ــه س ــه ب ــد توج ــری ش بازنگ
ــت در  ــی مثب ــن موضــوع قدم ــده و ای ــه ش ــه توج ــف جامع مختل

ــت ]9،10[. ــی اس ــی اجتماع ــامت روان ــود س ــت بهب جه
ــه  ــران از جمل ــور در ای ــزاري کنک ــي و برگ ــام آموزش ــاختار نظ س
تفــاوت هــای دو برنامــه اســت. در دانشــگاه هــای ایــران قبولــی 
در آزمــون ورودی مطابــق بــا ضوابــط و مقــررات وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و دارا بودن مدرک کارشناســی پیوســته 
ــا  ــور ب ــارج از کش ــل و خ ــده از داخ ــتاری از ش ــته پرس ــا ناپیوس ی
ــه ورود  ــکی الزم ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــد وزارت بهداش تایی
بــه رشــته بــوده ]15[ ولــی در آمریــکا نیــازی بــه آزمــون ورودی 
ــد  ــرش داشــتن شــرایط قی ــت شــرط پذی ــا در وندربیل ــوده و ام نب
ــر  ــدرک RN معتب ــه م ــل و ارائ ــع قب ــدل مقط ــه مع ــده ازجمل ش
اســت ]11[. نحــوه پذیــرش دانشــگاه ایــران و وندربیلــت آمریــکا 
بیشــتر بــــه صــورت مــاک محــور اســت و بــرای ورود بــه رشــته 
روانپرســتاری در مقطــع کارشناســی ارشــد نیازمنــد ارائــه مــدارک 
ــه مهــارت عملــی و ســوابق  ــه ســایر جنبــه هــا از جمل اســت و ب
ــه در  ــی ک ــه مدارک ــود. از جمل ــی ش ــه م ــر پرداخت ــی کمت علم
ــه  ــد ارائ ــتاری بای ــته روانپرس ــه رش ــان ورود ب ــت، متقاضی وندربیل
دهنــد معرفــی نامــه از مراجــع علمــی و سرپرســتان بعــاوه ارائــه 
مــدارک علمــی مرتبــط بــا رشــته اســت کــه تــا حــدودی بــه جنبــه 
ــوان نقطــه  ــه عن ــوان ب ــی ت ــه و از آن م هنجــار محــوری پرداخت
مثبــت در شـــرایط ورود بــه دانشـــگاه نـــام بـــرد ]4،11[. بنابرایــن 
پیشــنهاد مــی شــود بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش روانپرســتاری در 
مداخــات پیچیــده ی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی در ایــران نیز 
معرفــی نامــه از اســتاتید یــا ارائــه ســوابق علمــی و بالینــی از جملــه 
شــرایط ورود در نظــر گرفتــه شــوند ]4[. مصاحبــه قبــل ورود بــه 
دوره نیــز مــی توانــد روش مناســبی بــرای پذیرش دانشــنجو باشــد 
ــاد  ــي، اعتم ــرش آمادگ ــد پذی ــه در فرآین ــه انجــام مصاحب ــرا ک چ
بــه نفــس و میــزان عاقــه منــدي افــراد بــه رشــته پرســتاري را 
مــورد ارزیابــي قــرار مــي دهــد و آگاهــي متقاضیــان نســبت بـــه 
نقــش و وظایــف روانپرســتار را نشــان مــی دهــد. از نظــر پرداخــت 

ــی  ــگان ول ــان رای ــرای ایرانی ــران بصــورت دولتــی )ب ــه در ای هزین
بــرای غیــر ایرانیــان بــا شــهریه اســت(، آزاد )بــرای ایرانیــان و غیــر 
ــر  ــی و غی ــرای ایران ــل )ب ــن المل ــه اســت( و بی ــا هزین ــان ب ایرانی
ایرانــی بــا هزینــه اســت( متغییــر اســت امــا در وندربیلــت نیازمنــد 
پرداخــت شــهریه بــرای همــه دانشــجویان اســت. بــا ایــن تفــاوت 
ــکا 50 دالر و  ــده امری ــت متح ــل ایال ــجویان اه ــرای دانش ــه ب ک
بــرای دوره کارشناســی ارشــد روانپرســتاری در ایــن دانشــگاه بایــد 
ــتا  ــن راس ــل( ]16[. در همی ــود )دوره کام ــت ش 1793 دالر پرداخ
ــه  ــم اینک ــکا علیرغ ــای آمری ــگاه ه ــان داده دانش ــات نش تحقیق
جــز بهتریــن دانشــگاه هــا از نظــر علمــی مــی باشــند امــا هزینــه 
بــاالی تحصیــل و لــزوم پرداخــت هزینــه موجــب تفــاوت امــکان 
پیشــرفت و موفقیــت در زندگــی بیــن افــراد کــم درآمــد و پردرآمــد 
مــی شــود. در مقابــل پذیــرش دانشــجویان در ایــن مقطــع بــرای 
دانشــجویان ایرانــی در صــورت قبولــی در دانشــگاه دولتــی رایــگان 
بــوده و تمامــی اقشــار قــادر بـــه ادامــه تحصیــل خواهنــد بــود و 
ــد را از  ــد و کــم درآم ــر درآم ــان قشــر پ ــن شــکاف موجــود می ای

بیــن مــی بــرد ]4[.
ــف شــغلی در هــر دو  ــا و وظای ــدی ه ــا، توانمن مقایســه نقــش ه
محیــط بــر نقــش هــا و وظایــف مختلــف پرســتاری اشــاره شــده 
اســت کــه مرتبــط بــا رشــته و منطبــق بــر رســالت و واقــع گرایانــه 
اســت. ولــی در دانشــگاه آمریــکا اکثــر نقــش هــا مربــوط بــه بــکار 
بــردن اســتدالل بالینــی و تفکــر انتقــادی در محیــط بالینــی و بــه 
ــن  ــه ای ــده ک ــد ش ــواهد تاکی ــر ش ــی ب ــرات مبتن ــتفاده از تغیی اس
ــوم آموزشــی ایــران بصــورت محســوس دیــده  مــوارد در کوریکول
نمــی شــود کــه جــا دارد بــا توجــه تغییــرات و پیشــرفت روز افــزون 
علــوم انســانی و علــوم پزشــکی و مراقبتــی بــه ایــن موضــوع توجه 
بیشــتری شــود ]12،17[. از نظــر جایــگاه شــغلی علــی رغــم توجــه 
و تاکیــد کوریکولــوم جدیــد آموزشــی ایــران بــه جامعــه نگــری امــا 
فــارغ التحصیــان رشــته هــای مختلف ارشــد پرســتاری بیشــتر در 
محیــط هــای بالینــی و بــدون توجــه بــه مــدرک تحصیلــی در هــر 
بخشــی بــکار گرفتــه مــی شــوند در صورتــی کــه در کوریکولــوم 
ــه بیشــتری  ــه نگــری توج ــی و جامع ــه تخصــص گرای ــکا ب آمری
ــای  ــط ه ــتر در محی ــل بیش ــتار آزادی عم ــک روانپرس ــده و ی ش
ــز  ــران نی ــت در ای ــن رو الزم اس ــی دارد. از ای ــی و عموم اجتماع
عــاوه بــر توجــه بــه کوریکولــوم بــه فراهــم کــردن شــرایط الزم 
بــرای بــکار گیــری روانپرســتاران در محیــط بالینــی تخصصــی و 

محیــط هــای اجتماعــی توجــه بیشــتری گــردد ]17[. 
ــب  ــکا برحس ــت آمری ــران و وندربیل ــای ای ــگاه ه ــه دانش مقایس
ــداد و  ــر تع ــد از نظ ــی ده ــان م ــاختار دوره، نش ــخصات و س مش
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محتــوای واحدهــا و همچنیــن طــول دوره بــا هــم تفــاوت هایــی 
ــوده کــه 28 واحــد  ــد. در ایــران تعــداد واحــد هــا 32 واحــد ب دارن
آن دروس اختصاصــی )13 واحــد تئــوری و 15 واحــد عملــی، 
کارآمــوزی و کارورزی( و 4 واحــد هــم پایانامــه اســت کــه بصــورت 
ــود ]9[.  ــی ش ــه م ــی ارائ ــرم تحصیل ــول 4 ت ــت و در ط ــام وق تم
ــاره  ــت، پ ــام وق ــرش تم ــوع پذی ــه ن ــت س ــگاه واندربیل ــا دانش ام
وقــت و دوره پــس از فــوق لیســانس)متقاضیانی کــه مــردک فــوق 
لیســانس در رشــته دیگــری دارنــد( اســت کــه تعــداد واحــد هــا و 
ــه شــرایط متقاضــی  ــوده و بســته ب ــاوت ب ــا متف ــه آنه نحــوه ارائ
ــوع  ــن موض ــد ]13[. ای ــی کن ــم م ــتری را فراه ــل بیش آزادی عم
جنبــه مثبتــی بــرای دانشــگاه وندربیلــت اســت و دانشــگاه هــای 
ایــران هــم بهتــر اســت بــا فراهــم کــردن بســتر، زمینــه و شــرایط، 
نــوع اجــرای برنامــه را ایــن حالــت تــک بعــدی خــارج ســاخته و 
ــن دوره  ــرای ای ــز ب ــت نی ــاره وق ــی و پ ــن تکمیل دوره هــای آنای
ــن کار جــذب دانشــجو و ســرمایه بیشــتری  ــا ای ــد و ب لحــاظ کنن
صــورت مــی گیــرد کــه موجــب اعتــای ســطح دانشــگاه هــای 
ــا  ــوای واحده ــداد و محت ــر در تع ــاوت دیگ ــردد. تف ــی گ ــران م ای
ــی  ــه م ــد ارائ ــت 41 واح ــت وندربیل ــام وق ــه در دوره تم ــوده ک ب
گــردد و حــدوداً 60% واحــد هــا بصــورت بالینــی، آزمایشــگاهی یــا 
عملــی اســت کــه در مقایســه بــا ایــران هــم از نظــر تعــداد واحــد 
و هــم تعــداد ســاعات حضــور بــر بالیــن بیمــار تفــاوت چشــمگیری 
ــود ]9،13[.  ــی ش ــه م ــی ارائ ــرم تحصیل ــه ت ــول س دارد و در ط
ــوای  بررســی هــا نشــان داد کــه در هــر دو نظــام آموزشــی محت
ــه  ــن می شــود ک ــه ای انتخــاب ســازماندهی و تدوی ــه گون درس ب
اهــداف برنامــه درســی محقــق شــود و هــر کشــوری بــر اســاس 
ــن  ــی بی ــترین همخوان ــه بیش ــد ک ــعی می کنن ــود س ــداف خ اه
اهــداف و محتــوا ایجــاد کنــد. در هــر دو دانشــگاه محتــوای درس 
بــا اهــداف دوره مرتبــط اســت و قالــب دروس ارائــه شــده از نظــر 
ســاعت کار بالینــی و آمــوزش بالینــی در دانشــگاه آمریــکا بیشــتر 
ــته  ــت رش ــه ماهی ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــران ب از ای
ــرای  ــواده و جامعــه ب ــا بیمــار، خان ــاط ب ــزوم ارتب روانپرســتاری و ل
یادگیــری و آمــوزِش پایدارتــر و تامیــن نیــاز یادگیــری دانشــجویان، 
ــوزی در عرصــه  ــی بیشــتر و کارآم ــری واحدهــای عمل ــه کارگی ب
بیشــتر و اســتفاده از برنامــه مدیریــت مشــکات بیمــار تعــداد زیــاد 
واحدهــای عملــی و کارآمــوزی در وندربیلــت قابــل توجیــه باشــد. 
بدیــن منظــور نیــاز بــه بازنگــری در میــزان واحدهــای عملی ارشــد 
روانپرســتاری ایــران و تاکیــد بیشــتر بــر آمــوزش بالینــی پیشــنهاد 
ــه توجــه  ــن زمین ــز در ای ــات مشــابه نی مــی گــردد ]4،11[. مطالع
بیشــتر آمــوزش عملــی و بالینــی را ضــروری شــمرده انــد. از طرفی 

در ایــران بــا ارائــه کارگاه هــای آموزشــی ماننــد کارگاه مهارتهــای 
ــت  ــاء کیفی ــت، ارتق ــرل عفون ــار، کنت ــی بیم ارتباطــی، کارگاه ایمن
ــی  ــات مبتن ــن کارگاه خدم ــی و همچنی ــت بالین ــات و حاکمی خدم
ــدن آن در طــول  ــه گذران ــر شــواهد کــه دانشــجویان موظــف ب ب
دوره مــی باشــند نقطــه قوتــی در برنامــه آموزشــی ایــران ایجــاد 
ــی  ــب مطــرح شــده م ــودن مطال ــد ب ــر مفی ــاوه ب ــه ع ــرده ک ک

ــی را نیــز مرتفــع کنــد ]5،18[. ــد کاســتی احتمال توان
در مقایســه شــیوه هــا و روش هــاي آموزشــي در برنامــه آموزشــي 
هــر دو کشــور شــباهت هــاي زیــادي وجــود دارد و هر دو کشــور از 
شــیوه هــای متنــوع و متعــددی بــرای آمــوزش اســتفاده مــی کننــد 
و ایــن تنــوع در کوریکولــوم و نظــام آموزشــی ایــران بیشــتر بــوده 
کــه از طرفــی باعــث شــده کــه هــر دانشــگاه بــا توجــه بــه زیــر 
ســاخت هــا، امکانــات و شــرایط خــود از برخــی روش هــا اســتفاده 
بیشــتری کننــد. از طــرف دیگــر بیــان روش هــای مختلــف آموزش 
ــوزش و  ــر آم ــجو را در ام ــتاد و دانش ــدد آن، اس ــات و تع ــا جزیی ب
یادگیــری دچــار ســردرگمی مــی کنــد، کــه ایــن موضــوع در برنامه 
ــران دیــده مــی شــود. چــرا کــه احتمــال اجــرای تمامــی ایــن  ای
ــد.  ــی رس ــر م ــن بنظ ــر ممک ــک دوره غی ــرح ی ــا در ط ــیوه ه ش
ــده  ــات و آین ــداف و امکان ــه اه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــم آنس مه
نگــری و داشــتن دیــد وســیعی نســبت بــه شــرایط و افــراد، ایــن                                                                              
ــه کــه در برنامــه  ــان شــوند، همانگون ــر بی ــی ت اســتراتژی هــا کل

واندربیلــت مشــاهده مــی شــود ]9،14[.
نتایــج ایــن مطالعــه حاکــي از آن اســت کـــه شــیوه هــاي ارزیابــي 
ــادي دارد و  ــاي زی ــباهات ه ــوري ش ــث تئ ــجویان در مباح دانش
ــتفاده                      ــي اس ــي و تراکم ــاي تکوین ــون ه ــور از آزم ــر دو کش در ه
ــارت و  ــنجش مه ــاي س ــون ه ــتفاده از آزم ــا اس ــود، ام ــي ش م
صاحیــت بالینــي و همچنیــن برنامــه هــاي اســتاندارد ارزشــیابي 
بالینــي از نقــاط قــوت کوریکولــوم آموزشــي وندربیلــت محســوب 
ــت و  ــر خالقیـ ــه ام ــه ب ــط توج ــات مرتب ــردد[14]. مطالع ــي گ م
ــور  ــجو مح ــای دانش ــوزش و روش ه ــتم آم ــوآوری را در سیس ن
ــوزی را در  ــادی و خودآم ــر انتق ــد تفک ــه رش ــد ک ــرده ان ــد ک تاکی
ــت  ــد داش ــی خواه ــد در پ ــی ارش ــع کارشناس ــجویان مقط دانش

 .]17،18[
قوانیــن پوشــش هــر دو دانشــگاه بســیار دقیــق و شــفاف شــرایط 
را بــرای دانشــجویان بـــه صــورت عمومــی بیــان مــی کند که بـــا 
توجـــه بــه زمینــه ی فرهنگــی و مذهبــی هــر کشــور تبییــن شــده 
اســت ]14[. در نهایـــت پیشــنهاد مــی شــود مطالعــه تطبیقـــی در 
رشــته کارشناســی ارشـــد بهداشــت روان بــا ســایر دانشــگاه هــای 
ــاط  ــات در درک بیشــتر نق ــن مطالع ــود. ای ــز انجــام ش پیشــرو نی
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قــوت و ضعــف برنامــه آموزشــی حاضــر و بهبــود آن کمــک کننــده 
خواهنــد بــود.

نتیجه گیری
ــران و  ــتاری ای ــد پرس ــی ارش ــی کارشناس ــه آموزش ــه برنام مقایس
دانشــگاه وندربیلــت آمریــکا نشــان مــی دهــد در کنــار اشــتراکات، 
ــوم  ــوت کوریکول ــاط ق ــود دارد. از نق ــز وج ــا نی ــاوت ه ــی تف برخ
جدیــد برنامــه آموزشــی کارشناســی ارشــد روانپرســتاری در ایــران 
ــود  ــن وج ــری آن و همچنی ــه نگ ــرد جامع ــه رویک ــوان ب ــی ت م
ــن  ــود و همچنی ــت اختصاصــی خ ــداز و ماموری فلســفه، چشــم ان
ــت  ــه وندربیل ــه در برنام ــرد ک ــاره ک ــه اش ــد پایانام ــود واح وج
آمریــکا ایــن شــاخص هــا بصــورت کلــی بــرای رشــته پرســتاری 
گفتــه شــده و کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دوره جــز دوره هــای 
ــه  ــوت برنام ــاط ق ــی نق ــوده و رویکــرد تخصــص گرای ــی ب تکمیل
ایــران هســتند.  در مــورد نحــوه پذیــرش، محتــوای برنامــه درســی 
ــای  ــه واحده ــکا ب ــری در آمری ــه نگ ــغلی و جامع ــت ش و موقعی
عملــی و بالینــی و عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد، اســتدالل بالینــی 
و تفکــر انتقادی توجه بیشــتری شــده کـــه باعـــث تقویــت مهارت 
ــر  ــاوه ب ــردد. ع ــی گ ــجویان م ــی دانش ــی و ارتباط ــای بالین ه
ــارغ  ــی ف ــای اجتماع ــگاه ه ــغلی و جای ــای ش ــت ه ــن موقعی ای
التحصیــان کارشناســی ارشــد روان پرســتاری در آمریــکا وســعیتر 
و جامعــه نگــری بیشــتری دارد. رویکــرد جهانــی حرفــه پرســتاری 
و گرایــش هــای آن در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی ماننــد 
کارشناســی ارشــد روانپرســتاری اساســاً بالیــن محــور شــده اســت. 
ــد و  ــع ارش ــی در مقاط ــای بالین ــران مهارته ــود در ای ــن وج ــا ای ب
دکتــری کــم رنــگ تــر شــده و دانشــجویان ایــن مقاطــع بیشــتر 
تمایــل بــه جــذب هیئــت علمــی آموزشــی دارنــد. بنظــر مــی رســد                                                                                          

مــی تــوان بــا الگــو ســازی کشــور هــای پیشــرو بــا گســترش دامنه 
اختیــارات، جــذب هیئــت علمــی بالینــی، جامعــه نگــری بیشــتر و 
ارتبــاط بیشــتر بــا رســانه هــا و معرفــی علمــی حرفــه بــه عمــوم 
ــدی پرســتاران مخصوصــاً مقاطــع  ــا رضایتمن ــه، ســبب ارتق جامع
تحصیــات تکمیلــی از حرفــه، کار در بالیــن و بطــن جامعــه شــد 
کــه در نهایــت ســبب ارائــه خدمــات بــا کیفیــت تــر بــه بیمــاران و 

ــدگان خدمــت مــی شــود. ســایر گیرن
بــا توجــه بــه نیازهــای در حــال رشــد بیمــاران بــا اختــال روانــی 
و افزایــش ابتــا بــه ایــن اختــال در جامعــه کنونــی و ماهیـــت 
پیچیـــده مداخــات، نیــاز بــه بررســی و بهبــود در زمینه ی شــرایط 
ــاره وقــت و  ــن شــیوه هــای آموزشــی پ ــرش و در نظــر گرفت پذی
غیــر حضــوری همچنیــن تعریــف جایــگاه واقعــی و نقــش فــارغ 
ــی  ــاس م ــتاری احس ــی روانپرس ــه تخصص ــان در زمین التحصی

شــود.

سپاسگزاري
ــات  ــه تحقیق ــوب کمیت ــش مص ــه از پژوه ــر برگرفت ــه حاض مقال
ــوم پزشــکي  ــه اخــاق پزشــکي دانشــگاه عل دانشــجویي و کمیت
شــماره  اخــاق  کــد  بــه  1401/04/22و  مــورخ  همــدان 
IR.UMSHA.1401.397 مــي باشــد. نویســندگان ایــن پژوهــش 

ــکر             ــدان تش ــکي هم ــوم پزش ــگاه عل ــي دانش ــت پژوهش از معاون
ــد. ــي کنن م

تضاد منافع
در انجــام ایــن مطالعــه هیــچ گونه تضــاد منافعــي بین نویســندگان 

ــت. وجود نداش
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