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Abstract
Introduction: Psychiatric nursing is a branch of nursing that combines educational learning and applying the 
principles of human relations and theories of psychiatric nursing to the treatment and care of people of any 
age who suffer from mental illness and its effects. Comparing Iran's psychiatric nursing program with other 
countries makes it possible to identify the educational problems and issues of the curriculum as well as the 
background factors that have played a role in the failure or success of the program in question and with their 
help, it is possible to propose suitable solutions to the determined problems. The purpose of the present study 
is to compare the curriculum of master's psychiatric nursing in Iran and Duke Nursing School in the United 
States.
Methods: This comparative descriptive study was conducted in the year 2022, in which the important 
indicators of the master's Curriculum of psychiatric nursing of Iran's nursing schools and Duke University 
were purposefully selected. The adjustment between the two curricula is done using the Beredy method, which 
includes four steps: description, interpretation, juxtaposition, and comparison.
Results: The comparison of the Master’s of Psychiatric Nursing Curriculum has similarities and differences 
in both countries. The two universities have differences in the details of the goals, mission, vision, admission 
method, system, and curriculum arrangement style. A student's admission in the expert section of psychiatric 
nursing in Iran is normative and centralized. In USA, admission was followed by a decentralized pattern and 
students posed selection criteria. In none of the universities, the specific goals of the field have not been defined. 
The mission of the Iran program is defined at the national level, but the Duke faculty has a cross-border 
perspective in expressing its mission.
 Conclusions: In order to improve the quality of the society's mental health and train knowledgeable and skilled 
psychiatric nurses to increase the quality of service to people suffering from mental disorders , the educational 
program of psychiatric nursing needs continuous review and improvement in the fields of acceptable conditions 
for students, the definition of the real position and the role of the graduates, the explanation of the specific goals 
of the field and the revision of the educational methods and the introduction of new educational methods..
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چکیده
مقدمه: رشــــته روانپرســــتاری شــاخه ای از رشـته پرســـتاری اسـت کـه بـا تلفیـق آموختـه هـای آموزشـی و بــه کارگیــری اصــول ارتباطــات 
انســــانی و نظریــــه هــــای روان پرســــتاری بــه درمــان و مراقبــت از افــراد در هــر ســنی کــه از بیمــاری روانــی و اثــرات آن رنــج مــی برنــد، مــی 
پــردازد.  مقایســه برنامــه روانپرســتاری ایــران بــا ســایر کشــورها ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد تــا مشــکالت و مســائل آموزشــی برنامــه هــای 
درســی و همچنیــن عوامــل زمینــه ای کــه در شکســت یــا موفقیــت برنامــه مــورد نظــر نقــش داشــته انــد، شناســایی شــوند و بــه کمــک آنهــا بتــوان                      
راه حــل هــای مناســب بــرای مشــکالت تعییــن شــده پیشــنهاد داد. هــدف از مطالعــه حاضــر مقایســه تطبیقــی برنامــه درســی دوره ارشــد روانپرســتاری 

ایــران و دانشــکده پرســتاری دوک آمریــکا اســت.
روش کار: ایـــن پژوهـــش توصیفـــي تطبیقـــي )مقایسـه اي(، در ســـال 1401، در انجـام شـد کـه در آن شـاخص هـــاي مهـم برنامـه درسـي ارشد 
روانپرستاری دانشـــکده هـــاي پرســـتاري ایـــران و دانشـــگاه دوک بـــه صـورت هدفمنـــد انتخـــاب شـــدند و تطبیق بین دو برنامه با استفاده از روش 

Beredy کــه شــامل چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، همجــواری و مقایســه اســت، صــورت پذیرفتــه اســت.

یافته ها: مقایســـه برنامـــه آموزشـــی کارشناســـی ارشـــد روانپرستاریدر هـــر دو محیـــط دارای شـباهتهـــا و تفـاوتهایـــی اســـت. در جزییات اهداف، 
رســالت و چشــم انــداز، نحــوه و سیســتم پذیــرش در دو دانشــگاه تفاوتهایــی وجــود دارد. پذیــــرش دانشــــجو در مقطــــع کارشناســــی ارشــــد روان 
پرســــتاری در ایــــران هنجاری و متمرکز و در امریــــکا مالکی و غیر متمرکز مــــی باشــد. در هیــــچ یــک از دانشــگاههــا اهــداف اختصاصــی 
رشــــته تعریــــف نشــــده اســــت. رســالت برنامــه ایــران در ســطح ملــی تعریــف شــده اســت امــا دانشــکده دوک در بیــان رســالت خــود از دیدگاهی 

فرامــرزی برخــوردار اســت.
نتیجــه گیــری: جهــت ارتقــای کیفیــت ســالمت روان جامعــه و تربیــت روانپرســتارانی آگاه و ماهــر جهــت افزایــش کیفیــت خدمــت رســانی بــه افراد 
دچار اختالالت روانی ، برنامه آموزشی روان پرستاری نیـــاز بـــه بررســـی و بهبـــود مستمر در زمینـه هـای شـــرایط پذیـرش دانشـجو، تعریـف جایـگاه 

واقعـی و نقـش فـارغ التحصیـالن، تبییـن اهـداف اختصاصـی رشـته و بازنگـری در شـیوه هـای آموزشـی و ورود شـیوه هـای آموزشـی نویـن دارد.
کلیدواژه ها: مطالعه تطبیقی، برنامه درسی، کارشناسی ارشد، روانپرستاری، آمریکا، ایران.
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مقدمه
ســالمت روان یکــی از ابعــاد مهــم ســالمتی اســت کــه مرتبــط بــا افکار، 
ــی  ــه عوامل ــت از مجموع ــارت اس ــد و عب ــی باش ــار م ــات و رفت احساس
ــالالت  ــت اخت ــد وخام ــا پیشــرفت رون ــه در پیشــگیري از ایجــاد و ی ک
شــناختی، احساســی و رفتــاري در انســان نقــش مؤثــر دارنــد )1(. عــدم 
ســالمت روان از پیشــرفت و اعتــالي فــردي و همچنیــن انجــام اعمــال 
و وظایفــی کــه بــر عهــده وي مــی باشــد، جلوگیــري خواهــد نمــود کــه 
ایــن امــر باعــث اختــالل در ســالمت و پیشــرفت جامعــه و عواقب ناشــی 
ــورها  ــه کش ــت ک ــروری اس ــرایط ض ــن ش ــد .)2(در ای ــد ش از آن خواه
سیاســت هــای صریــح و اســتراتژی هــای اجرایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن 
چالــش ایجــاد کننــد. یکــی از سیاســتهای مهــم در ایــن زمینه ارائــه کادر 

پرســتاری بــا تحصیــالت مناســب اســت )3(. 
رشــــته روانپرســــتاری شــــاخه ای از رشـــته پرســـتاری اسـت کـه بـا 
تلفیـــق آموختـه هـای آموزشـی و بــه کارگیــــری اصــول ارتباطــات 
انســانی و نظریــه هــای روان پرســتاری و هــم چنیــن بــا کســب 
مهــــارت و تبحــر کافــــی در زمینـه مراقبـتهـای پرســـتاری به درمان 
ــرات آن  ــی و اث ــاری روان ــه از بیم ــنی ک ــر س ــراد در ه ــت از اف و مراقب
رنــج مــی برنــد، مــی پــردازد )4, 5(.  هــــدف  از ایــن رشــته تامیــــن 
ســــالمت روان اســت کــه از طریـق ایجـاد محیـط سـالم بـه منظـور 
برقـراری روابـط صحیـح انسـانی و پیشـگیری از ابتـال بـه بیمـاری هـای 
روانــی بـــه نتیجـــه مطلـــوب برســـد )6( .روانپرســتاران یکــی از اعضای 
ضــروری تیــم در ارتقــای ســالمت، پیشــگیری از بیمــاری و توانبخشــی 
در تمام زمینه های سالمت روان هستند )7( و نقـــش کلیـــدی در تهیـــه 
و هماهنگـی انـواع خدمات بـه افـرادی کـه مشـکالت بهداشـت روانـی 
را تجربـــه مـی کننـد، از جملـه کســـانی کـه از نظـر روانـی بـا بیمـاری 

شـــدید و پایـدار رنــج مــی برنــد، دارنــد )8( .
در ســال 1993 دانشــگاه جــان هابکینــز اولیــن دانشــکده بــود کــه برنامه 
ارشــد روانپرســتاری را تدویــن و اجــرا نمــود )9, 10(. در ایــران نخســتین 
ــه  ــته ب ــش وابس ــب گرای ــتاری در قال ــد روانپرس ــناس ارش دوره کارش
پرســتاری توســط انســتیتو روانپزشــکی تهــران در ســال 1356 ایجاد شــد 
)11, 12(. ایــن رشــته در چارچــوب سیاســتهای ســالمت محــور و جامعــه 
ــتارانی  ــت پرس ــه و تربی ــالمت جامع ــت س ــای کیفی ــت ارتق ــر، جه نگ
ــراد  ــه اف ــانی ب ــت رس ــت خدم ــش کیفی ــت افزای ــر جه ــه آگاه و ماه ک
ــه  ــت روان در جامع ــای بهداش ــظ و ارتق ــی و حف ــالالت روان ــار اخت دچ
ــار در ســال 1380  ــه نخســتین ب ــن برنام ــاده شــد. بازنگــری ای ــا نه بن
و توســط دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی شــیراز و مشــهد بــار دیگــر در 
ســال 1390 توســط کمیتــه کشــوری تحــت نظــارت وزارت بهداشــت و 
ــال 1391 )13( و 1400  ــددا در س ــده و مج ــام ش ــی انج ــات درمان خدم
ویرایش گردد .)14( هــــم اکنــــون برنامــــه آمــــوزش روانپرســــتاری 
بــه عنــوان یــک رشــته اختصاصــی در مقطــع کارشناســی ارشــد 
بــــه طــــور مســتقل در حـال اجـرا اسـت و افـــراد فـارغ التحصیـل در 
ایـــن رشـــته بـه عنــوان متخصــص روان پرســــتاری شــناخته مــی 

شــوند )15(. 

نظــام آموزشــي و برنامــه درســـي یکـــي از مهـمتـــرین ابزارهـــا جهــت 
تغییرات همه جانبـــه اجتمـــاعي، سیاســـي، اقتصـــادي و فرهنگي اســت 
امـــا بایســـتي توجـه نمـود کـه ا یـن برنامـــه بـا نیازهاي جامعه مطابقت 
داشــته باشــد )16(. رســالت آمـــوزش و پــرورش تطبیقــي ایــن اســت که 
به تفاوتهـــا و شـــباهت هـــاي نظام هاي گوناگون آموزشي پي بـــرده و 
دالیـــل موفقیـــت و ناکامــي نظــام ها، مشــخص شــده و از تجــارب آنان 
در پیشــبرد و توســعه نظــام آموزشــي اســتفاده نمــود )17(. در همیــــن 
راســــتا؛ در مطالعــــه ای تطبیقــی کــه توســــط یغمایی و همــکاران 
)2021( بــــه منظــور مقایســــه برنامــه آموزشــــی دوره کارشناســی 
ارشــد رشــته روان پرســتاری در ایــران و واینــه آمریــکا انجــــام شــــد 
نشان داد که رشـــته کارشناســـی ارشـــد روانپرستاری در ایران نیـــاز بـــه 
بررســـی و بهبـــود در زمینـه هـــای شـرایط پذیـــرش دانشـجو، تعریـف 
جایـــگاه واقعـی و نقـش فـــارغ التحصیـالن، تبییـن اهـداف اختصاصـی 
رشـــته و بازنگـــری در شـــیوه هـــای آموزشـــی و ورود شـــیوه هـــای 
آموزشـــی نویـــن دارد. )18( در مطالعــه دیگــری که توســط کاراه رودی و 
همــکاران )2020( بــا هــدف مقایســه برنامــه درســی کارشناســی ارشــد 
روانپرســتاری در ایــران و کانــادا انجــام شــد نتایــج نشــان داد کــه نیــاز 
ــن رشــته، تعریــف موقیــت  ــه مــرور و اصــالح شــرایط پذیــرش در ای ب
ــارغ التحصیــالن، مــرور روش هــای تدریــس  و نقــش هــای واقعــی ف
ــن  ــس مــی باشــد )19(.اجــرای چنی ــن تدری ــی روش هــای نوی و معرف
ــوت و ضعــف برنامــه درســی   ــاط ق ــه شناســایی نق ــی،  ب پژوهــش های
روانپرســتاری ایــران منجــر شــده و به مدیــران و سیاســتگذاران آموزشــی 
مــا ایــن امــکان را مــی دهــد که شــرایط موجــود را تحلیــل و در راســتای 
ــا  ــد ت ــکان را فراهــم مــی کنن ــن ام ــد و  ای ــالش کنن ــه ت ــاء برنام ارتق
ــی  ــای درس ــه ه ــی برنام ــائل آموزش ــکالت و مس ــایی مش ــا شناس ب
روانپرســتاری، بتــوان راه حلهــای مناســب بــرای مشــکالت تعییــن شــده 
پیشــنهاد داد )20, 21(.لــذا بــا توجــه بــه مطالعــات انــدک در خصــوص 
ــا  ــران ب ــتاری ای ــد روانپرس ــی ارش ــی کارشناس ــاختار آموزش ــه س مقایس
ســایر کشــورها و  بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع کــه در رتبــــه بنــــدی 
برتریــــن دانشــگاه¬هــای جهــــان  2022دانشــــگاه دوک آمریــکا 
در رشــــته روانپرســتاری در رتبــه برتــر قــــرار گرفتــه اســت )22(، 
ــه مقایســه برنامــه درســی دوره ارشــد روانپرســتاری  ــن مطالع هــدف ای
ایــران و دانشــکده پرســتاری دوک آمریــکا مــی باشــد. امیــد اســت ایــن 
مطالعــه بتوانــد بــا ارائــه پیشــنهادهای عملــی گامــی هــر چنــد کوچــک 
جهــت تقویــت نقــاط قــوت و رفــع چالشــها و کاســتی هــای برنامــه دوره 

ــر دارد. ــران ب ارشــد روانپرســتاری در ای

روش کار
مطالعــه حاضــر کــه نتیجــه یــک پــروژه تحقیقاتــی در مقطــع دکتــری 
پرســتاری اســت، یــک پژوهــش کاربــردی و از نــوع مطالعــات توصیفی- 
تطبیقــی مــی باشــد کــه در ســال 1401 انجــام شــده اســت. بــا اســتفاده 
ــوص  ــه روز در خص ــاز و ب ــورد نی ــات م ــی، اطالع ــتجوی اینترنت از جس
برنامــه هــای درســی دوره ارشــد روانپرســتاری ایــران و دانشــکده 
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پرســتاری دوک و هــر یــک از عناصــر برنامه درســی شــامل تعریــف دوره 
ــداز، اهــداف، نقــش  و تاریخچــه، فلســفه، ارزش هــا، رســالت، چشــم ان
ــرش دانشــجو،  ــگان، شــرایط و نحــوه پذی ــف دانــش آموخت هــا و وظای
مشــخصات و ســاختار دوره، محتــوای دوره بــه دســت آورده شــد، ســپس 
ــل  ــور کام ــه ط ــه و ب ــی روان ترجم ــه فارس ــده ب ــب ش ــات کس اطالع
مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. در ایــن مطالعــه از یــک الگــوی شــناخته 
شــده و بســیار پــر کاربــرد در انجــام مطالعــات تطبیقــی بــه نــام الگــوی 
Bereday اســتفاده شــده اســت. ایــن الگــو کــه یــک روش تحقیــق 
ــف، تفســیر،  ــه شــامل توصی انتزاعــی محســوب میشــود از چهــار مرحل
همجــواری و مقایســه تشــکیل شــده اســت )23(. بنابرایــن جهــت انجــام 
مطالعــه حاضــر بــر طبــق الگــوی مذکــور، ابتــدا برنامــه آموزشــی دوره 
ارشــد روانپرســتاری در ایــران مصــوب هشــتاد ویکمیــن جلســه شــورای 
عالــی برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی مــورخ 1400/9/23 )14( و همچنین 
برنامــه دانشــکده پرســتاری دوک نیز از ســایت دانشــکده پرســتاری دوک 
)24( اخــذ گردیــد و مطالــب گــردآوری شــده بــه صــورت روان ترجمــه 
و مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. عـــالوه بـــر برنامـــه هـــای آموزشـــی، 
مقـــاالت مربـوط بـــه بررسـی وضعیـت آموزشـــی و نظـام بهداشـتی در 
دانشـــکده هـــای پرسـتاری ایــران و دانشــــگاه دوک بــا جســتجو در 
پایــگاه هــــای اطالعاتی شــــامل Magiran, SID, Pubmed و 
scopus , Scholar Google”«  بــــا اســـتفاده از کلیـدواژه هـای 
فارســـی شـــامل: روان پرســـتاری، پرســتاری بهداشــت روان، برنامــــه 
درســــی، مطالعــــه تطبیقــی، کارشناســــی ارشــد، آمریــــکا، ایــران 
 psychiatric ,Mental :و کلیــــدواژه هــــای انگلیســــی شــــامل
 health  ,Master, study Comparative, curriculum,
nursing  ، school of nursing بــدون محدودیــت زمانــی مـــورد 
بررســـی قـــرار گرفـــت. در مرحلــه تفســیر اطالعاتــی کــه در مرحله اول 
ــه  ــای برنام ــه ه ــر و مولف ــاس عناص ــر اس ــد ب ــده بودن ــت آم ــه دس ب
هــای درســی )رســالت، چشــم انــداز، ســاختار و اهــداف و..( بــه صــورت 
جداگانــه طبقــه بنــدی و بررســی شــدند. ســپس در مرحلــه همجــواری به 
منظــور بررســی شــباهتها و اختالفــات و نیــز پاســخ بــه ســواالت پژوهش 

اطالعــات تحلیــل شــده از دو مرحلــه قبــل بــه صــورت یــک چارچــوب 
کلــی ســازماندهی شــدند. و باالخــره در مرحلــه مقایســه بــا اســتفاده از 
نتایــج بــه دســت آمــده موضــوع تحقیــق در زمینــه شــباهتها و تفاوتهــا 

مــورد بررســی، تفســیر و تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافته ها
نتایـج حاصـل از پژوهـش و مقایسـه در مـورد هـر یـک از عناصـر برنامـه 
درســـی از جملـــه: تاریخچـه و ســـیر تکاملـی رشـــته، تعریـف رشـته و 
اهـداف، نحـوه پذیـرش، فلسـفه )ارزش¬هـا و باورهـا(، رسـالت، دورنمـا، 
جایگاه شـــغلی دانـــش آموختـــگان، تعـــداد واحـد و عناویـــن درسـی و 
راهبردهـــای آموزشـی در برنامـه کارشناسـی ارشـــد روانپرستاری ایـران 
و دانشــــگاه دوک آمریــــکا بــــه تفکیــــک در جــدول 1 تــا 3 ارائــــه 
شــــده اســـت. داده هـای مرتبـــط بـا دانشـــگاه دوک آمریـکا از سـایت 
ایـن دانشـگاه اسـتخراج شـد )25( و اطالعات مرتبـط بـا دانشـکده های 
پرســـتاری ایـــران از سـایت دانشـگاه علـوم پزشـــکی علوم توانبخشی و 

سالمت اجتماعی اســـتخراج شـــده اســـت )14(.
ــران در  ــتاری در ای ــه دوره روان پرس ــته،  اگرچ ــه رش ــر تاریخچ از نظ
ســال 1975 شــروع بــه فعالیــت نمــوده اســت  امــا دانشــکده پرســتاری 
دوک اولیــن دانشــجویان خــود را در ســال 2017 پذیــرش نمــوده 
اســت. بنابرایــن دوره ارشــد روان پرســتاری در دانشــکده ایــران نســبت 
ــوردار اســت. در  ــت بیشــتری برخ ــه دانشــکده پرســتاری دوک از قدم ب
ــعه  ــه توس ــگاه دوک ب ــتاری در دانش ــد روان پرس ــته ارش ــف رش تعری
ــرفته  ــتاری پیش ــات پرس ــه خدم ــرای ارائ ــای الزم ب ــش و مهارته دان
بهداشــت روان بــه تمــام ســنین پرداختــه شــده اســت. ایــن در حالیســت 
کــه در ایــران عــالوه بــر آن، بــر اصــول همــکاری بــا تخصــص هــای 
مختلــف و تحقیــق جهــت ارایــه مراقبــت کل نگــر و چنــد بعــدی تاکیــد 
شــده اســت. در ایــران عــالوه بــر تعریــف ایــران از رشــته، بــه آخریــن 
تعریــف روان پرســتاری آمریــکا هــم اشــاره شــده اســت و توانســته اســت 

ــد )جــدول 1(. ــن رشــته ایجــاد کن ــری جامــع از ای تصوی

جدول 1: مقایسه عناصر تعریف رشته، تاریخچه

رشته پرستاری در دانشگاه دوک آمریکارشته پرستاری در ایرانویژگی

تاریخچه و سیر 
تکاملی رشته

1354 نخستین دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته روانپرستاری در ایران
1361 کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری در قالب گرایش روان پرستاری در 

قالب دو برنامه آموزشی )آموزش-مدیریت پرستاری(
1391 تغییر ماهیت رشته روان پرستاری از گرایش به رشته )14(

1931 تاسیس دانشکده پرستاری و دوره دیپلم پرستاری
1944 تاسیس رشته کارشناسی پرستاری

1958 اولین دوره ارشد و پرستاری تخصصی
2017 اولین دوره ارشد روانپرستاری )پرستاری بهداشت روان( )26(

تعریف رشته 

رشته روانپرستاری یک میان رشته مابین علوم پزشکی و علوم انسانی می باشد.
بر اساس آخرین تعریف روانپرستاری آمریکا :

 روانپرستاری رشتهای مبتنی بر اصول و ارزشهای پایهای پرستاری است که 
اساس آن حمایت و مراقبت از جمعیتهای آسیب دیده و در معرض آسیب از 

نظر روانی و خلق و حفظ فضای روانی سالم و تسهیل کننده رشد روانی افراد 
در محیطهای درمان پزشکی اعم از مراکز درمانی تخصصی روانپزشکی و سایر 

مراکز پزشکی و نیز جامعه در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی است.
روانپرستاری رشتهایست که با تلفیق دانش، مهارت و هنر پرستاری و اصول 
آن با همکاری تخصصهای مختلفی نظیر روانپزشکی، روانشناسی، روانشناسی 

سالمت، جامعه شناسی، مردم شناسی، اپیدمیولوژی و تحقیق امکان ارایه 
مراقبت کلنگر و چند بعدی را داراست و نقش ویژهای را در ساخت مراقبت 

یکپارچه از پیشگیری اولیه تا توانبخشی دارد. )14(.

رشــته روانپرســتاری در مقطــع کارشناســی ارشــد در دانشــگاه 
دوک، یکـی از یازده گرایـش کارشناسـی ارشـد میباشد. برنامه  ارشد 

روانپرستاری بر توسعه دانش و مهارتهای الزم برای ارائه خدمات پرستاری 
پیشرفته روان به تمام سنین، به ویژه برای کسانی که در مناطق روستایی و 

محروم هستند، متمرکز است. 
 پرستاران بهداشت روان )PMHNP( از نظر استراتژیک قادر به ارائه 
خدمات جامع و یکپارچه روان و مراقبت اجتماعی در محیط های مراقبت 

بهداشتی مبتنی بر جامعه، روستایی و شهری هستند.  )27(
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ــالت، فلســفه و  ــت رس ــران و دوک در جه ــه ای ــر دو برنام ــداف در ه اه
چشم انداز می باشند. در ایــــران ارزش ها، چشــــم انــــداز و فلســــفه 
اختصاصــــی رشــــته روان پرســــتاري بیــــان شــده کــــه روشــن و 
قابــــل دســتیابی مــی باشــــد، امــا دانشــــکده دوک ارزش، چشــم 

انــــداز و فلســــفه را بــه صــورت عمومــی بــرای کلیـه رشـته هـای 
کارشناسـی ارشـد پرسـتاری و نـه اختصاصـا بـراي رشـته روان پرسـتاري 

بیـــان کـرده اســـت )جدول 2(.

 جدول2: مقایسه عناصر هدف کلی، فلسفه، چشم انداز و رسالت

رشته پرستاری در دانشگاه دوک آمریکارشته پرستاری در ایرانویژگی

هدف کلی

هدف کلی رشته ارشد ناپیوسته روانپرستاری ارایه مراقبت و خدمات پرستاری یکپارچه از جسم و روان 
مددجویان و بیماران می باشد.

این هدف از طریق تربیت دانش آموختگانی محقق میگردد که دارای نگرش، دانش مراقبت همه جانبه 
و یکپارچه با استفاده از فرایند یادگیری تعاملی، ارایه مراقبت از بعد روانی افراد سالم و بیماران مبتال به 
اختالالت روانی و یادگیری بین حرفهای و توانمندی الزم در حوزه روانپرستاری، مراقبتها و تواناییهای 

الزم )رفتارهای حرفهای، مهارتهای ارتباطی، مهارت در به کارگیری فناوری اطالعات، خودآموزی مستمر، 
پژوهش و بکارگیری یافتههای معتبر پژوهشی در امر ارایه خدمات، مدیریت و ارتقا کیفیت مراقبتها، 

توانایی حل مسأله،  مستند سازی اقدامات و خدمات تخصصی ارایه شده باشند.  )14(

هدف از برنامه ارشد روانپرستاری در دانشکده پرستاری 
دوک توسعه دانش و مهارتهای الزم برای ارائه خدمات 
پرستاری پیشرفته بهداشت روانی روانپزشکی به همه 
سنین، به ویژه برای کسانی که در مناطق روستایی و 

محروم هستند می باشد )27(.

فلسفه )ارزشها 
و باورها(:

فلسفه: رواتپرستاری تلفیق مراقبت از سالمت جسم و روان با رویکرد زیستی –روانی- اجتماعی و معنوی 
در مراقبت از مددجویان و شناخت اهمیت و توسعه روابط شفابخش از طریق ارایه خدمات مراقبت یکپارچه 

جسمی و روانی است.
ارزشها: 

تغییر و گذار سیستمی از یک ساختار استاتیک محور به یک ساختار دینامیک و یکپارچه
تقویت نقش روانپرستاران در ساختارهای مراقبت تدریجی از پیشگیری تا توانبخشی            

تقویت ماهیت بین رشتهای روانپرستاری با تمرکز بر همکاری و مشارکت بین حرفهای
توسعه رعایت اصول اخالقی، انسانی، عدالت و برابری و خدمات انسان محور با نظر داشت به کرامت 
انسانی در مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت روان، خانواده آنها و یا جمعیتهای در معرض خطر

ایفای نقش مدافع )Advocacy( از مددجویان مبتال به اختالالت روان، خانواده آنها و یا جمعیت در 
معرض خطر

ایجاد محیط روانی و ارگونومیکی درک شرایط بیمار و خانواده مبتال به اختالالت روان             
خدمات فرد محور مبتنی بر فهم تفاوتهای فردی در سالمت و بیماری

تاکید بر خود اتکایی، استقالل عملکردی و خود مراقبتی در مراقبت روانی
اقدامات و خدمات پرستاری مبتنی بر شواهد از بیماران مبتال به اختالالت روان و خانواده آنها

پاسخگویی حرفه ای و تضمین کیفیت ارایه خدمات به بیماران مبتال به اختالالت روان و خانواده آنها )14(

دانشـکده پرسـتاری دانشـگاه دوک متعهـد بـه 
دسـتیابی بـه تمایـز در تحقیقـات، آمـوزش و مراقبـت 

از بیمـار اسـت کـه بـر اسـاس اعتقـادات آنـان در 
مـورد انســان )beings human(، جامعــه و 
society and the envi- )محیــط زیســت  

ronment(، ارائــه خدمــات سالمتی و درمانــی 
 ،))health سالمتی ،health care( )delivery
پرســتاری )nursing ( و آمــوزش و یادگیــری

  )learning and teaching (را در بــر                   
مــی گیــرد .

ارزشها: ارزشهای اصلی شامل موارد زیر است: تعالی 
)برتری(، تمامیت )درستی(، همکاری، احترام، نوآوری، و 

تنوع و شمول )28(.

چشم انداز

روانپرستاری در 10 سال آینده در کشور از لحاظ استانداردهای ملی و منطقهای در منطقه EMRO و 
توسعه سالمت روانی در سطح فرد، خانواده و جامعه بر رویکرد خلق ارزش )Value based( از سطح 

متوسط در شرایط کنونی به تراز باال ارتقا یابد. 
و از لحاظ شاخصهای آموزشی و پژوهشی از اعتباربخشی بین المللی برخوردار بوده و از توانمندی مدیریتی 

و مراقبتی باالتری  )Advanced practitionners( برخوردار باشند.  )14(

ما در کنار یکدیگر آینده پرستاری را در جهت ارتقاء 
سالمت افراد، خانواده ها و جوامع تغییر خواهیم داد )29(.

رسالت

رسالت اصلی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته روانپرستاری تربیت دانش آموختگان آگاه و متخصص، دارای 
صالحیت و متعهد حرفه ای، کارآمد، مسولیت پذیر و پاسخگو در عرصه مراقبت یکپارچه از مددجویان و 
خانواده بیماران دارای اختالل روان و در معرض خطر، ارایه خدمات پیشگیرانه و کمک به حفظ کرامت، 

ارتباط و مشاوره بیمار و خانواده، تحقیق در این حوزه با تمرکز عمده بر خدمات سطح دوم و سوم و مراکز 
بیمارستانی می باشد.

همچنین دانش آموختگان روانپرستاری با بهرهگیری از رویکرد بین رشته ای و فرا رشته ای علم 
روانپرستاری را با سایر علوم مربوط به سالمت و علوم انسانی تلفیق نموده و در راستای رفع نیازهای 

سالمت روان افراد و مددجویان مبتال به اختالالت روانی در سطح جامعه به صورت خدمات جامعهنگر و 
مراقبت اولیه  فراهم می آورند.  )14(

رسـالت دانشـکده پرسـتاری دانشـگاه دوک ایجـاد 
یـک مرکـز عالـی بــرای پیشــرفت علــوم 

پرســتاری، ارتقــاء دانــش بالینــی و آمــوزش 
رهبــران بالینــی، متخصصیــن و محققــان 

پیشــرفته اســت. بــا اســتفاده از تحقیقــات ، 
آمـوزش و عملکـرد پرسـتاری، دانشـجویان و اسـاتید 
بدنبـال افزایـش کیفیـت زندگــی بــرای افــراد از 

هــر فرهنــگ، ســطح اقتصــادی و موقعیــتهــای 
جغرافیایــی هســتند )29(. 

ــوای دروس و دانشــگاه نشــان داد کــه هــر  بررســی مشــخصات و محت
ــن  ــدف تدوی ــداز و ه ــم ان ــالت و چش ــفه، رس ــاس فلس ــه براس دو برنام
شــده اســت. در برنامـــه کارشناســـی ارشـــد روانپرســـتاری در ایـــران، 
دانشـــجویان در مـــدت سـه تـرم دروس را بـه پایـان مـی رسـانند و کل 
دوره بـــه صـورت حضـوری و تمـــام وقـت ارایـه مـی گـردد و پژوهـش 
بـه صـورت پایـان نامـه در دوره زمانـی بیشـتری صـورت مـی گیـرد. در 

برنامـــه دانشـکده پرســـتاری دوک دوره کارشناسـی ارشـد پرسـتاری بـه 
صـــورت آنالیـن و حضـوری بـه صـورت تمـام وقت و پـاره وقـت ارایـه                                                                                                   
مـــی گـــردد و همچنیـن انجـــام پژوهـش بـه صــــورت پایــان نامــه 
وجــــود نــــدارد. در برنامــه هــر دو دانشــگاه روش هــای متنوعــی بــرای 

ــران وجــود دارد )جــدول 3(. ــی فراگی آمــوزش و ارزیاب
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جدول3: مقایسه عناصر تعداد واحد و عناوین درسی، روش ها و فنون آموزشی، ارزیابی فراگیران

رشته پرستاری در دانشگاه دوک آمریکارشته پرستاری در ایرانویژگی

تعداد واحد و 
عناوین درسی

-تعداد کل واحدهای درسی: بدون احتساب دروس کمبود 
یا جبرانی 32 واحد:

واحد های اختصاصی اجباری )core( :26 واحد
واحد های اختصاصی اختیاری )None core(:2 واحد

پایان نامه: 4 واحد
سیستمهای اطالع رسانی پزشکی: 1واحد، آمار و روش تحقیق 

پیشرفته: 3 واحد، اخالق، حقوق و قانون در روان پرستاری: 1/5واحد، 
نظریهها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها: 2واحد، مدیریت و رهبری 
در روان پرستاری: 1/5واحد، روشهای آموزشی در روان پرستاری: 
1/5واحد، داروشناسی اختصاصی: 1واحد، اصول مشاوره در روان 

پرستاری: 1/5واحد، اختــالالت روانــی بزرگســاالن و مراقبتهــای 
روانپرســتاری 4واحــد، مداخالت روان پرستاری گروه 2واحد، 
مداخالت روان پرستاری خانواده 2 واحد، مداخالت روانپرستاری 

کودکان و نوجوانان 2 واحد، اختالالت روانی سالمندان و مراقبتهای 
روانپرستاری 1/5واحد، پرستاری اعتیاد: 1واحد، فوریتهای روانپرستاری: 

5/.، واحد کارورزی روانپرستاری 4 واحد، واحد پایان نامه: 4واحد
دروس اختیاری: مراقبت در منزل 1 واحد، مراقبت تسکینی1 واحد، طب 

مکمل و جایگزین1 واحد )14(
 4 نیم سال	

تعدادکل واحد درسی credits39 : credits 49 تیوری و credits 10 بالینی 
می باشد.

:)credits 12( دروس هســته و اصلــی دوره ارشــد
  credits 3(پرســتار بــه عنـوان محقق1: توسـعه علمی، طراحـی مطالعـه و آمـار
/)credits 3( پرسـتار بــه عنــوان محقــق 2 : عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد/

ســالمت جامعـه در جامعـه جهانـی )credits 3(/گـذار حرفـهای، عملکـرد 
)credits 3( پیشـرفته پرســتاری

دروس اختصاصی:
)credit 4( فیزیولوژی / پاتوفیزیولوژی پیشرفته در طول عمر: رویکرد مفهومی-

APNارزیابی فیزیکی و استدالل تشخیصی در-
)credit 4( 

)credits 3( فارماکولوژی بالینی برای عمل پیشرفته پرستاری - 
)credits 3( مقدمهای بر روانپرستاریپزشکی سالمت روان-

)credits 2( فیزیولوژی عصبی
)credits 3( داروسازی روانی برای پرستار حرفه ای پیشرفته

 - تشخیص و درمان مبتنی بر شواهد اختالالت سالمت روان در طول عمر)2 
)credits

-ارزیابی و مدیریت اختالالت اعتیاد آور برای credits 3(APRN(-انتخابی مورد 
)credits 3(نیاز

)10credits( :دوره های بالینی
- تشخیص و درمان مبتنی بر شواهد اختالالت سالمت روان در طول عمر: 

                                                                           I پرستار بهداشت روان سنتز طول عمر و تداوم مراقبت بالینی -)credits 2(بالینی
                                                                                                        -II پرستار بهداشت روان سنتز طول عمر و تداوم مراقبت بالینی-)credit 4(

)credit 4(-56 ســاعت کلینیکــی= credits 1 و بــرای دوره ارشــد 
 credits 49 = دانشــجویان نیازمنــد گذرانــدن 560 ســاعت کلینیکــی

هســتند.
سه نیم سال )30(

روشها و فنون 
آموزشی

در این دوره عمدتا از طیف گستردهای از روشهای مبتنی بر فردیت تا 
روشهای گروهی و جمعی زیر بهره گرفته خواهدشد.

سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، کارگروهی، حل مساله، 
کالس وارونه، یادگیری مستقل، متن خوانی گروهی، پورتفولیوی 
شخصی، دورههای کوتاه مدت بین حرفهای، جستجوی مبتنی بر 

موضوع، کارگاههای تعاملی، ایفای نقش، مقاله خوانی و ژورنال کالب، 
روش های مجازی، شبیه سازها، یه کارگیری سامانه های مجازی در 
دسترس، ارایه و مدیریت مورد، سمینار و کنگره، الگوی نقشی. گزارش 
صبحگاهی، راندها، کنفرانسهای فردی و گروهی، جلسات و مشاهدات 
بین رشتهای و بین بخشی، بازخورد، سمینار، همتایاری، فرومها و شبکه 

های حرفه ای، ژورنالیک و الگهای یادگیری
ارایه مستقیم خدمت، روتیشنهای بین بخشی و بین عرصهای

مشارکت بینالمللی ، طرحهای حل مسأله بین المللی
پژوهش های عملیاتی، روشهای ترجمان دانش ، روشهای مبتنی بر 

پروژه
تدریس دروس می تواند به صورت 50 درصد حضوری و 50 درصد 

مجازی انجام شود.  )14(

ســمینار، بحــث در گــروههــای کوچــک، کارگاه هــای آموزشــی، ژورنــال 
کالب، راندهــای کاری و آموزشــی، آمــوزش ســرپایی، مطالعــه فــردی و 

آمــوزش فــردی )31(

ارزیابی فراگیر

 customized( اساس ارزیابی برمبنای کارپوشه اختصاصی شده
portfolio( توسط دپارتمان روانپرستاری خواهد بود. معیار بررسی 

کارپوشه از نوع Mastry-testing و کسب صد درصد امتیاز 
کارپوشه خواهد بود. معیار های کارپوشه امتیازدهی بین حداقل 

65 درصد )در انواع Non-mastery( تا 100 درصد )در انواع              
Masrey( متغیر خواهد بود.

موارد مورد نظر در کارپوشه:  آزمونهای کتبی، نتایج آزمون شفاهی، 
چک لیست ها ،گزارشات راهنما یا مربی، بررسی مورد ،کارنما، ارزیابی 

چند منبعی با 360 درجه، نتایج ارزیابی بالینی ساختارمند عینی، 
مستندات مرتبط با کارگاهها

دفعات ارزیابی:
ارزیابی به صورت مستمر، دوره ای و نهایی خواهد بود بدین صورت که

آزمون درون گروهی در اختیار گروه آموزشی قرار دارد.
آزمون های مبتنی بر نیازهای خاص و موردی انجام خواهد شد )14(.

نتایـج آزمـون هـای انجـام شـده، مقـاالت، تشـویق هـا، گواهـیهـای انجـام کار و 
نظایـر آن اسـت.

دفعات ارزیابی: مستمر، دورهای و پایانی است.)31(
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در مــورد نقــش دانــش آموختــگان در ایــران، دانــش آموختــگان              
مــی تواننــد نقــش مراقبتــی )در تیــم درمــان(، نقــش آموزشــی، نقــش 
ــش  ــی، نق ــاوره ای/حمایت ــش مش ــگیری، نق ــش پیش ــی، نق پژوهش
ــد  ــی توانن ــگاه دوک م ــی )17( و در دانش ــش مدیریت ــخیصی، نق تش
ــوزش و  ــه آمـ ــص در زمین ــنی، متخص ــران بالیــ ــای رهب ــش ه نق
ــرش دانشــجو در  پژوهــش داشــته باشــند )34(.  شــرایط و نحــوه پذی
ــودن مــدرک کارشناســی پرســتاری اخــذ شــده از  ــران شــامل دارا ب ای
ــان و  ــت، درم ــد وزارت بهداش ــه تایی ــه ب ــور ک ــارج کش ــا خ ــل ی داخ
آمــوزش پزشــکی ، موفقیــت در آزمــون ورودی دوره کارشناســی ارشــد 
ــی  ــمی و روان ــی جس ــالمت و توانای ــورداری از س ــته )17(، برخ ناپیوس
بــه تناســب رشــته انتخابــی، عــدم اشــتغال بــه تحصیــل همزمــان در 
دوره هــای کارشناســی ارشــد و یــا ســایر مقاطــع تحصیلــی در همــان 
ــی و  ــات آموزش ــایر موسس ــر و س ــای دیگ ــگاه ه ــا دانش ــگاه و ی دانش

ــد )33(. ــی باش ــور م ــی کش تحقیقات

شــرایط و نحــوه پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه دوک  شــامل: تکمیــل 
درخواســت آنالیــن بــرای برنامــه کارشناســی ارشــد علــوم پرســتاری و 
AccreditedAccred-  داشـتن مـدرک لیسـانس علـوم پرسـتاری از
 Commission on Collegiate و یــا )itation Commission
ــد  ــل بای Nursing Education School of Nursing( و مــواد ذی
بــه صــورت آنالیــن بــه دانشــکده تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه دوک 
ــام  ــی از تم ــای آموزش ــمی دوره ه ــخه رس ــال نس ــود: ارس ــال ش ارس
موسســات کــه پــس از دوره متوســطه در آن حضــور داشــته اند.، ارســال 
ــی،  ــی تحصیل ــده توانای ــه نشــان دهن ــی ک ــه تحصیل ــه نام ســه توصی
ــال  ــت.  ارس ــی اس ــردی متقاض ــخصیت ف ــه ای و ش ــت حرف صالحی
ــی  ــه م ــال رزوم ــون GRE  و ارس ــره آزم ــه نم ــخصی، ارای ــه ش بیانی
ــای  ــابهات و تفاوته ــی تش ــه کل ــه مقایس ــدول 4 ب ــد )34(. در ج باش
برنامــه درســی ارشــد روانپرســتاری در ایــران و دانشــگاه دوک آمریــکا 

پرداختــه شــده اســت: 

جدول4: مقایسه کلی تشابهات و تفاوت های برنامه درسی کارشناسی ارشد روانپرستاری در ایران و دانشگاه دوک آمریکا

تفاوتهاتشابهاتعناوین

در هر دو دانشگاه به افزایش دانش و مهارت روان تعریف رشته 
پرستاران اشاره شده است

در دانشگاه دوک فقط به توسعه دانش و مهارتهای الزم برای 
ارائه خدمات پرستاری پیشرفته بهداشت روان به تمام سنین 

پرداخته شده است. این در حالیست که در ایران عالوه بر آن، بر 
اصول همکاری با تخصص های مختلف و تحقیق جهت ارایه 
مراقبت کلنگر و چند بعدی تاکید شده و نقش ویژهای را در 
ساخت مراقبت یکپارچه از پیشگیری اولیه تا توانبخشی دارد

در هــر دو دانشــگاه  داشتن مــدرک معتبــر نحوه پذیرش و شرایط پذیرش
کارشناســی

در ایـران از طریـق کنکـور و متمرکـز و در آمریـکا مالکی 
و غیـر متمرکـز بـوده و درخواسـت داوطلبـان در دانشـگاه 

بررسـی مـی گـردد

تعـداد واحـد در هـر دو دانشـگاه حداقـل تعداد واحد  تعداد واحد
32 واحـد اسـت

تعــداد واحــد در ایــران 32 واحــد بــه همــراه پایــان 
نامــه و در آمریــکا 49 واحــد بــدون پایــان نامــه اســت.

هر دو برنامه بر متاپارادایم های پرستاری توجه شده فلسفه )ارزش ها و باورها(
است.

در ایـران اختصاصـا بـرای رشـته روان پرستاری نوشـته شـده و 
در دانشـکده پرسـتاری دوک بـرای تمامـی گرایـشهـا مشـابه 

اسـت.

در هــر دو دانشــگاه کارشناســی ارشــد روانپرستاری ماهیت رشته
پرستاری یــک رشــته تخصصــی اســت.

در ایــران کارشناســی ارشــد روانپرستاری یــک رشــته 
تخصصــی متمرکــز بــر آمــوزش، پژوهـش و انجـام رسـاله 

پژوهشـی اسـت و در دانشـکده پرسـتاری دوک آمریـکا، 
ماهیـت متمرکـز بــر عرصــه و بالیــن اســت .

در هــر دو دانشــگاه تربیــت نیــروی متخصـص در رسالت
رشـته  روان پرسـتاری

دانشکده دوک در رسالت خود نگاهی فرامرزی دارد اما در ایران 
این رسالت در سطح ملی و منطقهای قرار دارد و به مرزهای 

جغرافیایی محدود می شود.

در هر دو دانشگاه به سالمت افراد، خانواده ها و جوامع چشم انداز
توجه شده است.

در برنامه کشور ایران چشمانداز در سطح ملی و منطقهای قرار 
دارد و به دنبال آن است که از لحاظ شاخصهای آموزشی و 

پژوهشی از اعتباربخشی بین المللی برخوردار شده و از توانمندی 
مدیریتی و مراقبتی باالتری برخوردار باشند اما دانشکده 

پرستاری دوک به دنبال ارتقاء سالمت و کیفیت زندگی افراد در 
جوامع مختلف است.
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بحث
یافتــه هــا نشــان داد کــه اگرچــه دوره  ارشــد روان پرســتاری در ایــران 
ــه فعالیــت نمــوده اســت )11( و بیــش از ســه  در ســال 1975 شــروع ب
ــال  ــتاری دوک س ــکده پرس ــن دوره در دانش ــا  ای ــت دارد ام ــه قدم ده
ــع  ــرورش دانشــجویان در مقط ــه پ ــدام ب ــه اق ــری اســت ک ــای کمت ه
کارشناســی ارشــد روانپرســتاری  نمــوده و اولیــن دانشــجویان  خــود را 
ــن دوره ارشــد روان  ــرش نمــوده اســت )26(. بنابرای در ســال 2017 پذی
ــه دانشــکده پرســتاری دوک از  ــران نســبت ب پرســتاری در دانشــکده ای

قدمــت بیشــتری برخــوردار اســت. 
در تعریــف رشــته ارشــد روان پرســتاری هــر دو دانشــگاه تعریــف واضــح 
ــش  ــه افزای ــگاه ب ــر دو دانش ــد. در ه ــه داده ان ــته ارای ــنی از رش و روش
دانــش و مهــارت روان پرســتاران اشــاره شــده اســت. بــا ایــن موجــود در 
دانشــگاه دوک فقــط بــه توســعه دانــش و مهارتهــای الزم بــرای ارائــه 
ــن  ــه شــده اســت. ای ــام ســنین پرداخت ــه تم ــات پرســتاری روان ب خدم
ــا  ــکاری ب ــول هم ــر اص ــر آن،  ب ــالوه ب ــران ع ــه در ای ــت ک در حالیس
ــه مراقبــت کل نگــر و  تخصــص هــای مختلــف و تحقیــق جهــت ارای
چنــد بعــدی تاکیــد شــده اســت. بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت تعریف 
رشــته روان پرســتاری در ایــران جامــع تــر از دانشــگاه دوک مــی باشــد 
)14(. بــا ایــن حــال در مطالعــه گلــی روشــن و همــکاران )2019( اشــاره 
شــده اســت کــه در تعریــف رشــته در ایــران اگرچــه ســعی شــده اســت 
کــه توانمنــدی هــای حــوزه هــای مختلــف بــه تصویــر کشــیده شــود، 
ولــی یــک تعریــف ســمبلیک و کلیشــه ایســت در حالــی کــه تعریف یک 
ــا ایــن  رشــته بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــرای یــک فــرد ناآشــنا ب
حرفــه تصویــری زیبــا در عیــن حــال جامــع و همــه جانبــه از حرفــه در 

ذهــن ایجــاد نمایــد. )32(.
بــا مقایســه فلســفه، ارزش هــا و باورهــا در برنامــه  ارشــد روانپرســتاری 
کشــور ایــران و دانشــکده دوک در مــی یابیــم کــه مــوارد مذکــور در هــر 
ــوص  ــه در خص ــت ک ــدی اس ــا و عقای ــاس ارزش ه ــر اس ــه ب دو برنام
انســان، ســالمتی و پرســتاری در هــر یــک از جوامــع حاکــم اســت. بــا 
ایــن حــال مطالعــه حــاج باقــری و همــکاران بــه مقایســه فلســفه، اهداف 
ــران و  ــی آمــوزش پرســتاری در ای برنامــه هــای درســی ســطوح تکمیل
جهــان پرداختــه اســت و معتقــد اســت کــه در حــال حاضــر برنامــه هــای 
ــی  ــه در ســطح تحصیــالت تکمیل ــران، از جمل آمــوزش پرســتاری در ای
دارای اهــداف، فلســفه و رســالت مشــخصی نبــوده، متناســب بــا نیازهــای 
جامعــه نبــوده و فاقــد کیفیــت اســت کــه نتیجــه آن نیــز تعــداد زیــادی 
ــوزش،  ــی در آم ــارت کاف ــدان مه ــتفاده، و فق ــدون اس ــه ب ــان نام پای

مدیریــت و پرســتاری تخصصــی اســت )33(. 
رســالت در برنامــه ارشــد روانپرســتاری دانشــکده پرســتاری دوک 
ــه در صــدد  ــی اســت ک ــتاران و محققان ــی، پرس ــران بالین ــوزش رهب آم
ــا، ســطوح  ــی فرهنــگ ه ــراد در تمام ــرای اف ــت زندگــی ب ــاء کیفی ارتق
اقتصــادی و مناطــق جغرافیایــی اســت )29( .بنابرایــن متوجــه می شــویم 
کــه دانشــکده دوک در رســالت خــود نگاهــی فرامــرزی دارد امــا در ایران 
ــی و منطقــه  ــن رســالت در ســطح مل ــه ارشــد روانپرســتاری ای در برنام

ــج  ــود. نتای ــی ش ــدود م ــی مح ــای جغرافیای ــه مرزه ــرار دارد و ب ای ق
مطالعــه بــرزو و همــکاران )2016( نیــز نشــان داد کــه در ایــران رســالت 
در دانشــکده پرســتاری محــدود بــه مرزهــای جغرافیایــی اســت )20(.  از 
ــر و تحــول اســت،  ــه ســرعت در حــال تغیی آنجــا کــه جهــان امــروز ب
بایســتی پرســتاران و همچنیــن دانشــجویان پرســتاری نقش پــر رنگی در 
فراینــد جهانــی شــدن، پیشــرفت و توســعه شــهروند جهانــی و بــر عهــده 
گرفتــن وظایــف اجتماعــی ایفــا نماینــد. از طــرف دیگــر، اعضــای هیــأت 
ــن  ــور بی ــای درخ ــق فرصته ــد در جهــت خل ــز بای ــتاری نی ــی پرس علم
المللــی تــالش کننــد و راهبردهایــی را بــرای ایجــاد و طراحــی برنامــه 
ــق و  ــرای خل ــه را ب ــد کــه زمین ــه کار برن ــه ب ــه شــکلی نوآران درســی ب

توســعه نقــش پرســتاران در ســطح جهانــی ایجــاد نمایــد. )20, 34( 
ــه صــورت  ــران ب ــداز در برنامــه ارشــد روانپرســتاری کشــور ای چشــم ان
ــان شــده  ــع بی ــواده و جام ــرد، خان ــی در ســطح ف توســعه ســالمت روان
اســت و دانشــکده پرســتاری دوک چشــم انداز برنامه ارشــد روانپرســتاری 
ــده  ــار یکدیگــر آین ــا در کن ــد: “م ــه توصیــف مــی کن خــود را ایــن گون
ــع  ــا و جوام ــواده ه ــراد، خان ــالمت اف ــاء س ــت ارتق ــتاری را در جه پرس
ــه کشــور  ــه مشــخص اســت در برنام ــور ک ــم داد. همانط ــر خواهی تغیی
ایــران چشــم انــداز در ســطح ملــی و منطقــه ای قــرار دارد امــا دانشــکده 
پرســتاری دوک بــه دنبــال ارتقــاء ســالمت و کیفیــت زندگــی افــراد در 
ــداز وســیعتری  ــوان گفــت از چشــم ان ــف اســت و مــی ت ــع مختل جوام

ــوردار اســت )29(. برخ
در مقایســه اهــداف کلــی برنامــه ارشــد روانپرســتاری هــر دو برنامــه در 
ــم و  ــل فه ــه صــورت قاب ــه ب ــر رو برنام ــداف در ه ــه اه ــم ک ــی یابی م
روشــن توصیــف شــده انــد و در جهــت رســالت، فلســفه و چشــم انــداز 
ــان شــده  ــع بی ــی بســیار جام ــران هــدف کل ــه ای مــی باشــند. در برنام
ــه اینکــه نقــش هــای پرســتاران در ایــران افزایــش  ــا توجــه ب اســت. ب
یافتــه اســت، بــه نظــر مــی رســد اهــداف موجــود مــورد بازنگــری قــرار 
گرفتــه و متناســب بــا نقش هــای جدیــد تدوین گردیــده اســت )14(  چرا 
کــه آمــوزش روانپرســتاری بایــد شــرایط ایــده آلــی را بــرای دانشــجویان 
تحصیــالت تکمیلــی بــرای کســب مهارتهــای علمــی، انســانی، فنــی و 
ــد  ــت خواهن ــده در آن خدم ــه در آین ــه ای ک ــا جامع ــب ب ــش متناس دان
کــرد، فراهــم کنــد )35(. اهـــداف برنامــه ارشــد روانپرســتاری در هـــر دو 
دانشـــکده بــه صــورت کلــی و نــه اختصاصی ذکر شـــده اســت. دهقـــان 
زاده و همـکاران نیـز در مطالعـه خـود نشـان دادنـد کـه اهداف آموزشـی 
در رشـــته کارشناسـی ارشـــد اورژانـس در ایـران نیـز بـه صـورت کلی و 

نـــه اختصاصـی بیـان شـده اسـت )21(. 
درمــورد تدویــن شــرایط پذیــرش دانشــجو در مقطــع ارشــد روانپرســتاری 
ــه در  ــای چندگان ــه صالحیته ــت ک ــده اس ــعی ش ــگاه دوک س در دانش
نظــر گرفتــه شــود بــه عنــوان نمونــه از مصاحبـــه ورودی مـــی تـــوان 
بـــه عنـــوان نقطـــه قـــوت شـــرایط ورود در دانشـــگاه دوک نـــام بـرد 
)36(.  بنابرایــــن پیشــنهاد مــی شــــود بــا توجـه بـه اهمیـت نقـش 
روانپرســـتاران در مداخـــالت پیچیـــده ی فـــردی و خانوادگـی در ایـران 
نیـــز مصاحبـــه و سـوابق علمـی و بالینـی از جملـه شـرایط ورود در نظـر 
گرفتـــه شـــوند. ایــن در حالیســت کــه نحــوه پذیــرش دانشــجو درمقطع 
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ارشــد روانپرســتاری ایــران بــه شــیوه متمرکــز اســت و بنابراین دانشــکده 
هــا هیــچ گونــه اختیــاری در گزینــش دانشــجویان بــر اســاس معیارهــا و 
مــالک هــای خــود ندارنــد )37(. ازســوی دیگر پذیــرش در کارشناســــی 
ارشــــد روانپرســــتاری در دانشــگاه دوک نیازمنــــد ارائــه مـدرک آر-

ان هســـتند. آزمـــون آر-ان کـــه بـــرای تعییـــن صالحیت حرفـه ای در 
بســـیاری از کشـــورها برگـزار مـی شـود نیـاز اســـت کــه در سیســتم 
پرســــتاری ایــــران نیــز مــد نظــــر قــرار گیــــرد )38( و در ایــران 
اقداماتــــی در ایــــن خصــــوص انجــام گرفتــــه و آزمــون صالحیت 
حرفـــه ای پرســـتاران از بهمـن ســـال 1398 هـر ســـاله برگــزار مــی 
گــردد امــا گواهــی آن بــرای شــرکت در آزمــون کارشناسـی ارشـد 

پرســـتاری نیـاز نیسـت )39(. 
ــای  ــش ه ــران نق ــگاه ای ــگان در دانش ــش آموخت ــش دان ــورد نق در م
متعــددی بــرای فــارغ التحصیــالن ارشــد روان پرســتاری در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. امــا در درجــه نخســت بــه نظــر مــی رســد دســتیابی بــه 
ــی محــدود تحصیلــی  ــه دوره زمان ــا توجــه ب همگــی ایــن نقــش هــا ب
قابــل دســتیابی نمــی باشــند و دوم آنکــه متاســـفانه همـــان طـــور کـــه 
مطالعـــه بـــرزو و همـکاران نشـــان داد، در ایـران علـــی رغـم ایـن کـه 
تعریـــف نقش فــــارغ التحصیــالن وجــــود دارد، روان پرســتاران بــه 
عنــــوان یــک پرسـتار متخصـص جایـگاه مشـخصي در بالیـن ندارنـد، 
ایـــن در حالــي اســت کــه هــدف و انتظــار مــا از آمــوزش هــاي 
دوران دانشــــجویي آن اســــت کــــه دانشــــجو پــــس از فراغــــت از 
تحصیــل و اشــتغال در جایــگاه-هــاي مختلــف پرســتاري، بتوانــد 
آموختــه هـاي تئوریـک خـود را در عمـل بـه کار گیـرد، امـا فاصلـه بیـن 
آن چــــه کــــه در کالس درس آمــوزش داده مــی شــود و خدماتــي 
کـــه ارائـــه مـي گـــردد، بـه عنـــوان یـک مشـــکل اساسـي ایـــران در 

پرســــتاري مطــرح اســت )40(.
در برنامـــه کارشناســـی ارشـد روانپرســـتاری در ایـــران، دانشـجویان در 
مـدت سـه تـرم دروس را بـه پایـان مـی رسـانند و کل دوره بـه صـورت 
حضـوری و تمـام وقـت ارایـه مـی گـردد و پژوهـش بـه صـورت پایـان 
نامـه در دوره زمانـی بیشـتری صـورت مـی گیـرد، بــا ایــن توصیــف 
دانشــــجو نمــــی توانــد در مــدت 3 تـــرم تحصیلـی فـارغ التحصیـل 
شـــده و وارد حـــوزه هـــای اشـــتغال شـــود )14(. در برنامـــه دانشـــکده 
پرســـتاری دوک دوره کارشناســـی ارشـــد روان پرســـتاری بـــه صـورت 
آنالیـــن و حضـــوری بـه صـورت تمـــام وقت و پـاره وقـــت ارایـه مـی 
گـــردد و همچنیـن انجـــام پژوهـش بـه صــورت پایــان نامــه وجــود 
نــدارد. بنابرایــن برنامــه درســی در دانشــگاه دوک بســیار انعطــاف 
پذیــــر اســت. وجــــود دوره هــای پـاره وقـت ســبب کاهـش غیبـت 
از تحصیـــل، اســـتفاده از منابـــع کتابخانـــه ای )41( و بهبـــود عملکـرد 
تحصیلـــی خواهـد شـــد )42(.  بنابرایـن در ایـران نیـز وجـود دوره هـای 
پـــاره وقـــت و آنالین در زمینـــه تحصیـــالت تکمیلـــی می تواند سـبب 

ــرایط شود. پیشـرفت شـ
در مقایســــه تطبیقــــی واحدهــای درســی دانشــــگاه ایــران و دوک 
مشـــاهده شـــد کـــه دانشـــجویان کارشناسی ارشــد روانپرســتاری دوک 
ملـــزم بـه گذرانـدن واحــد پرســــتاری مبتنــی بــر شــواهد هســتند 

کــــه ایــــن واحــــد در ایـران بـه صـــورت یـــک کارگاه در طـول دوره 
کارشناسـی ارشـد برگـزار مـی شـود، چراکه آمـوزش مبتنـی بـر شـواهد 
تاثیـــرات مثبتـی بـر آمـــوزش دارد )43(. در هـر دو دانشـگاه در محتـوی 
دروس ارائـــه شـــده در برنامه ارشــد روانپرستاری به آمـــوزش تئـــوری و 
بالینـی هـم زمـان توجـه داشـته انـد. دانشـگاه دوک یـک دوره تکمیلـی 
نیـــز بـرای دانشـــجویان کارشناسـی ارشـــد روانپرستاری در نظـر گرفته 
اســـت کـه بـــا توجـه بـــه عالقه دانشـجو و جمعیـت مـــورد عالقه وی 
بــــه طــور اختصاصــی بــه مباحثــی ماننــد قلب و عروق، غدد درون 
ریــز، اچ آی وی، انکولــوژی، ارتوپــدی، مراقبــت تســکینی، ســالمت روانــی 
و رفتاری کودکان مــی پــردازد، دوره هایــی کــه منجــر بــه صــدور 
گواهینامــــه می شـــوند، که ایـــن دوره های اختصاصـــی در دانشـــکده 
دوک دانشــــجو را بــــرای نقــــش هرچــه بیــشتــــر اختصاصــی در 
بهداشــــت روان آمــاده مــی-کنــد. بنابرایــن مــی تــوان پیشــنهاد 
کـــرد کـــه در ایـران نیـــز ایـن دوره های تکمیلـی بـــا توجـه بـه عالقه 
دانشجویان ارائـــه شـــود. )44, 45(. مطالعـه Delaney و همـکاران کـه 
رونـد آمـوزش روان پرسـتاری را بررسـی کـرده اسـت، نشـان داد برنامـه 
هــــای کارشناســی ارشــــد بهداشــت روان بــه طــور فزاینــده ای از 
یـک مـدل مراقبتـی بهداشـت روان اولیـه و آمـوزش در یـک پایـه وسـیع 

از مهـارتهـا الگـو گرفتـه انـد )46(. 
ــرای  ــا ب ــی واحده ــرم اول تمام ــگاه دوک در ت ــی دانش ــه درس در برنام
ــا یکســان مــی باشــد.  دانشــجویان ارشــد پرســتاری همــه گرایــش ه
ــه  ــوط ب ــتاری دروس تخصصــی مرب ــد روانپرس ــته ارش ــرم اول رش در ت
ــرم  ــی ت ــورد روان در ط ــری در م ــده و درکل دروس نظ ــه نش روان ارای
ــه  ــه برنام ــن درحالیســت ک ــد )30(. ای ــد ش ــده خواه ــی گذران ــای آت ه
روان پرســتاری ایــران بــه خوبــی در هــر ســه تــرم آموزشــی، واحدهــای 
تخصصــی روان متناســب بــا نقــش هــای دانــش آموختــگان و پیامدهای 
ــال در  ــن ح ــا ای ــت )14(. ب ــده اس ــته ش ــا گذاش ــار از آن ه ــورد انتظ م
ایــران عناویــن دروس بــر جنبــه هــای مختلــف ماننــد مراقبــت، آموزش، 
ــد و  ــز دارن ــت تمرک ــخیص، مدیری ــاوره، تش ــگیری، مش ــش، پیش پژوه
ایــن امــر موجــب مــی شــود کــه زمــان کل دوره بــرای تأمیــن تمامــی 
ایــن جنبــه هــا تقســیم شــود کــه زمــان حاصــل بــرای رســیدن اهــداف 
تعییــن شــده کافــی نیســت. همچنیــن تمرکــز چندگانــه موجب می شــود 
ــد و در  ــی ورود کن ــای مختلف ــه حیطه-ه ــان محــدود ب دانشــجو در زم
هیــچ یــک از آن هــا عمیــق و متخصــص نشــود. در مطالعــه صدوقــی 
اصــل و همــکاران )1394( نیــز اشــاره شــده اســت کــه زمــان کل دوره 
ارشــد ســالمندی بــرای رســیدن بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده و نیــز 
دســتیابی بــه جنبــه هــای مختلــف در نظــر گرفتــه شــده کافــی نیســت 

.)47(

نتیجه گیری 
مطالعــــه حاضــــر بــــه منزلــــه زمینــــه ای بــــرای درک وضعیــت 
کارشناســـی ارشـــد روانپرستاری در ایـران و مقایســـه آن بـا کارشناسـی 
ارشـد روانپرستاری در دانشـکده دوک صـورت گرفــت.  مقایســه برنامــه 
آموزشــی کارشناســی ارشــد روانپرستاری در هــر دو محیــط بیانگــر 



مریم احمدی و همکاران

41

وجــــود تشــــابهات زیــــادی در فلســــفه، اهداف کلــــی و محتــوای 
دروس و تفاوتهــــای قابــــل مالحظه ای در تعریــف دوره روانپرستاری، 
شــرایط و نحــوه پذیـرش دانشـجو و تعـداد واحدهـای درسـی بـود. در 
ایـنجـا الزم بـه ذکـر اسـت رشـته کارشناسـی ارشـد روانپرستاری جهت 
ارتقــای کیفیــت ســالمت جامعــه و تربیــت پرســتارانی آگاه و ماهــر جهت 
ــه افــراد دچــار اختــالالت روانــی و  افزایــش کیفیــت خدمــت رســانی ب
حفظ و ارتقای بهداشت روان در جامعه، بـــا توجـــه بـــه نتایـــج مطالعـــه 
تطبیقـــی حاضـــر، نیـــاز بـه بررســـی و بهبـود در زمینـه هـــای شـرایط 
پذیـــرش و در نظـر گرفتـــن زمینـه علمـی، تعریف جایــــگاه واقعــی و 

نقــــش فــارغ التحصیــــالن در زمینــه تخصصــی سالمت روان، هـم 
چنیـن تعریـف اهـداف اختصاصـی رشـته کـه نبــود آن در کوریکولــوم 
حاضــــر محســــوس اســت و بازنگــــری در شـیوه هـــای آموزشـی و 

بسـترســـازی بـرای آمـوزش غیرحضوری و مبتنـــی بـر شـواهد دارد.

تضاد منافع
پژوهشــگران در هیــچ یــک از مراحــل تحقیــق تضــاد منافعــی                    

نداشــته انــد.
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