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Abstract
Introduction: In all societies, educational goals have many similarities. However, educational planning to 
achieve the goals varies according to the needs of the communities. Comparing different educational programs 
in nursing can improve the content and quality of the educational program and respond to the needs of the 
community to train and provide a skilled nursing staff. Therefore, this comparative study was conducted to 
identify more similarities and differences between the two curricula.
Methods: In this descriptive-comparative study operated in 2021, the required data in relation to the Master 
of Pediatric Nursing Education Program was gathered using the following keyword search: The comparative 
study, Curriculum, Master, Pediatric Nursing, America, Iran. Moreover, a review of the history and details of 
the curriculum of the master's degree program in pediatric nursing in Iran and Duke University were searched 
and collected. Then the data were analyzed using Bereday model in four stages of description, interpretation, 
proximity and comparison.
Results: The Master of Pediatric Nursing program in Iran and Duke University were similar in terms of 
philosophy and perspective, the role of students after graduation, and educational strategies and teaching 
methods. However, it differs in terms of admission conditions (in the case of decentralized admission, a formal 
work permit (RN) and one year of pediatric care experience are required), the nature of the field (in Duke, 
it focuses on field and clinical education, in contrast, it is mostly based on education, research, and research 
dissertation in Iran). Moreover, the mission of the field (In Iran it focuses on family-centered care and at 
Duke University it focuses on cultural issues) as well as the perspective of the field (in Iran, the position of 
pediatric nursing education is in line with international standards and in Duke university is focused on training 
transformational leaders in the future) were evaluated.
Conclusions: The Master's program in Pediatric Nursing in Iran has many similarities with the similar program 
at Duke University, but to improve the quality of this field in Iran, its differences with the Duke curriculum 
such as work experience requirement for accepting volunteers, conducting interviews to assess psychological 
characteristics Before entering the course and also focusing on teaching clinical skills and paying attention to 
cultural issues in family-centered care should be further examined and considered in the program review.
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چکیده
مقدمــه: در کلیــه جوامــع اهــداف آموزشــي داراي شــباهت هایــي هســتند امــا برنامــه ریــزي آموزشــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف بــا 
توجــه بــه نیازهــای جوامــع متفــاوت مــی باشــد. مقایســه برنامــه هــای مختلــف آموزشــی در پرســتاری مــی توانــد ســبب ارتقــای محتــوا و 
کیفیــت برنامــه آموزشــی و پاســخ بــه نیــاز جامعــه جهــت تربیــت و تامیــن نیــروی متبحــر پرســتاري شــود. لــذا ایــن مطالعــه تطبیقــی بــه 

منظــور شــناخت بیشــتر شــباهت هــا و تفــاوت هــای ایــن دو برنامــه درســی انجــام گردیــد.
روش کار: در ایــن مطالعــه توصیفــی – تطبیقــی در ســال 1399، داده هــای در رابطــه بــا برنامــه آمــوزش کارشناســی ارشــد پرســتاری 
کــودکان بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای مطالعــه تطبیقــی، برنامــه درســی، کارشناســی ارشــد، پرســتاری کــودکان، آمریــکا، ایــران و مروری 
بــر تاریخچــه و جزئیــات برنامــه درســی دوره کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان ایــران و دانشــگاه دوک جمــع آوري گردیــد. ســپس 
داده هــا بــا اســتفاده از الگــوی Bereday در چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، هــم جــواری و مقایســه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: برنامــه کارشناســي ارشــد پرســتاري کــودکان در ایــران و دانشــگاه دوک از نظــر فلســفه و چشــم انــداز، نقــش دانشــجویان 
پــس از فــارغ التحصیلــي و راهبــرد هــاي آموزشــي و روش تدریــس مشــابهت داشــت. بــا ایــن وجــود متفــاوت بــه لحــاظ نحــوه و شــرایط 
پذیــرش )در دوک نحــوه پذیــرش غیــر متمرکــز، پروانــه کار رســمی و یــک ســال ســابقه کار در مراقبــت از کــودکان شــرط الزم اســت(،  
ماهیــت رشــته)در دوک متمرکــز بــر آمــوزش در عرصــه و بالیــن در مقابــل در ایــران بیشــتر مبتنــی بــر آمــوزش، پژوهــش و انجــام رســاله 
پژوهشــی اســت(، رســالت رشــته )در ایــران متمرکــز بــر مراقبــت خانــواده محــور و در دانشــگاه دوک متمرکــز بــر مســائل فرهنگی اســت(، 
و همچنیــن دورنمــای رشــته )در ایــران، قرارگیــری آمــوزش پرســتاری کــودکان در راســتای اســتاندارد جهانــی بــوده و در دانشــگاه دوک 

متمرکــز بــر تربیــت رهبــران تحــول گــرا در آینــده اســت( ارزیابــی گردیــد.
نتیجــه گیــري: برنامــه آموزشــی دوره کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان در ایــران دارای شــباهت هــای بســیاری بــا برنامــه مشــابه 
آن در دانشــگاه دوک اســت امــا جهــت بهبــود کیفیــت ایــن رشــته در ایــران، تفاوتهــای آن بــا برنامــه درســی دوک ماننــد شــرط ســابقه 
کار بــرای پذیــرش داوطلبــان، انجــام مصاحبــه جهــت بررســی خصوصیــات روانشــناختی پیــش از ورود بــه دوره و همچنیــن تمرکــز آن بــر 
آمــوزش مهارتهــای بالینــی و توجــه بــه مســائل فرهنگــی در مراقبــت خانــواده محــور بایســتی بیشــتر مــورد بررســی و واکاوی قــرار گرفته 

و در بازنگــری برنامــه مــد نظــر قرارگیــرد.
کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی، برنامه درسی، کارشناسی ارشد، پرستاری کودکان، آمریکا، ایران.
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مقدمه
ــار  ــي، چه ــاي آموزش ــن نهاده ــوان مهمتری ــه عن ــا ب ــگاه ه دانش
ــات  ــه خدم ــاوری و ارائ ــش، فن ــوزش، پژوه ــي آم ــت اصل مأموری
ــران و  ــی در ای ــت آموزش ــه مأموری ــا ب ــد ام ــده دارن ــر عه را ب
بســیاری از کشــورهای جهــان توجــه ویــژه ای شــده اســت )1،2(. 
ــري اســت و  ــاي یادگی ــد در جهــت ارتق ــي هدفمن ــوزش فعالیت آم
ــجویاني  ــد دانش ــوزش و رش ــي، آم ــه آموزش ــر مؤسس ــه ه وظیف
اســت کــه بــه آن وارد مــي شــوند بنابرایــن جهــت دســتیابی بــه 
ــا                                                 ایــن هــدف، مراکــز آمــوزش عالــی در حرفــه علــوم پزشــکي ب
برنامــه ریــزي آموزشــي و آمــوزش هــای عملــی بــه دانشــجویان، 
ــص و  ــروي متخص ــت نی ــم و تربی ــت تعلی ــده اي جه ــش ارزن نق
پاســخگو بــه نیازهــاي مراقبــت ســالمت جدیــد و پویــاي جامعــه 

ــد )2،1(.  ــروزي دارن ام
برنامــه هــای آموزشــي دقیــق در هــر رشــته درســی آینــه 
پیشــرفت مراکــز آمــوزش عالــی بــوده و در پیشــرفت آنــان نقــش 
ــن                                      ــدی در تعیی ــی کلی ــوزش عال ــه آم ــرا برنام ــری دارد )3( زی موث
ــه  ــت )4, 5(. برنام ــی اس ــات آموزش ــداف و موضوع ــا، اه ارزش ه
ــزی  ــه ری ــای برنام ــت ه ــه ای از فرص ــامل مجموع ــی ش درس
شــده بــرای فراگیــران اســت کــه از طریــق آن دانشــجویان طــی 
یــک رویــداد تعاملــی یادگیــری را تجربــه نمــوده و ایــن مجموعــه 
معمــوال توســط کارگــزاران حــوزه آموزشــی طراحــی و درسراســر 

ــردد )6، 7(. ــی گ ــع م ــور توزی ــی کش ــتم آموزش سیس
در حرفــه پرســتاری، آمــوزش پرســتاري بــه عنــوان بخشــي از نظام 
آمــوزش عالــي در دهــه هــاي اخیــر در جهــان بــه ســرعت توســعه 
ــت  ــتاري تربی ــد پرس ــي ارش ــدف از دوره کارشناس ــه )2( و ه یافت
ــد  ــه بتوانن ــت ک ــص اس ــه اي و متخص ــالن حرف ــارغ التحصی ف
مراقبــت هــاي پرســتاري مطلــوب در عرصــه هــاي مختلــف فــرد، 
ــره  ــا به ــد ب ــي بتوانن ــد و از طرف ــه نماین ــه را ارائ ــواده و جامع خان
ــاي علمــي پژوهشــي مســائل و مشــکالت را  ــي از رویکرده جوی
ــم  ــی تی ــدف اصل ــرا ه ــد )2-4, 8( زی ــرف نماین ــایي و برط شناس
ــت )8(  ــت اس ــا کیفی ــات ب ــه خدم ــتی ارائ ــای بهداش ــت ه مراقب
و حضــور پرســتاران متخصــص بــا دانــش و مهــارت پیشــرفته در 
رشــته هــای مختلــف جهــت ارائــه خدمــات ایمــن و بــا کیفیــت و 
ــه در محیــط بهداشــتی ضــروری اســت )8، 9(.  ــه صرف مقــرون ب
در میــان رشــته های کارشناســی ارشــد پرســتاری، رشــته پرســتاری 
ــاخه ای از  ــته ش ــد ناپیوس ــی ارش ــع کارشناس ــودکان در مقط ک
ــب  ــا کس ــگان آن ب ــش آموخت ــه دان ــت ک ــتاری اس ــته پرس رش
تبحــر و مهــارت کافــی بــا محوریــت ارائــه مراقبــت هــای جامــع 
بالینــی پرســتاری از پیشــگیری اولیــه تــا توانبخشــی، در وضعیــت 
ســالمتی و بیمــاری بــه کــودک و بــه تبــع آن خانــواده و جامعــه 
قــادر خواهنــد بــود کــه بــا بکارگیــری اصــول ارتباطــات انســانی و 

اخــالق حرفــه ای، نیازهــای بیولوژیکــی، روانشــناختی، اجتماعــی 
ــودکان  ــتاری ک ــات پرس ــه خدم ــو را در عرص ــی مددج و فرهنگ
ــاء ســالمت  ــظ و ارتق ــن، حف ــه منظــور تامی ــرده و ب ــایی ک شناس

ــد )10(. ــول دارن ــات الزم را معم ــان اقدام آن
 پرســتاری کــودکان از ســال 1374 بــه عنــوان یــک گرایــش در دو 
برنامــه کارشناســی ارشــد ناپیوســته آمــوزش پرســتاری و مدیریــت 
پرســتاری مصــوب شــد کــه بــه منظــور جلوگیــری از ناهمخوانــی 
محتــوای برنامــه آموزشــی بــا نیازهــای جامعــه، رشــته کارشناســی 
ــا  ــگ ب ــداف هماهن ــوا و اه ــا محت ــودکان ب ــتاری ک ــد پرس ارش
خواســت هــای جامعــه در ســال 1391مــورد بازنگــری قــرار گرفــت 
ــودکان  ــتاری ک ــد پرس ــی ارش ــته کارشناس ــر رش ــال حاض و در ح
ــکا،  ــادا، آمری ــد: کان ــا مانن ــر دنی ــای معتب ــگاه ه ــتر دانش در بیش

انگلســتان و اســترالیا نیــز دایــر مــی باشــد )11(.
دارای مــدرک  پرســتاران  تعــداد  افزایــش  امــروزه، علیرغــم 
ــود  ــات پرســتاری بهب کارشناســی ارشــد پرســتاری، کیفیــت خدم
نیافتــه و رونــد کاهشــی مشــاهده شــده اســت کــه طبــق چندیــن 
مطالعــه، فــارغ التحصیــالن پرســتاری فاقــد مهــارت الزم در                                                                                              
زمینــه هــای بالینــی بودنــد )8،12،13( کــه وجــود چنیــن 
ــتاری  ــوزش پرس ــن آم ــازگاری بی ــده ناس ــان دهن ــکالتی نش مش
ــوی و  ــاء محت ــه منظــور ارتق ــه اســت )8( کــه ب و نیازهــای جامع
ــای  ــه ه ــی برنام ــه آموزشــی )14( بررســی و بازبین ــت برنام کیفی
ــروری                                  ــران ض ــتاری در ای ــد پرس ــی ارش ــی دوره کارشناس درس

ــد. ــی نمای م
یکــي از شــیوه هــاي پژوهــش در زمینــه بازنگــري برنامــه هــاي 
درســي، انجــام مطالعــات تطبیقــي اســت کــه موضــوع آن تجزیــه 
وتحلیــل شــباهت هــا و تفــاوت هــاي موجــود میــان نظــام هــاي 
آموزشــي در بســتر اجتماعــي، فرهنگــي، سیاســي و اقتصــادي بوده 
ــي  ــکالت آموزش ــل مش ــت ح ــردي در جه ــاد رویک ــث ایج و باع
ــد                     ــد ش ــي خواه ــود آموزش ــا رک ــرفت و ی ــردر پیش ــل مؤث و عوام

.)8 ،2 ،1(
مطالعــات تطبیقــي یکــي از پویاتریــن رویکردهــاي علمــي مــورد 
توجــه برنامــه ریــزان آموزشــي کشــورهاي پیشــرو بــوده و از آن بــه 
عنــوان شــرط الزم بــراي طراحــي نظــام هــاي آموزشــي نویــن نام 

بــرده شــده اســت )2،15(.
ــی  ــط قربان ــه توس ــی ک ــه ای تطبیق ــتا؛ در مطالع ــن راس در همی
ــی دوره  ــه آموزش ــه برنام ــور مقایس ــه منظ ــکاران )2015( ب و هم
ــکا  ــران و آمری ــودکان ای ــتاری ک ــته پرس ــد رش ــی ارش کارشناس
ــد دوره  ــه آموزشــی جدی ــه برنام ــج نشــان داد ک انجــام شــد، نتای
ارشــد پرســتاری کــودکان ایــران بــا توجــه بــه ماهیــت بالینــی آن 
دارای نقــاط قــوت بســیاری مــی باشــد کــه جهــت بهبــود کیفیــت 
هــر چــه بیشــتر دوره، توجــه بــه ســوابق کاری داوطلبــان، انجــام 
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مصاحبــه از لحــاظ خصوصیــات روانشــناختی قبــل از ورود بــه دوره 
ــت )3(. در  ــده اس ــنهاد ش ــت پیش ــاره وق ــورت پ ــه دوره بص و ارائ
مطالعــه ای دیگــر کــه توســط عبــادی نــژاد و همــکاران )2019( 
ــه منظــور مقایســه برنامــه درســی کارشناســی ارشــد پرســتاری  ب
کــودکان ایــران و کینــگ انگلســتان بــه روش )Bereday( انجــام 
ــرادی کــه  ــج نشــان داد کــه انتخــاب دانشــجویان از اف شــد، نتای
ــت  ــای کیفی ــن ارتق ــت تضمی ــتند جه ــی هس ــه بالین دارای تجرب
ــن  ــه آری ــت )16( و در مطالع ــروری اس ــتاری ض ــای پرس مراقبته
ــی  ــی تطبیق ــه توصیف ــدف مقایس ــا ه ــه ب ــکاران )2018( ک و هم
ــا  ــران ب ــتاری ای ــد پرس ــه آموزشــی مقطــع کارشناســی ارش برنام
 )Bereday( ــه روش ــکا ب ــز امری ــتاری جانزهاپکین ــکده پرس دانش
ــز  ــر متمرک ــری روشــهای غی ــه کارگی ــر ب انجــام شــد، مجــددا ب

ــد شــد )7(. ــرش دانشــجو تاکی ــرای پذی ب
برتریــن                                              بنــدی  رتبــه  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن 
ــته  ــکا در رش ــگاه دوک  آمری ــان2020، دانش ــای جه ــگاه ه دانش
ــا  ــت )17(، ب ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــه برت ــودکان در رتب ــتاری ک پرس
ــا  مقایســه برنامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان ایــران ب
ــه را  ــن برنام ــف ای ــوت و ضع ــاط ق ــوان نق ــی ت ــن دانشــگاه م ای
شناســایی و جهــت تقویــت نقــاط قــوت و از بیــن بــردن نقــاط موثر 
ــه منظــور بررســی                                                                                             ــه حاضــر ب ــذا مطالع ــر برداشــت. ل گامــی موث
شــباهت هــا و تفــاوت هــای دو برنامــه درســی و ارائــه پیشــنهادات 

ــد. ــام ش ــت انج ــود کیفی ــت بهب ــاز جه ــي و کارس عمل

روش کار
ــی در  ــرد تطبیق ــتفاده از رویک ــا اس ــه مقایســه ای حاضــر ب مطالع
ســال 1399 انجــام شــده اســت. رویکرد تطبیقــی برگرفتــه از روش 
ــف، تفســیر،  ــه توصی ــار مرحل ــردی اســت کــه در چه جــرج اف ب

هــم جــواری و مقایســه  انجــام شــده اســت.  
بــر اســاس ایــن الگــو در مرحلــه توصیــف، پدیــده هــاي تحقیــق 
بــر اســاس شــواهد و اطالعــات، یادداشــت بــرداري شــده و بــراي 
ــه  ــردد. در مرحل ــي گ ــاده م ــد آم ــه بع ــادي در مرحل بررســي و نق
تفســیر، اطالعــات مرحلــه اول بررســي و تحلیــل شــده و در مرحله 
ــي  ــاد چارچوب ــراي ایج ــل ب ــه قب ــات مرحل ــواري، از اطالع همج
ــود.  ــي ش ــتفاده م ــا اس ــاوت ه ــا و تف ــباهت ه جهــت مقایســه ش
ــه  ــه ب ــا توج ــق ب ــئله تحقی ــز، مس ــه نی ــه مقایس ــاً در مرحل نهایت
ــه  ــخ ب ــا و دادن پاس ــاوت ه ــا و تف ــباهت ه ــه ش ــات در زمین جزئی

ــي شــود )18(. ــق بررســي و مقایســه م ســؤاالت تحقی
بــراي انجــام پژوهــش حاضــر، باتوجــه بــه برتــر بــودن دانشــکده 
ــن دیگــر دانشــگاه هــای  ــکا در بی پرســتاری دانشــگاه دوک آمری
جهــان براســاس رتبــه بنــدی جهانــی دانشــگاه هــا و بــا توجــه بــه 
پیشــگامي و داشــتن ســابقه طوالنــي از لحــاظ اجــراي شــیوه هــاي 

مؤثــر و کارآمــد آموزشــي ایــن دانشــگاه و قابــل دســترس بــودن 
اطالعــات مــورد نیــاز در ســایت دانشــگاه و تشــابه نســبی رشــته 
از لحــاظ ســاختاری و محتوایــی، دانشــگاه دوک آمریــکا در رشــته 

کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان انتخــاب گردیــد.
ــه  ــه اول، برنام ــردی در مرحل ــرج اف ب ــوی ج ــاس  الگ ــر اس ب
ــران از  ــودکان ای ــتاری ک ــد پرس ــي ارش ــي دوره کارشناس آموزش
ــه  ــکی و برنام ــوزش پزش ــان و آم ــت و درم ــایت وزارت بهداش س
ــور  ــگاه مزب ــایت دانش ــتاري دوک از س ــگاه پرس ــي از دانش آموزش
ــگاه  ــف و جای ــرح وظای ــا، ش ــالت، ارزش ه ــفه، رس ــه و فلس گرفت
ــر  ــا یکدیگ ــف و ب ــه توصی ــگان در دو برنام ــش آموخت ــغلی دان ش
مقایســه شــد. ســپس هــر دو برنامــه از لحــاظ نحــوه ورود بــه دوره، 
طــول دوره، آرایــش واحدهــا، روشــهای آموزشــی و ارزشــیابی مورد 
ــا توجــه بــه  تحلیــل قــرار گرفتــه و نقــاط ضعــف و قــوت آنهــا ب

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــه دو کشــور م ــرایط و زمین ش
عــالوه بــر برنامــه هــای آموزشــی، مقــاالت مربــوط بــه بررســی 
وضعیــت آموزشــی و نظــام بهداشــتی در دانشــکده هــای پرســتاری 
ــی  ــگاه هــای اطالعات ــا جســتجو در پای ــران و دانشــگاه دوک ب ای
بــا   »Google Scholar, Pubmed, SID, Magiran« شــامل 
اســتفاده از کلیــدواژه هــای فارســی شــامل: »پرســتاری کــودکان، 
ــکا،  ــد، آمری ــی ارش ــی، کارشناس ــه تطبیق ــی، مطالع ــه درس برنام
 pediatric « :  ایــران« و کلیــدواژه هــای انگلیســی شــامل
 nursing, curriculum, Comparative study, Master,
America ,Iran« مــورد بررســی قــرار گرفــت. ســپس اطالعــات 

ــراي  ــي ب ــب جداول ــط در قال ــاالت مرتب ــده از مق ــت آم ــه دس ب
هــر یــک از عناصــر برنامــه آموزشــي تنظیــم و بــا نظــم دادن بــه 
اطالعــات، تشــابهات و تفــاوت هــا تعییــن و پیشــنهادها و راهکارها 

ــد. مشــخص گردی

یافته ها
نتایــج حاصــل از پژوهــش و مقایســه در مــورد هــر یــک از عناصــر 
برنامــه درســی از جملــه: تاریخچــه و ســیر تکاملــی رشــته، تعریــف 
رشــته و اهــداف، نحــوه پذیــرش، مــدارک مــورد نیــاز جهــت ثبــت 
نــام، فلســفه )ارزش هــا و باورهــا(، رســالت، دورنمــا، جایگاه شــغلی 
دانــش آموختــگان، تعــداد واحــد و عناویــن درســی و راهبردهــای 
آموزشــی در برنامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان ایــران 
ــده  ــه ش ــدول1( ارائ ــک در )ج ــه تفکی ــکا ب و دانشــگاه دوک آمری
اســت. داده هــای مرتبــط بــا دانشــگاه دوک آمریــکا از ســایت ایــن 
دانشــگاه اســتخراج شــد )1( و اطالعــات مرتبــط بــا دانشــکده های 
پرســتاری ایــران از ســایت دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی ایــران 

اســتخراج شــده اســت.



تابان نعمتی فرد و همکاران

89

جدول 1: مقایسه عناصر برنامه درسی رشته پرستاری کودکان در ایران و دانشگاه دوک 

رشته پرستاری در دانشگاه دوک آمریکارشته پرستاری در ایرانویژگی

تاریخچه و سیر 
تکاملی رشته

ــه  ــتاری ب ــته پرس ــد ناپیوس ــی ارش ــی کارشناس ــه آموزش ــوز برنام ــران مج در ای
پشــتکار پیشکســوتان ایــن رشــته خانــم هــا شــفیقه هروآبــادی و دکتــر ســادات 
ــه مراکــز  ــود ب ســید باقــر مــداح در انجمــن پرســتاری ایــران گــردآوری شــده ب
آمــوزش عالــی پرســتاری دانشــگاه ملــی پیشــین )دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی کنونــی(، مرکــز پزشــکی ایــران ســابق، انســتیتو عالــی پرســتاری فیــروز 

گــر و انســتیتوی روانپزشــکی ایــران عطــا شــد )7, 19(.
ــد  ــی ارش ــای کارشناس ــه ه ــری برنام ــالمی و بازنگ ــالب اس ــروزی انق ــا پی ب
ــج  ــا پن ــتاری ب ــوزش پرس ــن آم ــت عناوی ــی تح ــه آموزش ــتاری، دو برنام پرس
گرایــش )داخلــی و جراحــی، کــودکان، روان پرســتاری، ســالمت جامعــه و 
ــا چهــار گرایــش )داخلــی وجراحــی،  مدیریــت( و مدیریــت خدمــات پرســتاری ب
کــودکان، روان پرســتاری، ســالمت جامعــه( تصویــب شد.دانشــگاه تربیــت مــدرس 
و دانشــکده هــای پرســتاری وابســته بــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در اســتان 
ــرش دانشــجو در  ــت مجــوز و پذی ــه دریاف ــق ب هــای دیگــر از ســال 1361 موف

ــد. )19(. ــتاری گردیدن ــته پرس ــد ناپیوس ــی ارش ــع کارشناس مقط
• 1354 مجوز رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته در ایران 	
• ــز 	 ــودکان در مرک ــتاری ک ــد پرس ــی ارش ــته کارشناس ــوز رش 1355 مج

ــران  ــکی ای پزش
• ــت 	 ــورش پرســتاری کودکان/مدیری ــب )آم ــالب تصوی ــروزی انق 1357 پی

پرســتاری کــودکان(
• ــد 	 ــات بودن ــه دارای امکان ــوم پزشــکی ک 1361 ســایر دانشــگاه هــای عل

ــد ــت نمودن مجــوز رشــته کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان را دریاف
• 1374 پرستاری کودکان در دو گرایش)آموزش و مدیریت( مصوب شد	
• 1391 آخریــن بازنگــری کوریکولــوم کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان 	

. )10(

دانشــگاه دوک از دانشــگاه هــای تــراز اول آمریــکا مــی باشــد. ایــن دانشــگاه در 
ســال 1838 در کارولینــای شــمالی در شــهر ترینیتــی امــروزی تاســیس شــد و 
در ســال 1892 مــکان آن بــه دورهــام تغییــر پیــدا کــرد. دانشــگاه دوک یــک 
دانشــگاه تحقیقاتــی و خصوصــی اســت. مســاحت ایــن دانشــگاه 8،600 هکتــار 
مــی باشــد کــه شــامل ســه محوطــه دانشــگاهی اســت و تــا ســال 2019 ،15 
ــل  ــگاه دوک تحصی ــگ در دانش ــزه تورین ــده جای ــل و 3 برن ــزه نوب ــده جای برن
ــگاه  ــن دانش ــگاه دوک دومی ــن دانش ــتند همچنی ــته هس ــدان وابس ــا ب ــرده ی ک

در آمریــکا از نظــر بیشــترین تعــداد کارمنــد تعــداد 39،000 نفــر اســت )20(.
• 1838 تاسیس دانشگاه دوک	
• 1931 تاسیس دانشکده پرستاری و دوره دیپلم پرستاری	
• 1944 تاسیس رشته کارشناسی پرستاری	
• 1958 اولین دوره ارشد و پرستاری تخصصی	
• 1985 بازنگری کوریکولوم	
• 2006 شروع دوره دکترا جدید پرستاری )20(	

تعریف رشته و 
اهداف

رشــته پرســتاری کــودکان در مقطــع کارشناســی ارشــد ناپیوســته، شــاخه ای از 
ــا کســب تبحــر و مهــارت  ــگان آن ب ــش آموخت رشــته پرســتاری اســت کــه دان
کافــی بــا محوریــت ارائــه مراقبــت هــای جامــع بالینــی پرســتاری از پیشــگیری 
ــع  ــه تب ــودک و ب ــه ک ــاری ب ــت ســالمت و بیم ــا توانبخشــی، در وضعی ــه ت اولی
ــا بکارگیــری اصــول ارتباطــات  ــود کــه ب ــواده و جامعــه، قــادر خواهنــد ب آن خان
ــی و  ــناختی، اجتماع ــی، روانش ــای بیولوژیک ــه ای، نیازه ــالق حرف ــانی و اخ انس
فرهنگــی مددجــو را در عرصــه خدمــات پرســتاری کــودکان شناســایی کــرده و بــه 
منظــور تامیــن، حفــظ و ارتقــاء ســالمت آن هــا اقدامــات الزم را معمــول دارنــد. 
همچنیــن در ایــن برنامــه منظــور از کــودکان، اطفــال زیــر 18 ســال اســت )10(.     

ــگاه دوک،  ــد  در دانش ــی ارش ــع کارشناس ــودکان در مقط ــتاری ک ــته پرس رش
یکــی از ده گرایــش کارشناســی ارشــد بــوده کــه بــا هــدف آمــاده ســازی دانــش 
آموختــگان جهــت ارائــه مراقبــت هــای بهداشــتی اولیــه جامــع بــرای کــودکان 
ــر  ــه آموزشــی ب ــن برنام ــده اســت.  ای ــن ش ــنی تدوی ــای  س ــام دوره ه در تم
ــای  ــاری ه ــت بیم ــگیری، مدیری ــالمت ، پیش ــظ س ــد »حف ــای مانن ــه ه زمین
ــا  ــواده ب ــار / خان ــوزش بیم ــاری و آم ــائل رفت ــودکان ، مس ــن ک ــاد و مزم ح
تاکیــد بــر  فرهنــگ خانــواده ارائــه شــده کــه تجربــه عملــی بالینــی در محیــط 
هــای مختلــف ماننــد اقدامــات کــودکان در جامعــه ، کلینیــک هــای بهداشــتی 
ــات تخصصــی  ــا وخدم ــتان ه ــتی و بیمارس ــای بهداش ــدارس ، بخــش ه در م

ــد )21(. کــودکان را فراهــم مــی نمای

نحوه پذیرش

• برخورداري از سالمت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصیلي 	
• قبولــی در آزمــون ورودی مطابــق بــا ضوابــط و مقــررات وزارت بهداشــت، 	

درمــان و آمــوزش پزشــکی
• دارا بــودن مــدرک کارشناســی پیوســته یــا ناپیوســته پرســتاری، اخــذ شــده 	

ــان و  ــت، درم ــد وزارت بهداش ــورد تائی ــور م ــارج از کش ــا خ ــل ی از داخ
آمــوزش پزشــکی

ــق  ــوب و از طری ــورت مکت ــه ص ــواب را ب ــه ج ــرف دو هفت ــئول ظ ــه مس کمیت
ــد )10, 19(. ــی ده ــان م ــه متقاضی ــل ب ایمی

• ــان واجــد 	 ــرای متقاضی ــه کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان ب برنام
شــرایط کــه دارای مــدرک لیســانس پرســتاری معتبــر و پرســتاران دارای 

RN مجــاز اســت.
• تمام متقاضیان باید یک درخواست آنالین را تکمیل نمایند	
• 	https://nursing.duke.edu/(ــایت ــه س ــه ب ــا مراجع ــان ب متقاضی

ــاده  ــدارک الزم را آم ــد م apply-now#enroll-anchor( میتوانن
و ارســال نماینــد.

کمیتــه پذیــرش کارشناســی ارشــد، تمــام مــدارک را بررســی نمــوده و نامزدهــا 
را بــر اســاس توانایــی رتبــه بنــدی نمــوده و از طریــق ایمیــل نتایــج را اعــالم 

مــی نمایــد )22(.

مدارک مورد 
نیاز جهت 

ثبت نام

ــه  ــک قطع ــکن ی ــد.، اس ــد kb 100-300 باش ــدارک بای ــک از م ــر ی ــم ه حج
ــا فرمــت jpg ،اســکن اصــل شناســنامه صفحــه اول شناســنامه  عکــس 3*4 ب
ــی)23( و درصــورت وجــود توضیحــات صفحــه آخــر، - اســکن اصــل کارت مل
ــون  ــی در آزم ــع کارشناس ــدل مقط ــند مع ــته باش ــت داش ــان دق ــه: داوطلب توج

ــود )23(. ــی ش ــه م ــر گرفت ــهم 21 % در نظ ــا س ــد ب ــی ارش کارشناس

• داشــتن مــدرک لیســانس علــوم پرســتاری از کمیســیون معتبــر آمــوزش 	
پرســتاری یــا کمیســیون دانشــکده پرســتاری

• ــتند 	 ــوی هس ــی ق ــه بالین ــه دارای پای ــرادی ک ــت اف ــه جه ــن برنام ای
ــده ــه ش توصی

• داشــتن حداقــل یــک ســال تجربــه کاری در حرفــه کــودکان )از جملــه 	
نــوزادان( قبــل از شــروع برنامــه 

• بــرای پذیرفتــه شــدگان بــدون تجربــه کاری، حداقــل یــک ســال تجربــه 	
کار در کــودکان قبــل از شــروع توالــی دوره بالینــی 

• داشــتن ســه توصیــه نامــه از اســاتید کــه نشــان دهنــده آمادگــی افــراد 	
بــرای تحصیــالت تکمیلــی و اقدامــات بالینــی پیشــرفته اســت

• ــطح 3 از 	 ــره س ــتن نم ــل داش ــی و حداق ــرات دوره قبل ــز نم ــتن ری داش
)GPA(  4

• پرداخت شهریه ترم اول)قابل استرداد(  )22(	
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فلسفه )ارزشها 
و باورها(

• انســان بــه عنــوان جانشــین خــدا دارای شــان، کرامــت، قداســت، حرمــت 	
و منزلــت واالیــی اســت. ســالمت از حقــوق اساســی اوســت. انســان ســالم 
محــور توســعه پایــدار اســت. ســالمت محــوری و توجــه بــه ســه ســطح 

پیــش گیــری اولویــت نظــام ســالمت اســت )10(.

• ــودک و 	 ــالمت ک ــه س ــوط ب ــای مرب ــری ه ــم گی ــارکت و تصمی  مش
خانــواده حــق آنــان اســت. ارائــه خدمــات خانــواده محــور کــه از اهــداف 
ــه  ــی در ارائ ــت اجتماع ــت عدال ــت. رعای ــودکان اس ــتاری ک ــی پرس اصل
ــزادی،  ــی، ن ــادی، اجتماع ــات اقتص ــه اختالف ــه ب ــدون توج ــای ب مراقبته
ــواده  ــودک و خان ــاء ســالمت ک ــظ و ارتق ــن، حف ــی و جنســی، تأمی مذهب

ــت )10(.  ــودکان اس ــتاری ک ــی پرس ــدف اساس ه

• ارئــه مراقبــت بــه کــودک بــر اســاس دیــدگاه جامــع نگــر و جامعــه نگــر 	
اســت. برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری در ایــن مقطــع بــه منظــور تربیــت 
ــاوری اســت  ــکار، شایســتگی، خودب ــراد در راســتای رشــد، خالقیــت ابت اف

 .)10(

• ــوزی 	 ــری و خودآم ــه یادگی ــت روحی ــی تقوی ــه آموزش ــن برنام ــان ای آرم
اســت. رعایــت اخــالق حرفــه ای محــور در ارائــه خدمــات پرســتاری بــه 

ــواده ضــروری اســت )10(. ــودک و خان ک

دانشــکده پرســتاری دانشــگاه دوک متعهــد بــه دســتیابی بــه تمایــز در تحقیقــات 
، آمــوزش و مراقبــت از بیمــار اســت کــه بــر اســاس اعتقــادات آنــان در مــورد 
 society and( جامعــه و محیــط زیســت ، )human beings( انســان
 health and( ــی ــه خدمــات ســالمتی و درمان the environment( ، ارائ
ــری  ــوزش و یادگی ــتاری )nursing( و آم health care delivery( ، پرس

ــرد )24(. ــی گی ــر م )teaching and learning( را در ب

انســان )human beings(: شــأن و منزلــت هــر انســانی قابــل احتــرام 
اســت و پذیرفتــن تنــوع منحصــر بــه فــرد بــودن هــر فــرد را تأییــد مــی کنــد 
و بــه آن احتــرام مــی گــذارد همچنیــن هــر انســانی بیــان منحصــر بــه فــردی 
ــط ،  ــر محی ــت تأثی ــه تح ــت ک ــی اس ــا و ارزش های ــا ، رفتاره ــی ه از ویژگ
هنجارهــای اجتماعــی ، ارزش هــای فرهنگــی ، ویژگــی هــای جســمی ، 
تجربیــات ، عقایــد مذهبــی و اعمــال وی قــرار دارد و انســان هــا در ارتبــاط بــا 

ــت هســتند )24( ــع و جمعی ــا ، جوام ــواده ه ــه خان یکدیگــر ، از جمل

جامعــه / محیــط زیســت )Society/Environment(: انســان بــه 
عنــوان یــک موجــود فرهنگــی اجتماعــی، بــر محیطــی کــه در آن وجــود دارد 
محیــط داخلــی )یعنــی فیزیولوژیــک ، روانشــناختی ، اخالقــی( محیــط خارجــی 
ــی(  ــه ای ، جهان ــادی ، حرف ــی ، اقتص ــی ، اجتماع ــی ، سیاس ــی فرهنگ )یعن
تاثیــر مــی گــذارد و از آن تاثیــر مــی پذیــرد. وجــود چنیــن محیــط هایــی بــر 
ســالمت افــراد و گــروه هــا و همچنیــن بــر سیســتم هــای ارائــه مراقبــت هــای 
ــتی  ــای بهداش ــری ه ــا و نابراب ــت ه ــه مراقب ــی ب ــر دسترس ــتی، از نظ بهداش
تأثیــر گــذار اســت پــس جامعــه وظیفــه دارد محیــط هایــی را فراهــم کنــد کــه 
بــرای بــه حداکثــر رســاندن پتانســیل اعضــای فــردی آن و کل جامعــه مســاعد 
باشــد.)از بیــن بــردن نابرابــری هــای کــه منجــر بــه نابرابــری هــای ســالمتی 
مــی شــود و همچنیــن ایجــاد سیســتم هــا و نقــش هایــی کــه از اعضــای آن 

محافظــت مــی کننــد از اهــداف اســت( )24(

ســالمتی)Health(: ســالمتی مطلــوب تنهــا بــه معنــای نداشــتن بیمــاری 
ــد طــوری  نیســت و ســالمتی و بیمــاری در پیوســته هــای مــوازی وجــود دارن
ــوان کننــده ممکــن اســت  ــا نات ــه بیمــاری مزمــن ی کــه حتــی افــراد مبتــال ب
ــر  ــا ب ــد. م ــه نماین ــالمتی را تجرب ــری از س ــطح بهت ــازگاری س ــق س از طری
ــاق  ــی انطب ــری، توانای ــا پی ــوزادی ت ــا ، از ن ــه انســان ه ــه هم ــم ک ــن باوری ای
بــا ســالمتی و چالــش هــای بیمــاری را دارنــد. نقــش پرســتار ارزیابــی ، حمایــت 
ــا  ــرد ی ــی مناســب در ف ــه توانای ــی اســت ک ــه در مواقع ــا مداخل از ســازگاری ی

ــدارد )24(.  گــروه وجــود ن

 :)Health Care Delivery(ــتی ــای بهداش ــت ه ــه مراقب ارائ
ــواده هــا ،  ــرای افــراد ، خان حفــظ ســالمت مطلــوب و پیشــگیری از بیمــاری ب
جوامــع  نیازمنــد همــکاری مشــترک بیــن بیمــاران، خانــواده هــا، جوامــع و تیــم 
هــای ارائــه دهنــده مراقبــت هــای بیــن حرفــه ای اســت. در فلســفه دانشــگاه 
ــن  ــل بی ــاد متقاب ــت و اعتم ــور اس ــار مح ــتی بیم ــای بهداش ــت ه دوک مراقب
ــرام  ــده احت ــان دهن ــه نش ــی ک ــطه روابط ــه واس ــدگان ب ــه دهن ــاران و ارائ بیم
بــه عــزت ، تنــوع ، یکپارچگــی ، تعییــن سرنوشــت ، همدلــی و توانمنــد ســازی 
اســت ایجــاد مــی گــردد. توجــه بــه مراقبــت خانــواده محــور در هنــگام تصمیــم 
ــای  ــش ه ــه چال ــخگویی ب ــرای پاس ــارکت ب ــت و مش ــورد مراقب ــری در م گی
ــت  ــتم مراقب ــطوح سیس ــام س ــال در تم ــگام انتق ــاری ، هن ــا بیم ــالمتی ی س

ــت و تشــویق اســت )24(. ــد حمای نیازمن

ــن،  ــتاری در بالی ــران پرس ــت رهب ــا تربی ــدف م ــری: ه ــوزش / یادگی آم
آمــوزش و پژوهــش و تربیــت افــراد متعهــد بــه رعایــت اســتانداردهای اخالقــی 
ــا مهــارت  بــاال و مشــارکت کامــل در آمــورش مــداوم و تربیــت دانشــجویان ب
هــای شــناختی الزم شامل:اســتدالل بالینــی، تخیــل بالینــی ، هویــت حرفــه ای 
و تعهــد نســبت بــه ارزش هــای حرفــه ای بــه عنــوان رهبــران پرســتاری موثــر 

و بــا اخــالق در شــرایط بالینــی مختلــف اســت )24(.
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رســالت: تربیــت پرســتارانی آگاه، متبحــر، کارآمــد، مســئولیت پذیــر، حســاس رسالت و دورنما
و پاســخگو کــه بــا ترکیــب و کاربــرد علــم پرســتاری و ســایر علــوم مبتنــی بــر 
شــواهد در عرصــه هــای مختلــف جامعــه از قبیــل مراکــز بهداشــتی، درمانــی و 
توانبخشــی در حیطــه پرســتاری کــودکان، مهــارت هــای خــود را در زمینــه هــای 

مرتبــط در اختیــار جامعــه قــرار دهنــد )10(.

ــا  ــوزش رشــته پرســتاری کــودکان متناســب ب ــده، آم ــا: در ده ســال آین دورنم
اســتانداردهای آموزشــی جهــان خواهــد شــد و ایــن رشــته از لحــاظ تولیــد دانــش 

ــود )10(. ــر خواهــد ب ــه از کشــورهای برت مرتبــط و کیفیــت خدمــات در منطق

رســالت: رســالت دانشــکده پرســتاری دانشــگاه دوک ایجــاد یــک مرکــز عالــی 
ــران  ــوزش رهب ــی و آم ــش بالین ــاء دان ــتاری، ارتق ــوم پرس ــرفت عل ــرای پیش ب
ــات ،  ــتفاده از تحقیق ــا اس ــت. ب ــرفته اس ــان پیش ــن و محقق ــی، متخصصی بالین
آمــوزش و عملکــرد پرســتاری ، دانشــجویان و اســاتید بدنبــال افزایــش کیفیــت 
ــای  ــت ه ــادی و موقعی ــطح اقتص ــگ ، س ــر فرهن ــراد از ه ــرای اف ــی ب زندگ

ــتند )25(. ــی هس جغرافیای

دورنمــا: دانشــکده پرســتاری دانشــگاه دوک در حــال آمــوزش نســل بعــدی 
 transformational leaders in رهبــران تحــول گــرا در پرســتاری
ــی  ــت جهان ــا اهمی ــات ب ــتاری را در موضوع ــم پرس ــا عل ــت. م nursing اس
ــم )25( ــی دهی ــرورش م ــتاری را پ ــی پرس ــرد علم ــم و عملک ــی بری ــش م پی

جایگاه 
شغلی دانش 

آموختگان

بیمارســتان هــا، مراکــز بهداشــتی و درمانــی، مراکــز توانبخشــی در حیطــه هــای 
پرســتاری کــودکان، درمانــگاه هــای کــودکان، مراکــز مراقبــت هــای ســرپایی از 
اطفــال و تربیــت کــودکان، پرســتاری مــدارس، مراکــز تحقیقــات، شــرکت هــای 
دانــش بنیــان و مراکــز رشــد، پرورشــگاه هــا و شــیرخوارگاه هــا، کلیــه ســازمان 

هــا و ارکان هــای نیازمنــد بــه خدمــات پرســتاری کــودکان )10(.

ــودکان از  ــه پرســتاری ارشــد ک ــی از برنام ــارغ التحصیل ــس از ف دانشــجویان پ
ــاغل هســتند )26(: ــی ش ــای مختلف ــکان ه دانشــگاه دوک در م

1 .community pediatric prac- )اقدامــات کــودکان در جامعــه 
)tices

2 .school-based health clin- )کلینیــک هــای بهداشــتی مــدارس 
)ics

 .3)health departments(بخش های سالمت  
4 .hospital ambulatory set- بیمارســتان ســرپایی  )تنظیمــات 

)tings
work in pediatric specialty ser- )خدمــات تخصصــی کــودکان 

.)26(  )vices

پیامدهای مورد 
انتظار دانش 

آموختگان

ــر  ــی ب ــتاری را مبتن ــای پرس ــت ه ــی رود مراقب ــار م ــگان انتظ ــش آموخت از دان
ــالمت  ــت س ــد، وضعی ــه دهن ــف ارائ ــای مختل ــه ه ــتاری در عرص ــد پرس فراین
ــد،  ــری نماین ــش و پیگی ــف پای ــای مختل ــت ه ــواده را در موقعی ــودک و خان ک
اقدامــات در راســتای آمــوزش، حمایــت و مشــاوره را بــه کــودک و خانــواده ارائــه 
ــوان  ــواده، ت ــودک و خان ــالمت ک ــائل س ــل مس ــایی و ح ــرای شناس ــد، ب نماین
ــی را در  ــی کار تیم ــند، توانای ــته باش ــب را داش ــالق و مناس ــری خ ــم گی تصمی
شــرایط گوناگــون در نظــام ســالمت را داشــته باشــند، از توانمنــدی هــای الزم 
ــش  ــاوری هــا و دان ــردی برخــوردار باشــند و از فن ــور پژوهــش هــای کارب در ام
روز مبتنــی بــر شــواهد در جهــت ارتقــای کیفیــت مراقبــت هــای کــودکان بهــره 

ــد )10(. ــرکت نماین ــداوم ش ــوزش م ــد، در آم ــرداری نماین ب

ــوزش و  ــن، آم ــتاری در بالی ــران پرس ــود رهب ــامل وج ــار ش ــورد انتظ ــد م پیام
پژوهــش بــا هــدف: )حفــظ ســالمت، پیشــگیری، مدیریــت بیمــاری هــای حــاد 
و مزمــن کــودکان ، مســائل رفتــاری و آمــوزش بیمــار / خانــواده بــا تاکیــد بــر  

ــواده( مــی باشــد )26(. فرهنــگ خان

تعداد واحد و 
عناوین درسی

ــرم دو  ــه از ت ــه ک ــان نام ــد پای ــی، 4 واح ــد اختصاص ــی، 28 واح ــد درس 32 واح
شــروع مــی شــود. سیســتم هــای اطــالع رســانی پزشــکی و آمــار و روش تحقیــق 

پیشــرفته پیــش نیــاز اســت )10(.

دروس اختصاصــی شــامل: اخــالق پرســتاری در کــودکان و روابــط حرفــه 
ای، نظریــه هــا، الگوهــای پرســتاری و کاربــرد آنهــا، مدیریــت پرســتاری بالینــی، 
ــا روش هــای آموزشــی، بیمــاری هــای ژنتیکــی و مشــاوره، بررســی  آشــنایی ب
وضعیــت ســالمت کــودک، تکامــل ســالمت خانــواده، پرســتاری در دوره نــوزادی 
تــا نوجوانــی، ســالمت روان کــودکان و نوجوانــان، پرســتاری کــودکان در ســوانح؛ 
ــان نامــه. ســاعات حضــور در عرصــه کارآمــوزی  ــا، کارورزی، پای حــوادث و بالی

و کارورزی )10(.

گذرانــدن کارگاه هــای آموزشــی: کارگاه مهــارت ارتباطــی، کارگاه ایمنــی 
ــودکان، کارگاه  ــوزادان و ک ــای ن ــش ه ــت در بخ ــرل عفون ــودک، کارگاه کنت ک
ارتقــای کیفیــت و خدمــات حاکمیــت بالینــی، و کارگاه خدمــات مبتنــی بــر شــواهد 

الزامــی اســت )10(.

ــت  ــا ســاعت شــیفت هــای کاری از شــنبه لغای ــق ب کارآمــوزی و کارورزی مطاب
ــام  ــن امــکان برگــزاری در ای ــود )در ســه شــیفت( همچنی ــج شــنبه خواهــد ب پن
ــر  ــران آموزشــی دانشــکده امکانپذی ــات و نظــر مدی ــه امکان ــا توجــه ب ــل ب تعطی
ــن دوره  ــوزش ای ــرای آم ــی ب ــی و بالین ــای آموزش ــت ه ــام ظرفی ــت، از تم اس

ــود )10(. ــتفاده ش اس

ــه  ــتار ب ــد )credits 12(: پرس ــی دوره ارش ــته و اصل دروس هس
عنــوان محقق1:توســعه علمی،طراحــی مطالعــه و آمــار)credits 3 ( / پرســتار 
ــالمت  ــواهد)credits 3(/ س ــر ش ــی ب ــرد مبتن ــق 2: عملک ــوان محق ــه عن ب
جامعــه در جامعــه جهانــی )credits 3(/  گــذار حرفــه ای، عملکــرد پیشــرفته 

.)27( )credits 3( پرســتاری

 :)credits 11( دروس تخصصــی ارشــد پرســتاری کــودکان
ــی ) 4  ــرد مفهوم ــا رویک ــر ب ــول عم ــرفته در ط ــوژی پیش ــوژی و فیزیول پاتول
credits( /معاینــه فیزیکــی و اســتدالل تشــخیصی  )credits 4( / دارو 

.)27( )credits 3( شناســی بالینــی در پرســتاری پیشــرفته

دوره هــای بالینــی )credits 20(: تکامــل حرفــه ای و رفتارهــای 
بهداشــتی در نــوزادان، کــودکان و نوجوانــان)3credits (/ عملکــرد تخصصــی 
پرســتاری در مراقبــت اولیــه از کــودکان بیمــار credits 3(1 (/عملکــرد 
تخصصــی پرســتاری در مراقبــت اولیــه از کــودکان بیمــار1 ) بــه صــورت بالینی( 
)credits 2 = 112 ســاعت (/ عملکــرد تخصصــی پرســتاری در مراقبــت اولیــه 
از کــودکان بیمــار credits 3(2 (/عملکــرد تخصصــی پرســتاری در مراقبــت 
ــه صــورت بالینــی( )credits 2 = 112 ســاعت  ــه از کــودکان بیمــار2 ) ب اولی
(/ عملکــرد تخصصــی پرســتاری در بیمــاران در مراقبــت هــای اولیــه کــودکان 
ــی پیشــرفته( )credits 7 = 392 ســاعت( )شــامل کارگاه مهــارت هــای عمل

.)27(

ــد  ــد دانشــجویان نیازمن ــرای دوره ارش ــاعت کلینیکــی= credits 1 و ب 56 س
ــتند )27(. ــی = credits 43 هس ــاعت کلینیک ــدن 616 س گذران

تعداد واحد و 
عناوین درسی

• تعداد نیم سال: 4 نیم سال)دو سال(	
• دروس هسته ای در تمامی گرایش ها مشترک	
• ترم دو و سه دورس تخصصی 	
• ترم چهارم پایان نامه  	

• 14,5 واحد کاراموزی معادل 616 ساعت )تشابه و نقطه قوت(	
وجود کارگاه های )ایمنی کودک/کنترل عفونت/ارتقا خدمات حاکمیت بالینی/

کارگاه مبتنی بر شواهد()تخصصی بودن و پوشش دادن کمبود های موجود در 
برنامه درسی( )10(

• سه ترم )18 ماه(	
• دروس هسته ای در تمامی گرایش ها مشترک	
• تــرم دوم دروس تخصصــی کــودکان و تــرم ســوم واحــد هــای 	

بالینــی تخصصــی 
•  پایان نامه وجود ندارد امتحان جامع وجود ندارد	
• 	)credit hours( 43 616 ساعت کاراموزی معادل با

7 واحد کارگاه  معادل 329 ساعت آموزش )21, 27(
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استراتژی های 
آموزشی

راهبردهــای آموزشــی: یادگیــری مبتنــی بــر وظایــف، یادگیــری مبتنــی بــر 
مشــکل، یادگیــری مبتنــی بــر موضــوع، یادگیــری مبتنــی بــر شــواهد، آمــوزش 
ــه  ــر ارائ ــی ب ــوزش مبتن ــه ای، آم ــی حرف ــای تخصص ــت ه ــر صالحی ــی ب مبتن
خدمــات، یادگیــری بــا رویکــرد جامــع نگــر، تلفیقــی از دانشــجو و اســتاد محوری، 

یادگیــری جامعــه نگــر، آمــوزش بیمارســتانی، یادگیــری سیســتماتیک )10(.

ــن  ــی، بی ــل بخش ــای داخ ــس ه ــی: کنفران ــون آموزش ــا و فن روش ه
ــث در  ــمینار، بح ــگاهی و س ــن دانش ــته ای و بی ــن رش ــتانی، بی ــی، بیمارس بخش
ــورد،  ــزارش م ــال کالب ، گ ــی، ژورن ــای آموزش ــای کوچــک، کارگاهه ــروه ه گ
گــزارش صبحگاهــی، راندهــای کاری و آموزشــی، آمــوزش ســرپایی، اســتفاده از 
تکنیکهــای آمــوزش از راه دور بــر حســب و شــبیه ســازی، مشــارکت در رده هــای 

ــردی )10(. ــوزش هــای ف ــردی و آم ــه ف ــر، مطالع پایینت

 OSCE ،ــه ای ــل رایان ــون تعام ــفاهی، آزم ــی، ش ــر: کتب ــی فراگی ارزیاب
کارپوشــه  ارزیابــی  درجــه،   463 ،آزمــون   DOPS،  OSFE،  OSLE،
شــده،                      انجــام  هــای  آزمــون  ،نتایــج   log book ارزیابــی  دربرگیرنــده: 
ــات  ــر آن اســت. دفع ــه هــا، تشــویق هــا، گواهــی هــای انجــام کار و نظای مقال

ارزیابــی پیوســته، دورهــای و پایانــی اســت )10(.

راهبردهای آموزشی: تلفیقی از دانشجو و استاد محوری

ــی: ســمینار، بحــث در گــروه هــای کوچــک،  ــون آموزش ــا و فن روش ه
ــوزش  ــی، آم ــای کاری و آموزش ــال کالب، رانده ــی، ژورن ــای آموزش کارگاه ه

ــردی  ــوزش ف ــردی و آم ــه ف ســرپایی، مطالع

ارزیابــی فراگیــر: نتایــج آزمــون هــای انجــام شــده، مقــاالت، تشــویق هــا، 
گواهــی هــای انجــام کار و نظایــر آن اســت. 

دفعات ارزیابی:  مستمر، دورهای و پایانی است )27(.

جدول2:  مقایسه کلی تشابهات و تفاوت های برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در ایران و دانشگاه دوک آمریکا

تفاوتها تشابهات عناوین

در ایــران از طریــق کنکــور و متمرکــز و در آمریــکا غیــر متمرکــز بــوده و درخواســت داوطلبــان در 
دانشــگاه بررســی مــی گــردد.

معتبــر  مــدرک  دانشــگاه  دو  در هــر 
کارشناســی 

نحوه پذیرش و شرایط پذیرش  
)22 ,10(

ــان  ــدون پای ــد ب ــکا 43 واح ــه  و در آمری ــان نام ــراه پای ــه هم ــد ب ــران 32 واح ــد در ای ــداد واح تع
ــه اســت. نام

تعــداد واحــد در هــر دو دانشــگاه حداقــل 
32 واحــد اســت  تعداد واحد )10, 27(

در ایــران اختصاصــا بــرای رشــته پرســتاری کــودکان نوشــته شــده و در دانشــکده پرســتاری دوک 
بــرای تمامــی گرایــش هــا مشــابه اســت.

ــتاری  ــای پرس ــم ه ــه متاپارادای ــه ب توج
ــالمت( ــتاری، س ــط، پرس ــان، محی )انس

فلسفه )ارزش ها و باورها(                 
)24 ,10(

ــوزش  ــر آم ــز ب ــی متمرک ــته تخصص ــک رش ــودکان ی ــتاری ک ــد پرس ــی ارش ــران کارشناس در ای
پژوهــش و انجــام رســاله پژوهشــی اســت و در دانشــکده پرســتاری دوک آمریــکا، ماهیــت متمرکــز 

ــن اســت . ــر عرصــه و بالی ب

ــد  ــی ارش ــگاه کارشناس ــر دو دانش در ه
رشــته  یــک  کــودکان  پرســتاری 

اســت. تخصصــی 
ماهیت رشته )10, 21(

ــواده محــور بســیار توجــه شــده و در دانشــکده پرســتاری دوک برنامــه  ــه مراقبــت خان در ایــران ب
آمــوزش بــه مســائل فرهنگــی بســیار حســاس اســت.

نیــرو  تربیــت  دانشــگاه  دو  هــر  در 
متخصــص در رشــته پرســتاری کــودکان رسالت )10, 25(

در ایــران، در ده ســال آینــده آمــوزش پرســتاری کــودکان در راســتا اســتاندارد جهانــی قــرار گیــرد 
و در دانشــکده پرســتاری دوک آمریــکا دورنمــا، تربیــت نســل بعــدی رهبــران تحــول گــرا اســت.

ارتقــا کیفیــت در ارائــه خدمــات مراقبــت 
هــای پرســتاری کــودکان   دورنما )10, 25(

بحث 
ایــن مطالعــه بــا هدف مقایســه برنامــه آموزشــی مقطع کارشناســی 
ــتاری دوک  ــران و دانشــکده پرس ــودکان در ای ــتاری ک ــد پرس ارش
انجــام شــد و بــر پایــه نتایــج حاصلــه، تفــاوت هــا و شــباهت هایی 

مشــاهده شــد. 
ــر  ــران و در دانشــکده پرســتاری دوک ب ســیر تحــول رشــته در ای
پایــه تحــوالت جامعــه رو بــه پیشــرفت اســت. در مقایســه تعاریــف 
ــه  ــر دو برنام ــد ه ــودکان، تاکی ــتاری ک ــته پرس ــه شــده از رش ارائ
ــر دو موقعیــت ســالمتی  ــر تربیــت پرســتاران ماهــر و تمرکــز ب ب
ــوده و گــروه هــای هــدف هــر دو برنامــه، کــودکان،  و بیمــاری ب

ــان مــی باشــد. ــواده هــای آن ــان و خان نوجوان
مقایســه شــرایط پذیــرش و سیاســت هــای آموزشــی در دو کشــور 
ــای پرســتاری در  ــکا دانشــکده ه ــه، در امری ــد ک ــی ده نشــان م
ــه  ــتقل ب ــور مس ــه ط ــتاری ب ــی پرس ــالت تکمیل ــع تحصی مقاط

جــذب دانشــجو مــی پردازنــد، بنابرایــن اســتانداردهای پذیــرش در 
دوک ممکــن اســت ســلیقه ای باشــد. در دانشــکده دوک در هیــچ 
یــک از مقاطــع تحصیلــی آزمــون سراســری برگــزار نمــی شــود اما 
تحصیــل در دانشــکده هــای پرســتاری ایــران وابســته بــه شــرکت 
ــای  ــی ه ــت و بررس ــتاری اس ــد پرس ــی ارش ــون کارشناس در آزم
ــرش  ــه پذی ــد ک ــی ده ــن خصــوص نشــان م ــده در ای انجــام ش
تنهــا از طریــق آزمــون سراســری بــا مشــکالت متعــددی از جملــه 
ــراه اســت )8، 28( و  ــل هم ــرک تحصی ــکان ت ــزه و ام ــدم انگی ع
گاهــا افــراد فقــط بــرای فــرار از شــرایط بالینــی تحصیالت خــود را 
ادامــه مــی دهنــد )29(. یکــی از راه هــای غلبــه بــر این مشــکالت 
گنجانــدن مصاحبــه در سیســتم جــذب دانشــجو و در نظــر گرفتــن 
ــه  ــران اســت. در مطالع ــان در ای ــی داوطلب ــی / بالین پیشــینه علم
ای کــه توســط کــوری و همــکاران )2011(  تحــت عنــوان آمــاده 
ســازی پرســتاران کــودکان قــرن 21 انجــام شــد، مصاحبــه یکــی 
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از ضروریــات پذیــرش دانشــجویان جهــت ادامــه تحصیــل در ایــن 
رشــته بــود )30( و اهمیــت آن اثبــات شــد.

ــران  ــور، در ای ــرش در دو کش ــرایط پذی ــه ش ــن در مقایس همچنی
تنهــا در برخــی از گرایــش هــای رشــته پرســتاری ماننــد                     
مراقبــت هــای ویــژه، شــرکت کننــدگان نیازمنــد دو ســال ســابقه 
کار بالینــی هســتند و بــرای ســایر گرایــش های پرســتاری داشــتن 
و یــا نداشــتن ســابقه کار بالینــی اهمیــت چندانــی نــدارد در حالــی 
کــه در دانشــگاه دوک یکــی از شــرایط الزم بــرای ادامــه تحصیــل 
در رشــته کارشناســی ارشــد پرســتاری کودکان، داشــتن ســابقه کار 
بالینــی بــوده و دانشــجویانی کــه ســابقه کار بالینــی ندارنــد بایــد تــا 
ــه دوره بالینــی تحــت نظــارت مربــی مــورد تاییــد  قبــل از ورود ب
دانشــگاه یــک ســال ســابقه کار کســب نماینــد )7(. مطالعــه او و 
همــکاران )2019(، نشــان داد کــه انجــام مهــارت هــای بالینــی و 
تعامــل بــا محیــط بالیــن در بخــش هــای کــودکان ســبب ارتقــای 
مهــارت هــای حــل مســئله، مهــارت هــای یادگیــری خودراهبــر 
ــه  ــق مطالع و خودکارآمــدی در ارتباطــات خواهــد شــد )31( و طب
ملکیــان و همــکاران )2015(، تجربــه بالینــی ســبب بهبــود مهارت 
حــل مســئله در دانشــجویان پرســتاری شــد )32( بنابرایــن در نظــر 
گرفتــن تجربــه بالینــی بــرای ادامــه تحصیــل در دوره کارشناســی 
ارشــد پرســتاری کــودکان در ایــران توصیــه مــی شــود و در مطالعه 

فــرد )2014( و بولیــک )2012( ایــن یافتــه تاییــد شــد )33،34(.
ــع  ــرش در مقط ــور پذی ــه منظ ــراد ب ــی، اف ــه بالین ــار تجرب در کن
ــه  ــد ارائ ــگاه دوک نیازمن ــتاری در دانش ــد پرس ــی ارش کارشناس
مــدرک آر-ان هســتند. آزمــون آر-ان کــه بــرای تعییــن صالحیــت 
حرفــه ای در بســیاری از کشــورها برگــزار مــی شــود نیــاز اســت 
ــرد )7(  ــرار گی ــد نظــر ق ــز م ــران نی کــه در سیســتم پرســتاری ای
ــون  ــه و آزم ــن خصــوص انجــام گرفت ــی در ای ــران اقدامات و در ای
صالحیــت حرفــه ای پرســتاران از بهمــن ســال 1398 هــر ســاله 
ــون  ــرکت در آزم ــرای ش ــی آن ب ــا گواه ــردد ام ــی گ ــزار م برگ
کارشناســی ارشــد پرســتاری نیــاز نیســت )35( امــا داشــتن مــدرک 
صالحــی حرفــه ای جهــت پذیــرش، ســبب انتخــاب مناســب تــر 

ــان خواهــد شــد. داوطلب
در زمــان پذیــرش دانشــجو در دانشــکده پرســتاری دانشــگاه دوک 
ــا در  ــت ام ــروری اس ــی ض ــان انگلیس ــر زب ــدرک معتب ــتن م داش
ایــران تســلط دانشــجو بــه زبــان انگلیســی در حــد زبــان عمومــی 
ــد )36(.  ــی کن ــت م ــد کفای ــی ارش ــه دوره کارشناس ــرای ورود ب ب
ــن  ــرای تأمی ــارت الزم ب ــوز مه ــی هن متاســفانه دانشــجویان ایران
ــر                                                                                                 ــه نظ ــد )37( و ب ــود را ندارن ــی خ ــی و تخصص ــای علم نیازه
مــی رســد ایــن مســئله بــا تفــاوت در روش هــای آمــوزش زبــان 

ــد کــه دلیــل  ــر ایــن باورن همــراه اســت )8( برخــی از محققــان ب
ــتفاده از  ــوزان اس ــش آم ــف دان ــی ضعی ــای زبان ــی مهارته اصل
روشــهای ســنتی آمــوزش اســت )38( کــه نیازمنــد تغییــر و اصالح 

اســت.
ــی  ــه روش تخصص ــا ب ــش ه ــتاری دوک گرای ــکده پرس در دانش
بالینــی و یــا بــه روش پرســتار عملــی ارائــه مــی شــود. 
ــری                           ــه کارگی ــا ب ــز و ی ــه تجوی ــاز ب ــا مج ــی تنه ــتاران عمل پرس
ــف شــده و  ــای تعری ــوب ه ــی در چارچ ــای درمان ــتورالعمل ه دس
تنهــا در بخــش هــای تخصصــی مرتبــط بــا رشــته خــود هســتند 
امــا در ایــران گرایــش پرســتاری کــودکان در مقطــع ارشــد، بالینــی 
تخصصــی بــوده و پرســتار عملیاتــی تربیــت نمــی شــود .درمطالعــه 
قربانــی و همــکاران )1394( بــه منظــور ارتقــا کیفیــت آمــورش در 
ایــن مقطــع، در زمینــه دروس ارائــه شــده اضافــه نمــودن دروس 
ــه  ــع توصی ــن مقط ــوژی در ای ــواوژی و پاتول ــوژی، فیزی فارماکول

ــد )3(.  گردی
در خصــوص فلســفه، چشــم انــداز و رســالت دانشــکده پرســتاری 
دوک بــرای رشــته کارشناســی ارشــد پرســتاری بــه صــورت کلــی 
مــواردی ذکــر شــد امــا در ایــران بــه تفکیــک گرایــش بــوده و این 
ــتاری  ــران پرس ــت )11، 13، 39(. در ای ــه اس ــوت برنام ــاط ق از نق
ــا توجــه  ــه ســه ســطح پیشــگیری ب ــق توجــه ب کــودکان از طری
بــه رویکردهــای جامعــه نگــر در جهــت تامیــن نیازهــای مختلــف 

ــان گام برمــی دارد )39(. مددجوی
مأموریــت دانشــکده پرســتاری دوک ایجــاد یــک مرکز عالــی برای 
پیشــرفت علــوم پرســتاری، ارتقــاء دانش بالینــی و آمــوزش رهبران 
ــته  ــن رش ــالت ای ــت. رس ــان اس ــن و محقق ــی، متخصصی بالین
ــگ،  ــر فرهن ــه از ه ــراد جامع ــرای اف ــی ب ــت زندگ ــش کیفی افزای
ســطح اقتصــادی و موقعیــت جغرافیایــی بــا اســتفاده از تحقیقــات، 
آمــوزش و بهبــود عملکــرد پرســتاران، دانشــجویان و اســاتید 
ــتراتژیک  ــه اس ــداف برنام ــن اه ــت. بنابرای ــده اس ــوان گردی عن
رویکــرد نوآورانــه در زمینــه هــای مختلــف و تکنولــوژی و تعامــل 
ــا ســالمتی و ارتقــاء فنــاوری در  ــا ســایر حرفــه هــای مرتبــط ب ب
حیطــه پرســتاری را شــامل و ارزش انســانی، تعهــد و پاســخگویی 
ــگاه و  ــی جای ــرد و از طرف ــی گی ــر م ــه را در ب ــای جامع ــه نیازه ب
ــه  ــکان دســتیابی ب ــرای ام ــه مناســبی ب ــاالی دوک توجی ــه ب رتب

ــه شــده مــی باشــد )40(. اهــداف ارائ
در ایــران مأموریــت در دانشــکده پرســتاری شــامل؛ تربیــت 
ــاس و  ــر، حس ــئولیت پذی ــد، مس ــر، کارآم ــتارانی آگاه، متبح پرس
پاســخگو اســت کــه بــا ترکیــب و کاربــرد علــم پرســتاری و ســایر 
ــه از  ــف جامع ــای مختل ــه ه ــواهد در عرص ــر ش ــی ب ــوم مبتن عل
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قبیــل مراکــز بهداشــتی، درمانــی و توانبخشــی در حیطــه پرســتاری 
کــودکان، مهــارت هــای خــود را در زمینــه هــای مرتبــط در اختیــار 
ــت در دانشــکده  ــن مأموری ــران ای ــد. در ای ــی دهن ــرار م ــه ق جامع
ــی اهــداف  ــی اســت ول ــه مرزهــای جغرافیای پرســتاری محــدود ب
بیــان شــده بــا شــرایط موجــود و نیازهــای جامعــه مطابقــت چندانی 
نــدارد در واقــع در ایــران دروس و محتــوا و روش هــای آموزشــی 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــی و آموزش ــا پژوهش ــت ه ــترش فعالی ــبب گس س
ــرو  ــت نی ــر تربی ــا ب ــتر تنه ــز بیش ــت و تمرک ــده اس ــواهد نش ش
ــی  ــای پژوهش ــت ه ــتفاده از ظرفی ــن اس ــت بنابرای ــانی اس انس
دانشــجویان و تلفیــق آن بــا برنامــه هــای آموزشــی مــی توانــد بــه 
بهبــود و توســعه آموزشــی و اهــداف مرتبــط بــا آن کمــک نمایــد. 
مطالعاتــی نیــز در ایــن زمینــه بــه اثــرات مثبــت آمــوزش مبتنــی 
ــد )12،41(. ــاره نمودن ــداف آموزشــی اش ــر شــواهد و توســعه اه ب

در رابطــه بــا نقــش دانــش آموختــگان، بــا وجــود ایــن کــه نقــش 
ــا  ــت، ام ــده اس ــف ش ــردی تعری ــگان در دوک کارب ــش آموخت دان
ــی وظایــف مراقبتی-حمایتــی، مدیریتــی و پیشــگیری  ــه طورکل ب
از بیمــاری هــا در هــر دو برنامــه هماننــد بــوده و در برنامــه ایــران 
ــی و  ــف آموزش ــه وظای ــده ب ــر ش ــای ذک ــش ه ــر نق ــزون ب اف
پژوهشــی نیــز اشــاره شــده اســت. در مطالعــه قربانــی و همــکاران 
ــگان  ــش آموخت ــرای دان ــده ب ــرح ش ــغلی مط ــف ش )1391( وظای
در برنامــه آموزشــی کارشناســی ارشــد کــودکان ایــران و دانشــگاه 
ــف                        ــب اســت کــه وظای ــن مطل ــن ای ــکا، مبی ــز آمری جــان هاپکین
»حمایتی-مراقبتــی« و »پیشــگیری از بیماریهــا« در هــر دو برنامــه 
ــف  ــه وظای ــر آن ب ــران عــالوه ب ــه ای ــی در برنام ــوده ول مشــابه ب
ــه  ــت ک ــده اس ــاره ش ــز اش ــی نی ــی و مدیریت ــی، پژوهش آموزش
ــه نقــش  ــه اســت )3( و ضــروری اســت ب ــن مطالع ــا ای همســو ب

ــران بیشــتر توجــه شــود. پژوهشــی در ای
داده هــای مربــوط بــه برنامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری کودکان 
در ایــران نشــان میدهــد کــه ایــن برنامــه بــه تربیــت پرســتار بــه 
ــواده و اجتمــاع  ــه مددجــو، خان ــه خدمــات ســالمتی ب منظــور ارائ
بیشــتر متمرکــز اســت و هــر دو گــروه افــراد ســالم و بیمــار هــدف 
مراقبــت پرســتاری هســتند امــا در مطالعــه کوریکولــوم، پرســتاران 
بــرای ارئــه مراقبــت بــه بیمــاران و یــا بیمــاران حــاد و ویــژه تربیت 
مــی شــوند و هیــچ توجهــی بــه پرداختــن بــه مراقبــت هــای اولیــه 
ــه عنــوان یــک گرایــش نشــده اســت )10( امــا از  و پیشــگیرانه ب
طرفــی در دانشــکده پرســتاری دوک، کارشناســی ارشــد پرســتاری 
ــه شــده و در  ــه ارای ــت اولی ــژه و مراقب کــودکان در دو گرایــش وی
گرایــش کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان مراقبــت اولیــه بــه 
ــروری  ــن ض ــت. بنابرای ــده اس ــه ش ــار توج ــالم و بیم ــودک س ک

اســت کــه در ایــران در برنامــه درســی کارشناســی ارشــد پرســتاری 
کــودکان بــه کــودک ســالم در کنــار کــودک بیمــار توجــه شــود و 
تمهیداتــی بــه منظــور ایجــاد گرایــش پرســتاری کــودکان مراقبــت 

ویــژه انجــام شــود )3، 11(.
ــه           ــه دارد ب ــی ک ــت جهان ــه موقعی ــه ب ــا توج ــگاه دوک ب دانش
ــا در  ــد امـ ــی نمای ــق توجــه م ــاوت هــای فرهنگــی بســیار دقی تف
ایـــران بـــا وجـود تنـوع فرهنگـــی بـه ایـن تفـــاوت اهمیـت داده 
نشـــده اســـت. با توجـه بـه اینکـــه ایـــران دارای تنـوع فرهنگـی 
اســـت، لـزوم توجـه بـه فرهنـــگ را در مواجهـه بـا مـردم مطـرح 
مـــی ســـازد )11، 39( بنابراین در تنظیـــم برنامـــه درســـی بـرای 
دانشـــجویان، ارائـه مراقبـت هـای پرســـتاری بـا در نظـر گرفتـن 

فرهنـــگ هـای مختلـــف ضـروری بـه نظـــر مـی رسـد.
پیرامــون محتــوای دروس، در دانشــگاه دوک اهــداف برنامه درســی 
در بــر گیرنــده دانــش ســازمان یافتــه، کســب شایســتگی خــاص 
ــادی، قضــاوت  ــی حــل مشــکل، تفکــر انتق ــا، توانای ــارت ه و مه
بالینــی و رهبــری، ارتبــاط بــا جامعــه و توجــه بــه نیازهــای جامعــه 
ــای  ــت ه ــی و فعالی ــوای آموزش ــاس، محت ــن اس ــر ای ــت و ب اس
یادگیــری بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه اهــداف آموزشــی 
را بــه طــور کامــل پوشــش مــی دهــد و در عملکــرد فــارغ 
التحصیــالن کارشناســی پرســتاری و کارشناســی ارشــد کــودکان 
ــوا  ــران دروس و محت ــا در ای ــاوت هــای واضــح وجــود دارد، ام تف
ــد موجــب  ــه طریقــی نیســت کــه بتوان و روش هــای آموزشــی ب
گســترش صفاتــی هماننــد توانایــی حــل مشــکل، تفکــر انتقــادی 
ــا  ــر ب ــاط مؤث ــد، ارتب ــری کارآم ــی رهب ــی، توانای ــاوت بالین قض
دیگــران و خالقیــت و نــوآوری در فراگیــر گــردد و از همــه مهمتــر 
در واقعیــت در عملکــرد و میــزان اختیــار فــارغ التحصیــالن مقاطــع 
مختلــف پرســتاری تفاوتــی ایجــاد نمــی شــود بنابرایــن در زمینــه، 
راهبردهــای آموزشــی و روش هــای تدریــس توجــه بــه نــوآوری و 
خالقیــت در سیســتم آموزشــی ایــران ضــروری اســت کــه شــامل 
اســتفاده از رویکردهــای دانشــجو محــور بــه منظــور خودآمــوزی و 
رشــد تفکــر انتقــادی و اســتفاده از روش هــای تدریــس مشــارکتی 
ــه                  ــجویان توصی ــودن دانش ــال نم ــر و فع ــری بهت ــت یادگی جه

ــردد )42،43(. ــی گ م
در برنامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری در ایــران، دانشــجویان در 
مــدت ســه تــرم دروس را بــه پایــان مــی رســانند و کل دوره بــه 
صــورت حضــوری و تمــام وقــت ارایــه مــی گــردد و پژوهــش بــه 
صــورت پایــان نامــه در دوره زمانــی بیشــتری صــورت مــی گیــرد، 
ــا 3  ــاه ی ــدت 23 م ــد در م ــی توان ــف دانشــجو نم ــن توصی ــا ای ب
تــرم تحصیلــی فــارغ التحصیــل شــده و وارد حــوزه هــای اشــتغال 
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شــود. در برنامــه دانشــکده پرســتاری دوک دوره کارشناســی ارشــد 
پرســتاری بــه صــورت آنالیــن و حضــوری بــه صــورت تمــام وقت 
ــه  ــه مــی گــردد و همچنیــن انجــام پژوهــش ب ــاره وقــت ارای و پ
ــی در  ــه درس ــن برنام ــدارد. بنابرای ــود ن ــه وج ــان نام ــورت پای ص
ــای  ــود دوره ه ــت. وج ــر اس ــاف پذی ــیار انعط ــگاه دوک بس دانش
ــا تحصیــل را                  ــاره وقــت بــه دانشــجویان امــکان کار همزمــان ب پ
ــه بالینــی  ــاء مهــارت و افزایــش تجرب مــی دهــد کــه ســبب ارتق
ــبب  ــت س ــاره وق ــی پ ــن دوره تحصیل ــد )44(. همچنی ــد ش خواه
کاهــش غیبــت از تحصیــل، اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای )29( 
و بهبــود عملکــرد تحصیلــی خواهــد شــد )45(. بنابرایــن در ایــران 
نیــز وجــود دوره هــای پــاره وقــت و آنالیــن در زمینــه تحصیــالت 

تکمیلــی ســبب پیشــرفت شــرایط خواهــد شــد. 

نتیجه گیری
مطالعــه حاضــر بــه منزلــه زمینــه ای بــرای درک وضعیــت 
کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان در ایــران و مقایســه آن بــا 
کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان در دانشــکده دوک صــورت 
ــه کارشناســی  ــده برنام ــه دســت آم ــج ب ــه نتای ــت. باتوجــه ب گرف
ارشــد پرســتاری کــودکان ایــران از نظر ماهیــت بالینــی دارای نقاط 
ــت هــر چــه بیشــتر  ــود کیفی ــوت بســیاری اســت و جهــت بهب ق
دوره، توجــه بــه ســوابق کاری داوطلبــان، انجــام مصاحبــه از لحــاظ 
خصوصیــات روانشــناختی پیــش از ورود بــه دوره )1-3، 11( و ارائــه 
دوره بــه صــورت پــاره وقــت هماننــد دانشــکده پرســتاری دوک در 
مقطــع کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان پیشــنهاد مــی گــردد.
همچنیــن نتایــج نشــان داد، در ایــران بیــن آنچــه در برنامه درســی 
مطــرح شــده اســت بــا ســطح فعالیــت دانــش آموختــگان درجامعــه 
هــم خوانــی وجــود نــدارد. در بســیاری از مــوارد دانــش آموختــگان 
کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان جایــگاه شــغلی متفــاوت بــا 
ــراد  ــن ضــروری اســت اف ــد. بنابرای ــی خــود دارن ــش تحصیل گرای
ــه مشــغول  ــای مربوط ــودکان در بخــش ه ــای ک ــا تخصــص ه ب
ــر  ــه نظ ــی، ب ــای درس ــه واحده ــن در زمین ــوند. همچنی ــکار ش ب

ــوژی  ــوژی و فارماکول ــوژی، پاتول ــدن دروس فیزیول میرســد گنجان
ــا توجــه بــه بالینــی بــودن ماهیــت برنامــه در  در محتــوای دوره ب
ایــران، مــی توانــد در ارتقــاء توانمنــدی دانشــجویان ایــن دوره مفید 
باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه داشــتن مــدرک زبــان انگلیســی معتبــر                                                                                            
ــد،  ــش ده ــجویان را افزای ــی دانش ــرفتهای علم ــد پیش ــی توان م
پیشــنهاد مــی گــردد هماننــد دانشــکده دوک در ایــران نیــز یکــی 
از شــرایط الزم بــرای ورود بــه مقطــع کارشناســی ارشــد پرســتاری 

کــودکان داشــتن مــدرک زبــان انگلیســی باشــد. 
در کل بــا تقویــت نقــاط قــوت و رفــع نقاط ضعــف برنامه آموزشــی 
کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان کــه در ایــن مطالعــه بــه آن 
ــت  ــی و وضعی ــت علم ــود وضعی ــوان بهب ــی ت ــد، م ــه ش پرداخت

شــغلی رشــته را شــاهد بــود.
محدودیت ها

از محدودیتهــاي مطالعــه حاضــر مقایســه برنامــه آموزشــي 
ــک دانشــکده  ــا ی ــران ب کارشناســی ارشــد پرســتاري کــودکان ای
بــود کــه امیــد اســت در پژوهــش هــاي بعــدي تطبیــق بــا چنــد 
دانشــکده مطــرح دنیــا انجــام گــردد. محدودیــت بعــدی نیــاز بــه 
اخــذ اطالعــات جزئــی تــر در مــورد برنامــه دانشــگاه دوک بــود که 
ســعی شــد از طریــق ارســال ایمیــل برطــرف گــردد ولی متأســفانه 
ــخی  ــود و پاس ــز نب ــت آمی ــالش موفقی ــار ت ــن ب ــم چندی علیرغ

ــد.  ارســال نگردی

مالحظات اخالقی 
ــرط  ــه ش ــی از جمل ــات اخالق ــی مالحظ ــر تمام ــه حاض در مطالع
امانــت و صداقــت مــورد توجــه قــرار گرفته اســـت و با توجـــه بـــه 

نـــوع و موضــوع مطالعــه، پژوهـــش حاضر، کد اخـــالق نــــدارد.

تضاد منافع
نویســـندگان این مطالعه تصریـــح مـــی نماینـد کـــه هیـچ گونـه 

تضـاد منافعـــی در خصـوص پژوهـش حاضـــر وجـود نـدارد. 
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