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Abstract
Introduction: Since each country has its own laws, culture, needs, philosophies and structures of 
health and economic conditions. Paying attention to successful educational systems in the world can 
show the institutionalization of an effective educational system. Comparison of different educational 
systems promotes educational programs and as a result, medical services, and also makes the 
design of curricula more flexible and based on the needs of society. Therefore, the present study 
was conducted to evaluate the comparative comparison of the educational program of the Master of 
Pediatric Nursing course of Iran   and Pennsylvania Universities.
Methods: This descriptive and comparative study was carried out in 2019. After searching the 
network on the master curriculum of   pediatric Nursing in well-known international universities, 
we selected Pennsylvania University of United states due to the global superiority in this field. 
Both curriculums were compared using Beredy’s four-stage model: description, interpretation, 
juxtaposition and comparison.
Results: The program of both universities has values, mission and vision based on the principles 
of strategic planning. In the philosophy of the Pennsylvania School of Nursing, cultural and ethnic 
differences have been taken into account, while in Iran, the movement towards excellence in 
education, research and social responsibility has been introduced and cultural differences have not 
been mentioned. The roles and responsibilities of both faculties are almost the same and focused on 
the child and the family, research, education and management.
Conclusions: In Iran, according to the conditions of the society, the needs of the field and the 
expectations of the graduates, it is necessary to constantly change and review the program; Therefore, 
based on the experiences of developed countries and the needs of Iranian society, efforts to improve 
weaknesses and strengthen strengths are recommended.
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چکیده
مقدمــه: از آن جایــی کــه کــه هــر کشــور داراي قوانیــن، فرهنــگ، نیازهــا، فلســفه هــا و ســاختارهاي بهداشــت ســامت و شــرایط 
اقتصــادي خــود اســت. توجــه بــه نظــام هــای آموزشــی موفــق در جهــان، مــی توانــد نشــان دهنــده نهادینــه شــدن یــک نظــام آموزشــی 
موثــر باشــد. مقایســه نظــام هــاي آموزشــي مختلــف باعــث ارتقــاي برنامــه هــای آموزشــي و در نتیجــه خدمــات درمانــی شــده،  همچنیــن 
باعــث طراحــي برنامــه هــاي درســي انعطــاف پذیرتــر و مبتنــي بــر نیــاز جامعــه مــی شــود. لــذا مطالعــه حاضــر بــا هدف بررســی  مقایســه 
تطبیقــی برنامــه آموزشــی دوره کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان دانشــگاه  هــای علــوم پزشــکی ایــران و دانشــگاه پنســیلوانیا آمریــکا 

انجــام شــد.
روش کار: مطالعــه توصیفــی و تطبیقــی حاضــر در ســال 1398 انجــام شــد. پــس از جســتجوی اینترنتــی در ارتبــاط بــا برنامــه درســی 
کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان در دانشــگاه هــای معتبــر جهــان، دانشــگاه پنســیلوانیا آمریــکا بــه دلیــل برتــری جهانی در این رشــته 
انتخــاب گردیــده، ســپس برنامــه آموزشــی دوره کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان دانشــگاه  هــای علــوم پزشــکی ایــران و دانشــگاه 
پنســیلوانیا آمریــکا بــا اســتقاده از الگــوی Beredy  در چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، هــم جــواری و مقایســه، مــورد بررســی و تطبیــق 

ــرار گرفتند. ق
یافتــه هــا: برنامــه هــر دو دانشــگاه بــر اســاس اصــول برنامــه ریــزی اســتراتژیک دارای ارزش هــا، رســالت و چشــم انــداز اســت. در 
فلســفه دانشــکده پرســتاری پنســیلوانیا تفــاوت هــای فرهنگــی و قومیتــی لحــاظ شــده اســت در حالــی در ایــران حرکــت بــه ســمت تعالــی 
در آمــوزش، پژوهــش و مســئولیت پذیــری اجتماعــی را معرفــی کــرده و بــه تفــاوت هــای فرهنگــی اشــاره نشــده اســت. نقــش هــا و 
وظایــف حرفــه ای در هــر دو دانشــکده تقریبــا یکســان و متمرکــز بــر روی کــودک و خانــواده، پژوهــش، آمــوزش و مدیریتــی مــی باشــند. 
نتیجــه گیــری: در ایــران بــا توجــه بــه شــرایط جامعــه، نیازهــای رشــته و انتظــارات فــارغ التحصیــان، تغییــر و بازنگــری مــداوم برنامه 
ضــروری اســت؛ لــذا، بــر اســاس تجــارب کشــورهای پیشــرفته و نیازهــای جامعــه ایرانی،تــاش بــرای بهبــود نقــاط ضعــف و  تقویــت 

نقــاط قــوت توصیــه مــی شــود.
کلیدواژه ها: بررسی تطبیقی، برنامه درسی،  پرستاری کودکان، مدل بردی.
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مقدمه
ــت پرســتاری، الزم  ــداوم در اصــول مراقب ــرات م ــا تغیی ــگام ب هم
اســت تــا برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری نیز تغییــر کنــد، مراقبت 
ــعه  ــاخص توس ــن ش ــا مهمتری ــامت آنه ــاء س ــودکان و ارتق از ک
ــای  ــه ه ــی برنام ــه ضــرورت بررس ــع اســت ک ســامت در جوام
آموزشــی مراقبــت از کــودکان را در دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
اجتنــاب ناپذیــر مــی ســازد )1(.  برنامــه آموزشــي طرحــي اســت 
حــاوي اهــداف، سیاســتها، راهبردهــا و برنامــه هــای عملــی مربوط 
بــه توســعه یــک سیســتم یــا یــک نهــاد آموزشــي در خــال یــک 
دوره زمانــي مشــخص کــه روشــهای اجرایــی و ارزیابــي و منابــع 
مــورد نیــاز بــراي تحقــق سیاســتها و اهــداف در آن پیــش بینــي 
شــده اســت )2(.  برنامــه ریــزي در ســطح واحدهــای دانشــگاهی 
در حــوزه ســامت، بــه عنــوان بخشــي از فراینــد مدیریــت نظــام 
آمــوزش عالــي در تــاش اســت تــا بهترین اقدامــات را بــراي بهبود 
ــاء  کیفیــت فعالیــت هــاي آموزشــي و پژوهشــي و در نتیجــه ارتق
ــزي در مراکــز آمــوزش  ــد. برنامــه ری ســامت جوامــع تبییــن کن
عالــي فراینــدي اســت کــه از طریــق آن مشــکات نظــام آموزشــی 
مشــخص گردیــده و برنامــه هــاي عملیاتــي بــراي بهبــود کیفیــت 
واحــد دانشــگاهي تدویــن شــده و ســرانجام موفقیــت برنامــه هــا 
در عمــل مــورد ارزیابــي قــرار مــي گیرنــد )3(.  آمــوزش پرســتاری 
در توســعه همــه جانبــه و پایــدار کشــورها، نقــش تعییــن کننــده ای 
دارد و در تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد، شایســته، نقــش حیاتــی 
را بــر عهــده دارد )4(. زیــرا آمــوزش پرســتاری بــه عنــوان بخشــی 
از نظــام آمــوزش عالــی در ســال هــای اخیــر در جهــان بــا ســرعت 
ــه  ــادی درحــال توســعه و گســترش اســت کــه ایــن توســعه ن زی
تنهــا  موجــب نگرانــی دربــاره کیفیــت آمــوزش ایــن رشــته شــده 
ــه شایســتگی دانــش  ــی ازجمل ــه ایجــاد چالــش های بلکــه منجرب
ــزان  ــی و می ــای درس ــه ه ــوزش و برنام ــت آم ــگان، کیفی آموخت
ــت )5(. و  ــده اس ــع  ش ــامتی جوام ــای س ــه نیازه ــخگویی ب پاس
بــه دلیــل ارتبــاط نزدیکــی کــه بــا ســامت مــردم دارد از اهمیــت 
ــوزش  خاصــی برخــوردار اســت )6(. یکــی از مســئولیت هــای آم
ــرای بهبــود اعمــال بالینــی  پرســتاری، آمــاده ســازی پرســتاران ب
ــت پرســتاران  اســت و دانشــکده هــای پرســتاری مســئولیت تربی
حرفــه ای را بــه عهــده دارنــد کــه قــادر باشــند بــه عنــوان یکــی از 
اعضــای تیــم خدمــات ســامت در ارائــه خدمــات و شــکل دهــی 
بــه سیاســت هــای بهداشــتی نقــش داشــته باشــند و فعالیــت هــای 
حرفــه ای خــود را در جامعــه توســعه دهنــد )1(. بدیــن منظــور لزوم 
آمــوزش پرســتاری بــرای تربیــت پرســتاران بــا صاحیــت و آمــاده 
ــرای کســب نقــش هــای پیشــرفته ضــروری و  نمــودن آن هــا ب

ــای   ــه ه ــی از مولف ــه درس ــد )7(. برنام ــی رس ــر م ــه نظ ــم ب مه
یــک نظــام تربیــت رســمی اســت. زیــرا ایــن مولفــه بــه صــورت 
هدفمنــد، تجــارب تربیتــی ویــژه ای را بــرای ارتقــا و تعالــی در ابعاد 
مختلــف فراهــم مــی نمایــد )8(.  ارزشــیابی در آمــوزش عالــی بــه 
منظــور ارتقــا کیفیــت برنامــه هــای درســی در دهــه هــای اخیــر 
مــورد توجــه برنامــه ریــزان قــرار گرفتــه اســت )9(. هــدف توجــه 
بــه شــاخص هــای کیفــی و ارتقــای کیفیــت آمــوزش در بخــش 
آمــوزش عالــی و در نهایــت تربیــت نیروهایــی اســت کــه از قابلیت 
ــند )10(.  ــوردار باش ــی برخ ــی کاف ــی و عمل ــی، علم ــای اخاق ه
ــش  ــران و دان ــه، فراگی ــای جامع ــا نیازه ــوزش ب ــق آم ــدم تطاب ع
ــوزش  ــه آم ــیاری ب ــات بس ــد صدم ــی توان ــتاری، م ــتقل پرس مس
پرســتاری و در نتیجــه ســامت جوامــع وارد آورد )11(. از آن جایــی 
کــه کــه هــر کشــور داراي قوانیــن، فرهنــگ، نیازهــا، فلســفه هــا 
و ســاختارهاي بهداشــت ســامت و شــرایط اقتصــادي خــود اســت  
)12(. توجــه بــه نظــام هــای آموزشــی موفــق در جهــان، مــی تواند 
نشــان دهنــده نهادینــه شــدن یــک نظــام آموزشــی موثــر باشــد 
)13(.  دانشــکده هــای پرســتاری بــه عنــوان بخشــی از دانشــکده 
هــای علــوم پزشــکی بایــد بــه ســمت تضمیــن کیفیــت، ارزیابــی 
مــداوم و ارتقــا حرکــت کننــد )12(. مقایســه نظــام هــاي آموزشــي 
مختلــف باعــث ارتقــاي برنامــه هــای آموزشــي شــده، همچنیــن 
ــي  ــث طراح ــد باع ــي توان ــورها م ــي کش ــام آموزش ــی نظ بررس
برنامــه هــاي درســي انعطــاف پذیرتــر و مبتنــي بــر جامعــه مــی 
شــود.  بــا مقایســه برنامــه هــاي آموزشــي دانشــگاه هــای مختلــف 
در جهــان و شناســایي نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه هــاي موجــود  
ــلط  ــد و مس ــي توانمن ــش آموختگان ــوان دان ــي ت ــتاري م در پرس
بــر مهــارت هــاي تخصصــي پیشــرفته مرتبــط بــا رشــته خــود را 
تربیــت کــرد و بــه اهــداف برنامــه آموزشــی مــورد نظــر دســت پیدا 
کــرد )3, 14(. بــا توجــه بــه حســاس و مهــم بــودن نقــش برنامــه 
هــای درســی در ایفــای بهتــر نقــش هــا و وظایــف از یــک طــرف 
و همچنیــن تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف و رســالت هــای آموزش 
عالــی از طــرف دیگــر، متخصصیــن امــر، انجــام مطالعــات متعــدد 
بــرای بررســی و شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت برنامــه درســی 
ــتاری  ــع پرس ــه مقط ــی ک ــد  )15(. از انجای ــی دانن ــروری م را ض
ــه  ــد و رو ب ــبتا جدی ــای نس ــش ه ــی از گرای ــودکان یک ــد ک ارش
رشــد در حــوزه ی آمــوزش پرســتاری اســت، و مطالعــات اندکــی 
ــا دانشــگاههای  نیــز در زمینــه ی بررســی تطبیقــی ایــن رشــته ب
ــه  ــذا مطالع ــده،  ل ــام ش ــی انج ــن الملل ــطح بی ــرفته در س پیش
حاضــر بــا هــدف بررســی  مقایســه تطبیقــی برنامــه آموزشــی دوره 
کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان دانشــکده های پرســتاری در 
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ــران و دانشــکده پرســتاری در  ــوم پزشــکی در ای دانشــگاههای عل
دانشــگاه پنســیلوانیا آمریــکا انجــام شــد.

 
روش کار

مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش توصیفــی- تطبیقــی بــوده  کــه در 
ــه اهلل انجــام شــده  ــوم پزشــکی بقی ســال 1398  در دانشــگاه عل
اســت. بــرای انجــام مطالعــه کنونــی، ابتــدا دانشــکده هــای برتــر 
ــای  ــط موتوره ــی، توس ــدی جهان ــه بن ــاس رتب ــر اس ــتاری ب پرس
 Google, Google scholar, Pub med جســتجوگر 
ــه اول  ــب رتب ــه کس ــه ب ــا توج ــت. ب ــرار گرف ــتجو ق ــورد جس م
برنامــه هــای کارشناســی ارشــد کــودکان بــر اســاس رتبــه بنــدی 
  ،)U.S new@ world report جهانــی، )بــر اســاس گــزارش
وجــود اطاعــات مبنــی بــر پیشــگامی و داشــتن ســابقه طوالنــی 
از لحــاظ اجــرای شــیوه هــای موثــر و کار آمــد آموزشــی و قابــل 
دســترس بــودن اطاعــات مــورد نیــاز در ســایت هــای اینترنتــی، 
دانشــکده پرســتاری پنســیلوانیا آمریــکا انتخــاب گردیــد.  الگــوی 
 Beredy ــروف ــوی مع ــر، الگ ــش حاض ــتفاده در پژوه ــورد اس م
اســت . ایــن الگــو یــک روش مطلــق و انتزاعــی اســت کــه دارای 
چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، همجــواری و مقایســه مــی باشــد. 
ــر اســاس شــواهد و  در مرحلــه توصیــف، پدیــده هــای تحقیــق ب
ــا فراهــم نمــودن یافتــه  ــرداری شــده  و ب اطاعــات، یادداشــت ب
هــای کافــی بــرای بررســی و نقــادی در مرحلــه بعــد آمــاده مــی 
شــوند. در مرحلــه تفســیر، اطاعــات وارســی شــده در مرحلــه اول 
بررســی و تحلیــل مــی شــوند. در مرحلــه همجــواری، اطاعاتــی 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــد ب ــده بودن ــاده ش ــل آم ــه قب ــه در دو مرحل ک
چهارچوبــی بــرای مقایســه،  شــباهت هــا و تفــاوت ها طبقــه بندی 

ــئله  ــه، مس ــه مقایس ــد. در مرحل ــی گیرن ــرار م ــم ق ــار ه و در کن
تحقیــق بــا توجــه بــه جزئیــات در زمینــه شــباهت هــا و تفــاوت ها 
و دادن پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق بررســی و مقایســه مــی شــوند 
ــتاری  ــد پرس ــی ارش ــی دوره کارشناس ــه آموزش ــدا برنام )16(. ابت
کــودکان ایــران مصــوب پنجاهمیــن جلســه شــورای عالــی برنامــه 
ریــزی علــوم پزشــکی مــورخ 1391/12/8 دانشــگاه علوم پزشــکی 
از ســایت وزارت بهداشــت و درمــان و برنامــه آموزشــی دوره 
کارشناســی ارشــد پرســتاری در پنسســلوانیا نیــز از ســایت دانشــگاه  
مذکــور گرفتــه شــد. )الزم بــه ذکــر اســت کــه برنامــه ی آموزشــی 
دوره ی کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان بــه صــورت متمرکز 
از طــرف وزارت بهداشــت و درمــان بــه تمــام دانشــگاههای تابعــه 
ابــاغ گردیــده و ایــن برنامــه به صــورت یکســان در دانشــگاههای 
سراســر کشــور اجــرا مــی شــود(،  اطاعــات بــه دســت آمــده در 
قالــب جداولــی تنظیــم و بــا نظــم دادن بــه اطاعــات، تشــابهات و 

تفــاوت هــا شناســایی و راهکارهــای الزم پیشــنهاد گردیــد.

یافته ها
ــرفصل  ــق س ــر طب ــش ب ــن پژوه ــده در ای ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ــان و  ــی دوره در جه ــیر تکامل ــه و س ــامل: تاریخچ ــوب ش مص
ــگان، فلســفه )ارزش  ــش آموخت ــای شــغلی دان ــگاه ه ــران، جای ای
ــش  ــار از دان ــورد انتظ ــای م ــداز، پیامده ــم ان ــا(، چش ــا و باوره ه
ــف  ــه، وظای ــگان در جامع ــش آموخت ــگان، نقــش هــای دان آموخت
ــای  ــارت ه ــا و مه ــدی ه ــگان، توانمن ــش آموخت ــه ای دان حرف
اصلــی مــورد انتظــار، شــرایط پذیــرش، مشــخصات دوره در جداول 

ــده اســت. ــه گردی ــل ارائ ذی

جدول 1: تاریخچه و سیر تکاملی در دانشگاه های ایران و پنسیلوانیا
دانشگاه                                                 

ایران

همگام با توسعه دانش و فناوری و نیاز به اعتای خدمات در نظامت سامت و رفاه اجتماعی دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در بیشتر دانشگاه 
های معتبر دنیا نظیر کانادا، آمریکا، انگلستان و استرالیا دایر گردید. در ایران با حمایت وزارت علوم و آموزش عالی وقت از سال 1354 مجوز برنامه های 

آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری که به همت پیش کسوتان  این رشته، در انجمن پرستاری ایران تهیه و تدوین شده  بود به مراکز آموزش عالی 
پرستاری دانشگاه ملی سابق )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعلی(، مرکز پزشکی ایران سابق، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر و انستیتوی روانپزشکی 
ایران اعطا و رشته پرستاری کودکان در مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته در مهر ماه سال 1355 در مرکز پزشکی ایران سابق به پذیرش دانشجو مبادرت 

کرد. با پیروزی انقاب اسامی و بازنگری برنامه های کارشناسی ارشد پرستاری، دو برنامه آموزشی تحت عناوین آموزش پرستاری با پنج  گرایش ) داخلی 
و جراحی، کودکان، روان پرستاری، سامت جامعه و مدیریت( و مدیریت خدمات پرستاری با چهار گرایش )داخلی و جراحی، روان پرستاری، کودکان و 
سامت جامعه( تصویب و به تدریج دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده های پرستاری وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی در استان های دیگر کشور از 

سال 1361 موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری گردیدند. در آخرین مصوبات )سال1374( پرستاری کودکان 
به عنوان یک گرایش در دو برنامه، دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری و کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات پرستاری بوده است.

پنسیلوانیا

در سال 1885، هیات مدیره بیمارستان دانشگاه پنسیلوانیا برای ایجاد مدرسه آموزش پرستاران رای داد. در سال 1942 ، کارشناسی ارشد  آموزش پرستاری 
در دانشکده راه اندازی شد. سال 1961 ،مقطع کارشناسی ارشد شروع به کار کرد. سال 2011 ، 125 سالگی دانشکده پرستاری رو جشن گرفتند. دارای 

 U.S news@ world رتبه 2 در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری در میان دانشکده های پرستاری ایاالت متحده آمریکا و سر تا سر جهان بر اساس
report بوده است. )17, 18(.
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جدول 2 :مقایسه ارزش ها، باورها، رسالت و چشم انداز در دو  دانشگاه  مورد مطالعه
دانشگاه                                   مقایسه ارزش، باور،رسالت و چشم انداز

ایران

ارزش ها و باورها: در تدوین این برنامه، بر ارزش های زیر تاکید می شود:
انسان به عنوان جانشین خدا دارای شان، کرامت، قداست، حرمت و منزلت واالیی بوده و سامت از حقوق اساس او  می باشد. انسان سالم محور توسعه پایدار 

است. سامت محوری و توجه به سه سطح پیشگیری اولویت اول نظام سامت است.  مشارکت و تصمیم گیری های مربوط به سامت کودک و خانواده 
حق آنان است. ارائه خدمات خانواده محور از اهداف اصلی پرستاری کودکان است.  رعایت عدالت اجتماعی) برابری در بهره مندی از خدمات سامت( در 

ارایه مراقبت های بهداشتی به مددجویان، بدون در نظر گرفتن اختافات اقتصادی- اجتماعی، نژادی، مذهبی و جنسی ضروری است. تامین، حفظ و ارتقای 
سامت کودک و خانواده هدف اساسی پرستاری کودکان است. ارایه مراقبت به کودک بر اساس دیدگاه جامعه نگر و جامع نگر است. برنامه های آموزشی 
پرستاری در این مقطع به منظور تربیت افراد در راستای رشد، خاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری و دانش پذیری است. آرمان این برنامه آموزشی تقویت 

روحیه یادگیری و خودآموزی است. رعایت اخاق حرفه ای محور در ارائه خدمات پرستاری به کودک و خانواده ضروری است. 
رسالت: رسالت  این دوره در کشور ایران، تربیت پرستارانی آگاه ، متبحر، کارآمد، مسئولیت پذیر، حساس و پاسخگو است که با تلفیق و کاربرد علم پرستاری 
و سایر علوم مرتبط و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه از قبیل مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی در حیطه پرستاری کودکان، مهارت 

های خود را در زمینه های مرتبط در اختیار جامعه قرار دهند.
چشم انداز: در ده سال آینده، آموزش رشته پرستاری کودکان، متناسب با استانداردهای آموزشی جهان رشد خواهد کرد. نیازهای نظام سامت به این نیروها تا 

حدود زیادی تامین خواهد شد و این رشته از لحاظ تولید دانش مرتبط  و کیفیت خدمات در منطقه از کشورهای برتر خواهد بود. 

پنسیلوانیا 

ارزش ها و باورها: تامین نیازها ی سامت جامعه به صورت جهانی و چند فرهنگی است بدین منظور، پژوهش،آموزش و عمل را برای ایجاد فرهنگی از 
تحقیق که ارزشهای کنجکاوی فکری و همکاری را تشکیل می دهد ادغام می نماید..

 رسالت : با پیشرفت علم، ترویج عدالت، نشان دادن عملی عالی و تربیت رهبران و مدیران جهانی و محققین رشته پرستاری، تاثیر قابل توجهی بر سامت 
بگذاریم. 

چشم انداز: دستیابی به نیروی فکری برتر و تحول پذیر در بهبود سامت از طریق پرستاری  )17, 18(.

جدول 3: اهداف کلی رشته در دو دانشگاه مورد مطالعه
دانشگاه                                                  اهداف کلی

ایران
هدف تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش،  نگرش و توانمندی های الزم در زمینه حوزه اصلی کاری )مراقبت از نوزاد نارس و 

یا بدحال( و توانایی ها و فراتوانایی های الزم) رفتار حرفه ای، مهارت های ارتباطی، فن آوری اطاعات، خود آموزی مادام العمر، پژوهش، 
مدیریت و ارتقای کیفیت مراقبتی، حل مسئله و توانمندسازی و ... می باشد. 

پنسیلوانیا

1- ترکیب دانش پرستاری با دانش های اخاق، بیولوژی، سایکولوژی 2- طراحی برنامه برای فرهنگ ها و جمعیت های مختلف3- شرح استفاده 
از تئوری سیستم ها در طراحی4- ارائه و ارزیابی مراقبت های بهداشتی5- تاثیر سیاست بر ساختار و تامین مالی عمل مراقبت بهداشتی6- نقد 

خاقانه و قضاوت بالینی 7- تمایز بین مدل های بهبود کیفیت مناسب برای جمعیت های مختلف8- ارائه استراتژی برای مدیریت معضات اخاقی 
مراقبت ها و سیستم های مراقبتی 9- تدوین برنامه و مداخات آموزشی و درمانی با استفاده از پاتوفیزیولوژی، فارماکولوژی و ژنتیک )17, 18(.

جدول 4: توانمندهاي مورد انتظار، نقش و وظایف حرفه اي دانش آموختگان
دانشگاه                             نقش و توانمندی های مورد انتظار

ایران 

دانش آموختگان دارای نقش های زیر در جامعه هستند: 1-نقش مراقبتی و حمایتی 2- پیشگیری و مروج سامت )بر اساس برنامه ها و دستورالعمل 
کشوری( 3- آموزشی و مشاوره ای  4- پژوهشی 5- تشخیصی) پایش( 6- مدیریتی و برنامه ریزی سامت

توانمندیهای عمومی شامل:- برقراری ارتباط با کودک و خانواده اش – برقراری ارتباط موثرسازمانی با  اعضای تیم سامت – تفکر خاق و نقادانه- ارائه 
مراقبت ها بر اساس فرآیند پرستاری

توانمندی های اختصاصی شامل: گزارش و ثبت موارد کودک آزاری- آموزش – تهیه طرح پژوهش و اجرای آن- تهیه گزارشات اخاقی- اجرای روش 
های علمی مهارت کار با کودک- پذیرش کودک

پنسیلوانیا

توانمندیها، نقش و وظایف دانش آموختگان این مقطع در دانشکده تحت عنوان نتایج )out com( بیان شده است. توانمندی دانش آموختگان در ارتباط 
با خانواده و کودک متمرکز است. دانش آموختگان را برای عملکرد در موقعیت های مختلف بخش مراقبت ویژه اطفال، مراقبت در منزل و برنامه های 
پیگیری برای کودکان  در معرض خطر آماده می کند. همچنین دانش آموختگان این مقطع باید بتوانند به عنوان رهبران آینده در حوزه های مختلف 

عملکرد بالینی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی در حوزه های تخصصی کودکان ارائه خدمت کنند )17, 18(.  
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جدول 5 :مشخصات و ساختار دوره
دانشگاه                                             مشخصات و ساختار دوره

ایران

از شرایط و نحوه پذیرش در دوره شامل: قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ودارا بودن مدرک 
کرشناسی پیوسته یا ناپیوسته در رشته پرستاری، اخذ شده از داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته باید به صورت تمام وقت به تحصیل بپردازد. تعداد کل واحد های این دوره 32 واحد است. که شامل 28 واحد 
اختصاصی و 4 واحد پایان نامه می باشد. 

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم سال تحصیلی  و در صورت ضرورت و داشتن شریط و امکانات یک دوره تابستانی است. مدت آموزش هر نیمسال 
تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته، با رعایت مفاد ماده 4 این آیین نامه است.

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته 3 سال است. آموزش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمام دانشگاه های کشور مبتنی 
بر نطام واحدی می باشد و ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود. هر واحد درسی، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب  

به صورت نظری 17 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت، کارگاهی و کارآموزی 51 ساعت، کارورزی 68 ساعت، در طول یک نیم سال تحصیلی یا 
دوره تابستانی، طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی درسی تدریس می شود. 

این مقطع شامل 3 دوره دروس پایه، دروس اختصاصی و پایان نامه است.  عاوه بر این دوره ها با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیات 
تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود و جبرانی را باید دانشجو بگذراند. دروس کمبود و جبرانی شامل: سیستم های اطاع رسانی پزشکی )1 

واحد شامل 9 ساعت نظری و 17 ساعت عملی(، آمار و روش تحقیق پیشرفته )3 واحد شامل 34 ساعت نظری  و 34 ساعت عملی می باشد(.
دروس پایه  و اختصاصی شامل: اخاق پرستاری در کودکان ) 1/5 واحد: 1 واحد نظری و 0/5 واحد عملی(، الگوها و تئوری های پرستاری و کاربرد آن 
ها ) 2 واحد: 1/5 واحد نظری و 0/5 واحد کارآموزی(، مدیریت پرستاری بالینی ) 1/5 واحد: 1 واحد نظری و0/5 واحد کارآموزی(، آشنایی با روش های 
آموزشی )1/5 واحد: 1 واحد نظری و0/5 واحد عملی(، بیماری های ژنتیکی و مشاوره )1 واحد: 0/5 واحد نظری و 0/5 واحد عملی  (، بررسی وضعیت 

سامت کودک )1/5 واحد: 0/5 واحد نظری و 1 واحد کارآموزی(، تکامل و سامت خانواده )1واحد: 0/5 واحد نظری و0/5 واحدکارآموزی(، پرستاری در 
دوره نوزادی )2 واحد: 1 واحد نظری، 1 واحد کارآموزی(، پرستاری در دوره شیرخوارگی )2 واحد: 1 واحد نظری، 1 واحد کارآموزی(، پرستاری در دوره 

نوپایی و خرد سالی )2 واحد: 1 واحد نظری و 1 واحد کارآموزی(، پرستاری در سنین مدرسه )2 واحد: 1 واحد نظری، 1 واحد کارآموزی(، پرستاری در دوره 
نوجوانی )2 واحد: 1 واحد نظری، 1 واحد کارآموزی(، سامت روان کودکان و نوجوانان )1 واحد: 0/5 واحد نظری،0/5 واحد کارآموزی (، پرستاری کودکان 

در سوانح حوادث و بایا )1 واحد: 0/5 واحد نظری،0/5 واحد کارآموزی (، کارورزی 6 واحد، پایان نامه )4 واحد( که در مجموع 32 واحد می باشد.
در ایران رشته پرستاری کودکان گرایشی  ندارد.

1پنسیلوانیا

 Course( است. دروس به صورت دوره واحد ) طول دوره حداکثر 5 سال  از زمان نام نویسی بوده و به صورت نیمه وقت )3 سال( و یا تمام وقت )2 سال
units( ارائه می شود. تمام دوره ها 3 ساعت در هفته برای یک دوره واحد است. دروس به صورت ترمی ) 3 ترم در سال( ارائه می شود. در مجموع شامل 

course units 12 می باشد. 
4 حوزه درسی برای این مقطع طراحی شده است که شامل:  دوره های اصلی: )  course units3( فیزیولوژی، فارماکولوژی ونیازهای اصلی کودکان 

  دوره های تحقیقی )course units1(: مقدمه ای بر روش تحقیق و طرح های پژوهشی برای عمل مبتنی بر شواهد
 دوره های تئوری )course units3(: اصول مراقبت  حاد پرستاری کودکان 

)course units5( دوره های بالینی 
 واحد پایان نامه ندارد )17, 18(. 

در پنسیلوانیا برای این رشته سه گرایش: مراقبت مزمن، مراقبت ویژه، مراقبت اولیه کودکان و انکولوژی کودکان در نظر گرفته اند.

بــا مطالعــه دقیــق هــر یــک از عناصــر و تحلیل و مقایســه شــباهت 
هــا و تفــاوت هــا مــوارد زیــر مهــم بــه نظــر می رســد:

ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــگاه م ــه دوره دو دانش ــه تاریخچ در مقایس
ــن  ــن فرانکلی ــط بنجامی ــال 1740 توس ــیلوانیا در س دانشــگاه پنس
ــن  ــکا اســت. ای ــی آمری ــن دانشــگاه قدیم ــد. چهارمی تاســیس ش
دانشــکده در ســال 1950 مقطــع لیســانس پرســتاری، 1961 مقطع 
کارشناســی ارشــد و 1978 مقطــع دکتــرای پرســتاری را ایجــاد و 
ــان  ــتاری در می ــد پرس ــی ارش ــع کارشناس ــه 2 در مقط دارای رتب
ــر  ــکا و سرتاس ــده آمری ــاالت متح ــتاری ای ــای پرس ــکده ه دانش
جهــان بــر اســاس U.S new@ world report بــوده اســت 

 .)18  ,17(
 در ایــران بــا حمایــت وزارت علــوم و آمــوزش عالــی وقــت از ســال 
1354 مجــوز برنامــه هــای آموزشــی کارشناســی ارشــد ناپیوســته 
پرســتاری کــه بــه همــت پیــش کســوتان  ایــن رشــته، خانــم هــا 
ــادی و دکتــر ســادات ســید باقــر مــداح در انجمــن  شــفیقه هروآب

پرســتاری ایــران تهیــه و تدویــن شــده  بــود. در مهــر مــاه ســال 
ــرش دانشــجو در  ــه پذی ــران ســابق ب 1355 در مرکــز پزشــکی ای
رشــته کارشناســی ارشــد کــودکان مبــادرت کــرد. در مقایســه بیــن 
ارزش هــای دو دانشــگاه مــی تــوان گفــت کــه هــر دو دانشــگاه 
ــودن آن هــا  ــت اجتماعــی و جامعــه محــور ب ــه ارزش هــا، عدال ب
ــامت  ــه س ــران ب ــه در ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب ــرده ان ــاره ک اش
محــوری و توجــه بــه ســه ســطح پیشــگیری بــه عنــوان اولویــت 
ــکده  ــی در دانش ــت. از طرف ــده اس ــاره ش ــامت اش ــام س اول نظ
پرســتاری پنســیلوانیا بــه تفــاوت هــای فرهنگــی و قومیتــی توجــه 
ویــژه نمــوده اســت )17, 18( . در حالــی که در دانشــکده پرســتاری 
ایــران  علــی رغــم وجــود فرهنــگ هــا و قومیــت هــای مختلــف 

اشــاره ای بــه آن نشــده اســت.
رســالت دانشــگاه پنســیلوانیا تربیــت رهبــران و محققیــن و مدیــران 
در ســطح جهــان اســت )17, 18(. در حالــی کــه رســالت در 
ایــران  تربیــت پرســتارانی آگاه ، متبحــر، کارآمــد، مســئولیت پذیــر، 
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حســاس و پاســخگو اســت کــه بــا تلفیــق و کاربــرد علم پرســتاری 
ــر شــواهد در عرصــه  ــوم مرتبــط و عملکــرد مبتنــی ب و ســایر عل
ــم  ــه چش ــی ب ــا نگاه ــد. ب ــت نماین ــه خدم ــف جامع ــای مختل ه
ــداز دو دانشــگاه مشــخص مــی شــود کــه دانشــگاه پنســیلوانیا  ان
ــه نیــروی فکــری تحــول بخــش در بهبــود ســامت از طریــق  ب
پرســتاری اشــاره کــرده اســت  )17, 18(. ولــی در ایــران آمــوزش 
ــا اســتانداردهای آموزشــی  رشــته پرســتاری کــودکان، متناســب ب

جهــان در ده ســال آینــده رشــد خواهــد کــرد.  
ــه  ــت ک ــی اس ــش آموختگان ــت دان ــران تربی ــی در ای ــداف کل اه
ــوزه  ــه ح ــای الزم در زمین ــدی ه ــش،  نگــرش و توانمن دارای دان
ــی  ــال( و توانای ــا بدح ــارس و ی ــوزاد ن ــت از ن ــی کاری )مراقب اصل
ــای  ــارت ه ــه ای، مه ــار حرف ــای الزم )رفت ــی ه ــا و فراتوانای ه
ارتباطــی، فــن آوری اطاعــات، خــود آمــوزی مــادام العمــر، 
ــی، حــل مســئله و  ــت مراقبت ــای کیفی ــت و ارتق پژوهــش، مدیری
توانمندســازی و ... مــی باشــد.  در حالیکــه در پنســیلوانیا توجــه بــه 
دانــش پرســتاری و تکنولــوژی اطاعــات ، نقــد خاقانــه و قضاوت 
ــت  ــم مراقب ــای تی ــر اعض ــا دیگ ــورت ب ــکاری و مش ــی، هم بالین
ــه فرهنــگ  بهداشــتی مــی باشــد )17, 18(. درپنســیلوانیا توجــه ب
هــای مختلــف و در نظــر گرفتــن جمعیــت هــای مختلــف، بهبــود 
کیفیــت، تاثیــر سیاســت بــر ســاختار و تامیــن مالــی عمــل مراقبــت 
ــی و  ــات آموزش ــه و مداخ ــن برنام ــامت، تدوی ــتی و س بهداش
درمانــی بــا اســتفاده از پاتوفیزیولــوژی، فارماکولــوژی و ژنتیــک نیز 
ــن اهــداف از  ــی باشــد )17, 18(. داشــتن ای ــی م جــز اهــداف کل
ــران  ــداف در ی ــن اه ــود ای ــیلوانیا و نب ــگاه پنس ــوت دانش ــاط ق نق
ــه ای در  ــف حرف ــا و وظای ــی باشــد.  نقــش ه ــف م ــاط ضع از نق
ــودک و  ــر روی ک ــز ب ــا یکســان و متمرک ــر دو دانشــکده تقریب ه
خانــواده، پژوهــش، آمــوزش و مدیریــت مــی باشــند. فقط دانشــگاه 
پنســیلوانیا بــه نقــش رهبــری، تفکــر خــاق و نقادانــه اشــاره کرده 
ــه مهــارت هــای  ــران ب ــران اشــاره نشــده  اســت. در ای کــه در ای

ارتباطــی و خودآمــوزی مــادام العمــر اشــاره شــده اســت. 
ــرایط  ــه ش ــر دو برنام ــته ه ــن رش ــه ای ــاب و ورود ب ــرای انتخ ب
ــارت  ــاال، مه ــدل ب ــا مع ــان ب مشــابهی همچــون انتخــاب داوطلب
هــای بالینــی )تجربــه کار بالیــن( را در نظــر گرفتــه انــد. در 
پنســیلوانیا دانشــجویان بایــد دوره کارشناســی را در یــک دانشــگاه 
معتبــر همــراه بــا یــک دوره آمــار گذرانــده باشــند. آزمــون ورودی 
ــیون  ــتی واکسیناس ــان بایس ــد. متقاضی ــد را ندارن ــی ارش کارشناس
بیمــاری هایــی ماننــد ســل، آبلــه مرغــان، هپاتیــت را بــه همــراه 
گواهینامــه CPR، گواهــی نامــه آمــوزش داروهــا و نمــره قبولــی 
در آزمــون GRE را داشــته باشــند )17, 18(. در ایران دانشــجویان 

بایــد در آزمــون ورودی کارشناســی ارشــد وزارت بهداشــت و درمان 
شــرکت کننــد و تشــخیص اینکــه کــدام دانشــجو در کــدام رشــته 
مــی توانــد تحصیــل کنــد بــر عهــده دبیرخانــه آموزشــی تخصصی 
ــکی  ــوم پزش ــزی عل ــه ری ــی برنام ــورای عال ــد ش ــه و تایی مربوط

ایــران مــی باشــد. 
در ایــران حداکثــر مــدت مجــاز تحصیــل 3 ســال بــه صــورت تمام 
وقــت اســت. و هــر ســال از دو نیــم ســال تحصیلــی یــا دو تــرم 
تشــکیل مــی شــود و دروس به صــورت نظری،کارآمــوزی و دروس 
جبرانــی ارائــه مــی شــود. پنســیلوانیا دروس را بــه صــورت 3 تــرم 
در ســال برگــزار کــرده و حداکثــر مــدت مجــاز تحصیــل 5 ســال 
بــه صــورت نیمــه و قــت )3 ســال ( و تمــام وقــت )2 ســال( اســت 
و دروس بــه صــورت تئــوری، کارآمــوزی، دروس جبرانــی و دروس 
انتخابــی ارائــه مــی شــود )17, 18(. در ایــران واحــد پایــان نامــه 

گنجانــده شــده کــه در پنســیلوانیا وجــود نــدارد. 

بحث 
ــع  ــی مقط ــه آموزش ــه برنام ــر مقایس ــه حاض ــی مطالع ــدف کل ه
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــودکان دردانش ــتاری ک ــد پرس ــی ارش کارشناس
پزشــکی ســایران بــا دانشــگاه پنســیلوانیای آمریــکا بــود. بــا تطبیق 
صــورت گرفتــه در هــر یــک از عناصــر برنامــه در دانشــگاه  هــای 
ــه آموزشــی دوره کارشناســی ارشــد  ــر در برنام ــوارد زی مربوطــه م

پرســتاری کــودکان قابــل بحــث اســت:
مقایســه اجــزای ارائــه شــده از کارشناســی ارشــد پرســتاری 
ــه  کــودکان نشــان دهنــده ایــن امراســت کــه هــر دو دانشــگاه ب
ــته  ــد داش ــودکان تاکی ــت از ک ــر در مراقب ــتاران ماه ــت پرس تربی
ــار و ســالم و  ــر روی کــودک بیم ــز ب ــد. هــر دو دانشــگاه تمرک ان
خانــواده هایشــان داشــته انــد. ولیکــن در دانشــگاه پنســلوانیا رشــته 
پرســتاری کــودکان شــامل ســه گرایــش: مراقبــت مزمــن، مراقبت 
ــت                        ــودکان اس ــوژی ک ــودکان و انکول ــه ک ــت اولی ــژه، مراقب وی
)17, 18( کــه در ایــران بــرای کارشناســی ارشــد کــودکان گرایشــی 

ــدارد. وجــود ن
برنامــه هــر دو دانشــگاه بــر اســاس اصــول برنامــه ریــزی 
ــت. در  ــداز اس ــم ان ــالت و چش ــا، رس ــترتژیک دارای ارزش ه اس
برنامــه آموزشــی دانشــگاه پنســیلوانیا فلســفه مســتقلی برای رشــته 
ــودکان   ــتاری ک ــروه پرس ــران گ ــی در ای ــت نشــد )17, 18( ول یاف
از طریــق آمــوزش، پژوهــش و تعلیــم و تربیــت دانشــجویان 
ماهــر و توانــا، خــاق، متفکــر، کارآمــد، مســئولیت پذیــر و دانــش 
ــا  ــه ســه ســطح پیشــگیری ب محــور، ســامت محــور و توجــه ب
ــن نیازهــای  ــه نگــر در جهــت تأمی ــه رویکردهــای جامع توجــه ب
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ــه دروس  ــروه ارائ ــن گ ــی دارد. ای ــر م ــان گام ب ــف مددجوی مختل
نظــری و عملــی  و بالینــی بــرای دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
پرســتاری و مقاطــع  کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان را  بــر 
ــد  ــتری م ــای بیش ــران ارزش ه ــب در ای ــن ترتی ــده دارد. بدی عه
نظــر قــرار گرفتــه اســت کــه نقطــه قوتــی بــرای مقطــع محســوب 
مــی شــود.  در حالیکــه در پنســیلوانیا بــه صــورت کلــی بــه ارزش 
هــا اشــاره کــرده اســت. در برنامــه دانشــکده پرســتاری پنســیلوانیا 
تفــاوت هــای فرهنگــی و قومیتــی بدلیــل تفــاوت در شــیوه زندگی، 
زبــان، ارزش هــا، هنجارهــا، لحــاظ شــده اســت کــه بســیار مهــم 
ــا وجــود اینکــه  و حائــز اهمیــت مــی باشــد )19(. امــا در ایــران ب
تنــوع فرهنگــی، قومیــت هــا و ادیــان مختلــف وجــود دارد بــه ایــن 
تفــاوت اهمیــت داده نشــده اســت )20(. بــا توجــه بــه اینکــه ایــران 
کشــوری بــا تنــوع فرهنگــی اســت، حضــور قومیــت هــا و ادیــان 
مختلــف لــزوم توجــه بــه فرهنــگ را در مواجهــه بــا مــردم مطــرح 
مــی ســازد  )21(. مراقبــت پرســتاری در گــروه هــای دارای تنــوع 
فرهنگــی مــی توانــد منجــر بــه بهبــود کیفیــت شــود )22(. بنابراین 
در تنظیــم برنامــه درســی بــرای دانشــجویان، ارائــه مراقبــت هــای 
ــا در نظــر گرفتــن فرهنــگ هــای مختلــف ضــروری  پرســتاری ب

بــه نظــر مــی رســد.
ــه کــه ماحظــه شــد دانشــکده پرســتاری پنســیلوانیا  همــان گون
ــان  در  ــری در جه ــری و برت ــود را رهب ــای خ ــالت و ارزش ه رس
زمینــه آمــوزش و پژوهــش و بالیــن پرســتاری عنــوان کــرده بــه 
نحــوی کــه بــا توجــه بــه پتانســیل و ظرفیــت بــاال هــدف خــودرا 
ســامت جامعــه جهانــی قــرار داده اســت. بنابرایــن در برنامــه های 
درســی ایــن دانشــکده ایجــاد فرصــت بــرای پرســتاران بــه منظــور 
داشــتن نقــش جهانــی را از نظــر دور نداشــته اســت  )17, 18(. بــه 
هــر حــال جایــگاه بــاالی دانشــکده پرســتاری پنســیلوانیا توجیــه 
مناســبی بــرای امــکان دســتیابی بــه هــدف ارائــه شــده مــی باشــد. 
ــه  ــداز فقــط مختــص ب ــران  رســالت و چشــم ان در حالیکــه در ای
تربیــت دانــش آموختــگان در حــوزه آمــوزش و پژوهــش و رهبــری 
و بالیــن اســت و بــه جهانــی شــدن توجــه نکــرده  و محــدود بــه 
ــودن ایــن  ــا ب ــه نوپ ــا توجــه ب مرزهــای جغرافیایــی اســت. کــه ب
مقطــع مــی توانــد قابــل توجیــه باشــد. کرمانشــاهی و همــکاران 
ــه بررســی مقایســه برنامــه کارشناســی ارشــد  در مطالعــه خــود ب
پرســتاری در ایــران و کانــادا پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــداز  ــم ان ــالت و چش ــفه و رس ــر فلس ــد از نظ ــا بای ــه ه ــه برنام ک
آمــوزش پرســتاری در ســطح تحصیــات تکمیلــی اصــاح گــردد 

 .)23(
وظایــف شــغلی دانشــگاه پنســلوانیا آمریــکا مبیــن این مطلب اســت 

کــه هــر دو دانشــگاه بــر مداخــات پیشــرفته پرســتاری، کــودکان 
ــد                                                                                               ــی باش ــز م ــی متمرک ــی و مدیریت ــش پژوهش ــواده، نق و خان
ــش  ــرای دان ــا، ب ــش ه ــن نق ــر ای ــاوه ب ــران ع )17, 18(. در ای
آموختــگان وظایــف آموزشــی نیــز مدنظــر اســت در حالــی کــه در 
دانشــگاه پنســیلوانیا بــه وضــوح بــه ایــن نقــش دانــش آموختــگان 

اشــاره ای نشــده اســت. 
مقایســه شــرایط و ضوابــط ورود بــه دوره کارشناســی ارشــد 
ــوه  ــه نح ــد ک ــی ده ــان م ــور نش ــودکان در دو کش ــتاری ک پرس
پذیــزش دانشــجو در ایــن دو دانشــکده متفــاوت اســت. در دانشــگاه 
پنســیلوانیا داوطلــب تحصیــل در ایــن رشــته بــدون آزمــون بــا ارائه 
مــدارک تاییــد شــده  کــه در قســمت نتایــج بــه آن اشــاره شــده و 
همچنیــن انجــام آزمــون مصاحبــه GRE کــه دارای ســه بخــش  
ــه  ــی و نقادان اســتدالل کامــی، اســتدالل کمــی و نوشــتار تحلیل
ــران   ــه در ای ــود  )17, 18(. در حالیک ــع میش ــن مقط ــت وارد ای اس
قبولــی در آزمــون کارشناســی ارشــد مــاک ورود بــه ایــن مقطــع 
مــی باشــد. در هــر دو دانشــکده ورود بــه رشــته مســتلزم  داشــتن 
تجربــه بالیــن بــه مــدت 2 ســال اســت. در ایــران نیــز اگــر انجــام 
ــا خصوصیــات  ــه  GRE کــه در واقــع آشــنایی ب آزمــون مصاحب
روانــی شــخصیتی، قبــل از ورود بــه دوره بــه شــرایط ورود اضافــه 
شــود، فرآینــد گزینــش دانشــجو بهتــر شــده و افــراد ذیصــاح و 
توانمنــد در ارائــه مراقبــت پیشــرفته بــه کــودکان وارد دانشــگاه می 
شــوند. در پنســیلوانیا پــس از فــارغ التحصیلــی، دانشــجویان واجــد 
 CRNP )Commonwealth شــرایط دریافــت گواهــی نامــه
of Registered Nurse Practitioner( از طــرف مشــترک 
ــال  ــک پرســتار متخصــص اطف ــوان ی ــه عن ــع پنســیلوانیا ب المناف
 PNCB( و همچنیــن گواهینامــه ملــی پرســتاری کــودکان
Pediatric Nursing Certification Board(  بــه فــارغ 

ــه مــی گــردد  )17, 18(. التحصیــان ارائ
ــا مقایســه طــول و ســاختار دوره کارشناســی ارشــد کــودکان دو  ب
دانشــگاه، پیشــنهاد مــی شــود در برنامه آموزشــی کشــور ایــران نیز 
ماننــد پنســیلوانیا عــاوه بــر ارائــه دروس بــه صــورت تمــام وقــت، 
ــن  ــرای دانشــجویان ای امــکان اســتفاده از ســاختار نیمــه وقــت ب
دوره فراهــم شــود.  در ایــن زمینــه آقــازاده و همــکاران )2012( در 
مطالعــه خــود  بــا عنــوان مقایســه برنامــه درســی  ایــران و انگلیس 
توجــه بــه نیازهــای دانشــجویان ایــن مقطــع را مــورد تأکیــد قــرار 
داده و توصیــه کــرده انــد کــه جهــت جلوگیــری از تضــاد بیــن افراد 
در رونــد تحصیــل آنهــا بایســتی دوره هــای تمــام وقــت و نیمــه 
وقــت در پذیــرش ایــن دوره مدنظــر قــرار بگیــرد )16(. همچنیــن 
هــر دو دانشــگاه دارای دروس اجبــاری  هســتند.  دروس اجبــاری 
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مشــترک شــامل سیســتم اطــاع رســانی پزشــکی و آمــار و روش 
تحقیــق پیشــرفته مــی باشــد. گذرانــدن ایــن دروس بــا تشــخیص 
گــروه آموزشــی و تاییــد شــورای تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه بــه 
ــوم  ــی اســت. در کوریکول ــاری الزام ــا اجب ــود ی ــوان درس کمب عن
ــت، ارتقــای  ــران، کارگاه مهــارت هــای ارتباطــی، کنتــرل عفون ای
کیفیــت خدمــات و عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد اجبــاری بــوده کــه 
عــاوه بــر مفیــد بــودن مطالــب مطــرح شــده، مــی توانــد کاســتی 
هــای احتمالــی محتــوای برنامــه را نیــز برطــرف کنــد. بــرای همــه 
ــد  ــاری، دارای واح ــر دروس اجب ــاوه ب ــیلوانیا ع ــجویان پنس دانش
ــه و درخواســت  ــر اســاس عاق ــز اســت کــه ب ــی نی هــای انتخاب
دانشــجو  درخواســت مــی شــود.  کــه چنیــن انتخابــی در دانشــگاه 
ــه اینکــه یکــی از نقــش  ــا توجــه ب ــدارد. ب ــران وجــود ن هــای ای
هــای دانــش آموختــگان، نقــش آموزشــی اســت بنابــر ایــن در این 
دوره نیــاز اســت کــه دروس مربــوط بــه آمــوزش و روش تدریــس 
نیــز در کوریکولــوم گنجانــده شــود. از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه 
ــه و روش  ــان نام ــود پای ــگان، وج ــش آموخت ــش پژوهشــی دان نق
تحقیــق پیشــرفته ضــرورت دارد کــه در دانشــگاه پنســیلوانیا پایــان 

نامــه وجــود نــدارد  )17, 18(. 

نتیجه گیری
جهــت بهبــود کیفیــت هــر چــه بیشــتر دوره، بــا اقتبــاس از تجارب 
دانشــگاه هــای خارجــی مــورد مطالعــه مــی تــوان نقــاط ضعــف 
ــه صــورت  ــه دروس ب ایــن برنامــه درســی را بهبــود بخشــید. ارائ
پــاره وقــت مــی توانــد کیفیــت آموزشــی پذیرفتــه شــدگان شــاغل 
ــر ایــن توصیــه مــی گــردد کــه در برنامــه  را افزایــش دهــد.  بناب

آموزشــی تجدیــد نظــر صــورت بگیــر کــه پزســتاران شــاغل نیــز 
بتواننــد از آمــوزش دانشــگاهی اســتفاده کننــد. همچنیــن نتایــج و 
ــن  ــد در تدوی ــی توان ــه م ــن مطالع ــده در ای ــان ش ــنهادت بی پیش
ــودکان  ــجویان، ک ــای روز دانش ــا نیازه ــق ب ــی مطاب ــه درس برنام
ــه  ــرد. پیشــنهاد ارائ ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــواده هایشــان  م و خان
واحــدی در زمینــه ارائــه مراقبــت هــای پرســتاری بــر اســاس توجه 
بــه فرهنــگ و قومیــت هــای مختلــف مــی شــود کــه مــی توانــد 
منجــر بــه بهبــود مراقبــت هــای پرســتاری در ایــن زمینــه شــود. 
همچنیــن تغییــر و بازنگــری مــداوم کوریکولوم آموزشــی و مقایســه 
بــا کوریکولــوم کشــورهای پیشــرفته مــی توانــد بســیار مفیــد واقــع 
شــود. چــرا کــه اســتفاده از تجــارب آنهــا مــی توانــد نقــاط ضعف و 
قــوت مــا را شناســایی کــرده و در نتیجــه در جهــت رفــع و تقویــت 

آنهــا مــی توانیــم گام هــای اساســی برداریــم. 

سپاسگزاری
ــئولین و  ــود، از مس ــی خ ــپاس و قدردان ــب س ــگران مرات پژوهش
ــه اهلل  ــکی بقی ــوم پزش ــگاه عل ــتاری دانش ــکده پرس ــاتید دانش اس
)عــج( کــه در انجــام ایــن مطالعــه همــکاری کردنــد را ابــراز مــی 
دارنــد.  الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مطالعــه، برگرفتــه از فعالیــت 
آموزشــی دانشــجوی دکتــرای تخصصــی پرســتاری )نویســنده اول(  

مــی باشــد. 

تضاد منافع
بدیــن وســیله نویســندگان تصریــح مــی نماینــد کــه هیــچ گونــه 

تضــاد منافعــی در خصــوص پژوهــش حاضــر وجــود نــدارد.
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