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 :چکیده

 تبیین فرایند خلق موقعیت یادگیری در آموزش پرستاری: ارائه مدل نظری

مدرس  اثربخشی ملزومات از یکی یادگیری، پیشبرنده یا مطلوب موقعیت خلق در مدرسین مهارت : مقدمه

 بهه را آن بتوانند و باشند آگاه یادگیری موقعیت رخداد چگونگی از مدرسین که صورتی در است؛ در آموزش

 رسمی یادگیری های موقعیت اثربخشی به منجر تنها نه نمایند، ساماندهی کند القاء را یادگیری که ای گونه

فراینهد خلهق  .نماینهد تبهدی  یهادگیری موقعیهت بهه را دیگر معمول موقعیت هر توانند می بلکه شوند، می

از  ههد  روبه خهوبی تبیهین نشهده اسهت. از اینه موقعیت یادگیری در آموزش پرستاری، در متون آموزشی

 ی می باشد.مدل نظریک ارائه  ی ودر آموزش پرستار یادگیری یتخلق موقع یندفرا یینتب یمطالعه کنون

افهراد . گردیهدانجها   یا ینهزم یهپژوهشی کیفی با رویکرد نظر ،این مطالعهبرای دستیابی به هد   روش:

صهورت شرکت کننده در این مطالعه شام  مدرسین و دانشجویان کارشناسی پرستاری بوده که در ابتدا بهه 

اشباع اطالعات  نمونه گیری تا رسیدن به ،به صورت نظریسپس  و  به مطالعه وارد شده اندمبتنی بر هد  

 انجها مصاحبه عمیق انفهرادی  62در مجموع تعداد احبه بود. مص ها آوری داده عادامه یافت. ابزار اصلی جم

 تراوس تحلی  شدند. شاو گرفت. مصاحبه ها با روش کوربین 

 یهادگیری، یدانشهجو بهرا یشهام  آمهادگ یاطالعات بدست آمهده طبقهات اصهل ی بر اساس تحل یافته ها:

مهدرس  یتصهالح ی،استاسهازبه مدرس/دانشجو، همر یطواکنش مح یت،در موقع یادگیریموضوعات نهفته 

مطالعهه  یبودند. طبقه مرکهز یادگیری یتخلق موقع یها آیندیو پ ی/جو آموزشیسازمان یتحما ی،پرستار

 بود. "یادگیری یدر راستا یتموقع یدیعوام  کل یهمراستاساز"از  تعبار

 ی،در آمهوزش پرسهتار یهادگیری یهتخلهق موقع ینهدمطالعهه حاضهر، فرآ یجاسهاس نتها بهرنتیجه گیری: 

مهدرس و  یها یتاز صالح یا ینهاست که در زم یادگیری یدر راستا یتموقع کلیدیعوام   یهمراستاساز

در دانشهجو  یادگیریو منجر به ارتقاء  یجاد یاددهی به مدرس کمک کردها سازمانی/جو آموزشی در یتحما

آگهاهی از موقعیهت  جههت یمدرس پرستار یابزار اساس ،یادگیری وقعیتخلق م یندفرآ به عبارتی شود. یم

 و مهی توانهد سهب  است یادگیری یجادایادگیری و در نتیجه استفاده مطلوب از این موقعیت ها در راستای 

 . گردد یرسم یرو غ یرسم یادگیری یها یتزمان حضور دانشجو در موقع یساز ینهبه

 زمینه ایآموزش پرستاری؛ موقعیت یادگیری؛ نظریه  :واژه های کلیدی
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Abstract: 

 

 

The process of creating a learning situation in nursing education: A 

theoretical model 
 

Introduction: the ability of teachers to create an effective learning situation is one of the 

main requirements of effective teaching; teacher’s awareness about how the learning situation 

occurs and can be organized to encourage learning not only lead to make formal learning 

situations effective, but also give the opportunity for converting any other situation to the 

learning situation. The process of creating a learning situation in nursing education is not well 

clarified in nursing literature. Therefore, the aim of this study was to explain the process of 

creating a learning situation in nursing education.  

Method: In order to achieve the goal of this qualitative research study, a grounded theory 

was conducted. Study participants included undergraduate nursing students and nursing 

teachers who were initially entered into the study purposefully. The main tool used for data 

collection was interview. A total of 26 in-depth interviews were conducted and were analyzed 

using the Corbin and Strauss method. 

Results: After analyzing the data, one core category and seven categories were appeared. 

The categories included: student readiness for learning, the learning potentials, 

Environmental reaction to teacher/student, aligning, nursing teacher competencies, 

organizational support/ learning climate, and the consequences of creating a learning 

situation. The core category of the study was "aligning key factors of situation for learning." 

Conclusion: the process of creating a learning situation in nursing education is aligning 

key factors of situation for learning in the context of teacher competencies and organizational 

support / educational climate leading to effective learning. In other words, the process of 

creating a learning situation is a powerful tool for nursing teachers to be aware of any 

learning situation and be able to better use of those in conducting student learning, this 

process can make more effective the time of students in the formal and informal learning 

situations. 
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