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Introduction: One of the important factors for behavioral changes in chronic pa-
tients, especially cardiac patients, is the increased self-efficacy of these patients. The aim 
of this study was to determine correlation between defenses mechanism and self-efficacy 
in Ischemic Heart patient’s referred to Feiz hospital of Isfahan in 2017.

Methods: This study was a correlational analytical study that consisted of all 
Ischemic Heart patient’s referred to Feiz hospital of Esfahan in second half of 2017. 
Based on inclusion criteria and census sampling, 150 patients were included. To 
collect data we used three questionnaires: demographic, Defense Styles Question-
naire-DSQ and Sullivan’s cardiac self-efficacy questionnaire. Data was analyzed 
using SPSS 19, Kolmogorov–Smirnov test, independent t-test, and Pearson correla-
tion coefficients.

Results: Based on the results, 53.3% of patients were male, 76% of whom were 
married and 32% had undergraduate education. Findings showed the rate of defense 
mechanisms with a mean of 193.07±28.45 and their self-efficacy with a moderate 
mean. Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant 
correlation between the developed defense mechanisms with self-efficacy of pa-
tients (r=0.20, P=0.013). 

Conclusion: The results of the study indicated that there is a positive and signif-
icant relationship between using defense mechanisms and predicting the self-effica-
cy of patients with ischemic heart; that means by using grown defense mechanisms, 
the self-efficacy will upgrade. So training and enhancement of developed mecha-
nisms and reduction of unhealthy mechanisms by nurses is suggested. 
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مقدمه: یکی1از1عوامل1مهم1تغییرات1رفتاری1در1بیماران1مزمن،1به1ویژه1بیماران1قلبی،1افزایش1خودکارآمدی1آنهاست.1
پژوهش1حاضر1با1هدف1تعیین1رابطة1مکانیسم1های1دفاعی1و1خودکارآمدی1در1بیماران1ایسکمیك1قلبی1مراجعه1کننده1

به1بیمارستان1فیض1شهر1اصفهان1در1سال113961انجام1شده1است.

روش کار:1مطالعة1حاضر1توصیفی-هم1بستگی1و1از1نوع1مقطعی1است1که1جامعة1آماری1آن1را1بیماران1ایسکمیك1
قلبی1مراجعه1کننده1به1بیمارستان1فیض1اصفهان1در1نیمة1دوم1سال113961تشکیل1داده1اند.1براساس11نمونه1گیری1
در1دسترس،11501بیمار1واجد1شرایط1وارد1مطالعه1شدند.1به1منظور1جمع1آوری1داده1ها1از1پرسشنامه1های1مشخصات1
بیماران1قلبی1سالیوان1استفاده1شد.1داده1ها1 بیماران،1سبك1های1دفاعیDSQ(1-40(1و1خودکارآمدی1 دموگرافیك1
نیز1به1کمك1نرم1افزار1آماری1SPSS1نسخة1191و1آزمون1های1آماری1اسمیرنوف-1کولموگروف،1t1مستقل1و1هم1بستگی11

پیرسون1تجزیه1و1تحلیل1شدند.

تحصیالت1 نیز1 درصد1 132 بودند.1 متأهل1 درصدشان1 176 و1 مرد1 بیماران1 درصد1 153/3 نتایج،1 براساس1 یافته ها: 
را1 آنها1 ±193/071و1خودکارآمدی1 میانگین128/451 با1 را1 میزان1مکانیسم1های1دفاعی1 یافته1ها1 دیپلم1داشتند.1 زیر1
دفاعی1 مکانیسم1های1 میان1 پیرسون،1 هم1بستگی1 به1ضریب1 توجه1 با1 نشان1مي1دهد.1 متوسط1 در1سطح1 میانگین1 با1

.)r=20/01،P=0/013(1رشدیافتة1بیماران1با1خودکارآمدی1هم1بستگی1مثبت1و1معنی1داري1وجود1دارد

خودکارآمدی1 میزان1 با1 رشدیافته1 دفاعی1 مکانیسم1های1 از1 استفاده1 میان1 حاضر،1 پژوهش1 براساس1 نتیجه گیری:1
بیماران1ایسکمیك1قلبی1رابطة1مثبت1و1معنی1داری1وجود1دارد؛1یعني1با1افزایش1استفاده1از1مکانیسم1های1دفاعی1
کاهش1 و1 رشدیافته1 مکانیسم1های1 تقویت1 و1 آموزش1 بنابراین1 مي1یابد؛1 ارتقا1 آنها1 خودکارآمدی1 میزان1 رشدیافته،1

مکانیسم1های1رشدنیافته1و1روان1آزرده1از1سوي1پرستاران1پیشنهاد1مي1شود.
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سـبك1تفسیر1دفاعی1مورد1نظر1را1نشان1می1دهد.1سبکی1که1
استفادة1 مورد1 غالب1 سبك1 باشد،1 داشته1 را1 نمره1 بیشترین1
هریـك1 پرسش1های1 برای1 کرونباخ1 آلفای1 ضریب1 است.1 فرد1
از1سبك1های1دفـاعی،1رضایت1بخش1توصیف1شـده1اسـت.1در1
دفاعی1 سبك1های1 از1 هریك1 کرونباخ1 آلفـای1 ایرانـی،1 نمونـة1
رشدیافته،1روان1آزرده1و1رشدنیافته1بـه1ترتیب10/721،0/741و1

10/74به11دست1آمده1است ]18[.
پرسشنامة خودکارآمدی بیماران قلبی سولیوان

لیکرت1 گزینه1ای1 15 مقیاس1 با1 گویه1 116 پرسشنامه1 این1
زمینة1 در1 فرد1 خودکارآمدبودن1 و1 اطمینان1 سنجش1 برای1
رعایت1 و1 بیماری1 عالئم1 کنترل1 عمومی،1 مراقبت1های1 رعایت1
دستورات1دارویی1دارد.1هر1گویه1شامل141امتیاز1است1که1به1
به1 و1 امتیاز141 زیاد(1 )گزینة1خیلی1 اطمینان1 میزان1 بیشترین1
کمترین1میزان1اطمینان1)گزینة1اصاًل1اطمینان1ندارم(،1امتیاز1
صفر1داده1می1شود.1امتیاز1خودکارآمدی1قلبی1به1مقیاس1صفر1

1. Sullivan
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نمرات1کسب1شده1در131طبقة1-01 و1 تبدیل1می1شود1 تا11001
133)ضعیف(،1341-166)متوسط(1و1671-11100)خوب(1قرار1

می1گیرند1]5[.
درمورد1 دیگر1 پژوهشگران1 روایی1 به1 مطالعه1 این1 در1
پرسشنامه1ها1اکتفا1شده1است،1اما1برای1پایایی1به1روش1آزمون-1
بازآزمون1و1تعیین1ضریب1آلفای1کرونباخ1در1میان1201نفر1از1
نمونه1ها1عمل1شد1که1برای1پرسشنامة1مکانیسم1دفاعی10/841
رعایت1 به1منظور1 آمد.1 دست1 به1 10/82 خودکارآمدی1 برای1 و1
از1کمیتة1 اخالق1در1پژوهش،1پژوهشگر1ضمن1دریافت1مجوز1
و1 )خوراسگان(1 اصفهان1 واحد1 اسالمی1 آزاد1 دانشگاه1 اخالق1
بیماران1 برای1 اهداف1پژوهش1 معرفی1خود،1همچنین1تشریح1
یادآوری1کرد1که1ذکر1نام1و1نام1خانوادگی1الزم1نیست1و1شرکت1
در1پژوهش1کاماًل1اختیاری1است1و1تأثیری1بر1روند1درمان1آنها1
براي1شرکت1در1پژوهش1 افراد1 بیان1شد1که1 ندارد.1همچنین1
مختارند1و1هر1زمان1بخواهند1می1توانند1از1پژوهش1خارج1شوند.1
آنها1 میان1 از1 که1 شد1 توزیع1 پرسشنامه1 1170 اساس،1 این1 بر1
و1 شد1 حذف1 مطالعه1 از1 کامل1نبودن1 به1دلیل1 پرسشنامه1 120
با1 پرسشنامه1 1150 روی1 داده1ها1 تحلیل1 و1 تجزیه1 1 درنهایت1
1SPSS1Inc.,1Chicago,(119111نسخةSPSS1استفاده1از1نرم1افزار
Ill.,1USA(،1آمار1توصیفی1)میانگین1و1انحراف1معیار(1و1آمار1
استنباطی1)آزمون1کولموگرف-1اسمیرنوف،1آزمون1های1آماری1
پیرسون(1 هم1بستگی1 و1ضریب1 1one1way1anova مستقل،1 1t

صورت1گرفت.

یافته ها
یا1 بستری1 قلبی1 ایسکمیك1 بیمار1 1150 پژوهش1 این1 در1

11396 سال1 در1 اصفهان1 فیض1 بیمارستان1 به1 مراجعه1کننده1
یافته1ها،1 1 براساس1 شدند.1 انتخاب1 پژوهش1 واحد1 به1عنوان1
153/3درصد1آنها1مرد1و1761درصد1متأهل1بودند.1321درصد1
نیز1تحصیالت1زیر1دیپلم1داشتند.1همچنین1بیشتر1نمونه1های1
قلبی-1 بیماری1 به1 ابتال1 سابقة1 درصد1 146/62 یعنی1 پژوهش1

عروقی1زیر151سال1داشتند.
ارزیابي1 ابتدا1 در1 متغیرها،1 هم1بستگی1 بررسی1 به1منظور1
آزمون1 کمك1 به1 پژوهش1 متغیرهای1 توزیع1 نرمال1بودن1
به1 توجه1 با1 بنابراین1 گرفت؛1 صورت1 اسمیرنوف1 کولموگرف-1
توزیع1داده1ها،1از1ضریب1هم1بستگی1پیرسون1برای1بیان1رابطة1
متغیرها1استفاده1شد.1براساس1یافته1های1پژوهش،1مکانیسم1های1
شوخ1طبعی،1 بدنی1سازی،1 همه1کارتوانی،1 دلیل1تراشی،1 دفاعی1
میان1 در1 عقالنی1سازی،1 و1 کاذب1 دیردوستی1 پیشاپیش1نگری،1
به1 توجه1 با1 همچنین1 است.1 استفاده11شده1 بیشتر1 بیماران1
درصد(1 14( نفر1 16 آزمودنی1ها،1 خودکارآمدی1 نمرات1 میانگین1
نفر1 1110 ضعیف،1 خودکارآمدی1 پژوهش،1 مورد1 واحدهای1 از1
122/74( نفر1 134 و1 متوسط1 خودکارآمدی1 درصد(1 173/26(
گفت1 باید1 درمجموع1 داشتند.1 خوبي1 خودکارآمدی1 درصد(1
مردان1 میانگین1خودکارآمدی1 بین1 معني1داری1 آماری1 تفاوت1
و1زنان1وجود1ندارد.1یافته1ها1میزان1مکانیسم1های1دفاعی1را1با1
میانگین128/451±1193/071و1خودکارآمدی1آنها1را1با1میانگین1
متوسط1 سطح1 در1 خودکارآمدی1 بیانگر1 که1 139/46 1± 18/07
هم1بستگی1 ضریب1 1.)2 و1 11 )جدول1 مي1دهد1 نشان1 است،1
دفاعی1رشدیافتة1 میان1مکانیسم1های1 نشان1مي1دهد1 پیرسون1
بیماران1با1خودکارآمدی،1هم1بستگی1مثبت1و1معنی1داري1وجود1

داردr=0/201،P=0/013(1(1)جدول3(.

جدول شمارۀ 1. شاخص های آماری متغیر مکانیسم های دفاعی بیماران ایسکمیک

مکانیسم دفاعیسبک های دفاعی
کلزنمرد

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

رشدنیافته

112/71±120/94

11/614/3711/773/4311/683/95دلیل1تراشی

8/573/818/753/838/663/81فرافکنی

9/654/48/673/859/194/17انکار

10/484/2810/184/3310/344/29همه1کارتوانی

9/874/089/783/459/833/79ناارزنده1سازی

9/674/759/444/179/564/47گذرا1به1عمل

10/984/3410/94/4510/944/38بدنی1سازی

8/815/198/774/88/794/99خیال1پردازی1اوتیستیك

8/84/358/123/968/484/18الیه1سازی

8/963/589/823/799/363/7پرخاشگری1منفعالنه

7/34/278/254/147/744/23جابه1جایی

8/423/817/673/578/073/7مجزاسازی
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جدول شمارۀ 2. شاخص های آماری متغیر خودکارآمدی بیماران ایسکمیک

جدول شمارۀ 3. هم بستگی  مکانیسم های دفاعی و خودکارآمدی بیماران ایسکمیک

رشد1یافته

40/121±19/65

8/564/219/24/078/864/14فرونشانی

9/384/299/614/199/494/23واالیش

10/534/239/644/1210/124/19شوخ1طبعی

12/713/7612/13/612/423/71پیشاپیش1نگری

روان1آزرده

40/251±19/77

11/214/0510/744/1610/994/09دیگردوستی1کاذب

8/234/299/684/598/914/48تشکل1واکنشی

10/834/719/984/4610/444/6عقالنی1سازی

10/084/509/74/269/904/38ابطال

مکانیسم دفاعیسبک های دفاعی
کلزنمرد

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

کلزنمردگروه

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادخودکارآمدی

33/7534/2864ضعیف1)21-0(

56705477/1111073/26متوسط1)43-22(

2126/251318/563422/74خوب1)64-44(

8010070100150100کل1در1گروه

میانگین1کل
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

39/887/1638/989/0339/468/07

متغیرها

خودکارآمدی

کلزنمرد

RP-valueRP-valueRP-value

0/230/040/170/170/200/013مکانیسم1دفاعی1رشدیافته

0/0520/52-0/110/35-0/0120/91مکانیسم1دفاعی1رشدنیافته

0/0250/76-0/0060/96-0/0470/68-مکانیسم1دفاعی1روان1آزرده

سطح1معنی1داری1کمتر1از0/051
1rبه1معنای1ضریب1هم1بستگی1پیرسون1است.
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بحث
در1پژوهش1حاضر،1رابطة1مکانیسم1های1دفاعی1و1خودکارآمدی1
بیماران1ایسکمیك1بیمارستان1فیض1اصفهان1در1سال113961
تمام1 میان1 در1 مي1دهد1 نشان1 مطالعه1 این1 نتایج1 شد.1 بررسي1
همه1کارتوانی،1 دلیل1تراشی،1 دفاعی1 مکانیسم1های1 بیماران،1
بدنی1سازی،1شوخ1طبعی،1پیشاپیش1نگری،1دیردوستی1کاذب1و1
حاضر،1 مطالعة1 در1 است.1 شده1 استفاده1 بیشتر1 عقالنی1سازی1
رشدنیافته1 دفاعی1 سبك1 به1کاررفته1 دفاعی1 سبك1 بیشترین1
رشدیافته1 و1 روان1آزرده1 مکانیسم1 به1ترتیب1 آن1 از1 پس1 و1 بود1
همکاران1 و1 1Basharat مطالعة1 براساس1 داشتند.1 قرار1
)2012(1مکانیسم1های1رشدنیافته،1دفاع11بیشتر1افراد1مبتال1به1
مبتال1 افراد1 بیشتر1 دفاع11 روان1آزرده،1 مکانیسم1های1 افسردگی؛1
دفاع11 رشدیافته،1 مکانیسم1های1 و1 اضطرابی1 اختالل1های1 به1
و1 بیماران1 دفاعی1 مقایسة1سبك1های1 بود.1 عادی1 افراد1 بیشتر1
و1 روان1آزرده1 ناکارآمد1 تأثیرگذاری1دفاع11 احتمال1 افراد1عادی،1
رشدنیافته1را1بر1شکل1گیری1یا1تداوم1افسردگی1و1اختالل1های1
اضطرابی1تأیید1می1کند ]12[.1نوع1مطالعه،1بیماران1بررسی1شده،1
دو1 تفاوت1های1 مهم1ترین1 از1 پژوهش1 جامعة1 و1 مکان1 و1 زمان1
همکاران،1 و1 1Khodamoradi مطالعة1 براساس1 است.1 مطالعه1
در1 روان1آزرده1 و1 رشدنیافته1 دفاعی1 مکانیسم1های1 میانگین1
از1 بیشتر1 معني1داری1 به1طور1 سینه1 سرطان1 به1 مبتال1 گروه1
مکانیسم1های1 میانگین1 مقابل1 در1 و1 است1 بالینی1 غیر1 جامعة1
مبتال1 افراد1 از1 بیشتر1 غیربالینی1 جامعة1 در1 رشدیافته1 دفاعی1
به1سـرطان1سـینه1است1]19[.1مکانیسم1و1نوع1بیماری1در1دو1
گروه1کاماًل1متفاوت1است.1در1مطالعة1حاضر1انواع1مکانیسم1های1
درحالی1که1 است؛1 شده1 تعیین1 آنها1 رابطه1سنجی1 و1 دفاعی1
جامعه1 دیگر،1 سوي1 از1 است.1 مقایسه1ای1 بررسی1شده1 مطالعة1
با1 بیماران1سرطانی1 و1 است1 متفاوت1 کاماًل1 پژوهش1 و1محیط1
بیماران1قلبی1تفاوت1دارند.1در1مطالعه1Kachuei1و1همکاران1
میزان1استفاده1از1مکانیسم1های1رشدیافته1و1روان1آزرده1در1افراد1
سالم1و1افسرده1بیشتر1از1مکانیسم1های1رشدنیافته1است ]20[.1
مکانیسم1 از1 استفاده1 همکاران1 و1 1Soltani پژوهش1 براساس1
دفاعی1رشدیافته1میان1افراد1تحت1درمان1با1همودیالیز1و1افراد1
عادی1تفاوت1معنی1داری1وجود1ندارد،1اما1استفاده1از1سبك1های1
رایج1تر1 با1همودیالیز1 درمان1 افراد1تحت1 در1 روان1آزرده1 دفاعی1
دیالیزی1 بیماران1 مطالعة1 با1 و1همکاران1 1Nowak است ]21[.1
اعالم1کردند1که1آنها1بیشتر1از1مکانیسم1دفاعی1انکار1استفاده1
می1کنند1]22[.1نتیجة1مطالعة1Stepanchuk1و1همکاران1دربارة1
آنها1 که1 مي1دهد1 نشان1 روسیه1 در1 لوسمی1 به1 مبتال1 بیماران1
و1 اجتناب1 انکار،1 مکانیسم1های1 از1 ترکیبی1 به1صورت1 بیشتر1
مکانیسم،1آثار،1عوارض1و1 فرار1استفاده1می1کنند1]23[.1طبعا1ً
زندگی1کردن1با1بیماری1های1کلیوی1و1تحت1دیالیز،1همچنین1
لوسمی،1با1بیماری1های1ایسکمیك1قلبی1بسیار1متفاوت1است1
در1 انکار1 مکانیسم1 اما1 دانست،1 یکسان1 را1 شرایط1 نمی1توان1 و1

بیماران1مطالعة1حاضر1زیاد1کاربرد1زیادي1ندارد.
واحدهای1 خودکارآمدی1 میزان1 معیار1 انحراف1 و1 میانگین1
قرار1 متوسط1 در1سطح1 و1 است1 پژوهش139/46±8/071 مورد1
انجام1شده1 متفاوتی1 بیماران1 دربارة1 متعددی1 مطالعات1 دارد.1

است1که1برخی11از1آنها1با1مطالعة1حاضر1مطابقت1دارند1و1برخی1
دیگر1ناهم1سو1هستند.1نتایج1مطالعات1Sahrakhil1و1همکاران1
بیماران1 خودکارآمدی1 معیار1 انحراف1 و1 میانگین1 داد1 نشان1
قرار1 متوسط1 سطح1 در1 یعنی1 است؛1 138/15±13/26 قلبی1
دارد1که1کاماًل1هم1سو1و1هم1سطح1با1مطالعة1حاضر1است1]24[.1
حاضر،1 مطالعة1 مانند1 همکاران1 و1 1Hoseinzadeh مطالعة1 در1
رفتار1 خودکارآمدی1 و1 عمومی1 خودکارآمدی1 بیماران،1 بیشتر1
تغذیه1ای1مطلوب1داشتند،1اما1برخالف1مطالعة1حاضر1درمورد1
خودکارآمدی1جسمانی1فقط1281درصد1بیماران1در1حد1مطلوب1
بودند1]25[.1مطالعة1Jalilian1و1همکاران1نیز1در1این1مورد1با1
بیشتر1 نیز1 مطالعه1 آن1 در1 که1 دارد1 هم1سویي1 حاضر1 مطالعة1
و1 بیماری1 برابر1 در1 متوسطی1 عمومی1 خودکارآمدی1 بیماران،1
مشکالت1ناشی1از1آن1داشتند1]26[.1برخالف1مطالعات1فوق،1
بیماران1 خودکارآمدی1 همکاران،1 و1 1Ranjbaran پژوهش1 در1
برای1انواع1رفتارهای1افزایش1دهنده1کیفیت1خواب1پـایین1بـود1
]27[.1در1این1باره،1پژوهش1Walker1و1همکاران1نشان1مي1دهد1
خودکارآمدی1عمومی1بیشتر1بیماران1تحت1مطالعه1وی1مطلوب1
بوده1است ]28[.1از1دیدگاه1پژوهشگر،1عوامل1گوناگوني1مانند1
گرفته1 صورت1 آن1 در1 مطالعه1 که1 متفاوتی1 محیط1 و1 جامعه1
دارد،1 متفاوت1 پیامدهای1 که1 بیماری1 نوع1 و1 مکانیسم1 است،1
ابزار1مورد1استفاده1و1حتی1حجم1نمونه1می1تواند1توجیه1کنندة1
تفاوت1ها1باشد،1اما1پایین1بودن1میزان1خودکارآمدی1بیماران1در1
بیشتر1مطالعات،1نشان1دهندة1توجه1ناکافی1به1این1مقولة1مهم1
به1ویژه1از1سوي1پرستاران1است.1بدین1منظور1این1امر1نیازمند1
در1مطالعة1 است.1 آن1 ارتقای1 راه1های1 تعیین1 و1 بیشتر1 بررسی1
مکانیسم1 خودکارآمدی،1 میان1 معنی1داری1 ارتباط1 حاضر،1
دفاعی1رشدنیافته1و1مکانیسم1دفاعی1روان1آزرده1مشاهده1نشد،1
اما1درمورد1خودکارآمدی1و1مکانیسم1دفاعی1رشدیافته،1رابطة1
افزایش1مکانیسم1 با1 تأیید1شد؛1به1گونه1ای1که1 میان1دو1متغیر1

دفاعی1رشدیافته،1خودکارآمدی1بیمار1افزایش1می1یابد.
عوامل1 که1 دریافتند1 خود1 پژوهش1 در1 همکاران1 و1 1Kang
پیش1بینی1 در1 دانش1شناختی1 از1 بیشتر1 روان1شناختی1
را1 یافته1 این1 حتی1 و1 است1 مؤثر1 بیماران1 این1 خودکارآمدی1
که1 کردند1 مطرح1 پرستاری1 مداخالت1 در1 تئوری1 یك1 اساس1
این1امر1می1تواند1در1ارتقای1خودکارآمدی1بیماران1مؤثر1باشد1
افزایش1خلق،1 با1 1Babaei و1 1Shafiei براساس1مطالعة1 1.]29[
کرونر1 عروق1 پیوند1 جراحی1 تحت1 بیماران1 در1 خودکارآمدی1
افزایش1می1یابد1]10[.1درمان1های1روان1شناختی1و1مکانیسم1های1
افزایش1 را1 بیماران1 خودکارآمدی1 می1تواند1 رشدیافته1 دفاعی1
دهد1]11[.1شوخ1طبعی1باال1مکانیسمي1دفاعی1است1که1به1فـرد1
کمـك1می1کند1اشتیاق1بیشتری1بـرای1فعالیت1های1اجتماعی1
داشته1باشد.1همچنین1سبب1شکل1گیری1تعـامالت1اجتماعی1و1

تقویت1آن1در1طول1زمـان1می1شود ]12[.
باید1توجه1داشت1که1مطالعات1زیادی1درمورد1مکانیسم1های1
دفاعی1و1خودکارآمدی1بیماران1ایسکمیك1قلبی1صورت1نگرفته1
که1 پژوهشی1 نیز1 پژوهشگران1 جست1وجوی1 براساس1 است.1
دقیقا1ًارتباط1میان1متغیرهای1مذکور1را1بررسی1کند1یافت1نشد؛1
این1 به1 بیشتر1 توجه1 اساس1 می1تواند1 حاضر1 پژوهش1 بنابراین1
مقوله1و1مطالعات1بیشتر1باشد.1خودکارآمدی1پدیده1اي1مثبت1
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استقالل،1 احساس1 زندگی،1 کیفیت1 ارتقای1 در1 ثابت1شده1 و1
بیماری1است1که1 از1درمان1و1کاهش1عوارض1 افزایش1تبعیت1
توجه1به1این1مقوله1و1حفظ1و1ارتقای1آن1در1پرستاری1بسیار1
مهم1است ]10، 8[1که1این1امر1تنها1با1شناسایی1عوامل1مؤثر1بر1
آن1و1عوامل1پیش1بینی1کنندة1آن1به1دست1مي1آید؛1از1این1رو1این1

امر1باید1در1پرستاری1به1صورت1ویژه1مدنظر1قرار1بگیرد.

نتیجه گیری
دفاعی1 مکانیسم1های1 از1 استفاده1 حاضر،1 پژوهش1 براساس1
قلبی1 ایسکمیك1 بیماران1 خودکارآمدی1 میزان1 با1 رشدیافته1
استفاده1 افزایش1 با1 یعني1 دارد؛1 مثبتي1 و1 معنی1دار1 رابطة1
خودکارآمدی1 میزان1 رشدیافته،1 دفاعی1 مکانیسم1های1 از1
تقویت1 با1 مي1دهد1 نشان1 نتایج1 تحلیل1 مي1یابد.1 ارتقا1 آنان1
مباحث1 درمورد1 آنان1 به1 آموزش1 و1 قلبی1 ایسکمیك1 بیماران1
روان1شناختی1و1مکانیسم1های1دفاعی،1همچنین1توجه1و1تقویت1
آنان1 به1 کمك1 براي1 مهم1 گامي1 می1توان1 آنان1 خودکارآمدی1
برداشت.1پرستاران1یعني1نیروهای1درمانی1که1بیشترین1زمان1
عهده1دار1 ترخیص1 از1 پس1 و1 دارند1 حضور1 بیمار1 بالین1 بر1 را1

و1 مثبت1 نکات1 به1 باید1 هستند،1 آنان1 به1 مشاوره1 و1 آموزش1
توجه1 آنها1 خودکارآمدی1 میزان1 همچنین1 بیمار،1 توانایی1های1
کنند1و1بیماران1را1در1دست1یابی1به1زندگی1باکیفیت1تر1و1کنترل1

و1بهبودی1زودتر1یاری1نمایند.

سپاسگزاری
پرستاری1 کارشناسی11ارشد1 پایان1نامة1 از1 بخشی1 مطالعه1 این1
با1کد1اخالق1238104018610011در1دانشگاه1آزاد1اسالمی1
فیض1 بیمارستان1 در1 که1 است1 )خوراسگان(1 اصفهان1 واحد1
تکمیلی1 تحصیالت1 بخش1 از1 این1رو1 از1 شد؛1 انجام1 اصفهان1
محترم1 مدیریت1 و1 ریاست1 صمیمانة1 همکاری1 و1 دانشگاه1
و1 ویژه1 بخش1های1 سرپرستار1 و1 رئیس1 به1ویژه1 بیمارستان،1
بیماران1ایسکمیك1قلبی1که1بدون1همکاری1آنها1این1پژوهش1

ممکن1نبود1نهایت1سپاسگزاری1را1ابراز1مي1داریم.
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