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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت زندگی با خودکارآمدی و امید در جانباازا  بتایری در  هدف:

آوری این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از جهات جما باشد. بیمارسیا  شهید چمرا  شهر تهرا  می

 باشد.ها نیز توصیفی میداده

گیری در دسیرس از جانباازا  بتایری نمونه صورتبهباشد که نفر جانباز می 400نمونه این مطالعه  روش: 

 انیخاب شدند. 96-97در بیمارسیا  در سال 

ی سازما  بهداشت جهانی، بارای سؤال 26ابزار مورد اسیفاده برای سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه  ابزار: 

 12ی شاوارتز و جروسا و و بارای سانجش امیاد از پرسشانامه سؤال 10سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه 

 19Spss افازارنرمها با اسیفاده از آمارهای توصیفی و اساینبایی در سپس دادهی اسنایدر اسیفاده شد. سؤال

 قرار گرفت. لیتح مورد تجزیه و 

قاوی  نتابیاًها نشا  داد بین کیفیت زندگی با خودکارآمدی و امید ارتباط آماری معکاوس و یافیه: هایافته

( و همچنااین بیااانرر ارتباااط آماااری R=-0.749  ،P<0.001و  R=-0.783 ،P<0.001 وجااود دارد  

 (.R=0.808 ،P<0.001متیقیو و قوی بین خودکارآمدی و امید بود  

داد که بین کیفیت زندگی و خودکارآمدی و امیاد ارتبااط وجاود نیایج پژوهش نشا  گیری: بحث و نتیجه

 .p<0.05)دار بود دارد که این ارتباط از نظر آماری معنی
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Abstract 

Objectives: The purpose of this study is to investigate the relationship between 

quality of life and self-efficacy and hope in disabled combatants hospitalized in 

Shahid Chamran Hospital in Tehran. This research is descriptive in terms of the type 

of applied target and form data collecting case.  

 

Method: The sample of this study is 400 disabled combatants. They were selected by 

available sampling from disabled combatants hospitalized in 2017-18.  

Tool: The instrument used to measure the quality of life, is the World Health 

Organization's 26 questions questionnaire, to measure self-efficacy the Schwartz and 

Gruzlem questionnaire of 10 questions was used, and the questionnaire of Snyder was 

used to measure hope. Data were then analyzed using descriptive and inferential 

statistics in Spss19 software. 

 

Results: Findings showed that there are a reverse and relatively strong correlation 

between quality of life and self-efficacy and hope (R = -0.783, P <0.001, R = -0.749, 

P <0.001) and also showed a direct and strong statistical correlation between Self-

efficacy and hope (R = 0.808, P <0.001). 

 

Conclusion: The results of the study showed that there is a relationship between 

quality of life, self-efficacy and hope, which was statistically significant (p <0.05). 
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