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 چکیده

ترین بیماري ناشی از اختالالت متابولیسمی با  دیابت شایع مقدمه:
آموزش  اثربخشیعوارض مخرب است. هدف از این پژوهش، بررسی 

خود شفابخشی )کدهاي شفابخش( بر بهزیستی هیجانی، سرسختی 
این   :روش .روانشناختی و بهبود بیماران مبتال به دیابت نوع دو بود

گواه( سه  آزمایشی  دو گروهی )آزمایشی و نیمه پژوهش یک مطالعه
آماري آن  پیگیري( بوده و جامعه آزمون و آزمون، پس مرحله اي )پیش

 03بود. اصفهان کننده به مرکز بهداشت شامل زنان مبتال به دیابت مراجعه
روج، به عنوان نمونه انتخاب خ هاي ورود و نفر داوطلب مبتنی بر مالک

کنترل قرار گرفتند.  نفره آزمایشی و 51دو گروه صورت تصادفی در  و به
 ماگیارمو هاي بهزیستی هیجانی از کییز و کنندگان پرسشنامه تمام شرکت

( را در سه 5011یامرثی )پرسشنامه سرسختی روانشناختی ک (  و3330)
آزمون و پیگیري تکمیل کردند. همچنین  آزمون، پس عنوان پیش بهمرحله 

گیري و  ک متخصص در سه مرحله اندازهقند خون آنان  توسط پزش
 03 جلسه 51مدت  موزش خودشفابخشی بهثبت شد. سپس مداخله آ

 و گروه کنترل در انتظار مداخله اي بر روي گروه آزمایشی اجرا  دقیقه
تحلیل واریانس  ها از وتحلیل داده منظور تجزیه موزشی قرار گرفت. بهآ

استفاده   31نسخه   SPSS افزار مو با استفاده از نر گیري مکرر اندازه
 ،آموزش خود شفابخشی توانست بهزیستی روانشناختی :ها یافته .شد

کننده در آموزش  بهزیستی هیجانی و سرسختی روانشناختی گروه شرکت
ولی بر  .(p<35/3طور معناداري افزایش دهد ) بهخودشفابخشی را 

 .معناداري دیده نشدبهبود بهزیستی اجتماعی و روند بیماري دیابت تاثیر
ز عنوان یکی ا روش خود شفابخشی را بهتوان  می :گیري نتیجه

نگر جهت افزایش بهزیستی هیجانی  رویکردهاي جدید روانشناسی مثبت
 .سرسختی روانشناختی  بیماران مبتال به دیابت نوع دو به کار برد و
 

آموزش خودشفابخشی، بهزیستی هیجانی، سرسختی  کلیدي:واژگان 
 .نشناختی، دیابت نوع دوروا
 

 

Abstract 
Objective: Diabetes is one of the most common diseases caused 
by metabolic disorders with devastating effects. The present 
study aimed to investigate the effects of self-healing (the healing 
codes) training on emotional well-being, psychological 
hardiness, and recovery in patients with type 2 diabetes. 
Method: The research method was quasi-experimental with a 
pre-test, post-test, and follow-up design and a control group. 
The study population comprised all women with type 2 diabetes 
who referred to the health centers of Isfahan. Thirty patients 
were selected based on inclusion and exclusion criteria and 
randomly divided into experimental (n=15) and control (n=15) 
groups. The research instruments included Keys and Magyar-
Mae Emotional Well-Being Questionnaire (2003) and Kiamarsi 
Psychological Hardiness Questionnaire (1998) which were 
completed by the participants in three stages: pre-test, post-test, 
and follow-up. Patients' blood sugar was measured and recorded 
by a specialist in three stages. The experimental group 
underwent fourteen sessions (60-minute sessions per week) of 
self-healing training and the control group was waiting for 
intervention. The repeated measures ANOVA was used for 
analyzing the data by using SPSS software (version 24). 
Findings: Self-healing training effectively increased emotional 
well-being and psychological hardiness in patients with type 2 
diabetes (p< 0.01). In terms of improving social well-being and 
the disease process, there was no significant difference between 
the experimental and control groups in the pre-test stage. 
Conclusion: Self-healing can be used as a new approach in 
positive psychology to increase the emotional well-being and 
psychological hardiness in patients with type 2 diabetes. 
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