بسمه تعالی
مجله پژوهش در دین و سالمت (فصل نامه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کلید واژههای مجله  :آموزش علوم پزشکی اجل اختالل خواب ،اضطراب ارزش افسردگی توسعهی آموزش دانشجویان

هنجار زیارت سبک مقابله سرمایهی اجتماعی سالمت روان سالمت معنوی

درونگرایی /برونگرایی دین اسالم رفتار

طول عمر عامل معنوی قرآن مراکز بهداشتی معنا در زندگی نگرش مذهبی

دوره  ,4شماره  :)7931( 4پاییز

سرمقاله
روح معنوی انسان
مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی رواندرمانی معنوی  -مذهبی بر افسردگی ،ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و رضایت از زندگی
در مبتالیان به اچ.آی.وی مثبت
نقش نگرشهای مذهبی و سرسختی روانشناختی به عنوان پیشبینهای استرس دوران دانشجویی
مقایسهی سالمت معنوی ،سرسختی خانواده و رضایتمندی از خانواده در افراد معتاد و ییرمعتاد
بررسی اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار مبتنی بر آموزههای دینی در افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش تعارضهای
زناشویی زوجین
پیشبینی وسواس و فوبیا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران :نقش مفهوم خدا
نقش واسطهیی معنویت در سالمت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر
تأثیر بهزیستی معنوی بر آشفتگیهای روانشناختی بیماران دارای آسیب نخاعی :نقش میانجیگری احساس تنهایی و
ناامیدی
نقش میانجیگری جهتگیری هدفی در رابطهی معنویت و خودکارآمدی با امیدواری دانشجویان :آزمون یک مدل
ساختاری
مقاله مروری
جنون در آموزههای طبی اسالم

دوره  ,4شماره )7931( 9

سرمقاله

سالمت معنوی از منظر دانشمندان مغرب زمین و اسالم
مقاله پژوهشی
ارتباط کیفیت و بهداشت خواب با سبک زندگی اسالمی و جهتگیری مذهبی خودگزارششده در دانشآموزان
مقطع متوسطهی دوم شهر سرپلذهاب در سال 7931
رابطهی بین کارایی خانواده و خودکنترلی با جهتگیری مذهبی در مادران دارای کودک مبتال به اوتیسم شهر تهران
ارتباط ابعاد سالمت روان و سالمت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 7931
مراقبت مذهبی روحانی بر بالین بیماران و تأثیر آن بر افسردگی و اضطراب بیمارستانی
ساخت و اعتباریابی مقیاس اسالمی سنجش خداگونگی در انسان
اثربخشی آموزش مفاهیم اخالق در خانواده به شیوهی قصّهگویی مبتنی بر مفاهیم اسالمی بر سبکهای مقابلهیی و
سالمت روانی نوجوانان دختر
رابطهی باورهای دینی و سبکهای مقابلهیی با هوش هیجانی در دانشآموزان مقطع متوسطهی دوم شهر شوش
در سال 7931
نقش ابعاد جهتگیری مذهبی در پیشبینی بخشودگی بینفردی در دانشآموزان پسر مقطع متوسطهی دوم شهر
تبری
مقاله مروری
تصمیمگیری مدیران حوزهی سالمت با رویکرد اسالمی ،مبانی نظری نگرش و رویکرد اسالم در فرایند
تصمیمگیری

تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسهی آن با طب اخالطی

دوره  ,4شماره )7931( 2
سرمقاله
سالمندی و آیندهی فراروی
مقاله پژوهشی
ارتباط بین سالمت معنوی و احساس تنهایی در سالمندان شهر کرج طی سال 5931

اثربخشی درمان گروهی  -ترکیبی دعا و روانشناسی مثبتگرا بر معناجویی و اضطراب مرگ در سالمندان زن معلول
جسمی  -حرکتی
بررسی اثربخشی معنویتدرمانی گروهی بر شادکامی و سرسختی روانشناختی زنان سالمند
پیشبینی بهزیستی روانشناختی بر اساس نگرش به دین و اضطراب مرگ در مردان سالمند مرکز نگهداری نیمهوقت
شهر کرمانشاه
پیشبینی احساس تنهایی در مردان سالمند شهر کرمانشاه بر اساس شفقت به خود ،معنویت و سبک زندگی اسالمی
رابطهی فعالیت بدنی منظم با هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی در سالمندان شهر تهران
ارزیابی مؤلفههای ساختاری مساجد از منظر تناسب با ویژگیهای سالمندان

مقاله مروری
کیفیت زندگی سالمندان :مطالعهی فراترکیب
سالمندشناسی اسالمی ،ضرورت بومیسازی دانش سالمندی در ایران با مروری بر آیات و احادیث

دوره  4شماره  7سال 7931
سرمقاله
مدیران حوزهی سالمت؛ تصمیمگیری اسالمی
مقاالت پژوهشی
نقش میانجی خودکارآمدی و تابآوری در رابطهی هوش معنوی و اضطراب امتحان دانشآموزان دبیرستانی شهر قم

رابطهی ماه مبارک رمضان با میزان بروز تصادفات و دیگر آسیبها و مقایسهی آن در زنان و مردان پذیرششده در
اورژانس بیمارستانهای شهر کرمانشاه در سال – 7931
بررسی رابطهی هوش معنوی با احساس گناه جنسی در دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات شهرستان ایالم در سال
تحصیلی 3 - 37
میزان بهرهگیری از قرآن و نهجالبالیه در مقالههای انگلیسی زبان دانشگاههای علوم پزشکی ایران طی سال 2174
میالدی
تبیین مفهوم نظام سالمت از دیدگاه مقام معظم رهبری :پژوهشی کیفی بر مبنای تحلیل محتوا

رابطهی بین جهتگیری مذهبی با مؤلفههای هوش هیجانی در دانشجویان دانشکدهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
مقاالت مروری
برشماری راهبردهای جسمانی  -رفتاری بهمنظور مدیریت میل و رفتار جنسی در پسران نوجوان بر اساس منابع اسالمی
(قرآن و روایات) و مطالعات تجربی
مالک انسان سالم از نگاه متون دینی

دوره  9شماره  4پاییز 7931
سرمقاله
درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در حوزهی سالمت
مقاالت پژوهشی
رابطهی خودکنترلی و جهتگیری مذهبی با نگرش به روابط قبل از ازدواج در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رباط¬کریم
پیشبینی افسردگی بر اساس صبر و مؤلفههای آن در دانشجویان دانشگاه شیراز در سال – 93
نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روانشناختی و دشواری نظمجوییهیجان دانشجویان دانشگاه تهران
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابلهیی مبتنی بر تعالیم اسالمی بر شاخصهای درد مزمن و کیفیت زندگی زنان
مبتال به فیبرومیالژیا
رابطهی جهتگیری مذهبی و سالمت معنوی با تابآوری در دانشآموزان مقطع دوم متوسطهی شهر کرمان سال
تحصیلی – 34
ارتباط بین معنویت و عوامل جمعیتشناختی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحلیل نقش دین و نهادهای دینی در سیاستگذاری ایدز در ایران
مقاالت مروری
چشماندازی بر مساجد ارتقادهندهی سالمت :مطالعهیی مروری
راهکارهای درمان پرخاشگری از دیدگاه قرآن و روایات

دوره  9شماره  9تابستان 7931
سرمقاله
انسان و فرشتهخویی
مقاالت پژوهشی
بررسی اثربخشی آموزش سالمت معنوی بر امیدواری و راهبردهای مقابلهیی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
)(.ام.اس
مقایسهی طرحواره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش¬های مذهبی ،در زنان مبتال به اختالل
وسواسی  -اجباری و زنان سالم شهر همدان
تبیین رفتارهای مذهبی مادران دارای کودک بستری :مطالعهی کیفی
بررسی رابطهی عزت نفس و معنویتگرایی با احساس یربت در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال
7931
مقایسهی مؤلفههای بهزیستی معنوی با شادکامی و سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزههای
علمیهی شهر کرمان
بررسی وضعیت نگرش دینی و رفتار باروری در زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
بررسی ارتباط بین سالمت معنوی و ابعاد سالمت عمومی در بیماران مبتال به سرطان پستان

مقاالت مروری
بررسی خواص تغذیهیی و درمانی زیتون در قرآن ،احادیث ،طب سنتی و طب مدرن
شگفتیهای فیزیولوژی انسانی از دیدگاه توحید مفضّل

دوره  9شماره  2بهار 7931
سرمقاله
لزوم بازنگری در مفهوم سالمت و ابعاد آن از منظر دین اسالم

مقاالت پژوهشی
بررسی وضعیت سالمت معنوی دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال
بررسی رابطهی بهزیستی روانشناختی با جهتگیری مذهبی و بخشش در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
بررسی اثر بلوغ عاطفی و خودگسستگی در نگرش دینی دختران مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان های شهر تهران
مقایسهی شاخصهای سالمت عمومی زنان حافظ قرآن و زنان ییرحافظ شهر کرمانشاه
مقایسهی روانرنجوری /روانپریشی ،درونگرایی /برونگرایی و سبکهای مقابلهیی در دانشآموزان خانوادههای با
نگرش دینی و ییردینی
بررسی مؤلفههای نگرش مذهبی و ارتباط آن با سرمایهی اجتماعی در مراجعهکنندگان به مراکز بهداشتی درمانی
شهرستان کوچصفهان
بررسی رابطهی بین زیارت خانهی خدا با سالمت روان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

مقاالت مروری
تبیین و شفافسازی مفهوم ارزش در آموزش علوم پزشکی
در جستجوی عوامل معنوی طول عمر انسان در قرآن

نامه به سردبیر
نقش آیینهای عاشورایی و برهههای پساعاشورایی در ارتقای سالمت معنوی ،از مجرای رفتارسازی هنجار مبتنی بر
آموزههای دینی :پیشنهاد یک الگوی عملی
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سرمقاله
جایگاه درمان و درمانگر
مقاالت پژوهشی
رابطه ی بین سالمت معنوی پرستاران با رفتارهای مراقبتی آنان
سبک های پردازش هویت و اعتیاد به تلفن همراه :نقش واسطه ی مقابله ی مذهبی

تولیدهای علمی علوم پزشکی از نظر بهره گیری از نهج البالیه
مقایسه ی هوش معنوی و خودپنداره ،در دانش آموزان دختر نابینا و بینای دوره ی متوسطه ی دوم شهر تهران
مقایسه ی سازگاری اجتماعی ،خود نظم دهی و باورهای دینیِ زنان معتاد و عادی شهر ارومیه
اثربخشی گروه درمانی معنوی بر بهبود کیفیت زندگی و سالمت روان در زنان مبتال به سرطان پستان
ارتباط جهت گیری مذهبی با قصد فرزندآوری و تعداد فرزندان موجود و مطلوب ،از نظر زنان شایل در مرکزهای
منتخب شهر تهران

مقاالت مروری
ساختار مفهومی سالمت معنوی در منابع اسالمی (قرآن و نهج-البالیه)
بررسی تأثیر الکل در عملکرد بدن انسان با نگاهی به آیه های قرآن کریم ،احادیث و طب سنتی

دوره  2شماره  4پاییز 31

سرمقاله
نهجالبالیه؛ پیامآور سالمت
مقاالت پژوهشی
رابطهی دلبستگی به خدا با تابآوری و سالمت روان والدین کودکانِ با نیازهای ویژه
وضعیت سالمت معنوی دانشجویان دانشگاههای شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی
مدلسازی گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تربیت دینی ،بر اساس نظریهی آیزن و فیش باین
بررسی همبستگی بین معنویت و بهزیستی روانشناختی؛ و استرس مختص دوران بارداری
بررسی عوامل مؤثر در تصمیمگیری زنان برای سقط عمدی جنین و نگرش اعتقادی و شرعی آنان در اینباره
مقاالت مروری
سالمت معنوی در بستر عوامل اجتماعی معنویتافزا از نگاه نهجالبالیه
جستجوی مفهوم سالمت معنوی و شاخصهای انسان سالم در ادیان مختلف
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سرمقاله
سالمندی و سالمت روان
مقاالت پژوهشی
مقایسهی ابعاد سبک زندگی و رشد معنویت در دانشجویان مخاطب برنامههای ماهواره¬یی و تلویزیونیِ دانشگاه¬های
کوهدشت در سال 7934
عوامل تسهیل کننده و بازدارندهی رعایت حجاب کامل توسط دانشجویان :یک مطالعه کیفی
مقایسهی سالمت معنوی ،با باورهای ییرمنطقی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری دانشگاه کاشان
بررسی تأثیر باورهای فراشناختی و نگرش مذهبی ،برگرایش به مصرف سیگار در نوجوانان
پیشبینی ابعاد سالمت معنوی در پرستاران شایل در بخش های ویژه بیمارستانهای شهر ایالم در سال  :34نقش
متغیرهای جمعیت شناختی

مقاالت مروری
بررسی بُعد اجتماعی سالمت در کلمات حکمتآمیز امام علی (ع)
بررسی برخی از اثرات حسادت ورزی بر سالمت روان از دیدگاه اسالم و روانشناسی :مطالعهی توصیفی-کتابخانه¬یی

دوره  2شماره  2بهار 31

سرمقاله
سالمت معنوی و حیات طیّبه
مقاالت پژوهشی
بررسی ارتباط زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی و رضایت از زندگی

دین ،معنویت و مقابله با سرطان پستان :یک مطالعهی پدیدارشناسی
ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی ،سالمت روان¬شناختی و تابآوری ،در کارمندان زندان
تأثیر شیوههای فرزندپروریِ ادراک شده بر نگرشِ مذهبی و هوش هیجانی دانشآموزان دختر
تعیین رابطهی عمل به باورهای دینی و سالمت روان ،در دانشجویان مهندسی دانشگاه بناب

مقاالت مروری
مفهوم سالمت و بیماری ،بر اساس مفهوم یایت حیات در آموزههای دینی ،مبنایی برای مداخالت حیطه¬ی طبّ
تربیتی
نگاهی به سالمت معنوی در گزارههای نهجالبالیه

دوره  2شماره  7زمستان 34

سرمقاله
سالمت در مکتب توحیدی
مقاالت پژوهشی
مقایسهی هوش معنوی وخودانضباطی پرستاران زن و مرد در بخشهای ویژه و عمومی بیمارستانهای شهر تهران
مقایسهی رابطهی باورهای دینی و بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی باال و پایین
ارزیابی وضعیت استفاده از قرآن و احادیث در آموزش تئوری دروس علوم پزشکی
بررسی رابطهی هوش معنوی با صبر و استرس ادراک شده در دانشجویان
پیشبینی انسجام و کارکردهای خانوادگی در زوجها ،براساس عمل به باورهای دین

مقاالت مروری
جستاری در قرآن با موضوع تعیین جنسیت جنین و اخالق با رویکرد رفع تعارض علوم تجربی و دین
عاملهای مادی طول عمر انسان از دیدگاه آموزه های اسالمی
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سرمقاله
ارتباط دین و سالمت از دیدگاه ادیان الهی ،منابع پزشکی نیاکان و برخی از آثار ادبی
مقاالت پژوهشی
مقایسهی رضایت زناشویی و هوش اخالقی و رابطهی آن با عدم تعهد اخالقی در مردان
تعیین رابطهی توکل برخدا و سالمت روان ،در دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران
پژوهشی در پایبندی و نحوهی انجام فریضهی نماز در معتادان مراجعهکننده به مرکزهای ترک اعتیاد نجات و آوای مهر
اراک
بررسی ارتباط مؤلفههای هیجانی منفی با رفتارِ خوردن آشفته در دانشجویان :اهمیت تنظیم هیجانی با نگاه دینی
بررسی رابطهی سالمت معنوی و رضایت زناشویی و ویژگیهای جمعیتشناختی(سن ،مدت ازدواج و مدت اشتغال) در
پرستاران بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش()7934

مقاالت مروری
مالحظات اخالقی و اسالمی در باره ی حیوانات تراریخته
بررسی نقش اساتید معارف اسالمی در ارتقای سالمت اخالقی دانشجویان

دوره  7شماره  9تابستان 34

سرمقاله
پاسخگویی به ابعاد چهارگانه سالمت
مقاالت پژوهشی
بررسی اثر مصرف خرما بر شروع زایمان
تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران
اثربخشی روان درمانی معنوی -مذهبی ،بر کاهش استرس ،اضطراب و افسردگی زنان دارای همسر معتاد شهر ایالم
اثرات تعدیل ایمنی روزه داری ماه رمضان بر میزان پالسمایی گرانوالیزین
بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی با سالمت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقاالت مروری
دین ،راهنمای سالمت معنوی
راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قرآن و روایات
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سرمقاله
ضرورت پژوهش در منابع دینی به منظور ارتقای سالمت انسان
مقاالت پژوهشی
پاسخ های مذهبی پرستاران آی سی یو به دیسترس اخالقی :یک مطالعه ی کیفی
بررسی وضعیت سالمت معنوی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

ارزیابی فاکتورهای مالون دی آلدهید 3 ،ایزو پروستاگالندین 8 ، F2αهیدروکسی داکسی گوانوزین و گروههای
پروتئین کربونیل به عنوان شاخصهای استرس اکسیداتیو در افراد روزه دار در شهر تهران
بررسی اثر آموزش هوش معنوی برسالمت روان دانش آموزان پسر دبیرستانی
بررسی رابطه بین باورهای دینی ،خویشتنداری و سالمت معنوی در بین خواهران بسیجی شهرستان شوش

مقاالت مروری
اعجاز مدیریتی قرآن با رویکردی به نظام سالمت
اتانازی و احتضار

