
انفصلنامهعلمیفرهنگیآوایژی

و داشتهخود هقبضدر را آکادمیکو علیممحافلتابو تبکهکنیمبرریسرا موضوعات  تا داریمقصد 
و مسالهشکلبهایراندر پدیدهدو اینحاض  حالدر .یم نمایانندُرخجامعهعمویمصحنه در بیگاهو گاه

 مختلفجنبه هایدر زیادیمشکالتاجتمایع،معضل
 

بوجود انسات  جامعهو انسانزندگ
در ه ها خانوادو افراد کهبرخوردار کمت  مناطقدر اهریمنیکبالدو همانند اعتیاد و طالق.آورده اند
یابتالیمعرض دهو عمیق تر عواقبو نتایجو بودهخطرناک تر دارند،قرار بیشت  جایبه تریگست 
 هزینه هایدولت  و اجتمایعنهادهایبرایزمانطولدر امر همی   و یم گذارد 

 
و دارد و تهداشبر در را گزاف

شمارهدر کهدارد نظر در ژیانآوایفصلنامهتحریریههیاتموضوعاتایناهمیتبنابر .داشتخواهد 
دازدمختلفجوانباز موضوعدو اینبرریسبه،1400بهارفصل مطالبهچکیدپیش شمارهایندر .بتر
.استشدهارائهگرایممخاطبانشما خدمتفصل نامهشمارهاولی   



خوشآمدیدآوایژیانبه

:اطالعات تماس

ودهدفمنوبرنامه مندفرهنگیوفکریکارهایبهجدیطوربه
گاهدانشعرصه یبهدشمنکههستوقتیک.بپردازیدعمیق
.دباشیداشتهآشکارحضوربایدشمااینجامی کند؛تهاجم
"
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نیما کویک/مقاله مروری

وضعیت آماری طالق و ازدواج در ایران
اینفوگرافی

نگاهی به وضعیت اعتیاد در ایران
اینفوگرافی
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نفصل نامه فرهنگی اجتماعی آوای ژیا

پیش شماره/سال اول
صفحه7

انکانون فرهنگی دانشجویی روانشناس: صاحب امتیاز
یمبین محمد: مدیر مسئول

کردستانهدیه امین : سردبیر
نیما کویک، احسان زارعی: هیات تحریریه

محمد محمدی: صفحه  آرایی

یجاییهروتماساطالعاتپسباشیم،همراههمبااینهاازبیشترداریمدوست
.کردیممخفیشمارههمینصفحاتالبهالی

میاندرماباراپیشنهاداتونظراتمیشیمخوشحالکردید،پیدایشاگر
.بگذارید

هرگزنشهفراموش
!ماسکاضافهبپوش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

اهللآیت۱۳۶۱سالماهاردیبهشت۳۱روزدرایران،فرهنگیانقالبازپسسالدو
دراقداماینگفت،سخناسالمیآزاددانشگاهنامبهطرحیازرفسنجانیهاشمی
در.بوداهدانشگایناندازیراهمنظوربهجاسبیعبداهللدکترهارایزنینتیجهحقیقت

عالیتف(ره)امامحضرتتومانیمیلیونیکاولیهسرمایهبادانشگاهاین۱۳۶۱سالآذر
.کردآغازراخود
"شکرریزمهندس"مرحوموشدتشکیلمرکزیتهرانواحددانشگاهی،واحداولین

۲۳کهودبشهرستانیواحدنخستینتبریزواحدگرفت،نامواحداینرئیسنخستین
رددانشگاهورودیآزموننخستین.شداندازیراهزارعکریمدکترتوسط۱۳۶۱آبان

.شدبرگزارداوطلبهزار۳۲شرکتبا۱۳۶۱اسفند
الیعشوراینظرزیرایراندرعالیآموزشمؤسساتدیگرهماننداسالمیآزاددانشگاه
بهشگاهداناینفارغالتحصیالنبهاعطاییمدرکنوع.میکندفعالیتفرهنگیانقالب
یتمامبااسالمیآزاددانشگاه.شودمیاعطاتحصیلمحلقیدباومستقلصورت

رتبهودنیادر۲۲۶رتبهباURAPبینالمللیرنکینگپایهبرآندانشگاهیواحدهای
این.دمیشومحسوبایراندردانشگاههامعتبرترینازتهران،دانشگاهازبعدایراندر۲

بهمیاسالآزاددانشگاهومیکندکارعلمیتولیداتمیزاناساسبررتبهبندینظام
.استکردهشرکتآندردانشگاهیسامانهیکصورت
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؛بهنامآنکهجانآفرید

معضالتیبیانجهتدرنوافکاریتاللوباژیانآواینوپاینشریهیبراینوسالی
زمینهردتاثیرگذارراهکارهاییارائههمچنینواستجامعهاکنونِگریبانگیرکه

.استگردیدهآغازموانعومشکالتاینرفعوپیشگیری
یفرهنگوعلمیسطحارتقاءزمینهدرمدتبلندومدتکوتاهاهدافپیشبرد
ارتقاءجامعه،سالمتخصوصدرآگاهیافزایشجملهازدانشگاهیجامعه
نشریهیوکانوناینمسئولیتهایازجزئیروان،بهداشتوسالمتفرهنگ
.بودخواهدژیانآوای
ترممحدبیرتالشثمرهژیانآوایفرهنگیعلمینشریهوروانشناسانکانون
یروانشناسرشتهیدانشجویانهمراهیوبندهمحمدی،مبینآقایجنابکانون

.میباشددانشگاهفرهنگیمعاونتورهبریمعظممقامنهادهمیاریو
الزمسازیهایآگاهیوهدفجامعهدرتاثیرگذاریبانشریهایناستامید

لفمختجهاتازبسیاریدرتغییراتایجادمستلزمکهپیشرفتهاییموجب
ساتیداودانشجویاندانشگاه،برایافتخارومباهاتمایهاست؛اخالقیوفرهنگی
.باشدمحترم
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والعهمطهفتهچندنتیجهتاشدفرصتیباالخرهکهحضورتونبهعرضم
مخوبدوستهدایتوراهنماییباتحریریههیاتبچههایگفتگووبحث
چندهر،ژیانآواینشریهمحترمسردبیربعنوانکردستانامینخانمسرکار
.برسدخوبانشمانظروسمعبهمصورصفحهچندقابلدرکوتاه،

ترعایباوکردهپرهیزافراطیکمالگراییازتاداریمقصدراهابتدایدر
دیشهانوفکرجنسازساختمانیسنگبنایمقبولومعقولاستانداردهای

وهمراهیراهایندر.کنیماحداثسنندجواحداسالمیآزاددانشگاهدررا
شدنپُربارترچههرودلگرمیباعثبیشکخوبماندوستانهمیاری
.بودخواهدخدمتبهآمادهقلمهایذهنیتصاویر

سطرهایدیدنازرابییندهچشمحدازخارجسخنرانیباندارمقصد
وجهایتقابلبسیارمناظرآتیصفحاتدربیشکچونکنم،سیرمتمادی

واهممیخختامحُسنعنوانبه.استشدهگرفتهنظردربینندهایهربرای
دررهبرینهادنمایندهطاهری،آقاحاجالمسلمینواالسالمحجتاز

فرهنگیمحترممعاونتآبادی،میمنتدکترآقایجنابودانشگاه
ند،هستماانگیزهبخشخودراهنماییهایباهموارهکهدانشگاهدانشجویی

.کنمقدردانیوتشکر
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در مباحت  بهمقالهایندر 

برریس:جملهاز طالقخصوص

بیانو اسالمدیدگاهاز طالق

از توصیه هات  و سخناناحادیث،

وار،بزرگامامانهمچنی   و پیامت  

اتتحلیل یانبنبر طالقتاثت 

از کدامهر بر آنآسیبو خانواده

و زوجی   فرزندان،شامل)اعضا

نظر در با (طرفی   خانواده های

"ِهت  ج  "ازتحقیق  گرفی   

رایتیسهمچنی   و (1990)

لهجماز طالقانواعبرریسمیلز،

طالقو (خاموش)عاطق  طالق

از مفهویمبیانادامهدر و رسیم

:جملهاز طالقمختلفسطوح

،طالقاقتصادی،طالق قانوت 

،طالق و اجتمایعطالقتوافق 

.یم پردازیمروات  طالق

درباره یتوضیحات  همچنی   

ر بموثر عواملبرریسو تحلیل

:ازاعمزوجی   جدات  و طالق

از مرد یا زننامحدود توقعات

فرهنگتناسبعدمیکدیگر،

 
 

مرد،و زنروحیاتو خانوادگ

زیاد و جا بهنا دخالت های

ا بتفاهمتفاوت،...واطرافیان

فهویممو توافقبا تفاهمتشابه،

 در تفاهمعدماز 
 

و کمشت  زندگ

ین دادهاختالفاتدالیلمهمت 

.شدخواهد 

 هات  توصیهو راهکارها پایاندر و 

اختالفاتو طالقکاهشبرای

،  زند در اختالفاتحلزناشوت 
 

گ

ک  نهایتدر و مشت 
 

چگونگ

 مدیریت
 

ائهار طالقاز بعد زندگ

.شدخواهد 

رهپیش شما/سال اول/فصل نامه آوای ژیان
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مقاله مروری

!بهآشناترین غری
احسان زارعی

یکارشناسی روانشناس
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ناپذیریاندرمدربارهآگایه رسات  اعتیاد،و روات  اختالالتبی   رابطه ی

 
 

یدر خانوادههمچنی   و تمدنو تکنولوژینقشاعتیاد،با افرسدگ پیشگت 

بهالهمقایندر کهاستبحت  قابلو مهمموضوعاتفرزنداناعتیاد از 

.پرداختخواهیمآن

،و جسیماعتیاد ابعاد طریقهمی   به و قصد و اد افر در اعتیاد شدتروات 

اتآنها،در مرصفدلیل و عصت  مسیستبر محرک ها و مخدرها انواعتاثت 

،(تریاکمانند )مواداینمورد در نادرستباورهایبدن،اندام هایسایر 

یبرایتوصیه هات  آخر در و جهتایندر کیلآمار ارائه رهات  یا و جلوگت 

.استگرفتهقرار بحثو تحلیلمورد اعتیاد از 

از شد،هد خواارائهکهمطالت  درباره یاندیشیدنو مطالعهبا استامید 

ینادرستانتخاب هایبسیاری ات  هایآگایه رسهمچنی   و شود جلوگت 

یشدهانجام یدر تاثت  طالقمانند ناخوشایندیاتفاقاتوقوعاز پیشگت 

.باشدداشتهاعتیاد دامدر شدنگرفتار و 

رهپیش شما/سال اول/فصل نامه آوای ژیان
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مقاله مروری

شروعِ پایان
یکارشناسی روانشناس

نیما  کویک
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معاونت فرهنگی دانشجویی


