فصلنامهعلمیفرهنگیآوایژیان
قصد داریم تا موضوعات را برریس کنیم که تب و تاب محافل علیم و آکادمیک را در قبضه خود داشته و
گاه و بیگاه در صحنه عمویم جامعه ُرخ یمنمایانند .در حال حاض این دو پدیده در ایران به شکل مساله و
معضل اجتمایع ،مشکالت زیادی در جنبههای مختلف زندگ انسان و جامعه انسات بوجود
آوردهاند.طالق و اعتیاد همانند دو بال یک اهریمن در مناطق کمت برخوردار که افراد و خانوادهها در
معرض ابتالی بیشتی قرار دارند ،خطرناکتر بوده و نتایج و عواقب عمیقتر و گستدهتری به جای
یمگذارد و همی امر در طول زمان برای نهادهای اجتمایع و دولت هزینههای گزاف را در بر داشته و دارد و
خواهد داشت.بنابر اهمیت این موضوعات هیات تحریریه فصلنامه آوای ژیان در نظر دارد که در شماره
فصل بهار  ،1400به برریس این دو موضوع از جوانب مختلف ربتدازد .در این پیششماره چکیده مطالب
اولی شماره فصلنامه خدمت شما مخاطبان گرایم ارائه شده است.

"

بهآوایژیانخوشآمدید
به طور جدی به کارهای فکری و فرهنگی برنامهمند و هدفمند و
عمیق بپردازید .یک وقت هست که دشمن به عرصهی دانشگاه
تهاجم میکند؛ اینجا شما باید حضور آشکار داشته باشید.
مقام معظم رهبری ()1390/05/19

دو سال پس از انقالب فرهنگی ایران ،در روز  ۳۱اردیبهشت ماه سال  ۱۳۶۱آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی از طرحی به نام دانشگاه آزاد اسالمی سخن گفت ،این اقدام در
حقیقت نتیجه رایزنی ها دکتر عبداهلل جاسبی به منظور راه اندازی این دانشگاه بود .در
آذر سال  ۱۳۶۱این دانشگاه با سرمایه اولیه یک میلیون تومانی حضرت امام (ره) فعالیت
خود را آغاز کرد.
اولین واحد دانشگاهی ،واحد تهران مرکزی تشکیل شد و مرحوم "مهندس شکرریز"
نخستین رئیس این واحد نام گرفت ،واحد تبریز نخستین واحد شهرستانی بود که ۲۳
آبان  ۱۳۶۱توسط دکتر کریم زارع راه اندازی شد .نخستین آزمون ورودی دانشگاه در
اسفند  ۱۳۶۱با شرکت  ۳۲هزار داوطلب برگزار شد.
دانشگاه آزاد اسالمی همانند دیگر مؤسسات آموزش عالی در ایران زیر نظر شورای عالی
انقالب فرهنگی فعالیت میکند .نوع مدرک اعطایی به فارغالتحصیالن این دانشگاه به
صورت مستقل و با قید محل تحصیل اعطا می شود .دانشگاه آزاد اسالمی با تمامی
واحدهای دانشگاهی آن بر پایه رنکینگ بینالمللی  URAPبا رتبه  ۲۲۶در دنیا و رتبه
 ۲در ایران بعد از دانشگاه تهران ،از معتبرترین دانشگاهها در ایران محسوب میشود .این
نظام رتبهبندی بر اساس میزان تولیدات علمی کار میکند و دانشگاه آزاد اسالمی به
صورت یک سامانه دانشگاهی در آن شرکت کرده است.

فهرست مطالب
آشناترین غریبه!

فصلنامه فرهنگی اجتماعی آوای ژیان
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مقاله مروری/احسان زارعی

وضعیت آماری طالق و ازدواج در ایران

اینفوگرافی

شروعِ پایان

مقاله مروری/نیما کویک

نگاهی به وضعیت اعتیاد در ایران

اینفوگرافی

اطالعات تماس:

"
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
سال اول/پیششماره
 7صفحه

صاحب امتیاز :کانون فرهنگی دانشجویی روانشناسان
مدیر مسئول :مبین محمدی
سردبیر :هدیه امین کردستان
هیات تحریریه :نیما کویک ،احسان زارعی
صفحه آرایی :محمد محمدی

هرگزنشهفراموش
ماسکاضافهبپوش!

دوست داریم بیشتر از اینها با هم همراه باشیم ،پس اطالعات تماس رو یه جایی
البهالی صفحات همین شماره مخفی کردیم.
اگر پیدایش کردید ،خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات را با ما در میان
بگذارید.

عرضم به حضورتون که باالخره فرصتی شد تا نتیجه چند هفته مطالعه و
بحث و گفتگو بچههای هیات تحریریه با راهنمایی و هدایت دوست خوبم
سرکار خانم امین کردستان بعنوان سردبیر محترم نشریه آوای ژیان ،هر چند
کوتاه ،در قابل چند صفحه مصور به سمع و نظر شما خوبان برسد.

قصد ندارم با سخنرانی خارج از حد چشم بیینده را از دیدن سطرهای
متمادی سیر کنم ،چون بیشک در صفحات آتی مناظر بسیار قابل توجهای
برای هر بینندهای در نظر گرفته شده است .به عنوان حُسن ختام میخواهم
از حجت االسالم و المسلمین حاج آقا طاهری ،نماینده نهاد رهبری در
دانشگاه و جناب آقای دکتر میمنت آبادی ،معاونت محترم فرهنگی
دانشجویی دانشگاه که همواره با راهنماییهای خود انگیزهبخش ما هستند،
تشکر و قدردانی کنم.

مبین محمدی /کارشناسی روانشناسی

در ابتدای راه قصد داریم تا از کمالگرایی افراطی پرهیز کرده و با رعایت
استانداردهای معقول و مقبول سنگبنای ساختمانی از جنس فکر و اندیشه
را در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج احداث کنیم .در این راه همراهی و
همیاری دوستان خوبمان بیشک باعث دلگرمی و هر چه پُربارتر شدن
تصاویر ذهنی قلمهای آماده به خدمت خواهد بود.

هدیه امین کردستان  /کارشناسی روانشناسی

بهنامآنکهجانآفرید؛
سالی نو برای نشریهی نوپای آوای ژیان با تاللو افکاری نو در جهت بیان معضالتی
که گریبانگیر اکنونِ جامعه است و همچنین ارائه راهکارهایی تاثیرگذار در زمینه
پیشگیری و رفع این مشکالت و موانع آغاز گردیده است.
پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه ارتقاء سطح علمی و فرهنگی
جامعه دانشگاهی از جمله افزایش آگاهی در خصوص سالمت جامعه ،ارتقاء
فرهنگ سالمت و بهداشت روان ،جزئی از مسئولیتهای این کانون و نشریهی
آوای ژیان خواهد بود.
کانون روانشناسان و نشریه علمی فرهنگی آوای ژیان ثمره تالش دبیر محترم
کانون جناب آقای مبین محمدی ،بنده و همراهی دانشجویان رشتهی روانشناسی
و همیاری نهاد مقام معظم رهبری و معاونت فرهنگی دانشگاه میباشد.
امید است این نشریه با تاثیرگذاری در جامعه هدف و آگاهی سازیهای الزم
موجب پیشرفتهایی که مستلزم ایجاد تغییرات در بسیاری از جهات مختلف
فرهنگی و اخالقی است؛ مایه مباهات و افتخار برای دانشگاه ،دانشجویان و اساتید
محترم باشد.
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فصلنامه آوای ژیان/سال اول/پیششماره
مقاله مروری

آشناترین غریبه!
در این مقاله به مباحت در
خصوص طالق از جمله :برریس
طالق از دیدگاه اسالم و بیان
احادیث ،سخنان و توصیههات از
پیامت و همچنی امامان بزرگوار،
تحلیل تاثتات طالق بر بنیان
خانواده و آسیب آن بر هر کدام از
اعضا (شامل فرزندان ،زوجی و
خانوادههای طرفی) با در نظر
گرفی تحقیق از "ج ِهت"
( )1990و همچنی یس رایت
میلز ،برریس انواع طالق از جمله
طالق عاطق(خاموش) و طالق
رسیم و در ادامه بیان مفهویم از
سطوح مختلف طالق از جمله:
طالق اقتصادی ،طالق قانوت،
طالق توافق ،طالق اجتمایع و
طالق روات یمپردازیم.

احسان زارعی

کارشناسی روانشناسی

همچنی توضیحات دربارهی
تحلیل و برریس عوامل موثر بر
طالق و جدات زوجی اعم از:
توقعات نامحدود زن یا مرد از
یکدیگر ،عدم تناسب فرهنگ
خانوادگ و روحیات زن و مرد،
دخالتهای نا به جا و زیاد
اطرافیان و  ،...تفاوت تفاهم با
تشابه ،تفاهم با توافق و مفهویم
از عدم تفاهم در زندگ مشتک و
مهمتین دالیل اختالفات داده
خواهد شد.
و در پایان راهکارها و توصیههات
برای کاهش طالق و اختالفات
زناشوت ،حل اختالفات در زندگ
مشتک و در نهایت چگونگ
مدیریت زندگ بعد از طالق ارائه
خواهد شد.
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فصلنامه آوای ژیان/سال اول/پیششماره

فصلنامه آوای ژیان/سال اول/پیششماره
مقاله مروری

شروعِ پایان

نیما کویک

کارشناسی روانشناسی

رابطهی بی اختالالت روات و اعتیاد ،آگایهرسات درباره درمان ناپذیری
افرسدگ با اعتیاد ،نقش تکنولوژی و تمدن و همچنی خانواده در پیشگتی
از اعتیاد فرزندان موضوعات مهم و قابل بحت است که در این مقاله به
آن خواهیم پرداخت.
به همی طریق ابعاد اعتیاد جسیم و روات ،شدت اعتیاد در افراد و قصد و
دلیل مرصف در آنها ،تاثتات انواع مخدرها و محرکها بر سیستم عصت و
سایر اندامهای بدن ،باورهای نادرست در مورد این مواد (مانند تریاک)،
ارائه آمار کیل در این جهت و در آخر توصیههات برای جلوگتی و یا رهات
از اعتیاد مورد تحلیل و بحث قرار گرفته است.
امید است با مطالعه و اندیشیدن دربارهی مطالت که ارائه خواهد شد ،از
بسیاری انتخابهای نادرست جلوگتی شود و همچنی آگایهرساتهای
انجام شده تاثتی در پیشگتی از وقوع اتفاقات ناخوشایندی مانند طالق
و گرفتار شدن در دام اعتیاد داشته باشد.
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فصلنامه آوای ژیان/سال اول/پیششماره

معاونت فرهنگی دانشجویی

