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 مقدمه
 

گونه استتناا  نمتود   توان اینمی در باب شخصیت زنان عمر زیادی ندارد، با وجود آن که مطالعه

رستد ایتن کتار نیتاز بته      باشد و به نظر متی تر میکه روانشناسی زن از آن هم جوانتر و کم قدمت

توانتد در برگیرنتده مطالت  و    شناسی زن متی تحقیقات طوالنی و گسترده دارد، با این وجود روان

هتا و موسستات   موضوعات متنوع باشد و به عنوان موضوعی اختصاصی و منحصربفرد در دانشتگاه 

گیرد. محور اصلی کتاب حاضر در برگیرنده ابعاد زنتدگی زنتان    مورد بحث و تفحص قرار آموزشی

روانی و اجتماعی است، زیرا با مطالعه منابع موجود به این نتیجه رسیدیم  های جسمی،در حیطه

های شتاخص در مقایسته بتا متردان     مناعی که بتواند زن را به عنوان موجودی با مالحظه تفاوت

باشد و در عین حال غالت  روانشناستان رویکتردی    قرار دهد کمتر قابل دسترس می مورد مطالعه

مردانته نیتز    بعضی موارد با سوگیری های زنانه / در متفاوتی در مورد رشد و تحول زنان دارند که

 باشد.همراه می

 بخت  )زن و ستالمتی ،بهداشتت    3لذا در تدوین وتالیف کتتاب حاضتر ستعی شتد آن را در     

فصتل و بخت     3بخ  دوم بتا   ،فصل 7و در بخ  اول با  سی زن و زن و خانواده(جن -جسمی 

-متی  "زن"فصل به اتمام رسانیم. بر همین اساس نق  محوری کتاب متمرکز بتر واهه   7سوم با 

توانتد بیتانگر محتتوی در ختورو الزم ختود باشتد       باشد ولی از آنجایی که این واهه به تنهایی نمی

تتر و  همراه گردید تا نق  محوری زن و خانواده ملموس "زن و خانواده با واهه"بخ  آخر کتاب 

 گویاتر گردد.  

-در مقاطع مختلف آکادمیتک در رشتته   رسدکتاب حاضر قابلیت استفاده و کاربردبه نظر می 

تربیتت را دارد. امیتد کته بتا مطالعته       مشتاوره ختانواده و تعلتیم و    ،های مطالعات زنان و خانواده

منتد  از نظرات اصالحی اساتید و دانشجویان مستعد و وختوش فکتر کشتور بهتره    مجموعه حاضر 

زاده و زهترا  هتا معصتومه فتحعلتی   النته ختانم  بی نظیر و فعا شویم. در پایان از همکاری صمیمانه،

توفیقات روزافزون تمامی دانشجویان علی الخصوص این دو  .نمایمنژاد تشکر و قدردانی میشهابی
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