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 گفتارپیش 

یکیی از رکین   ی جهانی است و در مفهوم کلی خود یک پدیدهخانواده 

های اصلی و مهم جامعه به شمار می رود. دسیتیابی بیه جامعیه سیالم،     

بیر  آشکارا در گرو سالمت خانواده و تحقیق خیانواده سیالم، مشیرو      

برخورداری افراد از سالمت روان و داشتن روابط مطلیو  بیا یکیدیگر    

 است.

و تفکییک نقیش هاسیت و مهمتیرین معییار       نمیاد محل و  خانواده 

خانوادگی بیر اسیاآ آن صیورت     یک نقش ها و وظایفمالکی که تفک

همچنیین منشیم مهمتیرین نقیش زنیان      خانواده می گیرد جنسیت است. 

یعنی مادری است لذا بحث خانواده و مادری به هم گره خورده اسیت.  

می کند که زوجین پی  از  نیاز غریزی، عاطفی و طبیعی انسان ها حکم 

ی و شاید بتوان گفت عمیق ترین خواسیته  ازدواج صاحب فرزند شوند،

-هر فرد در زندگی، اطمینان یافتن از حفظ نسل از طریق فرزندانش می

باروری یکی از مهمترین کارکرد های خانواده به شیمار   از این روباشد. 

   بر دانسته شده است.رفته و داشتن فرزند با ورود به دنیای بزرگسال برا
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رود و فرزنیدآوری و میادری   زن عنصر اصلی خانواده به شمار میی  

زن دارد. وی عی در شکل گیری هویت و جایگیاه اجتمیا  نقش محوری 

زمانی خیود را   داند وی هویت خود میغالباً تولد کودک را تثبیت کننده

کامل می پندارد که قدرت به دنییا آوردن فرزنید را دارد. در بسییاری از    

زنیان در تعرییف   و  فرهنگ ها، مادر شدن جنبه کلیدی نقش زن اسیت 

جایی را به عنوان میادر شیدن خیالی میی     هویت خود و معنای زندگی 

 .گذارند

 اهمییت نقیش  بافت فرهنگی و اجتماعی کشور اییران و  با توجه به 

مادری و بارور شدن در شکل گیری هویت زنان و مراجعیه روزافیزون   

زنان نابارور به مراکیز درمیانی در جهیت فرزنیدآوری بیه نظیر میرسید        

در ناباروری و نیاتوانی در فرزنیدآوری تجربیه متفیاوتی را بیرای زنیان       

هوییت و تعرییف فیرد از    کنید.  ایجاد میتعریف خود به عنوان یک زن 

در حیوزه  را ذهین اندیشیمندان    همیشیه ی است که خود از جمله مسائل

روان شناسی و جامعه شناسی به خود مشغول ساخته است امیا بیه   های 

با توجه به پدیده ناباروری از  رسد بررسی هویت از بعد زنانگینظر می

لیذا در کتیا  حاضیر سیعی شیده       نگاه متخصصین به دور مانده است.

زنان نابارور میورد بررسیی    ی شکل گیری هویت زنانگیاست تا تجربه

میورد  در ایین زمینیه    ابتدا مبانی نظری مرتبط بدین منظورقرار گیرد که 

سپ  به شناخت دنیای پدیداری زنان نابیارور  و  بحث قرار گرفته است

و چگونگی شکل گیری هویتشان پرداخته شده است. در پایان امیدوارم 
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از جامعه کمک کننده  ی خانواده با این قشرکتا  حاضر در کار مشاوره

باشد و در آشنایی و درک عمیق مشاوران از آنچه که در وجود ییک زن  

گذرد و ارائه راهکارهایی جهت توانمند سیازی ایین قشیر از    نابارور می

   .اجتماع مثمر ثمر باشد
 فرزانه نقیب    

                                                                                    1392بهار 
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