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طبيعة االختالف بين الجنسين
مفهوم الرجولة – التنميط
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 ياتــرى ايــه الفــرق بين الرجولــة والذكورة؟
؟ المــرأة  و  الرجــل  بيــن  الفــرق   وايــه 

عارفينــة  كلنــا  البيولوجــي  الفــرق 
بيــن  عقليــة  فــروق  فــي  هــل  بــس 
فــروق  فــي  هــل   .. المــرأة  و  الرجــل 
ادوار  فــي  هــل   .. بينهــم  اجتماعيــة 
اجتماعيــة او وظائــف معينــة ميقــدرش 
تانيــة  وادوار  الرجــل  غيــر  بيهــا  يقــوم 
المــرأة؟ طريــق  عــن  اال   متتعملــش 

ــرى شــوفت رجــل بيشــتغل فــي  ــو يات ل
منــزل  فــي  )خــادم  المنزليــة  الخدمــة 
شــغلته يــروح ينظــف ويمســح ويطبــخ 
هيكــون  ويمشــي(  فلــوس  وياخــد 
حكمــك عليــه ايــه ؟؟ ولــو شــفت امــرأة 
بتشــتغل بــودى جــارد هيكــون حكمــك 

ايــه ؟؟ وليــه؟؟  عليهــا 



2 الٌمَســّلم بيــه ان للمــرأة دورهــا البيولوجــي فــي العالقــة الزوجيــة انهــا تتجــوز 
وتحمــل و تخلــف وترضــع االطفــال، باإلضافــة الــي ادوراهــا االخــرى داخــل 
البيــت اللــي ممكــن تتشــارك فيهــا مــع الرجــل علــي حســب ميــن كفائتــه 

فــي الــدور اكتــر 

علــي ســبيل المثــال مــن االدوار اللــي بقــت بصــورة كبيــرة مســلم بيهــا انهــا 
دور المــرأة هــي )الطبــخ(

طــب هــل لــو الرجــل اصــال شــيف او مــن هواياتــه الطبــخ و قــررت االســرة 
ان هــو اللــي هيكــون مســئول عــن الــدور دا .. هــل دا يعتبــر غيــر مألــوف عــن 

القاعــدة العامــة ؟؟ 

ولــو رجعنــا خطوتيــن لــورا وحاولنــا نعــرف ليــه دور الطبــخ دا اصبــح مســلم 
بيــه علــي انــه دور المــرأة داخــل البيــت .. هنالقــي ان الســبب فــي دا هــو 

 stereotyping فكــرة التنميــط او

فيلم تيمور وشفيقة شرح فكرة التنميط .. ووضح الفيلم صورة الرجل والمرأة في االذهان شكلها ايه ..
ــة لالســرتين .. اســرته واســرة شــفيقة .. وتيمــور ظهــر بصــورة الشــاب  ــدور الحماي ــم تيمــور بيقــوم ب فــي مجمــل مشــاهد الفيل

ــي االدارة ..  ــم عل ــي بيخطــط وبينفــذ والقائ ــده قــوة شــخصية وصاحــب قــرار وهــو الل ــي بيلعــب رياضــة وعن القــوى الل
الــدور اللــي بيقــوم بــه تيمــور فــي الفيلــم كان يســتحقة فــي هــذا المقــام .. بــس لــو تيمــور كان شــاب ضعيــف او مــش صاحــب قرار او 
 معندوش ملكات حسن التخطيط واالدارة هل كان ينفع ان هو اللي يقوم بالدور دا ؟ لمجرد ان هو الرجل الوحيد في االسرتين؟
 يبــان المعنــي اكتــر لــو قارننــا تيمــور بأمير)محمــد هنيــدى( فــي فيلــم اميــر البحــار .. الشــاب اللــي اســرته دلعتــه وفضلتــه علــي باقــي 
اخواتــه البنــات .. وكبــر وهــو ضعيــف ومســتهتر وغيــر متحمــل للمســئولية ووقــع كل النــاس فــي مشــكلة كبيــرة بســبب اســتهتاره 
ومعرفــش لفتــرة طويلــة انــه ينجــو بيهــم .. هــل كان االفضــل لــو كان ســاب دور القيــادة ألخــت مــن اخواتــه لــو عندهــا ســمات قــوة 
الشــخصية و العقليــة ؟؟ طــب هــل كان ممكــن يكــون افضــل لــو مهمــة القيــادة تمــت بالمشــاركة والتشــاور بينــه وبيــن الجميــع ؟

رجوعــا لتيمــور .. هنالقيــه كان قايــم بــدور االب الراعــى لشــفيقة .. بيمنعهــا مــن كل شــئ... »رغــم انــه مــش الصــح ان االب يمنــع 
كل حاجــه اصــال« .... بالرغــم مــن انهــا ناضجــة وناجحــة وشــاطرة وقدراتهــا ومهاراتهــا عاليــة .. وانهــا قــادرة علــي

حمايــة نفســها وتخطيــط مســتقبلها.. بدليــل انهــا بقــت وزيــرة بعــد انفصالهــم. تيمــور مرســوم لــه نمــط االب الراعــي وكان 
بيمارســه وهيمارســمه مــع اي حــد ســواء بنــت ذات قــدرات محــدودة او بنــت ذات قــدرات عاليــة )تنميــط(

تيمــور كان دايمــا بيشــترى هديــة لشــفيقة عروســة البســة فســتان .. دا نمطهــا فــي مخيلتــه .. لكــن لمــا اصبحــت وزيــرة وهــو اعتــاد 
ان الــوزراء اللــي اشــتغل معاهــم كانــو دايمــا رجالــة جــاب لهــا عروســة راجــل وقــال لهــا انــا شــايفك كــدا. 



3 التنميط Stereotyping       يعني ايه تنميط ادوار و ازاى بيأثر علينا وايه هي سلبياته. 
التنميــط Stereotyping: هــو اننــا اخترعنــا الشــكل وأدور معينــة لــكل مــن المــرأة 
والرجــل الزم يقومــو بيهــا .. واي خــروج عــن االطــر المرســومة وفقــا للنــوع بيخلــق 

تســاؤالت

واحيانــا نقــد او هجــوم واحيانــا رد فعلنــا بيكــون تشــجيع باعتبــاره خــروج عــن 
المالــوف

مثــال: لــو لقينــا زوجيــن لســبب او ألخــر مقســمين االختصاصــات مــا بينهــم علــي 
ان الزوجــة هــى اللــي تشــتغل وتجيــب فلــوس والــزوج هــو اللــي بيقــوم برعايــة 
شــئون البيــت وبغــض النظــر عــن االســباب فــي الوضــع دا .. وبغــض النظــر 
عــن رايــك الشــخصى ســواء كنــت مؤيــد او معــارض .. بــس اللــى هيحصــل ان 
المجتمــع أو انــت هتشــوف دا خــروج عــن النمــط المعتــاد وان دا عكــس كلــي 

لــأدوار .. 

وممكــن نقــول ان الــزوج دا مــش رجــل وان الزوجــة دى بتفتقــد معاييــر االنوثــة او 
جاحــدة النهــا ازاى بتقــدر تســيب والدهــا وحارماهــم مــن حنانهــا.

فــي التنميــط احنــا بنخلــق قالــب لــكل شــخص الزم يعيش فيه .. ونســتغرب 
جــدا لــو خــرج بــرة القالب دا 

لــو اخدنــا فكــرة التنميــط دي بصفــة عامــة وطبقناهــا علــي تنميــط الرجــل او المــرأة مــن 
حيــث االدوار .. هنالقــي ان اغلبنــا منمــط المــرأة فــي قالــب معيــن .. زى انهــا الزم تكــون 
جميلــة .. وحنينــة .. وضعيفــة .. ورقيقــة .. وتابعــة للرجــل  .. وهنالقــي ان نمــط الراجــل 
فــي مخيلتنــا إنــه الزم يكــون .. بيعــرف يخطــط .. ويقــود .. ويديــر .. والراجــل ميعيطــش  

وقــوى ويقــدر يضــرب ويقــدر يشــيل

حتــي كمــان كلمــة  جميلــة دى علــي ســبيل المثــال ليهــا تنميــط بحســب الثقافــة .. 
يعنــي عنــد بعــض الثقافــات نالقيهــم بيقولــوا جميلــة علــي البنــت الطويلــة .. الرفيعــة .. 
البيضــاء .. شــعرها اصفــر وعينهــا خضــراء .. فــي حيــن فــي ثقافــات تانيــة الجميلــة هــي 

الســمرا .. شــعرها اســود وعينهــا ســود



4 سلبيات التنميط

التنميــط دا غالبــا بيكــون لــه ســلبيات وبيحصــل مــن وراه متاعــب كتيــر .. زى مثــال مــن االنمــاط مقولــة » الراجــل 
ميعيطــش« .. طــب يطلــع طاقــة الحــزن ازاي؟  .. كبــت المشــاعر شــئ مضــر جــدا ..  

مثــال ثانــي احــدى البــالد عندهــم مــن معاييــر الجمــال ان البنــت تكــون رجلهــا صغيــرة .. هنالقــي فــي البلــد دى .. ان 
البنــات عنــد ســن معيــن بيحطــوا رجلهــم فــي قوالــب جبســية لفتــرة طويلــة عشــان رجلهــا متكبــرش .. 

وبلــد تانيــة الزم تكــون البنــت رقبتهــا طويلــة .. فنالقــي البنــت بتلبــس اطــواق معدنيــه فــي رقبتهــا ارتفاعهــا حوالــي 
15ســم .. 

وبنشــوف فــي االفــراح والمناســبات .. بنــات بعــد الفــرح طالعيــن يجــروا بــدون حــذاء النهــا لبســت حــذا بكعــب عالــي 
مــن 5 الــي 15 ســم لوقــت اطــول مــن 3ســاعات 

أصل التنميط

التنميــط فــي مجتمعاتنــا بيكــون مــش بــس فــي الحاجــات 
مــا  زى  جوهريــة  لحاجــات  بيوصــل  دا  ال   .. دى  الصغيــرة 
او  االشــياء  تنميــط  االول  نعــرف  خلونــا  بــس  هنشــوف.. 

 .. منيــن  بيجــى  االدوار 

والمــرأة  الرجــل  دور  عــن  اذهاننــا  فــي  النمطيــة  والصــور 
؟؟  ازاي  اتكونــت  والــزواج 

الصورة النمطية للذكور واالناث في اذهاننا اتأثرت بعوامل 
كتير علي مر السنوات زي تأثير االسرة – التعليم – االعالم 
– الدراما – الكاريكاتير – الفيديو كليب – المجتمع – االمثال 

الشعبية – القصص الشعبي – المؤسسات الدينية – 
واالطباء.



5 دور االسرة:
ودا بيحصــل مــن خــالل التمييــز بيــن الذكــور واالنــاث داخــل االســرة حتــى فــي ابســط االشــياء.. زى فــي اللعــب .. هنالقــي العــاب 
االنــاث هــي العروســة وادوات المطبــخ .. والعــاب الذكــور المسدســات والطائــرات وغيرهــا مــن االلعــاب اللــي بتســاعد علــي 

ــة .. وكأن االنثــي دورهــا الوحيــد هــو االمومــة ..  بينمــا الذكــور دورهــم القــوة..  تنميــط الــدور مــن البداي

يصــل التمييــز الــي  التمييــز فــى المعاملــة والحقــوق والواجبــات .. هنالقــي الطفــل الذكــر بيــروح مــع والــده فــي خروجاتــه الرجالــي 
وبيتكلــم بجــرأة مــش مســموحة للبنــت ولــو البنــت صوتهــا ارتفــع دا يــدل علــى ســوء ادبهــا ولــو صــوت الولــد كان منخفــض يبــدأو 
يقلقــوا علــي ابنهــم  .. الطفــل الذكــر بيخــرج مــع اصحابــه بحريــة بينمــا االنثــي الزم نعــرف ميــن اصحابهــا واهاليهــم .... بعــض االســر 
بتميــز الذكــر عــن االنثــي حتــى فــي المصــروف والطعــام وفــي اســر ممكــن تحــرم البنــت مــن بعــض الحقــوق زي التعليــم او الميــراث 

مثــال..



6 دور التعليم 

المناهــج الدراســية التــي تركــز علــي االدوار النمطيــة للذكــور واالنــاث مــن خــالل القصــص 
بــدأ تغيرهــا االن » او مــن خــالل نقــل خبــرات  التعليميــة او الصــور فــي الكتــب » رغــم 
المعلميــن والمعلمــات الشــخصية الناتجــة عــن تاثرهــم بالبيئــة االجتماعيــة لهــم ويســتمر 
التمييــز دا فــي اختيــار بعــض المقــررات الدراســية او االشــتراك فــي بعــض الرياضــات 
وغيرهــا وان قلــت بدرجــة كبيــرة نتيجــة للجهــود المبذولــة مــن الهيئــات العاملــة فــي مجــال 

ــة والمــرأة الطفول

االعالم

التركيــز علــي الصــور الســلبية للمــرأة ..  بنــت لعــوب 
او زوجــة خائنــة او ام مســتهترة او موظفــة ال تجيــد 
عملهــا او تغــري مديرهــا او تمــارس مهامهــا المنزليــة 
اثنــاء العمــل مــع التركيــز علــي ان الجمــال فقــط هــو 
جــواز مرورهــا عمليــا واجتماعيــا واعتقــد ان افيشــات 

ــا  ــال كافي االفــالم واســتخدام جســد المــراة دلي

الدراما 

او  المديــرة  او  المهندســة  او  الطبيبــة  المــراة  بتظهــر 
الطالبــة المتفوقــة دراســيا انهــا قبيحــة وبنظــارة وغيــر 
العالقــات  فــن  تجيــد  وال  بيتهــا  او  بجمالهــا  مهتمــة 
واعتقــد ان مسلســل هبــة رجــل الغــراب وفيلــم مراتــي 
ــي هــذا  ــال حــي عل ــة يحبونهــا مث ــم الثالث ــر عــام وفيل مدي

التنميــط

اإلعالنات 

تعتمــد علــى المــرأة كعامــل إغــراء فــي صــورة فتيــات اإلعالنــات . وتقــوم 
وســائل اإلعالم بترســيخ وتأييد القيم والعادات والتقاليد واألنظمة وخاصة 

المرتبطــة بالتصــور عــن أدوار وعالقــات النســاء والرجــال فــي المجتمــع. 
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يركــز علــى مضمــون واحــد هــو عالقــة الحــب بيــن الرجــل والمــرأة 
بصــورة مبتذلــة ومتدنيــة فــي كل شــئ. يركــز علــي قيم ســلبية تعتمد 
علــى اإلثــارة واإلغــواء ويخــص المــرأة منهــا الغــدر والخيانــة والجفــاء 
والجحــود ونكــث الوعــود والجهــل والغبــاء اختيــار زوايــا تصويــر تركــز 
علــى النظــرات وحــركات تلــوي الجســد والشــفايف وكأنهــا فقــط 

المواصفــات األساســية.

القصص الشعبي 

كمــوروث ثقافــي لــه دور كبيــر فــي تكويــن الالشــعور الجمعــي 
فالقــوة  للتنميــط  يســعي  ايضــا  انــه  وســنجد  للمجتمــع 
مــن نصيــب الذكــور مثــل ابــو زيــد الهاللــي والزناتــي خليفــة 
والشــهامة والحفــاظ علــي العــرض كمتولــي اخــو شــفيقة 
ــة والعــار تجلبهمــا المــراة  او ادهــم الشــرقاوي بينمــا الخيان
وهــي  بعيونهــا  ياســين  اضاعــت  التــي  بهيــة  او  كشــفيقة 
نعيمــة التــي تســببت فــي قتــل حســن وهــي امنــا الغولــة 
وام اربعــة واربعيــن وام ســحلول وام قويــق  وام الخلــول 

وغيرهــا مــن المســميات القبيحــة
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يحتــاج كل افــراد االســرة ذكــورا او اناثــا الــي اتاحــة فــرص متســاوية مــن العطــف والتربيــة الســليمة واتاحــة كل االختيــارات امامهــم 
حتــي نلغــي بنــد التمييــز وتصبــح الكفــاءة الشــخصية هــي المعيــار الوحيــد للنجــاح والتفــوق العلمــي واالجتماعــي وعلــي المؤسســات التعليميــة 
واالعــالم اعطــاء نمــاذج ايجابيــة عــن الجنســين معــا والتخلــص مــن التنميــط .. الن النمــوذج يســتهدف تقديــم شــكل، أو ســلوك، أو مفهــوم 
يحمــل ســمة الريــادة  أمــا التنميــط، فهــو يؤثــر ســلبيا علــى الصــور التــي تتشــكل فــي أذهاننــا، وتجعلنــا ننظر إلى البشــر باعتبارهم كتل متجانســة، 
متطابقــة، كأنهــا نســخ مــن مســتندات مصــورة. والواقــع أن النســاء لســن جميعهــن محافظــات، أو متحــررات، أو ناقمــات علــى أوضــاع معينــة 
وليــس – بالتــوازي – كل الرجــال كبعضهــم البعــض فهنــاك مــن ينتمــي إلــى الريــف، أو إلــى المناطــق الحضريــة، أو إلــى أقاصــي الريــف، أو إلــى 
قبائــل وعشــائر مختلفــة ومتنوعــة، بــل ينتمــي البشــر إلــى مــدارس مختلفــة فــي تنــاول أمــور الحيــاة بصفــة عامــة. وبالتالــي، حينمــا نتطــرق إلــى 

بعــض أســاليب التنميــط، علينــا التطــرق بالضــرورة إلــى بعــض مظاهــر اإلقصــاء العنصــري.
وعلــي االبــاء واالمهــات وهــم اهــم جــزء مــن منظومــة القيــم انهــم يعرفــوا ان االختــالف فــي القــدرات والمهــارات بيــن الجنســين هــو تفــاوت 

طبيعــي ال عالقــة لــه بالجنــس وان ذكورهــم ليســوا بنفــس الســمات والقــدرات وكذلــك اناثهــم 

علي المؤسسات التعليمية تعديل مناهج الدراسة التي ال تحمل معلومات غير مؤكدة او ثابتة 
وتركز علي فكرة اختالف البشر وليس الجنسيين
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و  الرجــل،  مــن  أكثــر  أي موضــوع  فــي  بالتفصيــالت  تهتــم  المــرأة 
الكلمــة الطيبــة - حتــى لــو كنــت فاكــر أنهــا مــش مهمــة - بتســعدها 
بتخليهــا  اإلهمــال  أو  القســوة  أمــا  حياتهــا  كل  علــى  وتنعكــس 
بتتحمــل  المــرأة  أن  هتالقــي  دا  مــن  وبالرغــم   ، تعيســة  تعيــش 
ذاكرتهــا  تحضــر  بتعــرف  المــرأة  كمــان  الرجــل  مــن  أكثــر  وتصبــر 

خصائــص.  حاجةمــن  كل  وتفتكــر  بســرعة 

أمــا الرجــل فبيهتــم بالموضوعــات ككل و بيمــل مــن التفصيــالت، 
ولكنــه يحــب الحنــان والرقــة والكلمــة الطيبــة مــن شــريكته، .. خلونــا 

منبخلــش بيهــا علــي بعــض؟! 

فــي دراســة باســم ديــان هالبــرن، وهــي مديــرة معهــد بيرغــر للعمــل 
والعائلــة واالطفــال، واســتاذة فــي علــم النفس في كليــة كليرمونت 
ماكينــا فــي كاليفورنيــا وجــدت أن المــرأة تتمتــع عامــة بذاكــرة ذاتيــة 
افضــل تجــاه أي شــيء، وليــس فقــط االمــور العاطفيــة. وان دمــاغ 
المــرأة اكثــر تنظيمــا الدراك وتذكــر المشــاعر، وان مســالك التجــارب 
العاطفيــة وصياغتهــا فــي الذاكــرة امــر اكثــر تكامــال لــدى المــرأة اكثــر 
مــن الرجــل. ووجــدت الدراســة انــه بعــد 3 اســابيع مــن عــرض الصــور 
اول مــرة  تذكــر الرجــال حوالــي 60 بالمئــة منهــا و النســاء 75 بالمئــة.

الرياضيــات  الرجــال يتفوقــون فــي  كمــا وجــدت دراســة اخــري ان 
والتخيــل.... والنســاء فــي اللغــات وســرعة البديهــة  وان الفروقــات 
ــذكاء واحــد ــة لكــن ال ــن الجنســين أســبابها فيزيولوجي ــة بي الدماغي
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والشــق األيســر مــن الدمــاغ علــى الســواء مــع تركيــز أقــل فــي 
الشــق األيســر، ويتركــز التخزيــن أيضــا فــي القســم األمامــي 
مــن الشــقين فــي الدمــاغ حيــث يجــري معظــم التفكيــر وأخــذ 
القــرارات. فالــكالم والتفكيــر عنــد المــرأة قريبــان الواحــد مــن 
اآلخــر، لذلــك فهــي حســنة الــكالم واضحــة اللفــظ ســريعة 

الجــواب ورّدة الفعــل )reflex( الجوابــي. 

ــا الرجــل فيخــزن معظــم الــكالم فــي الشــق األيســر مــن  أّم
مواضــع  عــن  بعيــدا  منــه،  الخلفيــة  الناحيــة  وفــي  الدمــاغ 
التفكيــر فــي القســم األمامــي وبالتالــي فهــو يحتــاج، عندمــا 
الدماغــي  األمــر  يصــل  لكــي  أطــول  وقــت  إلــى  يتكلــم، 
مــن مــكان التفكيــر إلــى مــكان خــزن الكلمــات. علــى ســبيل 
المثــال  فــي تفــوق المذيعــات عــددا علــى المذيعيــن فــي 

اإلعــالم. وســائل 

وقــال الدكتــور أحمــد عيســى:  النظــام العصبــي للمــرأة  ال 
يختلــف فــي الشــكل اختالفــًا جوهريــًا عنــه فــي الرجــل ال فــي 
الدمــاغ وال فــي النخــاع الشــوكي وال فــي األعصــاب الدائريــة، 
وإنمــا يختلــف عنــه فــي وزن المــخ ولكــن هــذا جميعــه ال يتخــذ 
حجــة علــى انحطــاط المــرأة وتأخرهــا عــن الرجــل فــي الــذكاء 
والقــوى العقليــة، فــإن هــذه الفــروق لــم تكــن مطلقــة وإذا 
قارنــا النســبة بيــن مــخ المــرأة وجســمها بالنســبة بيــن مــخ 
الرجــل وجســمه نجــد أن مــخ المــرأة أثقــل بالنســبة مــن مــخ 
الرجــل، وكذلــك فــإن هــذه الزيــادة فــي النســبة ال تثبــت ســمو 
مــدارك المــرأة علــى الرجــل، ولكــن باألحــرى احتمــال تســاوي 

القوتيــن فيهمــا. 
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)Placater (1. المسترضي

وهــو شــخص ضعيــف، ومتــردد، يميــل لالعتــذار، وينكــر 
النــه  عــام،  بشــكل  لطيفــا  ويبــدو  الصراعــات،  وجــود 

بيوافــق علــي كل شــئ 

)Blamer (2. اللوام

دائمــا يــرى اآلخريــن مليئيــن باألخطــاء ، ويؤنــب اآلخريــن 
علــى أخطائهــم، ال يتحمــل مســؤولية حــل الصراعــات، 
ويتصــف بالســيطرة، وٕاصــدار األحــكام علــى اآلخريــن، 
بأنــه محــق دائمــا، واآلخريــن علــى  يــرى نفســه  ايضــا 

خطــأ، وينكــر دوره فــي حــدوث المشــكالت.

)Super Reasonable (3. المثالي

بالتصلــب،  أســلوبه  ويتصــف  جــًدا،  عقالنــي  وهــو 
والجمــود، ويظهــر بعيــًدا عــن اآلخريــن، وهادًئــا، وغيــر 
عاطفــي.. وقــادر علــى ضبــط انفعاالتــه، وال يعبــر عــن 
عقالنيــة،  أســاليب  ويســتخدم  لآلخريــن،  عواطفــه 

جــًدا. عاليــة  أخالقيــة  مرجعيــة  وعنــده  المحاضــرة  أســلوب  وبيســتخدم  التواصــل  فــي  ومنطقيــة 

)Irrelevant (4. المشتت أو الذي ال عالقة له

دايمــا يقــوم بتشــويش وتشــتيت اآلخريــن، وال صلــه لــه بالعمليــات األســرية، و بيظهــر وكأنــه ال عالقــة لــه باألمــر لتجنــب المشــكالت 
والصراعــات بــدًلا مــن حلهــا، وبيميــل الــى تغييــر الموضــوع فــي أثنــاء الحــوار.. غيــر متصــٍل مــع اآلخريــن، ومــش بيســاعد حــد وال 

ــم المســاعدة. بيعــرض تقدي

)Congruent (5. المنسجم

ودا نمــوذج تكيفــي فــي التواصــل.. مــن مواصفاتــه المرونــة، واالنفتــاح علــى التغييــر، وهــو شــخص حقيقــي، ويعبــر بأصالــة، وصــدق 
عــن نفســه، ويعبــر عــن انفعاالتــه بطريقــة بتســاعد فــي حــل الصــراع. كمــا يتصــف هــذا النمــط مــن االتصــال باالنســجام بيــن الرســائل 
اللفظيــة وغيــر اللفظيــة وبيحافــظ طــول مــدة التواصــل علــى االتصــال البصــري، وعــدم إصــدار األحــكام خــالل االتصــال، باإلضافــة إلــى 

اســتخدام الضميــر أنــا.
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الذكــورة واالنوثــة مفهــوم بيولوجــي يرتبــط بالقــوة الجســدية وشــكل الجســم الخارجــي ويكــون لهــا دور جنســي يهــدف الــي بقــاء 
النــوع وليــس لإلنســان فضــل فيــه او اختيــار او تميــز او تفضيــل فــي الحقــوق او الواجبــات. المــرأة خلقــت مــرأة بالمواصفــات 

البيولوجيــة والجســدية لالنثــي و كذلــك الذكــر. 

الرجولــة مفهــوم اجتماعــي يرتبــط بوجــود ســمات نفســية وعقليــة واجتماعيــة يراهــا المجتمــع معاييــر  للرجولــة وال ترتبــط بجنــس 
معيــن فــي االصــل .. يعنــى لمــا تتوفــر المعاييــر دى فــي انثــي بيســموها راجــل البيــت  .العــدل والرحمــة و المــروءة و الشــهامة و 
الشــجاعة و التضحيــة و الصــدق و التســامح و العفــو و الرعايــة و االحتــواء و القيــادة و الحمايــة والمســئولية ســمات الرجولــة ودى 

كلهــا ســمات اجتماعيــة مكتســبة مــش بيولوجيــة مولوديــن بيهــا 

ومفهــوم الرجولــة ملهــوش معاييــر واضحــة محــددة غيــر انــه بيتمتــع بالصفــات االجتماعيــة االيجابيــة ومنهــا علــي ســبيل المثــال 
ال الحصــر .. يعنــي احنــا بنقــول راجــل علــي الشــخص الشــجاع .. الصبــور.. الصــادق .. الشــخص اللــي قــد كالمــه  .. الــخ 

الرجــل الحقيقــي شــجاع و مــش بيخــاف مــن قــول الحــق، والوقــوف قدام كل أشــكال الظلم .. الرجل الحقيقي بيصبر وميشــتكيش 
دايمــا مــن مصاعــب الحيــاة. .. صــادق فــي كالمــه وافعالــه وبيفــي بوعــودة النــه بيخــاف علــي كلمتــه وهيبتــه والــي بيســتخدمو الكــذب 

الرجـــــــولة ..... الذكـــــــورة/االنوثة



13 للوصــول لغاياتهــم بنقــول عليهــم مــش رجالــة .. الرجــل الحقيقــي بيعامــل النــاس معاملــة طيبــة .. ومــش بيتكلــم عــن حــد فــي 
غيابــه .. بيحتــرم اراء النــاس .. ومــش بيتدخــل فــي حاجــات متخصهــوش .. ال يتعمــد تجريــح مشــاعرهم ، وبيتدخــل للصلــح.. بيراعــى 

الــذوق العام 

ومن اهم معايير الرجولة ايضا 

النجــاح وتحقيــق األهــداف: النجــاح مــن ســمات الرجولــة النــك بنجاحــك هتكــون مصــدر فخــر للــى حواليــك وبقدراتــك اللــي بترتفــع 
يــوم عــن يــوم تقــدر تدعمهــم وتحميهــم 

معرفــة الحــدود مــع اآلخريــن: بيقــدر يعمــل حــدود ليــه والســرته ومــش بيســمح ابــدا الى طــرف خارجــي يتعــدى هــذه الحــدودو 
وبيعتبــر دا تهديــد لكيانــه وكيــان اســرته ودا بيكــون ناتــج عــن حكمتــه وانــه بيقــدر يقيــم المواقــف و الظــروف واالشــخاص كويــس 

بنــاء علــي خبرتــه 

تحمــل المســؤولية: بيتحمــل المســئولية تجــاه اســرته وحــال خطــأه بيعتــرف وبيحــاول يتــدارك نتائــج اخطــاؤه وال يحــرج مــن طلــب 
الدعــم او النصيحــة .. النــه بيكــون واثــق مــن نفســه وطلــب النصيحــة ال ينتقــص منــه 

 اتخــاذ القــرارات واالســتقالل عــن اآلخريــن: بعــض الرجــال ال يملكــون القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات بأنفســهم، وغالبــًا اللــي 
بُيحــرك تصرفاتهــم الُمحيطيــن بهــم، أمــا فــي الرجولــة الزم تتخلــص مــن التبعيــة، وتقــرر مصيــرك دون إمــالءات خارجيــة.

اقــرب  الرجولــة هــي  النظــر هنالقــي ان ســمات  لــو دققنــا 
لســمات الشــخصية الناضجــة اللــي ممكــن يتصــف بيهــا أي 

رجــل او أي امــرأة
.



14 صفات تحب المرأة ان تراها في الرجل والعكس
الحنان

الرجــل مــش الزم يكــون قاســي او خشــن .. الرجــل يفضــل انــه يكــون رقيــق مــع زوجتــه .. وبيحــس بيهــا وبمشــاعرها .. وبيشــاركها 
وبيحتويهــا .. ومــش عيــب لــو الراجــل عيــط .. الراجــل ميعيطــش دى خرافــة .. ضــرورى يحتــاج يترمــي فــي احضانهــا ويطلــب حنانهــا .. 
ومــن الحنــان انــه لمــا يخطــئ فــي حقهــا انــه يعتــذر ويتخــذ كل الســبل للوصــول لرضاهــا ومصالحتهــا ..  والــكالم دا كمــان الرجــل بيحــب 

يشــوفه فــي المــرأة ومــن حنــان المــرأة علــي زوجهــا انهــا توفــر لــه ســبل الراحــة ومتنكــدش عليــه علــي اتفــه االســباب

ــة  ــو حصلــت امــور صعب ــرة .. الزم منقفــش لبعــض علــي الواحــده علشــان ل ــاة كتي ضغــوط الحي
قــدام يكــون لســه عندنــا الطاقــة والقــدرة اننــا نقــف قصادهــا ونتغلــب عليهــا ويكــون عندنــا رصيــد 

لبعــض يخلينــا نعــدى او ازمــه او محنــه... 

االحترام

الرجــل هــو اللــي بيحتــرم المــرأة بشــكل عــام وبيتقبــل طبيعــة 
االختــالف وبيقــدره، وبيحتــرم زوجتــه بوجــه خــاص ، مــش بيجرحهــا 
 .. لكرامتــه  صــورة  هــي  كرامتهــا  ان  وبيعتبــر   .. الغربــاء  قــدام 
 .. الخــالف  وقــت  فــي  حتــى  بعــض  وبيــن  بينهــم  وبيحترمهــا 

اهانتهــا يقبــل  وال  احترامهــا  الجميــع  علــي  وبيفــرض 

قوة الشخصية

او  اللــي شــخصيته قويــة ســواء معاهــا  الرجــل  بتحــب  المــراة 
مــع الغيــر .. قــوة شــخصيته حمايــة وامــان ليهــم هــم االثنيــن 
..كذلــك الرجــل الســوى بيحــب المــرأة صاحبــة الشــخصية القويــة 
.. دا بصــرف النظــر ان فــي بعــض الرجــال بيفضــل انهــا تكــون 
شــخصيتها ضعيفــة النــه بيحــس برجولتــه اكتــر وهــو بيســتقوى 
صــح  يوظفــوه  قــدروا  لــو  الطرفيــن  شــخصية  قــوة   .. عليهــا 

هيطلــع منــه قــوة وارادة وتخطيــط للمســتقبل افضــل 



15 االعتراف بالخطأ

االعتــراف بالخطــأ يحتــاج إلــى شــجاعة، ويتطلــب قــدر كبيــر مــن التصالــح مــع النفــس، علشــان كــدا الزم تكــون عندنــا  القــدرة علــى 
االعتــراف بالخطــا .. واللــي هيســاعد فــي االعتــراف دا قناعتنــا بــأن مفيــش انســان معصــوم مــن الخطــأ، وبالتالــي هيكــون عندنــا 

القــدرة واإلقــدام علــى االعتــذار لمــن أخطأنــا فــي حقــه، ودا يزيــد مــن رجولتنــا وال ينقصهــا شــيء.

التوافق األسري:

قيــام الشــخص بــأداء دوره المنــوط بــه فــي المجــال الموجــود بــه دون اإلضــرار باآلخريــن، أي قيــام كل طــرف مــن أطــراف األســرة 
بــدوره الطبيعــي المتوقــع منــه حتــى يحافــظ علــى كيــان هــذه األســرة وأن يتحمــل األعبــاء المختلفــة داخلهــا، وأن تكــون عالقتــه مــع 

أفــراد أســرته قائمــة علــى الــود واالحتــرام



تـــم إعـــداد المحتوى العلمى لهـــذا الكتيب تحت مظلة برنامـــج »القضاء على العنف ضد النســـاء والفتيات 
وإتاحـــة خدمـــات أساســـية عاليـــة الجـــودة« الذي أطلقتـــه هيئة األمـــم المتحدة للمـــرأة فى مصر، عـــام 2015، 
بالشـــراكة مـــع المجلـــس القومى للمـــرأة وبدعم مـــن الوكالة األمريكيـــة للتنميـــة الدولية. وهو إحـــدى البرامج 
التأسيســـية لهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة فـــى إطـــار المبـــادرة العالميـــة حول »منـــع العنف ضد النســـاء 
والفتيات والحصول على الخدمات األساســـية إلنهائه «. ويســـاهم البرنامج في تحقيق الهدف الخامس 
مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة: »تحقيق المســـاواة بين الجنســـين وتمكيـــن جميع النســـاء والفتيات 
«، وال ســـيما الغايـــة 5.2 التـــي تســـعى إلى »القضاء على جميع أشـــكال العنف ضد النســـاء والفتيات في 

المجاليـــن العـــام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشـــر واالســـتغالل الجنســـي«.
تـــم تصميـــم هـــذا الكتيـــب بدعم مـــن االتحـــاد األوروبـــي تحت مظلـــة برنامـــج »تمكين المـــرأة والشـــمول المالي 

واالقتصـــادي فـــي ريف مصـــر: االســـتجابة لكوفيد19
تنويه:

محتـــوى هـــذا الكتيـــب هـــو مســـؤولية المجلـــس القومـــى للمـــرأة وال يمكـــن بـــأي حـــال أن يعتبر انعكاًســـا لـــرؤي االتحاد 
األوروبـــي أو هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة أو األمـــم المتحـــدة أو أي مـــن المنظمـــات أو الهيئـــات التابعـــة لها.
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