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العائلة – االدوار
التوافق االسرى





1 األسرة

المجتمــع مــا هــو اال مجموعــة اســر علشــان كــدا بيقولــوا إن االســرة هــي نــواة المجتمــع ..  واالســرة فــي االصــل بتتكــون مــن زوج 
 وزوجــة وقــد تمتــد أفقيــا او رأســيا بحيــث تضــم االجــداد .. وقــد تشــمل االقــارب مثــل االخــوال واالعمــام بحســب ظروف كل اســرة.. 
 جميــع افــراد االســرة بيكونــوا عايشــين تحــت ســقف واحــد .. بيتعاملــو مــع بعــض كل يــوم وبينهــم تفاعــات ايجابيــة وســلبية.. 
واالســرة الســوية هــي اللــي يكــون فيهــا رحمــة بيــن افرادهــا ومــودة دائمــا ومحبــة مشــاركة .. واهــم شــئ بيميــز االســرة هــي 

التضحيــة مــن اجــل االخريــن فــي بعــض ال امــور و الرعايــة.



2 شكل االسرة الخارجي يتحدد علي اساس ايه؟  

مدى تماسك افراد االسرة:- 	  
والتماســك يظهــر فــي صــورة اهتمــام كل فــرد باألخريــن وانهــم يكونــوا دايمــا 

فــي ضهــر بعــض فــي االفــراح والشــدائد ..
كمــان مــن مظاهــر التماســك وجــود عناصــر اهتمــام مشــتركة زى مثــا كلهــم 
بيحبــو نــوع درامــا معيــن او كلهــم بيحبــوا نشــاط رياضــي معيــن وبيتجمعــوا 

ــا....  ــى الماتشــات مث علشــان يتفرجــو مــع بعــض عل
لــكل اســرة توجــه عــام او شــكل عــام .. زى مثــا ناقــي اســرة  فــي الغالــب 
ــة .. و اســرة متحفظــة .. دا بيكــون  نســميها اســرة منفتحــة .. او اســرة متدين
التوجــة العــام لشــكل االســرة لكــن دا ميمنعــش ايضــا ظهــور فــروق فرديــة 
ــه .. الن دا  ــغ في ــي خــروج مبال داخــل االســرة الواحــدة .. او خــروج طفيــف او حت
ميمنعــش تكويــن الصــورة العامــة او الشــكل االجتماعــي العــام لاســرة  .. 
بدليــل انــك ممكــن تاقــي فــرد جــوا االســرة مختلــف لدرجــة اننــا نقعــد نقولــه 
انــت جايــب طباعــك دى منيــن .. بيكــون الفــرد دا واخــد توجــه عــام مخالــف لتوجــة 

االســرة .. مــن هنــا بيكــون شــكل االســرة امــا اســرة متماســكة ومترابطــة أو اســرة مفككــة

 مدى حرية كل فرد داخل االسرة في التعبير عن رأيه- 	
بــدون خــوف او بخــوف ومــدى االهتمــام بمشــاعره وقدرتــه علــي التعبيــر عنهــا ومــدى التشــجيع علــي 

البــوح والتعبيــر بصراحــة وهــدوء ووضــوح .. ودا بيميــز االســر عــن بعضهــا .. 
االســر اللــي فيهــا اريحيــه فــي التعبيــر بنشــوفها اســرة منفتحــة علــي بعضهــا وكل افرادهــا اصدقــاء 
بغــض النظــر عــن دور كل فــرد داخــل االســرة .. فــي حيــن االســرة لمــا ميكونــش فيهــا حريــة التعبيــر 
ســواء عــن الــرأى او المشــاعر .. غالبــا بيكــون افرادهــم غيــر مترابطيــن وكل فــرد مطــوى او منــزوي 
ــا بيظهــر  ــا بيكــون جميــع االفــراد مختلفيــن ولــكل واحــد توجــه واهتمامــات .. واحيان فــي ركــن .. وغالب
جــوا االســر دى افــراد لهــم شــكل جــوا البيــت مخالــف تمامــا لشــكلهم بــرة البيــت وبيكــون الشــكلين 

متناقضيــن تمامــا .. 



3 التفاعل االسري :- 	
 .. االســرة  تفاعــات  شــكل  هــو  االســرة  شــكل  بتحــدد  اللــي  العوامــل  اهــم  مــن 
خــاف، بينهــم  فــي  لــو  حتــي  او  بيتناقشــو  او  بيتكلمــو  االســرة  افــراد  لمــا   بمعنــي 
او  عالــي  صــوت  بيحصــل  الخــاف  حالــة  فــي  هــل  بمعنــي   .. الــكام  شــكل  بيكــون  ازاي 
عــدوان او تعــدى  وال االســرة قــادرة تديــر اختافهــا بحيــث ان يفضــل بينهــم لغــة حــوار 
بينهــم  الفيصــل  هــو  واالحتــرام  والتماســك  والــود  الحــب  يظــل  اختلفــو  مهمــا   وانهــم 

االستقالل: - 	  
واتخــاذ  الســلوك  فــي  االســتقال  علــى  ألفرادهــا  تشــجيع  مــن  األســرة  توفــره  مــا  وهــو 
 القــرارات وتحمــل مســئوليتها والتشــجيع عليهــا .. وتعليــم االســتقال بيبــدأ مــن الصغــر .. 

التوجيه نحو التحصيل واإلنجاز:- 	
يعنــي مــدى تشــجيع األســرة ألفرادهــا فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة ســواء تعليــم رياضــة او فــن .. بيخلــق شــكل عــام لاســرة 

ناجحيــن وشــاطرين النهــم  بأنهــا اســرة منتجــة وافرادهــا 
مدعوميــن مــن بعــض وبيســاعدوا بعــض 

التوجيه العقلي والثقافي والتوجيه الترويحي:  -  
وهــو مــدى إهتمــام األســرة باألنشــطة العقليــة والثقافية 
فيهــا  المشــاركة  علــى  أفرادهــا  وتشــجيع  واالجتماعيــة 
.واهتمــام االســرة بتوفيــر مصــادر المعرفــة والــرد علــي 
المناســب  المنــاخ  توفيــر  و  االبنــاء  استفســارات  كافــة 
لألبنــاء للتعلــم .. واهتمــام االســرة باشــتراك ابنائهــم فــي 
 . المدرســية  والرحــات  والرياضيــة  االجتماعيــة  النــوادى 

ايضــا مــدى تشــجيع األســرة الفرادهــا علــى المشــاركة بطريقــة إيجابيــة وفعالــة فــي 
األشــكال المختلفــة لألنشــطة الترويحيــة وبخاصــة األنشــطة البدنيــة. )الرياضــة 

والهوايــات و الترفيــه- الســينا والمســرح – المصيــف .....(
 



4 التوجيه نحو القيم الدينية والخلقية:- 	
وهــو مــدى إهتمــام االســرة  بالقيــم الخلقيــة والدينيــة، والتأكيــد علــى تمســك أعضائهــا 
بهــذه القيــم فــي ســلوكهم الن الطفــل بيكتســب القيــم مــن خــال رؤيتــه لتصرفــات 
والديــة .. عشــان كــدا بننصــح دايمــا اننــا ناخــد بالنــا واحنــا بنتكلــم عــن الصــدق والعــدل 
ونفذهــا ادامهــم واال مــش هتتكــون عنــد االطفــال .. واالهتمــام دا هيبــرز شــكل االســرة 

فــي وضــع انهــا اســرة فيهــا اخــاق

التنظيم والضبط- 	
واألدوار  الســلوكية،  القواعــد  وضــوح  ومــدى  المختلفــة،  ألنشــطتها  والتخطيــط  بالتنظيــم  األســرة  إهتمــام  مــدى  وهــو 
والمســؤوليات ومــدى إنتظــام األســرة فــي ترتيــب هرمــي.. ميــن المســئول دا االســرة ..  ومــدى صرامــة القواعــد المنظمــة 
للســلوك، .. بمعنــى هــل فــي قواعــد واضحــة لاســرة فــي الثــواب والعقــاب .. وال بتخضــع للتقديــر الشــخصي وحســب مــوده 



5 وظائف االسرة:

الوظيفــة البيولوجيــة: داخــل االســرة المفتــرض ان يتــم تلبيــة كافــة االحتياجــات 
البيولوجيــة ودى تشــمل ابســط االحتياجــات االنســانية للعيشــة االدميــة .. 
وبتخلــف حســب الوضــع المــادى واالجتماعــي لاســرة .. ودى بتشــمل اشــباع 
احتياجــات اساســية زى االكل والشــرب واللبــس و االنجــاب والعــاج وكلهــا 

اشــياء مرتبطــة ببنيــان الجســم وحمايتــه مــن االمــراض  

الوظيفــة االجتماعيــة:  لاســرة وظيفــة اجتماعيــة .. وهــي بتعبــر عــن مكانهــا 
جــوا المجتمــع .. انــا الزم اكــون جــزء مــن عيلتــي وجــزء مــن مجتمعــي .. هنــا 
بنتعلــم دورنــا المجتمعــي .. انــا الزم ازور عيلتــي و اقاربــي .. والزم اكــون عضــو 
فــي المجتمــع وبشــارك فيــه بطريقــة ايجابيــة .. ازاى االســرة بتعلــم الطفــل 
مهــارات تخليــه يخــرج للمجتمــع فــي شــكل اشــخاص اســوياء قادريــن علــي 

اتخــاذ القــرارات .. وفــى االســرة الطفــل بيتربــي و بيتعلــم  ازاي يتكلــم – يتعامــل – يحتــرم – يشــارك – يفكــر-  ياخــد قــرارات .. وهنــا 
ــة ــة المرغوب ــم األســاليب الســلوكية واالجتماعي الطفــل بيتعل

الوظيفــة العاطفيــة: اهــم دور لألســرة اشــباع االحتيــاج العاطفــي لكافــة االفــراد .. الــزوج يشــبع االحتيــاج العاطفــي للزوجــة 
االحتيــاج  ف  تحديــدا  االطفــال  تربيــة  وفــي   .. االطفــال  ثــم   .. والعكــس 
لاشــباع العاطفــي بيكــون فــي ذروتــه منــذ بدايــة والدة الطفــل ولحــد مــا 
يكمــل عــام )ارجــع لمراحــل النمــو النفســي االجتماعــي(.. وبيفضــل االحتيــاج 
دا جوانــا خــال كل مراحــل عمرنــا .. وبتفضــل االســرة هــي المــكان االمثــل 
الشــباع هــذه الحاجــه ..  واشــباع حاجــة العاطفــة بيكــون بالتــوازن فــي الحــب 
والحزم،وكمــان بنحســه فــي اهتمــام أعضــاء األســرة بترابطهــم ببعــض، 
فذلــك كفيــل برســم األبعــاد الســليمة للســلوك الســوي، إن األســرة التــي 
تقــوم بالحمايــة الزائــدة ألبنائهــا أو القســوة الزائــدة تضــر الطفــل وتســبب 
لــه اإلضطرابــات النفســية. ) لــو دا ماخدتــوش مــن اســرتي .. نتيتجتــه هتكون 

ايه .. انظر اخر الفصل(



6

العاطفــة بتظهــر فــي : المشــاعر – التواصــل االنســاني – المســاندة وقــت االزمــة – الحمايــة – 
الحريــة فــي التعبيــر – فكــرة االحضــان .. واللمســه واطبطــب عليــه 

الوظيفــة الدينيــة الوظيفــة األخاقيــة والروحانيــة :  االســرة تبــدأ فــي تكويــن األفــكار 
ــر  ــه . ويعتب ــه وتصبــح جــزء  مــن تكوين ــة وع االســتمرار الطفــل يتبنــى افــكار والدي الديني
الديــن مهــم جــدا لــكل االفــراد وكل المجتمعــات .. كمــان الشــخص جــوا االســرة بيتعلــم 
األخــاق.. يعيــش الطفــل عمــره كلــه علــي القيــم اللــي خدهــا فــي طفولتــه مــن ابويــه 
ــه نفذوهــا وال ال .  ــه شــاف القيــم دي ابوي ــح ولكــن مــن خــال ان مــش مــن خــال النصاي



7 األسرة السوية

الجزء اللي مخدوهوش وبياخدوا وقت طويل جدا علشان يحاولوا يكتسبوه وأن األسرة السوية هي : 

يتوفر فيها السكن والمودة لجميع أفرادها فضا 	 

عن االحتياجات الحياتية

التماسك القائم على احترام كيان كل فرد فيها	 

تكامل األدوار بشكل منطقي: انظر لادوار 	 

التواصل الفعال داخل األسرة	 

االستقرار المرن: تخطيط بس ممكن نعدل فيه 	 

حسب المستجدات .. متفقين نعيش في القاهرة 

ولكن جدت ظروف يبقي طبيعي اننا ممكن ننتقل



8 التوافق األسري
المقصــود بالتوافــق االســرى .. ان االســرة تكــون عارفــة وظيفتهــا 
.. وكل فــرد داخــل االســرة عــارف دوره .. وكل فــرد يقــوم بــأداء دوره 
المتوقــع منــه للحفــاظ علــي كيــان االســرة .. ودون االضــرار بافرادها 
.. ويكــون التوجــه العــام لاســرة او التماســك والترابــط والتفاعــل 

االيجابــى والحريــة فــي التعبيــر واالســتقال 

أهمية التوافق األسري

االســرة هــى النــواه اللــي بيكــون فيهــا الفــرد قيمــة 
ومعتقداتــه وبتتكــون فيهــا شــخصيته .. ومــن هنــا 
اللــي  .. النهــا هــي  التوافــق االســرى  تظهــر اهميــة 
بتحــدد شــخصيات االبنــاء يظــل مجــال األســرة أهــم 
الفــرد  شــخصية  علــى  تأثيــره  حيــث  مــن  المجــاالت 
ومــن حيــث تحقيــق التوافــق فيــه يضمــن إلــى حــد كبيــر 
تحقيــق التوافــق فــي المجــاالت األخــرى؛ ألن األســرة 
هــي الوســط التــي ينشــأ فيهــا الفــرد وتؤثــر عليــه منــذ 
صغــره وتشــكله تشــكيا خاصــا، ممــا يحــدد إلــى درجة 

ــة تفاعــل الفــرد فــي المجــاالت األخــرى ــرة كيفي كبي
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التوافق الزواجي: 

الحيــاة الزوجيــة تقــوم بيــن طرفيــن كل واحــد منهــم  اتولــد ونشــأ 
و اتربــي فــي ظــروف تختلــف تمامــا عــن ظــروف االخــر، ومــع كل 
االختافــات مــا بينهــم الزم يقــدروا يتكيفــوا و يتوافقــوا مــع بعــض 
طالمــا رضيــو بالــزواج مــن بعــض وكان عندهــم االســتعداد علــى 

إقامــة حيــاة متحــدة ناجحــة وســعيدة
يقــدروا  المختلفيــن دول  الزوجيــن  أن  الزواجــي  بالتوافــق  ويقصــد 
يتحــرروا مــن قيــود االختــاف و يســيطروا عليــه قــدر المســتطاع 
ويفضــل واقــف عنــد المرحلــة دي دون تصعيــده االختافــات الــي 
علــي  النيــة  عندنــا  بيكــون  لمــا  بيحصــل  ودا  مســتقبا.   خافــات 
االتحــاد واننــا نخلــق امــور مشــتركة واننــا نعظــم االســتفادة مــن 
ــي هــو شــاطر  ــدع فــي الجــزء الل ــا يب ــا بحيــث ان كل واحــد فين اختلفن

فيــه .. ونشــوف االختــاف نعمــة مــش نقمــة .. ولــو فكرنــا نغيــر فــكل حــد فينــا دوره انــه يغيــر نفســه ويقتنــع تمامــا ان مــش دوره 
تغييــر االخــر ونقبــل فكــرة االختــالف فــي وجهــات النظــر .. ودا مــش معنــاه اننــا مينفعــش نكمــل مــع بعــض لكــن ممكــن نرجــع 
لفصــل كيفيــة ادارة االختافــات بيــن البشــر .. وفصــل مهــارات التواصــل .. ولغــات الحــب الخمســة .. كل دا يســاعدنا فــي ادارة 

االختــاف والوصــول للتوافــق الزواجــي. 

التوافق الوالدي:

ويقصــد بــه توافــق كل مــن الوالديــن مــع واجبــات الوالديــة وحقوقهــا، وبيبــان مــدى 
أبنائهمــا  نحــو  واألم  األب  مــن  كل  خــال ســلوكيات  مــن  دوره  مــع  الفــرد  توافــق 
ومعاملتهمــا لهــم، ويرتبــط التوافــق الوالــدي بالتوافــق الزواجــي ويتأثــر بــه، فالوالــدان 
المتوافقــان زواجيــا بيقــدروا اكتــر علــي العطــاء واالحتــواء ومعاملتهــم معاملة جيدة، 
أمــا الوالــدان  الغيــر متوافقــان زواجيــا فتدفعهــم  دوافــع شــعورية وال شــعورية إلــى 

إهمــال رعايتهــم
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ادوار بيولوجيــة وهــي ادوار ثابتــة لــكل جنــس 
للذكــر  كاالخصــاب  للتفويــض  قابلــة  وغيــر 
الطبيعيــة  والرضاعــة  والــوالدة  والحمــل 
لانثــي وهــي ادوار ثابتــة لــكل انثــي و ذكــر قــي 
او  بالتعليــم  عاقــة  لهــا  وليــس  العالــم  كل 
غيرهــا.  او  االجتماعيــة  المكانــة  او  الثقافــة 
االدوار دي ادوار اللهيــه وعلشــان كــدا موجــود 
فــي كل المجتمعــات زي بعــض دون خــاف 

ادوار اجتماعيــة  وهــي ادوار غيــر البيولوجيــة 
تختلــف  محــددة  وقواعــد  ألســس  وفقــا 
تختلــف  و  ناحيــة،  مــن  آخــر  إلــى  مــن مجتمــع 
الســنين.  مــّر  علــى  المجتمــع  نفــس  داخــل 
المختلفــة.  االســرة  وظائــف  تحقيــق  بهــدف 
ولمــا   .. بالبنــات  مصــر  فــي  بــدأ  التمريــض 
شــرط   مــش  انهــا  وشــفنا  المجتمــع  تطــور 
تكــون امــراة .. اصبحــح يوجــد رجــال بيشــتغلو 
مهنــة التمريــض  .. ايضــا الضيافــة .. وقيــادة 
الســيارات النقــل و الميكروباصاتعندنــا وزيــر 
الدفــاع راجــل – بــس بــرا مصــر فيــه ســت عــادى  

هناك نوعان من االدوار يحتاجها المجتمع من الرجال والنساء

وتختلــف االدوار باختــاف المســتويات االجتماعيــة والثقافيــة وتختلــف مــن الريــف إلــى الحضــر. 
ــة واالجتماعيــة مــن تحــوالت، ــاة االقتصادي ــر نتيجــة لمــا يطــرأ علــى الحي وبتتغي

وتلعب ضغوط الحياة  دورا حيويا في تغيير أنماط المجتمع. وبالرغم مما سبق، 



11  فإن أدوار الزوج والزوجة في األسرة المصرية غالبا بتكون:

• تقوم الزوجة غالبا بدور التربية  • يقوم الزوج غالبا بدور اإلعالة        

مــن النــادر أن يتــم تبــادل األدوار والمســئوليات ولكــن اللــي بيحصــل هــو المشــاركة  يعنــي الزوجــة بتشــتغل وتعــول مــع الرجــل 
وبتشــاركه الضغــوط الماديــة ف الحيــاة، كمــان الــزوج لــه دور كبيــر فــي التربيــة واالعتنــاء 

ــار بالكفــاءة  ــة علشــان نقســمها صــح داخــل االســرة الزم يكــون المعي النصيحــة : االدوار االجتماعي
مــش النــوع .. و دي حاجــه متقللــش مــن قــدرات أي حــد. مــش الزم نعمــل تنميــط لــادوار .. احنــا جــوا 

بيتنــا الزم نعمــل الصــح لينــا كأســرة. 
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ومن االخطاء البارزة في التربية او الخلل في االدوار ونتائجها ما يلي :- 

ــه  ــج عن ــر فــي اداء ادوار االســرة بينت ــة .. لكــن االفــراط او التقصي ــاداء كل ادوارهــا وبالنســب المعقول ــزم ب االصــل ان االســرة تلت
مشــكات لــدى افرادهــا زي: 

	 أســلوب الحمايــة الزائــدة : االفــراط فــي الحمايــة داخــل االســرة مــن احــد االفــراد يــؤدي الــي : نقــص القــدرة علــى مواجهــة الضغوط
.. الخضــوع .. نقــص األمــن..  كثــرة المطالــب .. نقــص االتــزان االنفعالــي .. األنانية

	 االفــراط فــي التدليــل : االفــراط فــي دور التدليــل يخلــق  األنانيــة - رفــض الســلطة  - نقــص الشــعور بالمســؤولية - نقــص
التحمــل-  اإلفــراط فــي الحاجــة إلــى جــذب انتبــاه اآلخريــن.

	 أســلوب التســلط والســيطرة: يــؤدي الــي االستســام والخضــوع أو التمــرد - نقــص الشــعور بالكفــاءة  -نقــص المبــادرة االعتماد
الســلبي علــى اآلخرين

	المبالغة في المستويات الخلقية المطلوبة يؤدي الي الجمود الشعور باإلثم -  اتهام وامتهان الذات - الصراع النفسي

	 مشــكات النظــام والتضــارب فــي النظــم المتبعــة: نقــص تماســك قيــم الطفــل - نقــص الثبــات االنفعالــي-  التــردد فــي اتخــاذ
القــرار-  التــردد بشــكل عــام
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فــي الفصــل دا عاوزيــن نعــرف ايــه اســباب النزاعــات االســرية .. االســباب اللــي جــوا اعماقنــا ..مــش الســبب الظاهرى للنــزاع،  يعنى 
ــا ان فــي زوج وزوجــة لســه متجوزيــن .. وســافروا شــهر العســل .. ولســه راجعيــن .. وهيبــداو يمارســو حيــاة طبيعيــة  ــو تخيلن ل
الى زوجيــن .. وطلــب مــن زوجتــه انهــا تبــدأ تعمــل اكل .. وهــى قالــت ال انــا مــش بطبــخ .. انــت الزم تجيبلــى طبــاخ .. وحصلــت 
المشــكلة وبــدأ النــزاع .. وجينــا نســألهم ايــه هــو ســبب المشــكلة . طبيعــي الــزوج هيقــول عشــان هــى مــش عــاوزة تعمــل اكل .. 
وهــى هتقــول انــا مــش دى شــغلتي .. بــس مــش هــو دا اللــي نقصــده فــي الفصــل دا .. احنــا عاوزيــن نكــون أعمــق مــن كــدا .. ايــه 

اللــي خلــق مشــكلة فــي كونهــا مــش عــاوزة تطبــخ .. او فــي كونــه مــش عــاوز يجيــب طبــاخ .. 

انا مش بطبخ .. وانا مش بجيب طباخ .. دى االسباب الظاهرية ..

 االســباب العميقــة فــي اكتــر مــن نظريــة حاولــت تتناولهــا .. خلونــا نتنــاول النظريــات دى بالشــرح ونشــوف العامــل النفســي بيأثــر 
اد ايــه علــي ســلوكنا اليومــي 
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النظريــة دى بتقــول ان كل انســان فــي مجتمعــه بيلعــب اكتــر مــن دور بحســب موقعــة، وكل دور بيلعبــه بيكــون المجتمــع منتظــر 
منــه افعــال او ســلوك بنــاءا علــي الــدور يعنــي انــا ممكــن اكــون بلعــب ادوار كتيــر زي:-  

فــي نطــاق اســرتي الصغيــرة انــا أب البنــى وزوج لزوجتــى : ابنــي منتظــر منــي • 
ايــه .. وزوجتــي متوقعــة ايــه.. والمجتمــع منتظــر منــى ايــه؟؟ علــي ســبيل 
المثــال هنجــد ان المجتمــع منتظــر منــى االنفــاق علــي اســرتي و رعايتهــم 

وحمايــة مصالحهــم  
ــه .. المجتمــع •  انــا صديــق الطفولــة .. التوقعــات منــي كصديــق هتكــون اي

هينتظــر منــى انــي اقــف جنــب صاحبــي فــي محنتــه او فــي فرحــه 
انــا موظــف .. المجتمــع الوظيفــي منتظــر منــى ايــه .. اكيــد جــزء مــن توقعات • 

المجتمــع هــو انجــاز االعمــال واالبــداع و االبتكار 
في نفس الوقت انا ابن .. خال .. عم .. جار .. من العيلة • 

دا اللــي ســمته النظريــة »توقعــات الــدور«  : لكــن المشــكلة بتحصــل الن فــي 
الواقــع التوقــع النمطــى نــادرا مــا يحصــل بحذافيــره .. بمعنــى اخــر .. االدوار اللــي 
بيفرضهــا علينــا المجتمــع احيانــا تكــون صعبــة التطبيــق او التنفيــذ .. بدليــل ان 
بعــض االســر ممكــن تتفــق علــي مــا يخالــف قواعــد المجتمــع وفقــا لمــا يتائــم 
مــع ظروفهــم الخاصــة .. يعنــي مثــا يتفقــوا علــى ان الــزوج هــو المســئول 
عــن  رعايــة األطفــال وتخــرج األم للعمــل .. دا اتفاقهــم وهــو عكــس توقعــات 
المجتمــع .. وبالتالــي ممكــن يواجهــو انتقــادات تخليهــم فــي حالــة صــراع امــا 

بينهــم وبيــن بعــض او بينهــم وبيــن المجتمــع المنتقــد. 
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والحقيقــة انــه ال توجــد أســرتين يتــم فيهما توزيع األدوار بنفس 
الطريقــة، وإن كان دا ميمنعــش وجــود تشــابهات تتناســب إيجابيــا 
زى  المعــاش..  الثقافــي  اإلطــار  فــي  التشــابه  درجــة  ارتفــاع  مــع 
مثــا ان النســية االكبــر فــي البيــوت ان الــزوج هــو اللــي مســئول 
فــي المقــام االول انــه هــو اللــي يشــتغل ويصــرف علــي البيــت وان 
الزوجــة هــي المســئوله فــي المقــام االول عــن التربيــة وادارة البيــت 
)وان كان بيحصــل مشــاركة فــي الدوريــن( .. لكــن..  لــو الزوجيــن 
اختــاروا بصــورة قطعيــة طريقــة ادارة لبيتهــم مختلفــة تمامــا وتــم 
تشــتغل  الزوجــة   .. المعتــاد  عكــس  االدوار  توزيــع  علــي  االتفــاق 
وتصــرف والــزوج يربــي ويديــر البيــت.. هــل المجتمــع هينتقدهــم؟ لــو 
المجتمــع انتقــد طريقتهــم وقــدروا انهــم ميــدوش فرصــة للتدخــل 
.. هينفــذوا االدوار اللــي رســموها واللــي هــي غالبــا هتكــون احســن 
ليهــم هــم االثنيــن ومتماشــيه مــع كفــاءات كل فــرد فيهــم وقدراتــه 
.. كمــان هيكــون معــدالت االنتــاج ألســرتهم اعلــي مــن غيرهــم .. 
بــس دا لــو قســموا االدوار صــح وكمــان تمســكوا ب دا وقفلــو كل 

فــرص التشــويش 



16 أمتى بتحصل المشكلة

انما المشكلة في غير حالة االتفاق بتكون فين ؟

النظرية بتقول ان المشكلة ممكن تحصل في الحاالت التالية 

غمــوض الــدور:  يعنــي اننــا نكــون مــش متفقيــن وال مقســمين وال محددين ادوارنا .. - 	
وكل واحــد بالفعــل مــش فاهــم طبيعــة وتفاصيــل دوره .. علشــان كــدا دائمــا بننصح 
أي اثنيــن مقبليــن علــي الــزواج انهــم الزم يقعــدوا مــع بعــض يتكلمــوا عــن اساســيات 
اختــاف فــي  لــو ظهــر أي  .. علشــان  الوضــوح والصراحــة  البيــت، وبمنتهــي  ادارة 
الميــول والرغبــات .. يحاولــو يتداركــوه بالتفاهــم قبــل الــزواج .. الن ســاعات بيكــون 

الخــاف حــول نقــاط تعتبــر بالنســبة الحــد الفرديــن نقــاط قاتلــة ..
زى مثــا الــزوج مــش عــاوز انجــاب مباشــرة بعــد الــزواج .. والزوجــة شــايفه انــه مــش 

هينفــع ابــدأ تأجــل القــرار دا ..
او الــزوج اللــي مــش ممكــن يقبــل ان مراتــه تشــتغل وهــي عندها طموحــات واهداف 
اساســية الزم تحققهــا .. او الزوجــة اللــي بتعتبــر ان صرفهــا مــن فلوســها فــي البيــت 
ينتقــص مــن احتــواء زوجهــا ليهــا .. ويهــز صورتــة فــي نظرهــا .. وهو شــايف ان الحياة 
مشــاركة او ان ظروفــه بتحكــم عليــه بأنهــا الزم تشــاركه .. وزى 

مثــا الــزوج اللــي مقــرر ان امــه تيجــي تعيــش معــاه بعــد الجــواز والبنــت ســمة مــن ســمات شــخصيتها 
حــب الخصوصيــة .. 

االفضــل ان كل النقــاط مهمــا كانــت حساســة او حرجــة تتناقــش قبــل الــزواج .. ولــو فاتتنــا الفرصــة دى 
قبــل الــزواج نقــدر نعمــل القعــدة دى دلوقتــي ونتفــق علــي كل شــئ والزم نتذكــر دائمــا مهــارات التواصــل. 
الســبب فــي ضــرورة االتفــاق او التوضيــح اننــا جاييــن مــن خلفيــات اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة .. وكل 
فــرد وفقــا لثقافتــه بيكــون راســم توقعــات لشــكل عاقتــة .. ولــو الزوجيــن متفقــوش بشــكل واضــح 
علــى هــذه التوقعــات .. هيحصــل ان واحــد منهــم هيكــون دائمــا مــش ســعيد او محبــط نتيجــة انــه 
ــا(.  ــه مكانــش يعــرف كــدا مــن االول )اتضحــك علي ــه .. وان ــه فــي توقعات ــي خذل شــايف ان الطــرف الثان
ممــا ســبق بنرجــع نأكــد ان الزوجيــن الزم يقعــدوا ويحــددوا االدوار تحديــد مفصــل .. ووفــق الحتياجاتهــم 

وتوقعاتهــم هــم .. وليــس توقعــات واحتياجــات المجتمــع.  



17 صــراع األدوار:  ودي المشــكلة الثانيــة اللــي ممكــن تحصــل .. بــس الفــرق - 	
هنــا انهــم ممكــن يكونــو متفقيــن علــي ادوار صراحــة او ضمنيــا وممكــن 
يكونــوا فــي األصــل مــش متفقيــن .. يعنــي صــراع االدوار او اننــا نتخانــق علــي 
ميــن هيعمــل دا ممكــن يحصــل حتــي لــو متفقيــن مــن زمــان .. واللــي يخلينــا 
 نختلــف بعــد مــا كنــا متفقيــن مــن زمــان ممكــن ياخــد شــكل مــن شــكلين ..  

الشكل االول: 

فــي حالــة اضافــة ادوار او اعبــاء اضافيــة علــي عاتــق احــد الطرفيــن 
غيــر معتــاده .. بســبب اي متغيــر حصــل فــي حياتنــا .. وبعــد اضافــة 
الــدور دا ليــه نبــدأ نوجــه اليــه اللــوم لــو قصــر فــي الــدور الجديــد .. او 
.. ويبــدأ  زيــادة الحمــل عليــه  لــو قصــر فــي االدوار القديمــة بســبب 
ــر  ــه مقصــر .. مــع تغي ــر و الذنــب وان هــو كمــان يحــس بتأنيــب الضمي
ظــروف الحيــاة أضيفــت لــكل مــن الــزوج والزوجــة أدوارا جديــدة لــم 
تكــن منتشــرة قبــل كــدا..  ودا ادى الــي تعــدد األدوار للفــرد الواحــد 
أو  كل  بتوقعــات  الوفــاء  فــي  العجــز  عليــه  يترتــب  ممكــن  واللــي 
 .. والتقصيــر   بالذنــب  اإلحســاس  وبالتالــي  األدوار  هــذه  بعــض 
الزوجــة  دور  ادوار  ثاثــة  تلعــب  المــرأة  نجــد  المثــال  ســبيل  وعلــى 
ودور األم ودور المــرأة العاملــة بعــد طاقهــا او وفــاة زوجهــا فــي نفــس الوقــت، ظروفهــا وقدراتهــا ماتســاعدهاش للوفــاء 
بتوقعــات كل االدوار فتقصــر .. فيحصــل ان اوالدهــا يلوموهــا او مجتمعهــا يلومهــا دون تقديــر لحجــم جهودهــا اومحاوالتهــا 
.. مثــال اخــر .. الظــروف ممكــن تجبــر االب انــه يشــتغل اكتــر مــن وظيفــة لتوفيــر احتياجــات البيــت فممكــن يقصــر فــي اداء 
ــا.   ــه العاطفــي مث ــر فــي عطائ ــه بتهمــة التقصي ــاءه او زوجت ــن ابن ــه وبي ــا ممكــن يحصــل صــراع بين  دوره كأب او كــزوج .. مــن هن

هنــا ننصــح انــه علــي الزوجيــن إعــادة تنظيــم حياتهما فــي ضوء إمكانيات كل منهمــا والظروف الحياتية 
التــي يعيشــان فيهــا، وأن يســاعد كل منهمــا اآلخــر علــى أداء األدوار المنــوط بهــا بشــكل يحقــق الرضــا 
ويزيــل اإلحســاس بالتقصيــر.. وقــد يتطلــب ذلــك إعــادة النظــر فــي أهــداف األســرة وإعــادة ترتيــب 

األولويــات بمــا يتناســب مــع المرحلــة الحاليــة التــي يعيشــان فيهــا.



18 الشكل الثاني اللي ممكن يحصل فيه صراع االدوار :

 لمــا بتتغيــر قــوة احــد الطرفيــن الســباب معينــة .. مثــا لــو احــد الزوجيــن ورث .. او اصبــح صاحــب منصــب مهــم .. ... فيبــدأ يتخانــق 
مــع الطــرف الثانــي عشــان يغيــر االدوار او ياخــد دوره علــي اســاس انــه اصبــح االقــدر بيــه. والمثــال هنــا بيكــون لــو مثــا الزوجــة كانــت 
عايشــة مــع زوجهــا فــي شــقة صغيــرة وهــو المســئول عــن االنفــاق طــول عمــره واالوالد بياخــدوا المصــروف مــن الــزوج .. وفجــاة 
ورثــت وطلبــت انهــا تغيــر البيــت الصغيــر لفيــا مثــا وزوجهــا مــن مبادئــه انــه مــش بيقبــل انفــاق الزوجــة ورفــض البيــت الجديــد .. 
او لــو هــي قــررت انهــا هــي اللــي تــدى المصــروف لــاوالد دا ممكــن يجرحــه جــدا .. وممكــن يجرحــه كمــان انهــا هــي شــخصيا مبقتــش 

تاخــد مصروفهــا منــه او حــس ان مصروفهــا منــه اقــل مــن مســتوي انفاقهــا.



19 اســتالب الــدور: جــوا كل اســرة بيختلــف توزيــع مصــادر القــوة أو التأثيــر مــن أســرة إلــى أخــرى.. بعــض االســر او العائــات - 	
بتكــون القــوة او التأثيــر فــي ايــد االب .. وممكــن تكــون االخــت الكبــري اكثــر تأثيــرا بســبب عطاءهــا او حنانهــا .. او ممكــن 
الجــدة .. التأثيــر او القــوة بيكــون فــي ايــد ميــن .. دا بيتحــدد علــي اســاس ميــن عنــده العلــم والخبــرة والمــال والقرابــة 
والســن والمكانــة االجتماعيــة وغيرهــا... علشــان كــدا الخلــل فــي توزيــع القــوة ممكــن يــؤدي إلــى أن يحــاول الطــرف األقــوى 
اســتالب دور اآلخــر، بمــا يــؤدي إلــى اإلحســاس بالقهــر لــدى المســلوب منــه الــدور.. وعلــى ســبيل المثــال محاولــة أم الــزوج 
أن تســلب الزوجــة دورهــا كزوجــة وأم أو بعــض منــه.. أو أن يحــاول الشــاب االبــن اللــي بقــي يشــتغل ويصــرف عالبيــت بســبب 
فقــر ابــوه او عجــزه  أن يلعــب دور االب اللــي اصبــح غيــر قــادر علــى الوفــاء باحتياجــات زوجتــه وأوالده. فممكــن يبــدأ يتحكــم فــي 
اخواتــه ســواء بنــات او والد وامــه او انــه يبــدأ يزعــق فــي البيــت لمــا االكل ميتعملــش .. او يشــرب ســجاير ادام امــة .. ســواء 

كان دا ســلوك ابــوه قبــل عجــزه او هــو اســاء وبالــغ فــي اداء دور الراعــي بســبب احداثــه.  

علــي الزوجيــن فهــم الكيفيــة التــي تتــوزع بهــا القــوة داخــل األســرة. . ســعيا إلــى تحقيــق التــوازن الــذي 
يحفــظ للطــرف األضعــف تقديــره لنفســه.



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.



إعداد
أ.د/ على إسماعيل

استاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة االزهر

أ. والء سليم

باحثة قانونية
خبيرة تخطيط استراتيجي وإدارة مشروعات

أ. دينا حسين

عضو المجلس القومي للمرأة 
رئيسة لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة

المراجعة والصياغة العامية
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