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Резюме. Семейството в района на Близкия изток и Северна Африка се променя през последните
десетилетия в резултат на културни, икономически, политически и социални процеси. Целта на
това изследване е да се проучат промените в семейните роли в региона. За целта Въпросникът
за семейните роли (Georgas et al. 2006) е попълнен от 100 лица от осем държави от същия регион
с предимно висше образование, на възраст между 20 и 40 години. Те оценяват семейните роли
на своите майки и бащи и собствените си представи за ролята на съпругата и съпруга в своето (бъдещо) семейство. Сравненията между изпълнението на семейните роли в двете поколения
(баща- съпруг и майка-съпруга) разкрива значителни поколенчески различия. Най-големите промени между поколенията са в експресивната роля на мъжа и в неговата роля в грижата за децата.
По-младото поколение очаква мъжът да осигурява по-голяма емоционална подкрепа на жената и
децата си, както и да бъде по-активен в опазване на семейните отношения. В допълнение, в съответствие с нашите резултати, мъжете се очаква да бъдат включени много повече в практиките
по отглеждане на децата.
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между поколенията.
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