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ــراد  ــاة األف ــي تســرّي حي ــة هــي املؤسســة الت ــار أّن العائل باعتب
واألحــكام  القيَــم  حيــث  املجتمــع،  اســتمرارية  وتضمــن 
ــرُبز  ــة، ت ــال الالحق ــل لألجي ــكلها وتُنَق ــذ ش ــلوكيات تتّخ والس
ــم  ــال عل ــاً لألبحــاث يف مج ــاً جوهري ــا موضوع ــة بصفته العائل

اإلجتــامع.

مؤسســة  باعتبارهــا  كثــب  عــن  األرسة  تركيبــة  فْهــم  إّن 
ــع  ــش املجتم ــاط عي ــم أمن ــايس يف فْه ــٌر أس ــو أم ــة ه إجتامعي
وحتــى  الحْمــل  منــذ  الحيــاة،  مراحــل  كافــة  يف  واألفــراد. 
الــوالدة، مــن الــوالدة إىل الطفولــة والبلــوغ، ومــن البلــوغ 
ن األفــراد عالقاتهــم مــع اآلخريــن يف  إىل الشــيخوخة، يكــوِّ
محيطهــم اإلجتامعــي عــرب الروابــط األرَسيـّـة. يف اإلطــار نفســه، 
تَُعــّد العالقــات العائليــة الســليمة مهمــة بشــكٍل خــاص لخلْــق 

حيــاة اجتامعيــة متوازنــة.

مهاراتهــم  اســتخدام  عــن  أحيانــاً  واألرسة  األفــراد  يعجــز 
الفطريّــة يف حــّل املشــاكل نظــراً إىل التحــوُّالت االجتامعيــة 
املتســارِعة. وبهــدف حــّل املشــاكل الناشــئة بطريقــة أكــر 
ــة  ــّوالت االجتامعي ــن والتح ــات املَح ــيّام يف أوق ــة، وال س فعالي
ــد املشــاكل  ــح الحاجــة إىل إجــراء أبحــاٍث لتحدي ــة، تُصب املؤمل
واإلنطباعــات حيــال األرسة ولفْهــم املشــاكل التــي تواجههــا 

ــة. ــة وواضح ــًة ملِّح ــراد حاج ــالت واألف العائ

ــة،  ــة األرسة الرتكيّ ــول تركيب ــتطالعا ح ــا اس ــرَت وزارتن ــد أج وق
برنامــج  ضمــن  ســنوات  خمــس  كل  يف  إجــراؤه  ويُعــاد 

الرســمي.  اإلحصــاءات 

ويــّرين باســم الــوزارة أن نقــوم بتقديــم هــذه الدراســة التــي 
تحتــوي أيضــا عــى تحليــالت لدراســات شــبيهة أجريــت عــام 
2006 وعــام 2011، وذلــك مــن أجــل ســّد الثغــرات املوجــودة 
ــة  ــا كاف ــاء تركي ــول األرسة يف أنح ــات ح ــات واملعلوم يف البيان

نظــرا لنــدرة األبحــاث التــي تُعنــى بهــذا املوضــوع.

ــد  ــح أح ــة لتصب ــات مامثل ــراء دراس ــبة إج ــد نس ــل أن تزي آم
مصادرنــا األساســية للمعلومــات ولنتمّكــن مــن اإلســتناد إليهــا 
يف سياســاتنا اإلجتامعيــة؛ وأوّد هنــا أن أتقــّدم بجزيــل الشــكر 

لــكّل َمــن شــارك يف هــذه الدراســة.

الدكتورة املشــاركة أيشينور إسالم
الوزيرة



كراملقدمة الشُّ

العــامل ويف تركيــا  التحــّوالت اإلجتامعيــة املتســارِعة حــول  إّن 
فْهــم املؤسســات اإلجتامعيــة  ال تدفــع املجتمــع إىل  تحديــداً 
ــب،  ــة فحس ــم، والثقاف ــة، والتعلي ــون، والصح ــل القان ــة مث املهم
بــل تدفعنــا إىل اكتســاب فْهــٍم علمــّي لــألرسة باعتبارهــا مؤسســة 

ــامت. ــذه املنظ ــني ه ــات ب ــم العالق ــية تنظّ أساس

ميكــن القــول إّن أحــد النقــاط املشــرتكة األكــر أهميــة التــي 
تتشــاركها العلــوم االجتامعيــة هــي محاولــة تحديــد األســس 
ــم العنــارص التــي تســبّب التحــّول االجتامعــي، باإلضافــة إىل  وفْه
التغيــريات الهيكليــة التــي واجههــا األطــراف نتيجــة هــذا التغيــري 
اإلجتامعــي. األرسة هــي أحــد املؤسســات القليلــة التــي تَُعــّد 
ــة  ــز األرسة برتكيب ــد. تتميّ ــري يف آٍن واح ــي للتغي ــرِّض واملتلّق املح
ــع  ــي تطب ــة الت ــات الثابت د اإلنطباع ــدِّ ــا تح ــداً ألنه ــة ج ديناميكي
ــها  ــة نفس ــى حامي ــدرة ع ــاً الق ــك أيض ــا متل ــرد وألنه ــاة الف حي

ــات. ــة واألزم ــّوالت االجتامعي ــات التح ــا يف أوق وأفراده

أظــّن أّن فْهــم أنــواع األرَس باإلضافــة إىل التغيــريات يف األدوار ويف 
ــرب  ــة، يُعت ــات األرَسيّ ــّم اختبارهــا ضمــن العالق ــي يت الحــاالت الت
ــى  ــة ع ــرد والعائل ــدرة الف ــم ق ــالق لفْه ــاط اإلنط ــم نق ــد أه أح

ــري.  ــع التغي ــف م ــة والتكيُّ املقاوم

إّن تركيبــة األرسة التــي تتمثّــل بطبيعتهــا الثابتــة والديناميكيــة يف 
ــة باألبحــاث والسياســات  آٍن معــاً، تُجــرِب مؤسســات الدولــة املعنيّ
اإلجتامعيــة عــى وضــع تقييــامت هيكليــة تســتند إىل األرسة 

ــا. ــة وتطبيقه ــة السياســات االجتامعي ــاء صياغ أثن

إنطالقــاً مــن هــذه النقطــة، أجــرَت مديريّتنــا العامــة اإلســتطالع 
ــد إجــراء  ــام 2006، وأُعي ــة يف ع ــة األرسة الرتكيّ األّول حــول تركيب
ــى كال  ــل ع ــراء تحلي ــم إج ــة يف 2011. وت ــرّة الثاني ــة للم الدراس
للحالــة  التحليليــة  الدراســة  مــع   2013 عــام  يف  االســتطالعني 
الصحيــة والســكان يف تركيــا مــن أجــل معرفــة مســرية التحــوالت 
ــن  ــع الذي ــذه املناســبة أود أن أشــكر جمي ــة. وبه يف األرسة الرتكي
ســاهموا يف تنقيــح هــذه الدراســة وعــرْض نتائجهــا عــى اإلدارات 

ــة.  املعنيّ

ــد هــذه الدراســة الطريــق أمــام أفــكاٍر  ويف الختــام، آمــل أّن متّه
جديــدة لألبحــاث املســتقبليّة وأن تكــون ذات منفعــٍة للمســؤولني 

عــن صياغــة السياســات اإلجتامعيــة...

 عمــر بوز أوغلو
مدير عام

إّن عــدد الدراســات التــي تركّــز مبــارشًة عــى موضــوع األرسة عــرب 
عيّنــات متثيليــة هــو ضئيــل جــداً يف تركيــا؛ وبالتــايل فــإّن الحاجــة 
ــّد كبــرية جــداً. ويف هــذا  ــة يف هــذا املضــامر تَُع إىل بيانــات علميّ
الســياق، نــرى أّن مــن واجبنــا أن نشــكر كّل َمــن شــارك يف هــذه 

الدراســة بهــدف تلبيــة هــذه الحاجــة.

مــدراء  بفضــل  ممكنــاً  الهامــة  الدراســة  هــذه  تنفيــذ  كان 
ــة  ــة العامــة لألبحــاث العائلي قيّمــني، خــرباء وموظفــني يف املديري
كافــة  املوظفــني  إىل  بالشــكر  م  التقــدُّ ونــوّد  واإلجتامعيــة. 
املشــاركني يف إعــداد االســتبيانات، مْســح املــواد األدبيــة وإعــداد 

التقريــر،

إىل موظّفــي معهــد اإلحصــاء الــرتيك الذيــن حــّددوا العيّنــة، 
ــنوا  ــرة، وحّس ــل واملعايَ ــد الثق ــالل تحدي ــن خ ــم م ــوا الدع قّدم
جــودة البيانــات ومصداقيّتهــا مــن خــالل حضورهــم وخربتهــم يف 

ــة، ــة للدراس ــة كاف ــل اإلعداديّ املراح

ــة  ــوا األبحــاث اإلجتامعي ــن دعم ــة الذي ــي وزارة التنمي إىل موظف
مــن خــالل متويــل البحــث، وجعلــوا عمليّــة تنقيــح الطبعــة 

ــاً،  ــراً ممكن ــة أم الثاني

ــة األبحــاث والسياســات، وبخاصــٍة مصطفــى  إىل موظفــي مديري
ــالن،  ــن أص ــني، نورت ــره أرتيك ــان، إمي ــون أي ــوروآن، درس ــوري ن ن
ألتــون، يســمني أســني،  نرميــان كايــا، أركان أوشــبينار، رسدال 
ديريــا أفــيس وأبــرو دوغــان عــى جهودهــم املبذولــة خــالل 

ــة، ــم الدراس ــة تقيي مرحل

إىل ســميحة فيــزي أوغلــو ونيــري زيــري وســلجوق أقبــاش ومفتــي 
أونــور مــن فريــق إبســوس والذيــن ســاهموا يف إعــداد التحليــالت 

املتقدمــة ومراجعــة الفحــوى أثنــاء كتابــة التقاريــر. 

وإىل هاشــيم أكــامن الــذي قــام بالتنقيــح وهانــدي أكغــون التــي 
اهتّمــت بالتصميــم والتطبيــق الشــكيل. 

ــل  ــني إيدي ــاتذتنا املحرتم ــكر إىل أس ــاً بالش ــون أيض ــن مدين ونح
ــد  ــافلني ومحم ــور تش ــبينار وأالن ــوت بيش ــة أوم ــارس وفاطم أيب
ومصطفــى  نيشــل  ورؤوف  كوتــش  وعصمــت  أريــورت  عــيل 
أورتــار وفرحونــده أوزبايــر عــى تخصيــص وقتهــم القيّــم وتبــادل 

ــا. ــم معن ــم وآرائه أفكاره

ترغوت مصطفى 
والسياسات األبحاث  دائرة 
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املحررون
تورغول  مصطفى 

تخــرج مــن قســم علــم االجتــامع بجامعــة بوغازإيجــي يف عــام 2003. وأكمــل املاجســتري يف مجــال الحداثــة والقوميــة بقســم علــم 

االجتــامع يف جامعــة الفــرات بإعــداد بحــث تحــت عنــوان ” بنــاء مالمــح القوميــة والحداثــة يف الصحافــة الوطنيــة الرتكيــة : قصــص 

ــذا يف  ــا ه ــام 2009 إىل يومن ــذ ع ــوراه من ــة الدكت ــا مرحل ــزاول حالي ــام 2007. وي ــارج” يف ع ــة يف الخ ــة الرتكي ــن الجالي ــاح ع نج

قســم علــم االجتــامع بجامعــة الــرشق األوســط التقنيــة. وتــوىل مهمــة التنســيق ومراقبــة املشــاريع والتقييــم بصفــة نائــب الخبــري 

ــي عامــيل 2011 و2012  ــري بين ــة وبصفــة الخب ــوزراء الرتكي ــة التابعــة لرئاســة ال ــألرسة والدراســات االجتامعي ــة العامــة ل يف املديري

واشــتغل عــى 11 بحــث و3 مشــاريع التطويــر التعليمــي تحــت إرشاف وزارة األرسة والسياســات االجتامعيــة. وهــو يشــغل حاليــا 

منصــب رئيــس دائــرة  األبحــاث والسياســات بــوزارة األرسة والسياســات االجتامعيــة. 

ســميحة فيزي أوغلو  

ــتري  ــل املاجس ــام 2004 وأكم ــة( يف ع ــة اإلنكليزي ــره )باللغ ــة مرم ــة بجامع ــات الدولي ــية والعالق ــوم السياس ــن قســم العل تخــرج م

ــا يف  ــي بدأه ــة الت ــا البحثي ــو حياته ــزي أوغل ــميحة في ــل س ــنة 2005. وتواص ــابانجي س ــة س ــة بجامع ــات األوربي ــم الدراس يف قس

ــات  ــاريع والدراس ــف املش ــرأس مختل ــي ت ــة وه ــة مجموع ــا رئيس ــة بصفته ــات االجتامعي ــوس للدراس ــد إبس ــام 2006 يف معه ع

ــة  ــدم لرتكيب ــايئ املتق ــل األحص ــة التحلي ــتها : ” دراس ــي ترأس ــات الت ــني الدراس ــن ب ــات. وم ــف املؤسس ــدة مختل ــة لفائ االجتامعي

األرسة الرتكيــة ”، و”انخفــاض نســبة الخصوبــة والتأثــريات الحاليــة والسياســات االســتباقية يف تركيــا”، و” دراســة حــول األرس التــي 

ــي”،  ــل االجتامع ــائل التواص ــباب ووس ــن الش ــة ع ــة، و” دراس ــات االجتامعي ــدة وزارة األرسة والسياس ــا”، لفائ ــد أبويه ــدت أح فق

و”مســابقة القصــص للكتــاب الشــباب: تحليــل اآلثــار والحــاالت” لفائــدة وزارة الشــباب والرياضــة وكذلــك ” تقييــم برنامــج 

ــيف.   ــدة اليونيس ــال ” لفائ ــاه األطف ــرش تج ــل األرسة والتح ــف داخ ــة و” العن ــدة وزارة التنمي ــي لفائ ــم االجتامع الدع

املساهمون
األســتاذة املساعدة الدكتورة عائشة إيديل أيبارس

ــط  ــرشق األوس ــة ال ــامع بجامع ــم االجت ــم عل ــة يف قس ــات االجتامعي ــج السياس ــورة يف برنام ــاعدة الدكت ــتاذة املس ــة األس ــتغل بصف تش

ــت  ــام 2001 وأكمل ــة يف ع ــط التقني ــرشق األوس ــة ال ــامع بجامع ــم االجت ــم عل ــة يف قس ــهادة الجامعي ــى الش ــت ع ــة. وحصل التقني

دراســة املاجيســتري بنفــس الجامعــة ويف نفــس القســم. كــام درســت املاجســتري يف مجــال الدراســات األوروريبــة مبدرســة لنــدن للعلــومل 

ــام  ــرت يف ع ــة أولس ــة بجامع ــوم االجتامعي ــال العل ــوراه يف مج ــى الدكت ــت ع ــم حصل ــام 2002 ث ــة )LSE( يف ع ــية واالفتصادي السياس

2007. وكانــت باحثــة يف مركــز الدراســات األوروبيــة بجامعــة الــرشق األوســط التقنيــة يف الفــرتة مــا بــني 2006 و2009. وقــد تولــت 
ــائر املؤسســات.  ــاد األورويب وس ــن االتح ــم م ــي جــاءت بدع ــة والشــبكات الت ــى التحي ــن مشــاريع األبحــاث وإحــداث البن ــا ضم مهام

وخــالل عامــي 2009 و2010 اشــتغلت بصفــة » ماكــس فيــرب فيللــو« يف معهــد الجامعــة األوربيــة )EUI( بإيطاليــا. ومــن بــني مجــاالت 

البحــث التــي أجرتهــا: املقارنــة بــني السياســات االجتامعيــة، ومســاواة النــوع االجتامعــي يف التوظيــف والتعليــم، والسياســة االجتامعيــة 

 UNFPAو UNDPو UNICEF ــدى ــارة ل ــة واملستش ــة الباحث ــت بصف ــالم. وعمل ــل واإلع ــامع التواص ــم اجت ــاد األورويب، وعل لالتخ

ــة وأهــداف التنميــة ومســاواة النــوع  ــورويب وغريهــا مــن مؤسســات، وذلــك يف مجــاالت الســياة االجتامعي والبنــك الــدويل والربملــان ال

ــة بهــم وتوظيــف النســاء وحقــوق النســاء املعاقــات واألطفــال. ــم املبكــر لألطفــال والعناي ــة األطفــال والتعلي االجتامعــي ورفاهي
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تواصــل أعاملهــا األكادمييــة بصفــة األســتاذة املســاعدة الدكتــورة يف قســم علــم االجتــامع بجامعــة الــرشق األوســط التقنيــة. وقــد حصلــت 
عــى الشــهادة الجامعيــة يف عــام 1998 يف مجــال علــم االجتــامع وشــهادة املاجســتري يف عــام 2001، وذلــك بجامعــة الــرشق األوســط 
التقنيــة. وأكملــت الدكتــوراه يف مجــال علــم االجتــامع بجامعــة تيكســاس أت أوســتني يف عــام 2007. واهتامماتهــا عــادة هــي السياســة 
 Women « : االجتامعيــة واألرسة والنــوع االجتامعــي والهجــرة. وقــد كتبــت يف بعــض القســام للكتــب املنشــورة باللغــة اإلنكليزيــة مثــل
 « ،« Routledge Handbook of Modern Turkey « ،« in the Middle East and North Africa: Agents of Change
 Turkey « ،« Migration, Family and Social Position: Contributions to Education, Gender and Care Dynamics
and the Politics of National Identity: Social, Economic and Cultural Transformation ». ولهــا مقــاالت منشــورة يف 
ــاال تحــت  ــت مق ــة. وكتب ــة والدولي ــر املؤسســات الوطني ــف تقاري ــة »  Women Studies International Forum » ويف مختل مجل
عنــوان » رفاهيــة األطفــال يف الســن املبكــر وتوظيــف املــرأة » بطلــب مــن وزارة األرسة والسياســات االجتامعيــة واليونيســيف وتقريــرا 
ــوان »  ــة أيضــا. كــام قامــت بدراســات تحــت عن عــن »العائــالت ذات أحــد األبويــن » بطلــب مــن وزارة األرسة والسياســات االجتامعي

تحليــل حــول أنــواع االتجــار بالبــرش يف تركيــا » لفائــدة  منظمــة الهجــرة الدوليــة.  

األســتاذة املشاركة الدكتورة أالنور تشافلني

ــد  ــام 2007 مبعه ــوراه يف ع ــت الدكت ــام 1999 وأكمل ــامع يف ع ــم االجت ــم عل ــة، قس ــط التقني ــرشق األوس ــة ال ــن جامع ــت م  تخرج

الدراســات الســكانية يف جامعــة حاحــت تيبــه. وحصلــت عــى منحــة بحــث بعــد إمتــام الدكتــوراه مــن أكادمييــة العلــوم الرتكيــة إلعــداد 

بحــث يف الفــرتة مــا بــني 2007 و2009 حــول مــرشوع مناقشــة التعــداد الســكاين الــرتيك مــن النواحــي االجتامعيــة والسياســية واالقتصادية 

ومنحــة بحــث مــن مركــز دراســات املراقبــة بقســم علــم االجتــامع يف جامعــة كوينــس إلعــداد بحــث يف الفــرتة مــا بــني 2009 و 2011 

حــول مــرشوع عالقــة املراقبــة بالتحــوالت املســتجدة يف منظومــة املعلومــات الســكانية الرتكيــة. وعملــت بصفــة باحثــة ضيفــة يف جامعــو 

الــرشق الوســط التقنيــة وجامعــة كوينــس مــن 2007 إىل غايــة 2011. وهــي مــا تــزال أســتادة وباحثــة يف معهــد الدراســات الســكانية 

بجامعــة حاجــت تيبــه وتبحــث خاصــة يف موضــوع الخصوبــة ومراقبتهــا وتتنــاول مواضيــع مختلفــة مثــل : عالقــات النــوع االجتامعــي، 

واالختالفــات األثنيــة، ومنظومــة التعــداد الســكاين والتســجيل، واملراقبــة، والليرباليــة الجديــدة، واملواطنــة. 

 األســتاذ املشارك الدكتور محمد عيل إريورت

تخــرج مــن جامعــة الــرشق الألوســط التقنيــة، قســم علــم االجتــامع يف عــام 1999. وأكمــل املاجســتري والدكتــوراه يف معهــد الدراســات 

الســكانية بجامعــة جاحــت تيبــه. وحصــل عــى صفــة األســتاذ املشــارك يف مجــال الدميغرافيــة يف عــام 2013. وهــو يعمــل حاليــا مبعهــد 

الدراســات الســكانية يف جامعــة حاجــت تيبــه. وقــد شــارك يف مشــاريع كبــرية لدراســات اجتامعيــة مثــل: دراســة الصحــة والســكان يف 

تركيــا، ودراســة وطنيــة حــول وفيــات األمهــات، ودراســة الهجــرة والترشيــد، ودراســة حــول العنــف داخــل األرسة. ولــه مؤلفــات وكتــب 

ومقــاالت عديــدة يف مجــاالت التحــول الدميغــرايف يف تركيــا، والسياســت االجتامعيــة، والخصوبــة، والهجــرة والتمــدن، ووفيــات الرضــع، 

وفقــر األطفــال، والشــيخوخة وغــري ذلــك.    
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األســتاذ الدكتور عصمت كوتش

ــة  ــوراه يف عــام 1997 يف مجــال الدميغرافي ــة يف عــام 1988، وأكمــل الدكت ــوم االجتامعي ــه، قســم العل تخــرج مــن جامعــة حاجــت تيب

ــة مبعهــد  ــة الفني ــا رئيــس قســم الدميعرافي ــه. وهــو حالي ــة مبعهــد الدراســات الســكانية يف جامعــة حاجــت تيب ــة واالقتصادي االجتامعي

ــكان  ــاالت الس ــدويل يف مج ــي وال ــن الوطن ــى الصعيدي ــدة ع ــورات عدي ــاث ومنش ــب وأبح ــاالت وكت ــه مق ــكانية. ول ــات الس الدراس

والتنميــة، والسياســات الســكانية، ودميغرافيــة األرسة، وأســاليب البحــث. وقــد شــارك بالبحــث والدراســة يف عديــد املشــاريع واملواضيــع 

مثــل : دراســة الصحــة والســكان يف تركيــا، ودراســة العنــف ضــد املــرأة يف تركيــا، والدراســة الوطنيــة حــول وفيــات األمهــات، ودراســة 

ــرأي العــام.   ــا، ومــرشوع للمناطــق الســكنية العشــوائية وتأســيس ال ــن يف تركي ــن واملرشدي عــن املهاجري

األستاذة الدكتورة فرهونده أوزباي

ولــدت يف عــام 1944 ودرســت الخدمــات االجتامعيــة )أكادمييــة الخدمــات االجتامعيــة بأنقــرة مــا بــني 1962-1966. وهــي جامعــة 

حاجــت تيبــه حاليــا يف( والدميغرافيــة )جامعــة حاجــت تيبــه مــا بــني 1969-1968 وجامعــة برينســتون مــا بــني 1970-1969( وعلــم 
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ــارزة يف مجــال النــوع  ــات الســكانية. وقامــت بتأليــف كتابــني. ومــن بــني مقاالتهــا الب حــول جهــد املــرأة واألرسة والهجــرة والديناميكي

 Women, Family and Social Change »و « Development of Studies on Women in Turkey « : االجتامعــي والســكان
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)1998(« و« Gendered Space: A New Look at Turkish Modernisation Gender & History2000 » و« معلومــات 

عــن الدولة-الوطــن والرقابــة والســكان يف تركيــا« و«جهــد املــرأة يف تركيــا مــن املــايض إىل اليــوم )2012(«. 
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إن الهــدف الرئيــيس مــن دراســة التحليــل اإلحصــايئ املتقــدم الــذي 

ــة  ــاث( تركيب ــات )أبح ــات دراس ــات وبيان ــه معطي ــتخدمت في اس

األرسة الرتكيــة ) تايــا ( لألعــوام مــا بــني 2006 و 2011 والتــي أجرتها 

ــة  ــو مناقش ــة ه ــة واالجتامعي ــات األرسي ــة للدراس ــة العام املديري

وتفنيــد العوامــل التــي أدت إىل التحــول الــذي طــرأ عــى بنيــة األرس 

الرتكيــة وســرب هــذا التحــول بكافــة أبعــاده ودراســته. وتتألــف هــذه 

ــق  ــيل ومعم ــكل تحلي ــت بش ــاالت تناول ــعة مق ــن تس ــة م الدراس

مواضيــع البنيــة العائليــة يف تركيــا وهــي عى النحــو التــايل : ”التحول 

يف تركيبــة األرسة الرتكيــة” و”الخصوبــة” و”الــزواج” و ”الطــالق” 

ــال”  ــن واألطف ــني األبوي ــة ب ــي” و ”العالق ــوع االجتامع و ” دور الن

و”عالقــات  القرابــة والجــوار ” و ” النشــاطات االجتامعيــة األرسيــة 

” و ” الشــيخوخة ” .  وقــد تــم إعــداد هــذه املقــاالت الهامــة مــن 

قبــل عــدد مــن األكادمييــني املرموقــني واملختصــني يف هــذه املجــاالت 

ــن قدمــوا املشــورة  ــني الذي ، إضافــة إىل عــدد مــن األســاتذة الباحث

كاألســتاذ الدكتــور عصمــت كوتــش واألســتاذة املســاعدة الدكتــورة 

ــارس،  ــل آيب ــاعدة إيدي ــتاذة املس ــبينار واألس ــوت بيش ــة أوم فاطم

ــورة  كــام ســاهمت املقــاالت التــي أعدهــا كل مــن األســتاذة الدكت

ــاي واألســتاذ املشــارك الدكتــور محمــد عــيل إريــورت  فرهــوده أوب

واألســتاذة املســاعدة الدكتــورة أالنــو تشــالفني يف إثراء هذه الدراســة 

بالتفاصيــل وباملــواد العلميــة ، ناهيــك عــام قدمــه كل مــن األســتاذة 

الدكتــورة فرهــودة أوزبــاي واألســتاذ املشــارك الدكتــور محمــد عــيل 

إريــورت واالســتاذ املســاعد الدكتــورة أالنــور تشــالفني مــن جهــود 

ومســاهامت هامــة يف إعــداد هــذه األبحــاث . 

وتنــاول األســتاذ الدكتــور عصمــت كوتــش يف مقالتــه ” التحــول يف 

تركيبــة األرسة الرتكيــة: 1968 – 2011 ” التغــريات التــي طــرأت 

عــى تركيبــة األرسة الرتكيــة خــالل الـــ 40 – 45 عامــا األخــرية. 

واســتخدم يف دراســته معطيــات لتســعة أبحــاث دميوغرافيــة تعــود 

ــم  ــي ت ــات الت ــة إىل البيان ــني 1968 – 2008 إضاف ــا ب ــوام م لألع

اســتخدامها يف األبحــاث التــي جــرت يف الفــرتة مــا بــني 2006 

ــرت  ــد أظه ــا.  وق ــة يف تركي ــة( األرسي ــة )الرتكيب و2011 حــول البني

ــة  ــكك األرسي يف العائل ــو التف ــول نح ــتمرار املي ــة اس ــج الدراس نتائ

املمتــدة خاصــة يف األرس املمتــدة األبويــة وذلــك نتيجــة للتحــوالت 

االقتصاديــة االجتامعيــة التــي شــهدتها تركيــا.  وبالتــوازي مــع هــذه 

املتغــريات، يالحــظ ارتفــاع خطــري يف ظاهــرة انتشــار األرس املفككــة 

يف فــرتة التســعينات ومــا بعدهــا خاصــة األرس املؤلفــة مــن شــخص 

ــاء(.   ــزب أو أم عزب ــا أع ــزب )أب ــدا أع ــي تضــم وال واحــد واألرس الت

ــو  ــف من ــكك األرسي إىل توق ــارعة يف التف ــادة املتس ــد أدت الزي وق

تركيبــة األرسة النــواة، بــل إىل تراجعهــا يف بعــض األحيــان. ومن خالل 

اســتعراض التفاصيــل، يالحــظ التســارع يف ارتفــاع نســبة األرس النــواة 

ــة  ــكال األرس الفرعي ــد أش ــد أح ــي تع ــة( الت دون أوالد )األرس األولي

املكونــة لــألرسة النــواة يف العائلــة الرتكيــة باملقارنــة مــع نســبة أرس 

النــواة التــي تضــم أوالدا، كــام يالحــظ ارتفــاع يف نســبة األرس النــواة 

التــي تضــم أوالدا، خاصــة التــي أنجبــت ولــدا أو ولدين، ومبــا يواكب 

انخفــاض نســبة الخصوبــة يف تركيــا. أمــا األرس النواة التــي تضم ثالثة 

أوالد أو أكــر، فيتبــني أن هنــاك انخفاضــا خطــريا يف عدد هــذه األرس.  

وتفيــد النتائــج أيضــا إىل تســارع ملحــوظ يف تفــكك األرس البطريركية 

)األبويــة( يف األعــوام األخــرية، كــام لوحظــت زيــادة يف التوجــه نحــو 

األرسة املمتــدة املؤقتــة التــي ظهــرت عــى شــكل ارتبــاط مفصــيل 

ــم  ــذي ت ــول ال ــذا التح ــار ه ــني االعتب ــذ بع ــواة. وباألخ ــألرسة الن ل

رصــده خــالل الـــ 40 – 50 عامــا، ســيكون مــن املتوقــع اســتمرار 

ــارشة  ــينعكس مب ــتقبال، وس ــة مس ــة األرسة الرتكي ــكك يف تركيب التف

عــى أرس النــواة وخاصــة عــى بنيــة األرس املفككــة.  وهنــاك توقــع 

آخــر يتــم اســتنتاجه مــن هــذا امليــل وهــو تحــول قســم مــن أرس 

النــواة خاصــة األرس املؤلفــة مــن أب أو أم أعزبــني أو األرس املؤلفــة 

مــن شــخص واحــد إىل أرس مفككــة بالتــوازي مــع االرتفــاع امللحــوظ 

ــم  ــدء بتنظي ــم الب يف حــاالت الطــالق. ومــن الــرورة مبــكان أن يت

سلســلة مــن حلقــات النقــاش وتنظيــم اللوائــح التــي تتنــاول هــذه 

املواضيــع وتعمــل عــى دراســة العواقــب املحتملــة لهــذه التحــوالت 

إضافــة إىل بحــث كل مــا يتعلــق بالعوامــل البنيويــة والفكريــة 

املســببة لهــذه التحــوالت. 

ويف مقالتهــا حــول ” عالقــات القرابــة والجــوار ”، تناولــت الدكتــورة 

ــة والخصائــص العامــة  ــواع القراب ــراد  األرسة وأن ــاي أف فرهــوده أوب

التــي يتســم بهــا األفــراد املقيمــون يف أماكــن الســكن العائــيل عــى 

ــدة للمناقشــات  ــق قاع ــة إىل خل ــدف املقال ــا . وته ــالف أنواعه اخت

التشــاركية بــني الدولــة والعائلــة يف موضــوع تلبيــة احتياجــات 

ومطالــب األفــراد املحتاجــني.  يف اإلطــار العــام ، تبــني املقالــة 

ــرتعي  ــر، تس ــب آخ ــن جان ــا، وم ــرىب يف تركي ــات  الق ــة عالق أهمي

املقالــة أيضــا االنتبــاه إىل أن الكــرة يف عــدد األقــارب قــد باتــت يف 

ــة  ــة األخــرية  لعملي ــش املرحل ــع يعي ــا األخــرية ضمــن مجتم أيامه

ــم  ــن ه ــني مم ــن أن البالغ ــف ع ــام تكش ــرايف. ك ــال الدميوغ االنتق

ــة املتزوجــة  يف عمــر الـــ 25 أو تجــاوزوه والذيــن يشــكلون األغلبي

خاصــة مــن هــم مــن ضمــن الفئــة العمريــة الواقعــة مــا بــني 25 

و 44 عامــا هــم األكــر حظــا مــن جهــة االرتبــاط مبعنــى ومفهــوم 

القرابــة والعائلــة، بيــد أنــه كلــام تقــدم بهــم العمــر انخفــض لديهــم 

ــة  ــة بأهمي ــذه املقال ــام تحظــى ه ــيل . ك ــتحواذ العائ ــوم االس مفه

ــد عــدد  ــا مــن تحدي ــة متكنهــا وألول مــرة يف تركي بالغــة مــن ناحي

األقــارب ضمــن العائلــة املمتــدة ممــن تجــاوزت أعامرهــم الـــ 18 

ــاب األرس يف  ــب أرب ــة أو الدراســة أن أغل ــت املقال ــد بين ــا .  لق عام

الفــرتة الواقعــة مــا بــني 2006 و 2011 هــم أعضــاء ضمــن العائلــة 

النــواة، أمــا األقربــاء مــن أفــراد األرسة املعيشــية فقــد قــل عددهــم 

املدخل



تتلا حتلت ل  وولوحتل  ألحت ونب   19ووصللا ر 

يف العائلــة بشــكل ملحــوظ خاصــة يف الفــرتة الواقعــة مــا بــني 2006 

و 2011 .  كــام ازدادت نســبة األشــخاص املقيمــني بشــكل مســتقل 

خــالل هــذه األعــوام الخمســة. وتبــني أن أغلبيــة الذيــن يقيمــون يف 

ــم  ــون مبفرده ــن يعيش ــارب أو مم ــن األق ــوا م ــواء كان ــكن س املس

ــور  ــون الذك ــباب العازب ــكل الش ــنات، ويش ــاء املس ــن النس ــم م ه

ــا  املقيمــون نســبة أقــل مــن املســنات يف هــذا املســكن. ومــن هن

ــددة  ــات مح ــني إىل فئ ــل املحتاج ــة إىل رضورة فص ــت املقال ، تلف

ــنني  ــؤالء كاملس ــات ه ــا الحتياج ــات وفق ــري الخدم وإىل رضورة توف

ــة العجــزة  ــن عــى رعاي ــوايت يعمل املقيمــني مبفردهــم والنســاء الل

واألطفــال يف األرس الغــري مكتملــة إضافــة إىل النســاء اللــوايت بلغــن 

ــة أو هــذه الدراســة أيضــا إعــداد  منتصــف العمــر.  وتقــرتح املقال

برامــج   للمســنني مــن األقــارب يف النســب واملســنني الذيــن يقيمون 

مبفردهــم يف رقعــة جغرافيــة بعيــدة بهــدف توفــري مــأوى ورعايــة 

صحيــة وشــخصية وســبل معيشــة أفضــل لهــم ، كــام تقــرتح العمــل 

عــى توفــري دور للحضانــة لألطفــال ومراكــز رعايــة نهاريــة للمســنني 

أو القيــام بهــذه الخدمــات يف املنــزل بهــدف تخفيــف العــبء عــن 

الســيدات يف األرس التــي تتألــف مــن أب أو أم فقــط أعزبــني ) والــد 

أعــزب( ، إضافــة القرتاحهــا إعــداد برامــج تدريبيــة خاصــة بالرجــال 

يك يتــم تقاســم  املســؤوليات بشــكل متســاو مــع النســاء مــن الفئــة 

العمريــة املتوســطة واللــوايت زادت مســؤولياتهن مــع زيــادة نســبة  

املســنني مــن عــدد الســكان.  

ويكشــف الدكتــور محمــد عــيل إريــورت يف مقالتــه تحــت عنــوان 

” الســكان املســنون يف تركيــا وخيــارات منــط الحيــاة املتعلقــة 

بالشــيخوخة ” عــن تفاصيــل ملــف شــيخوخة الســكان والتحــوالت 

التــي طــرأت عى املســنني منهــم، إضافة إىل خيــارات األفــراد البالغني 

مــن ضمــن الفئــة العمريــة الواقعــة مــا بــني 18-60  عامــا حــول 

مرحلــة الشــيخوخة . ووفقــا لهــذه الدراســة، يتبــني أنــه مــع انخفاض 

نســبة الخصوبــة وباملقابــل ارتفــاع نســبة املتوســط العمــري يف تركيا 

، زادت نســبة الســكان املســنني حيــث تجــاوز عددهم ســكان أغلب 

ــور إريــورت إىل رضورة إعــداد  ــة.  كــام يشــري الدكت ــدول األوروبي ال

سياســات اجتامعيــة اعتبــارا مــن هــذا اليــوم وإال فإن هنــاك عواقب 

محتملــة ســتظهر بشــكل جــيل يف العديــد مــن األمــور كاملشــاكل يف 

منظومــة الضــامن االجتامعــي والنظــام الصحــي وغــري ذلــك. ويشــري 

الدكتــور إريــورت يف مقالتــه إىل أن املســتقبل القريــب سيشــهد 

ارتفاعــا يف عــدد األشــخاص ممــن هــم يف ســن العمــل ومســؤولون 

بنفــس الوقــت عــن رعايــة املســنني، كــام ســيختل التــوازن يف نظــام 

الضــامن االجتامعــي بــني مســتحقي الضــامن واملتقاعديــن.  ويؤكــد 

يف دراســته هــذه بــأن األمــراض ســتزداد مــع ارتفــاع نســبة املســنني 

يف املجتمــع مــام ســينعكس ســلبا عــى معــدالت اإلنفــاق الصحي يف 

البــالد.  كــام يبــني أن أربعــة مــن عــرشة مســنني يف تركيــا مل يتلقــوا 

تعليــام وأكــر مــن نصفهــم يعيشــون يف مســاكن فقرية يقل متوســط 

دخلهــا عــن 800 لــرية شــهريا، بينــام ال ميتلــك ثلــث هــؤالء أي مورد 

ــام بأبحــاث حــول  ــاك حاجــة ماســة للقي ــايل، هن ملعيشــتهم . وبالت

” واقــع )وضــع( واحتياجــات املســنني يف تركيــا ” تتضمــن امللفــات 

ــاكلهم  ــة ومش ــة واالجتامعي ــم االقتصادي ــم ومتطلباته ــة به الخاص

ــة  ــة واقتصادي ــات اجتامعي ــداد سياس ــدف إع ــك به ــة وذل الصحي

إلخضاعهــا لهــم. وتكتســب الخيــارات املتعلقــة بنمــط حيــاة 

ومعيشــة املســنني يف يومنــا هــذا أهميــة بالغــة يف مرحلــة يالحــظ 

ــدة إىل  ــن األرسة املمت ــوال م ــة وتح ــم العائل ــا يف حج ــا انخفاض فيه

األرسة النــواة وزيــادة يف عــدد ســكان املدينــة.  وتشــري املقالــة إىل أن 

نســبة مــن يعتقــد مبقولــة ” ســأذهب إىل أحــد مراكز رعاية املســنني 

أو أتلقــى خدمــة الرعايــة يف منــزيل ” وهــم مــن الذيــن جــرى عليهم 

االســتبيان ضمــن الفئــة العمريــة الواقعــة مــا بــني 18 و 60 عامــا 

هــي أعــى لــدى مــن يقيــم يف املــدن ومــن حصــل عــى مســتوى 

ــة.  ــة واالقتصادي ــة االجتامعي ــدى ذوي املكان ــم ول ــن التعلي ــال م ع

ــي  ــات الت ــر الخدم ــرش وتطوي ــة ن ــتقبال أهمي ــربز مس ــايل، ت وبالت

تقــدم يف املنــازل أو الخدمــات املؤسســاتية يف املدينــة أو يف املــكان 

الــذي يقيــم فيــه املســن. 

ويف دراســتها حــول ” الــزواج يف تركيــا ” قامــت األســتاذة املســاعدة 

الدكتــورة فاطمــة أومــوت بيشــبنار بتحليــل النقــاط الخاصــة 

اإلقليميــة  املتغــريات  حســب  املتباينــة  الزوجيــة  باملامرســات 

)املناطقيــة( ومســتوى الدخــل والتعليــم إضافــة إىل اآلراء املتعلقــة 

مبوضــوع الــزواج. وتســتند الدراســة إىل التحليــالت املتعلقة باألســئلة 

ــة  ــات املثالي ــة إىل اآلراء والتطلع ــزواج إضاف ــن ال ــف م ــاه املواق تج

واألفــكار التــي طرحــت خــالل األبحــاث التــي جــرت يف الفــرتة مــا 

ــام  ــا. ك ــة يف تركي ــة األرسي ــة البني ــول دراس ــني 2006 و 2011 ح ب

ــا يف  ــت أيض ــي بات ــزواج الت ــن ال ــف م ــة املواق ــتعرض الدراس تس

مرحلــة التحــول. وبينــام تشــهد نســبة حــاالت عــدم الــزواج والطالق 

ــزواج  ارتفاعــا ملحوظــا، يالحــظ أيضــا ارتفاعــا يف متوســط عمــر ال

ــادة التــي طــرأت عــى مســتوى الدخــل إضافــة  األول بســبب الزي

إىل التاميــز واالختــالف يف وجهــات النظــر حــول التوقعــات والتطــور 

والتقــدم العلمــي. وتشــري املقالــة إىل أهميــة الــزواج يف العائلــة وإىل 

أهميــة القيــم التقليديــة التــي تــم الحفــاظ عليها ضمــن العائلة عى 

الرغــم مــن التغــريات التــي طــرأت عــى البيئــة االجتامعيــة.  وتلفت 

املقالــة إىل تأثــري التعليــم والدخــل والفــوارق املناطقيــة )اإلقليميــة( 

يف تركيــا عــى املامرســات الزوجيــة والعالقــات بــني الزوجــني وعــى 

ــت  ــي تناول ــة الت ــزواج.  كــام تشــري املقال ــة بال ــا املتصل ــل العلي املث

ــم  ــوايت يت ــات الل ــارة إىل الفتي ــة ” يف إش ــروس الطفل ــوم ” الع مفه

تزويجهــن وهــن تحــت ســن الثامنــة عــرش والتــي أثــارت الجــدل 

يف العديــد مــن املناســبات، حيــث أكــدت عــى رضورة التوعيــة وإىل 

األهميــة يف تجنــب هــذا النــوع مــن الــزواج الــذي يــؤدي إىل نتائــج 

ســلبية عــى الفــرد واملجتمــع والعائلــة ســواء كان املتزوجــون إناثــا 

أم ذكــورا. ونّوهــت املقالــة إىل الــزواج الــذي يتــم دون منــح الحــق 

لألنثــى أو الذكــر خــالل اختيــار الشــخص الــذي ســرتتبط حياتهــا بــه 
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ــة  ــة واعي ــق بيئ ــة خل ــا إىل أهمي ــة إىل تطرقه ــا، إضاف ــه به أو حيات

حــول الحقــوق الفرديــة للذكــر واألنثــى عــى حــد ســواء. وتبحــث 

هــذه الدراســة أيضــا يف موضــوع املشــاكل التــي يعانيهــا الزوجــان 

وردود فعلهــم تجــاه هــذه املشــاكل، حيــث أظهــرت أنــه مــع ارتفــع 

املســتوى التعليمــي لــدى الزوجــني أضحــت لكالهــام القــدرة عــى 

ــدى  ــام يختلــف رد الفعــل ل ــا، بين ــة وتقييمه الحديــث عــن العالق

املســتويات التــي مل تحــظ بتعليــم إذ تصبــح ردود الفعــل لحظيــة 

ــن  ــزل. وم ــاه األزواج واملن ــف تج ــان بالعن ــب األحي ــرتن يف أغل وتق

ــي   ــني بتلق ــدد الراغب ــاض واضــح يف ع ــة أخــرى ، يالحــظ انخف جه

التدريــب أو الدعــم املؤسســايت يف تركيــا عنــد حــدوث مشــكلة بــني 

الزوجــني ، كــام يالحــظ عــدم حصــول املجموعــات أو الفئــات التــي 

مل تتلــق تعليــام كافيــا واملجموعــات مــن أصحــاب الدخــل املنخفض 

عــى أي دعــم يف هــذا الشــأن ، لــذا ، مــن الــروري أن يتــم تقديــم 

خدمــات مؤسســاتية وخــربات لهــذه العوائــل وإطــالع الــرأي العــام 

عــى تفاصيــل و نتائــج هــذا النــوع مــن العالقــة.  

ويف مقالــة أخــرى لألســتاذ الدكتــور عصمــت كوتــش حــول ” 

مســتوى الخصوبــة يف تركيــا ومنــط التحــول يف هــذا الشــأن” ، تنــاول 

الباحــث موضــوع التحــول الدميغــرايف وحــدد العوامــل التــي أدت 

إليــه. واســتخدم يف هــذه الدراســة التــي اســتعانت باألبحــاث التــي 

أجريــت يف تركيــا خــالل الفــرتة مــا بــني 1968 و 2008  واســتعمل 

فيهــا إىل جانــب التحليــالت التوصيفيــة  معطيــات ”  تايــا  ” لألعــوام 

األســاليب  يف    Poisson Regresyon وتقنيــة    2011  –  2006
اإلحصائيــة متعــدد املتغــريات والتــي تهــدف إىل رشح العوامــل 

ــة  ــة. إضاف ــي تحــدد مســتوى الخصوب ــة الت ــة واالقتصادي االجتامعي

إىل ذلــك، اســتخدم الباحــث منــوذج املتغــريات الوســيطة الــذي يعــد 

أســلوبا تحليليــا تــم تطويــره مــن قبــل بونغارتــس إلظهــار املتغــريات 

ــذه  ــج ه ــري نتائ ــة. وتش ــوالت الخصوب ــى تح ــرة ع ــيطة املؤث الوس

ــا للمــكان  ــا يحــدد وفق ــة يف تركي الدراســة إىل أن مســتوى الخصوب

أو املنطقــة التــي تقيــم فيهــا األرسة أو ملســتوى الرفاهيــة والتعليــم 

فيهــا إضافــة لوضــع العمــل والشــغل بــني أفــراد األرسة . أمــا 

منــوذج بونغارتــس، فيظهــر أن املتغــريات التــي تؤثــر عــى مســتوى 

ــن  ــت م ــرور الوق ــع م ــول م ــدأت بالتح ــد ب ــا ق ــة يف تركي الخصوب

ــوالدة  ــة كالرضاعــة والعقــم املؤقــت الــذي يــيل ال عوامــل بيولوجي

ــري  ــل وتأخ ــع الحم ــاليب من ــتخدام أس ــة كاس ــل دميغرافي إىل عوام

الــزواج. وقــد دلــت نتائــج ” يت أن أس آي” للعــام 2008 ، بــأن 

67٪ مــن نســبة انخفــاض مســتوى الخصوبــة يف تركيــا كان نتيجــة 
ــن  ــاع س ــة ارتف ــل و 24٪ كان نتيج ــع الحم ــتخدام موان ــادة اس زي

الــزواج والـــ 9٪ املتبقيــة كانــت نتيجــة الرغبــة يف اإلجهــاض والعقــم 

املؤقــت الــذي يــيل الــوالدة مبا فيهــا فــرتة الرضاعــة. إن هــذه النتائج 

تظهــر بــأن التحــول يف الخصوبــة يف تركيــا سيســتمر الحقــا ألســباب 

تتعلــق بتغــري العوامــل االقتصاديــة واالجتامعيــة كالتحر والتوســع 

ــة إىل األســباب  ــم، إضاف ــادة مســتوى الدخــل والتعلي العمــراين وزي

املتعلقــة بتغــري العوامــل الدميوغرافيــة كالزيــادة التــي طــرأت 

عــى اســتعامل موانــع الحمــل وارتفــاع ســن الــزواج األول.   وتبــني 

الدراســة أن مســتوى الخصوبــة يف تركيــا ســينخفض بشــكل تدريجي 

حتــى عــام 2050 وسيســجل تراجعــا يصــل إىل نســبة 1.69 . كــام 

ــبة إىل  ــذه النس ــا إىل ه ــة يف تركي ــارع الخصوب ــع تس ــيؤدي تراج س

حــدوث أزمــة خطــرية يف القريــب العاجــل تؤثــر بدورهــا عــى األمن 

االجتامعــي والقطــاع الصحــي واليــد العاملــة. ولهــذا الســبب، يجــب 

عــى تركيــا أن تأخــذ بعــني االعتبــار تجــارب الــدول التــي مــرت بهذه 

املراحــل واتخــاذ االحتياطــات والتدابــري الالزمــة بشــكل عاجــل للحد 

مــن هــذه املعضلــة. 

ــدث  ــا ” تتح ــالق يف تركي ــول ” الط ــا ح ــي أجرته ــتها الت ويف دراس

األســتاذة املشــاركة الدكتــورة أالنــور تشــافلني عــن مســتوى الطــالق 

وخاصيــة الــزواج الــذي يــؤدي إىل الطــالق والخصائــص الدميوغرافيــة 

واالجتامعيــة واالقتصاديــة لألفــراد املطلقــني وأســباب الطــالق 

واملواقــف املتعلقــة بالســلوك أو الترصفــات التــي تنتهــي بالطــالق. 

كــام تظهــر الدراســة بــأن نســبة الطــالق يف تركيــا بقيــت يف حدودها 

املنخفضــة عــدا فــرتة الخمــس ســنوات مــا بــني 2006 و2011 حيث 

لوحــظ ارتفــاع بســيط يف هــذه النســبة يف تركيــا. وتشــري األســتاذة 

املشــاركة الدكتــورة تشــافلني إىل أن حــاالت الطــالق تكــون مرتفعــة 

ــزواج، بينــام تنخفــض هــذه النســبة كلــام  يف األعــوام األوىل مــن ال

امتــد الــزواج وكلــام زاد عــدد األطفــال. وتوضــح الدراســة مــدى تأثري 

انخفــاض الروابــط التقليديــة عــى اتخــاذ القــرار بالطــالق، كــام تبني 

ارتفــاع نســبة الطــالق يف حــاالت الــزواج الرســمي وحــاالت الــزواج 

التــي متــت بــإرادة الزوجــني إضافــة إىل حــاالت الــزواج التــي ال توجد 

فيهــا قرابــة. وترتفــع هــذه النســبة يف املدن الكبــرية والصغــرية ولدى 

الســيدات اللــوايت حصلــن عــى درجــة عاليــة مــن التعليــم.  وخالصة 

القــول، تظهــر الدراســة أن الطــالق يف تركيــا ال يــزال يف يومنــا هــذا 

ضمــن حــدوده املنخفضــة لكنهــا تؤكــد يف الوقــت ذاتــه أن حــاالت 

الطــالق ستشــهد ارتفاعــا خــالل األعــوام املقبلــة، وهنــا تــأيت أهميــة 

العمــل عــى إنشــاء سياســات اجتامعيــة متكــن األفــراد واألرس مــن 

إنشــاء حيــاة جديــدة لــألزواج املطلقــني وأطفالهــم خالل وبعــد فرتة 

الطــالق. كــام تســلط املقالــة الضــوء عــى الحاجــة إىل وضــع آليــات 

ــة  ــية االجتامعي ــة والنفس ــة القانوني ــن الناحي ــراد م ــاعدة األف ملس

واملاديــة، وتشــري أيضــا إىل رضورة توعيــة األفــراد خاصــة يف الشــأن 

القانــوين واملســؤوليات خــالل فــرتة الطــالق ورضورة تقديــم الدعــم 

املــادي ألحــد الوالديــن الذيــن حصلــوا عــى حضانــة األوالد وأقامــوا 

معهــم بعــد إمتــام الطــالق، إضافــة إىل الحاجــة إىل تطويــر سياســات 

ــن  ــد الوالدي ــن أح ــني ع ــون منفصل ــن يقيم ــاألوالد الذي ــة ب خاص

والعمــل عــى تقويــة أوارص هــذه العالقــة واســتمرارها.  

ــارس يف  ــل آيب ــورة عائشــة إيدي وتخــوض األســتاذة املســاعدة الدكت

مقالتهــا التــي أعدتهــا تحــت عنــوان ” عالقــة األبويــن مــع األطفــال 
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” غــامر هــذا النــوع مــن العالقــة مــن خــالل ثالثــة  أبعــاد رئيســية 

وهــي 1- التوقعــات واألفــكار املتعلقــة باألطفــال، 2- املشــاكل 

املوجــودة، 3- العقوبــات التــي يفرضهــا األبــوان عــى األوالد. وتفيــد 

ــل  ــي أق ــال ه ــزى لألطف ــي تع ــة الت ــم االقتصادي ــأن القي ــة ب املقال

نســبيا لــدى األبويــن مــن الشــباب لكنهــا مرتفعــة نســبيا أيضــا لــدى 

الفئــات األخــرى بشــكل عــام، مــع اإلشــارة إىل أن القيــم االجتامعيــة 

التــي تنســب للطفــل مرتفعــة نســبيا.  وثبــت أنــه خــالل الخمســة 

أعــوام املمتــدة مــا بــني 2006 و 2011 مل يطــرأ أي تحــول ملحــوظ 

ــأت  ــم. وارت ــة معه ــال أو العالق ــة باألطف ــات املتعلق ــى التوقع ع

ــة اقــرتاح يصــب يف إطــار السياســات  ــرأي مبثاب ــارس – وهــذا ال آيب

االجتامعيــة – الحاجــة إىل تطويــر آليــات مؤسســاتية تقــدم بشــكل 

خــاص الدعــم النفــيس والســيكولوجي لــألرسة، وإقامــة مراكــز 

استشــارة عائليــة وتنظيــم برامــج تدريــب استشــارية للوالديــن يف 

ــات  ــا إىل الفئ ــامن وصوله ــم ض ــى أن يت ــال ع ــة األطف ــال تربي مج

ــاد  ــات اإلرش ــم خدم ــم وتقدي ــرش التعلي ــة إىل ن ــة، إضاف املحروم

ــج  ــني األرسة والربام ــاون ب ــيق والتع ــدارس والتنس ــه يف امل والتوجي

ــم بالشــأن العائــيل .  واملؤسســات التــي تهت

ــوت  ــة أوم ــورة فاطم ــاعدة الدكت ــتاذة املس ــرى لألس ــة أخ ويف مقال

ــورة  ــت الدكت ــي واألرسة” ، حاول ــوع االجتامع ــول ” الن ــبينار ح باش

دراســة الســلوكيات واملواقــف املتعلقــة بــأدوار النــوع )مــن الذكــر 

واألنثــى( االجتامعــي ضمــن العائلــة ووضــع املــرأة العاملــة وآرائهــا 

ــورة باشــبينار  ــا. وتصــل الدكت ــة إىل ملكيته املتعلقــة بالعمــل إضاف

ــا  ــع بعضه ــط م ــع ترتب ــة هــذه املواضي ــا أن كاف إىل نتيجــة مفاده

البعــض بشــكل مبــارش حيــث يتــم ترتيبهــا وفقــا لــألدوار التــي تؤول 

إىل كال النوعــني. وتحــد مســؤولية األعــامل املنزليــة والرعايــة التــي 

تقــوم بهــا املــرأة مــن مشــاركتها يف الحيــاة العامــة ودخولهــا أســواق 

العمــل ، حيــث يــؤدي هــذا األمــر أيضــا إىل الحــد مــن مشــاركتها 

ــا  ــب النســاء يف تركي ــرار داخــل األرسة. إن  أغل ــع الق ــات صن يف آلي

ــوت، وهــذا الوضــع يرســخ تبعيتهــم للرجــال  ــات للبي ــن كرب يعمل

خصوصــا مــن الناحيــة االقتصاديــة. ومــن جهــة أخــرى، كلــام ارتفــع 

املســتوى التعليمــي للمــرأة وزاد دخلهــا، كلــام زادت مشــاركتها يف 

الحيــاة العمليــة واســتطاعت االســتمرار والعيــش ضمــن األرس التــي 

ــاال  ــوأت دورا فع ــايل تب ــع الرجــل وبالت ــل التقاســم املنصــف م تقب

ومؤثــرا يف اتخــاذ القــرار. وتؤكــد املقالــة التــي قارنــت مــا بــني أدوار 

ــق  ــن األرس يف املناط ــة ضم ــم املحافظ ــني والقي ــني االجتامعي النوع

الغربيــة والرشقيــة مــن تركيــا، عــى ارتفــاع نســبة الســلوك العــادل 

ــى  ــاءا ع ــا.  وبن ــرب تركي ــة غ ــق الواقع ــاواة يف املناط ــم املس وقي

ذلــك ، تقــرتح الدراســة البــدء بتنفيــذ سياســات اجتامعيــة الهــدف 

منهــا تنويــع خدمــات الرعايــة النوعيــة املمكنــة واملجانيــة الخاصــة 

باألطفــال واألرس واملناطــق وفقــا للحاجــة والقيــام ببعــض الرتتيبــات 

ومنــح األولويــات املتعلقــة بالتدريــب املهنــي للمــرأة وتنويــع ونــرش 

أشــكال العمــل اآلمــن واملــرن وضــامن وظيفــة وعمــل للمــرأة بعــد 

اإلنجــاب وزيــادة مــدة اإلجــازة الخاصــة بالإلنجــاب )األمومــة( 

بالنســبة لــألب أيضــا ونــرش التوعيــة وتوزيــع العاملــني واملختصني يف 

مجــال الرتشــيد االجتامعــي وضــامن املشــاركة يف الحيــاة االجتامعيــة 

التــي تتشــاطر األرس فيهــا األدوار وآليــات القــرار واملســؤوليات . 

ــارس يف  وتناولــت األســتاذة املســاعدة الدكتــورة عائشــة إيديــل آيب

ــطة  ــوع األنش ــة يف األرسة ”، موض ــاطات االجتامعي ــا ” النش مقالته

االجتامعيــة يف العائلــة والفعاليــات الرتفيهيــة وأوقــات الفــراغ 

ومامرســات التنشــئة املجتمعيــة. وتشــري املقالــة إىل أن النشــاطات 

ــراد  ــراغ لألف ــات ف ــن أوق ــارة ع ــت عب ــة ليس ــة يف العائل االجتامعي

ــت  ــس الوق ــاهم يف نف ــل تس ــب، ب ــة فحس ــم االجتامعي ولعالقاته

يف تســليط الضــوء عــى الدالئــل املتعلقــة مبوضــوع عــدم املســاواة 

واإلقصــاء يف املجتمــع. وتبــني املقالــة بــأن الفئــات املحرومــة تواجــه 

مشــكلة خطــرية يف املشــاركة االجتامعيــة إىل جانــب الفقــر الناجــم 

ــن  ــة األدىن م ــني أن املجموع ــل. ويتب ــاواة يف الدخ ــدم املس ــن ع ع

ــض  ــل املنخف ــة ذات الدخ ــي الفئ ــة ه ــاركة االجتامعي ــث املش حي

والتــي مل تســتفد مــن فــرص التعليــم بالقــدر الــكايف، كــذا واألفــراد 

الذيــن يعيشــون يف البيئــات الريفيــة ومــن هــم ضمــن الفئــة 

ــة  العمريــة املتقدمــة وبشــكل خــاص النســاء. وقــد تطرقــت املقال

نتيجــة لذلــك إىل رضورة نــرش السياســات املتعلقــة بأســواق العمــل 

النشــطة خاصــة ضمــن هــذه الرشائــح مــن املجتمــع. كام تلفــت إىل 

أهميــة نــرش خدمــات الرعايــة وتطويــر فــرص التنشــئة االجتامعيــة 

ــك  ــح ذل ــث يتي ــالت، حي ــل واملواص ــاكل النق ــول ملش ــاد حل وإيج

إمكانيــة الحصــول عــى مالعــب وســاحات مجانيــة للهــو األطفــال يف 

املناطــق املحرومــة والنائيــة الواقعــة ضمــن املدن الكبــرية وحصولهم 

عــى دور الحضانــة ومراكــز الدراســات والتثقيــف وغــري ذلــك مــن 

إمكانيــات لألنشــطة االجتامعيــة األخــرى ، إضافــة إىل خلــق مجاالت 

ــق األمهــات يف تحمــل  ــف العــبء عــن عات ــامم أخــرى وتخفي اهت

مســؤولية الرعايــة ومتكينهــن مــن املشــاركة يف الحيــاة االجتامعيــة. 

كــام تجلــب املقالــة االنتبــاه إىل أهميــة دعــم اآلليــات التــي تــؤدي 

إىل املشــاركة يف اتخــاذ القــرار.

ويف النهايــة ، نتقــدم بجزيل الشــكر واالمتنــان إىل املرشفني واملوجهني 

الذيــن مل يبخلــوا يف تقديــم الدعــم لنــا إلنجــاز هــذا العمــل الــذي 

اســتغرق إعــداده فــرتة تعــد قصــرية نســبيا، كــام نشــكر أســاتذتنا  

الذيــن أثــروا هــذه الدراســة بجهودهــم . 

 مصطفى تورغوت

سميحة فيزي أوغلو 
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1.1. مدخل 

إن التحــوالت االقتصاديــة والدميغرافيــة االجتامعيــة التــي شــهدتها 

ــة القــرن التاســع عــرش، أدت إىل إحــداث  ــارا مــن نهاي ــا اعتب تركي

تغــريات يف البنيــة األرسيــة وظهــور أشــكال جديــدة ومختلفــة منها. 

وخــالل هــذه املرحلــة اختفــت تدريجيــا مهــام ووظائــف أشــكال 

األرس التقليديــة وحلــت مكانهــا أشــكال األرس التــي تتناســب مــع 

ــث  ــة، حي ــث والعرصن ــة التحدي ــن عملي ــت ع ــي نتج ــاة الت الحي

بــدأت هــذه األرس تتبــوأ مكانهــا يف الحيــاة االجتامعيــة الجديــدة 

)أوزبــاي ;1985 ,ديــن1985 , دوبــن وبهــار 1998 (. ويف الفــرتة 

التــي أخــذت فيهــا االتجاهــات الحداثيــة املتعــددة التــي ال تعتمــد 

ــة  ــة العرصن ــن عملي ــال ع ــا بدي ــد مكانه ــي واح ــار خط ــى مس ع

األحاديــة والخطيــة، شــهدت تركيــا العديــد مــن املتغــريات يف 

البنيــة الدميغرافيــة االجتامعيــة. ويف هــذه املرحلــة، تعرضــت 

املالمــح والســامت التــي تتميــز بهــا األرسة إىل تغــريات هامــة 

أدت يف النهايــة إىل تحــول الرتكيبــة األرسيــة وكان عــى رأس هــذه 

املتغــريات هــو الحجــم العــددي لــألرسة ومســكنها وانتشــارها 

ــة  وفقــا لألماكــن وتوزعهــا القطاعــي إضافــة إىل مســتوى الخصوب

ومعايريهــا ومــدة الحيــاة املتوقعــة عنــد الــوالدة وامليــزات الخاصــة 

بتأســيس العائلــة والــزواج ووضــع املــرأة االجتامعــي وتركيبــة 

ــه التغــري الــذي  نظــام الضــامن االجتامعــي واألهــم مــن ذلــك كل

ــة املجتمــع.   طــرأ عــى ذهني

وعنــد اســتعراض املتغــريات التــي طــرأت عــى البنيــة الســكانية، 

نالحــظ أن تركيــا قــد تحولــت مــع مــرر الوقــت مــن بنيــة ســكانية 

ــة  ــن الفئ ــكان م ــبة الس ــت نس ــنة، إذ تراجع ــة مس ــابة إىل بني ش

العمريــة 15 عامــا ومــا دون إىل %25 بعدمــا كانــت يف العــام 

1950 بحــدود الـــ %40. ومقابــل ذلــك يالحــظ أن معــدل الفئــة 
ــع  ــد ارتف ــى ق ــر الـــ 65 وأع ــن هــم بعم ــة املســنة أي م العمري

ــام  ــا. ك ــرتة املشــار إليه ــا كان %3 ضمــن نفــس الف إىل %7 بعدم

ــوزع  ــد طــرأت عــى الت ــة أيضــا ق ــاك تغــريات هام يتضــح أن هن

الســكاين وفقــا للمــكان نتيجــة التحــر والتوســع العمــراين، حيــث 

كان %75 مــن الســكان يقيمــون يف األماكــن الريفيــة، بينــام نــرى 

ــتوطنوا  ــد اس ــكان ق ــن الس ــبة م ــذه النس ــارب ه ــا يق ــوم م الي

املــدن وانتــرشوا فيهــا.  وينطبــق هــذا التحــول أيضــا عــى التــوزع 

اإلقليمــي للســكان. فبينــام كانــت املناطــق الريفيــة تحتضــن 

أغلبيــة الســكان يف فــرتة الخمســينات، أضحــت املناطــق الريفيــة يف 

يومنــا هــذا جــزءا مــن املــدن الكبــرية وبالتــايل ضمــت هــذه املــدن 

أغلبيــة الســكان الذيــن كانــوا يقيمــون ســابقا يف الريــف. ويف 

هــذه املرحلــة، طــرأت تحــوالت هامــة أخــرى لهــا صلــة بالعالقــة 

ــي(  ــي )املناطق ــع اإلقليم ــري يف التوزي ــا التغ ــكانية كان أبرزه الس

ــرور  ــع م ــي م ــاع الزراع ــة القط ــاض مكان ــة وانخف ــوى العامل للق

الزمــن، باملقابــل، ارتفــع الرتكيــز عــى القطــاع الصناعــي وخاصــة 

ــن  ــرأة م ــب امل ــاض نصي ــتوى انخف ــد مس ــي. ويع ــاع الخدم القط

املواليــد والرتاجــع التدريجــي ملســتوى االســتعاضة إىل نســبة 2،1 

مــن أهــم التحــوالت التــي جــرت يف تلــك املرحلــة. وبشــكل مــواز 

لهــذا التحــول، طــرأت أيضــا بعــض التغــريات عــى نســبة الخصوبــة 

العمريــة حيــث ارتفــع معــدل االنزيــاح للفئــة العمريــة الخصبــة 

مــن ســن 20 – 24 إىل 25 – 29 )كوتــش وآخــرون، 2010( . 

ــوط  ــع هب ــوازي م ــال بالت ــدد األطف ــاض ع ــا انخف ــظ أيض ويالح

مســتوى الخصوبــة، وهــذا األمــر يقودنــا إىل القــول بــرورة وضــع 

ــام  ــة املســتقبلية بشــكل أفضــل. فبين ــة للخطــط الدميوغرافي رؤي

كانــت الفجــوة تصــل إىل ولديــن أو ثالثــة أوالد يف فــرتة الســتينات 

والســبعينات بــني الخصوبــة امللحوظــة والخصوبــة املرجــوة، نــرى 

بــأن هــذه الفجــوة قــد تقلصــت يف التســعينات إىل حــد كبــري. وقــد 

ــرق  ــام 2008 أن الف ــا ” يت أن أس آي ” ع ــة أجرته ــرت دراس أظه

ــد  ــة )2,4( ق ــة املطلوب ــة ) 2,1 ( والخصوب ــة الحالي ــني الخصوب ب

انخفــض إىل أدىن مســتوياته. ويظهــر هــذا الوضــع أن األزواج قــد 

قــرروا بشــكل حاســم ونهــايئ عــدد األوالد الذيــن يرغبــون بإنجابهم 

ــك  ــارا لتل ــل ضمــن األرسة معي ــايل أضحــى عــدد األوالد القلي وبالت

الفــرتة. وقــد أظهــرت الدراســة تطــورا آخــر يدعــم هــذه النقطــة، 

إذ تبــني أن %68 مــن األزواج الذيــن ينتمــون للجيــل الــذي ولــد 

قبــل عــام 1980 اعتــربوا أن ثالثــة أو أربعــة أوالد هــو الرقــم املثايل 

للعائلــة ، بينــام نجــد أن هــذه النســبة قــد تراجعــت لــدى األزواج 

ــام 1990 إىل 37%  ــد ع ــد بع ــذي ول ــل ال ــون للجي ــن ينتم الذي

ــش ، 2013( .  ــوالط و كوت ــورت ، جانب )إري

وهنــاك عامــل آخــر أدى إىل تغيــري البنيــة األرسيــة يف تركيــا، وهــو 

تعــرض الســامت الخاصــة باملؤسســة األرسيــة )عمــر الــزواج، 

ــخ( للتحــول  ــن األقارب..إل ــزواج م ــزواج، ال ــرار ال ــزواج، ق ــوع ال ن

مــع مــرور الوقــت. وتبــني نتائــج األبحــاث الدميغرافيــة التــي 

أجريــت يف تركيــا أنــه قبــل عــام 1970 كان متوســط عمــر املــرأة 

ــام  ــع هــذا املتوســط يف الع ــد ارتف ــا، وق ــا األول 16 عام يف زواجه

2000 وبعــده إىل 24 عامــا. ونتيجــة للتحــوالت الدميوغرافيــة 
االجتامعيــة واالقتصاديــة، انخفضــت يف تركيــا وبدرجــة عاليــة 

ــاء  ــيخ( والنس ــاب ش ــي )كت ــد دين ــات بعق ــاء املتزوج ــبة النس نس

اللــوايت تــم تزويجهــن دون الحصــول عــى موافقتهــن إضافــة 

مفهــوم  لتوســع  وكان  األقــارب.  مــن  املتزوجــات  النســاء  إىل 

الضــامن االجتامعــي تأثــريا واضحــا عــى التحــوالت التــي شــهدتها 

املجتمعــات التــي كانــت تــرى يف كــرة اإلنجــاب أو تأســيس عائلــة 

ممتــدة والعيــش فيهــا ضامنــا لهــا.  ومــن هــذا املنطلــق، يالحــظ 

ــد  ــي ق ــامن االجتامع ــم الض ــن يغطيه ــكان الذي ــبة الس ــأن نس ب

ارتفعــت يف عــام 2012 إىل %83 بعدمــا كانــت بحــدود الـــ 65% 

ــهدت  ــد ش ــة، 2013(. وق ــام 2000 )وزارة التنمي ــات ع ــع بداي م
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تركيــا تطــورا دميغرافيــا آخــر، وهــو ارتفــاع متوســط العمــر املتوقــع 

ــة  ــوالدة بشــكل ملحــوظ نتيجــة تحســن الظــروف الصحي ــد ال عن

والوقايــة وانتشــار مفهــوم التأمــني الصحــي. وكان هــذا األمــر هــو 

الــذي يحــدد الرابــط األرسي وبقــاؤه وبالتــايل تركيبــة هــذه األرسة، 

حيــث ارتفــع املتوســط املذكــور خــالل األربعــني عامــا األخــرية إىل 

7 ســنوات عنــد اإلنــاث و 5 ســنوات عنــد الذكــور، وبالتــايل وصــل 
ــال إىل 78  ــا وللرج ــاء إىل 81 عام ــع للنس ــر املتوق ــط العم متوس

ــرون، 2013( .  ــش وآخ ــا )كوت عام

وقــد حظــي القطــاع الصناعــي وقطــاع الخدمــات الــذي تــم 

الحريــة  الجغرافيــة  الرقــع  أفضــل ضمــن  بشــكل  تنظيمــه 

ــع  ــدأت مطل ــي ب ــواة الت ــرة الدان ــة الهج ــالل مرحل ــة( خ )املدين

الخمســينات يف تركيــا عــى النصيــب األوفــر ضمــن إجــاميل اإلنتــاج 

يف تركيــا، وبالتــايل، أدى هــذا الوضــع إىل حــدوث فــوارق بــني 

ــة واألرس  ــن املدين ــني ضم ــن التوط ــت يف أماك ــي تأسس األرسة الت

املقيمــة يف املناطــق الريفيــة. كــام اكتســب مســتوى التعليــم 

املتقــدم وامتــالك العقــارات خاصــة أهميــة بالغــة خــالل مرحلــة 

ــي  ــة الت ــرتة الزمني ــدت الف ــك، امت ــألرسة. ونتيجــة لذل التأســيس ل

ــكل  ــام أدى وبش ــات م ــار األزواج والزوج ــا اختي ــم خالله كان يت

متســارع إىل ارتفــاع ســن الــزواج األول نتيجــة هــذا التأجيــل 

ــة  خاصــة يف مناطــق التوســع العمــراين )مؤسســة اإلحصــاء الرتكي

ــن  ــر 1985، دوب ــن وباه ــورة 1982، دوب ــورتر وماج  1995 ، ش

1998(. لقــد تحــول هــذا التطــور الدميغــرايف إىل عامــل ســاهم يف 
إطالــة العمــر الطبيعــي لــألرسة النــواة التــي تضــم أوالدا وبالتــايل 

كان لهــذا التطــور أثــرا يف تغيــري الرتكيبــة األرسيــة يف تركيــا. ويعــد 

تحــول منــط القــوى العاملــة النســائية مــن العمــل يف الزراعــة إىل 

ــة إىل  ــف يف القطاعــني الخدمــي والصناعــي إضاف العمــل والتوظي

ــي  ــارص األخــرى الهامــة الت ارتفــاع املســتوى التعليمــي، مــن العن

قدمــت الدعــم لهــذه املرحلــة. خــالل هــذه العمليــة، كان للعنــرص 

النســايئ أثــرا ملحوظــا ومســاهمة يف تحــول البنيــة األرسيــة حيــث 

اســتطاعت املــرأة املقيمــة يف املدينــة والتــي حــازت عــى مســتوى 

تعليمــي متقــدم وبالتــايل عــى عمــل ووظيفــة مأجــورة أن تؤجــل 

عمليــة زواجهــا نتيجــة الســتقالليتها االقتصاديــة وإطالــة فــرتة 

تأســيس األرسة وفــرتة إنجــاب األطفــال بعــد تأســيس األرسة، إضافة 

إىل مســاهمتها يف تريــع عمليــات الطــالق وإنهــاء املؤسســة 

األرسيــة والــزواج.  وقــد ازداد متوســط دخــل الفــرد يف تركيــا خــالل 

ــام 2000 إىل  ــث وصــل يف ع ــة بشــكل ملحــوظ حي هــذه العملي

ســبعة آالف دوالر ويف عــام 2010 إىل خمســة عــرش ألــف دوالر، 

مــام أدى إىل تبنــي منــط الحيــاة الغربيــة مــن قبــل بعــض الرشائــح 

ــذا  ــن ه ــج ع ــد نت ــبايب. وق ــل الش ــراد الجي ــة أف ــة خاص املجتمعي

الوضــع ظهــور أشــكال أرسيــة مفككــة كاألرس املؤلفــة مــن شــخص 

واحــد أو األرس التــي تضــم أبــا أو أم أعزبــني والتــي كان الغــرب قــد 

خــاض تجربتهــا لكــن خــالل املرحلــة األوىل مــن التحــول الدميغرايف 

ــاء  ــي عاشــت هــذه الظاهــرة أثن ــا الت وليــس كــام حــدث يف تركي

ــة التحــول )كوتــش واآلخــرون، 2010(. ــة األوىل مــن عملي املرحل

لقــد أثــرت التحــوالت االقتصاديــة االجتامعيــة والدميوغرافيــة 

التــي مــرت بهــا تركيــا خــالل خمســني عامــا املاضيــة عــى الرتكيبــة 

ــت  ــياق، عمل ــذا الس ــا. ويف ه ــب تجاوزه ــة يصع ــة بطريق األرسي

هــذه الدراســة عــى إبــراز ثالثــة أهــداف رئيســية لهــذا املوضــوع، 

ــا  ــه تركي ــرت ب ــذي م ــول ال ــن التح ــتفاضة ع ــف باس ــا الكش أوله

ــني  ــة ب ــار العالق ــا إظه ــني 1968 و 2011، وثانيه ــا ب ــرتة م يف الف

ــة  ــذي جــرى يف الرتكيب ــري ال ــي والتغ ــرايف االجتامع التحــول الدميغ

األرسيــة. أمــا الهــدف الثالــث، فهــو توقــع الشــكل الــذي ســتؤول 

ــتقبل.  ــة يف املس ــه األرسة الرتكي إلي

1.2. مصادر املعطيات واألسلوب 

اســتخدمت يف هــذه الدراســة البيانــات واملعطيــات املتعلقــة 

باألبحــاث الدميغرافيــة الخاصــة بــاألرسة التــي يجريهــا معهــد 

ــس  ــه كل خم ــت تيب ــة هاج ــع لجامع ــكانية التاب ــات الس الدراس

ــة إىل  ــني 1968 و 2011 ، إضاف ــا ب ــرتة م ــالل الف ــنوات أي خ س

املعطيــات األرسيــة للفــرتة الواقعــة مــا بــني 2006 – 2011 والتــي 

تعــود للدراســات التــي أجرتهــا املديريــة العامــة للخدمــات األرسية 

واالجتامعيــة  التابعــة لــوزارة األرسة والسياســات االجتامعيــة . 

ــوام 1968 و 1973  ــدة لألع ــات العائ ــات املعطي ــون مجموع ولك

و 1968 غــري متوفــرة يف البيئــة الحاســوبية، فقــد متــت االســتفادة 

ــك  ــرت يف تل ــي ج ــاث الت ــدة لألبح ــة العائ ــر الرئيس ــن التقاري م

األعــوام وأيضــا مــن الدراســات األكادمييــة التــي أعــدت يف ســياق 

ــل  ــم يف إطــار هــذه الدراســة إجــراء تحلي هــذه األبحــاث. كــام ت

ــي  ــة الت ــات الدميوغرافي ــن الدراس ــات م ــات املعطي ــيل لفئ تفصي

كانــت تجــري كل عــرشة أعــوام خــالل الفــرتة مــا بــني 1978 

التشــابه  2008(. وبســبب   ،1998  ،1988  ،1978 )أي  و2008 

ــي جــرت  ــدة لألبحــاث الت ــاذج االســتبيانات العائ ــات ومن يف العين

يف تركيــا، فقــد اعتــربت هــذه الدراســات الدعامــة األهــم يف 

ــا.  ــة به ــات الخاص ــات املعطي ــني فئ ــة ب ــتخدام للمقارن االس

تتشــابه بحــد ذاتهــا العينــات ومنــاذج االســتبيان الخاصــة بدراســة 

التــي   )2011 تايــا   ،2006 تايــا   ( تركيــا  األرسيــة يف  الرتكيبــة 

أعدتهــا املديريــة العامــة لــألرسة وخدمــات املجتمــع التابعــة 

ــني  ــا ب ــة م ــرتة الواقع ــة للف ــات االجتامعي ــوزارة األرسة والسياس ل

   2011  ، 2011 )وزارة األرسة والسياســات االجتامعيــة  2006 و 
;BASAGM 2006( . ناهيــك عــن وجــود قســم مــن عينــات 

واســتبيانات هــذه الدراســات تختلــف بعــض الــيء عــن األبحــاث 
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الدميغرافيــة. بيــد أن هــذه الفروقــات تشــكل محــددا هامــا ألجــل 

ــتعامل  ــم اس ــذا، ت ــة التوجــه يف موضــوع التحــول األرسي، ل دراس

ــات  ــات( املعطي ــات )فئ ــل مجموع ــتخدمة يف تحلي ــال املس األثق

هــذه  مجموعــة  تحليــل  يف  املســتخدمة  األرسيــة  لألبحــاث 

ــي  ــات املســح الت ــذي يعــرض أعــداد عملي ــات بالشــكل ال املعطي

جــرت عــى الســكان يف تركيــا، أمــا األثقــال املســتخدمة يف تحليــل 

ــم  ــد ت ــة، فق ــاث الدميغرافي ــة باألبح ــات الخاص ــات البيان مجموع

ــا.  ــكانية يف تركي ــدة الس ــار القاع ــتخدامها إلظه اس

الجدول1. التصنيف واملالحظات املستخدمة يف دراسة بنية األرسة
املالحظات الرتكيبة األرسية

شكل األرسة املؤلفة الزوج والزوجة و/أو األوالد الذين مل يتزوجوا بعد 1. األرسة النواة )النواة(

أرسة مؤلفة فقط من الزوج والزوجة 1.1 نواة دون أوالد
أرسة مؤلفة فقط من زوج وزوجة وعمر الزوجة أصغر من 45 عام 1.1.1 نواة دون أوالد)العمر>من 45(

أرسة مؤلفة فقط من زوج وزوجة وعمر الزوجة أصغر أو أكرب من 45 عام 2.1.1 نواة دون أوالد)العمر≥من 45(
أرسة مؤلفة من زوج وزوجة وأوالد غري متزوجني مقيمني مع بعضهم البعض 2.1 نواة تضم أوالد

أرسة مؤلفة من زوج وزوجة تضم ولد واحد غري متزوج 1.2.1 عائلة تضم أوالد – ولد 1
أرسة مؤلفة من زوج وزوجة تضم ولدين غري متزوجني 2.2.1 نواة تضم أوالد –ولد عدد 2

أرسة مؤلفة من زوج وزوجة ولديهم ثالثة أوالد عى األقل غري متزوجني 3.2.1 نواة تضم أوالد -3 +
هي األرسة النواة )النواة( التي أضيف إليها عموديا أو أفقيا أو رأسيا فرد آخر أو أرسة أخرى 2. األرسة املمتدة

هي األرسة النواة )النواة( التي أضيف إليها عموديا أو أفقيا أو رأسيا وحدة عائلية أو عدد من الوحدات األرسية. 1.2 البطريركية )األبوية( املمتدة
وحدة األرسة النواة التي انضمت إليها أرسة مفككة أو شخص آخر بشكل عمودي أو أفقي أو رأيس. 2.2 املؤقتة املمتدة

هي األرسة النواة التي تحولت إىل أب عازب )أو أم عازبة( األرسة املؤلفة من أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة أو قرابة الدم. 3. املفككة

شكل العائلة املؤلفة من امرأة أو رجل بالغني يعيش كل منهام مبفرده 1.3 شخص واحد
أرسة مؤلفة من رجل واحد بالغ 1.1.3 شخص واحد – رجل

أرسة مؤلفة من امرأة واحدة بالغة 2.1.3 شخص واحد – امرأة
األرسة النواة التي فقدت أحد األبوين بسبب الطالق أو العيش )اإلقامة( بشكل منفصل أو بسبب املوت   2.3 أب أعزب أو أم عزباء

األرسة النواة التي انفصلت عنها األم بسبب الطالق أو العيش )اإلقامة( بشكل منفصل أو املوت   1.2.3 أب أعزب أو أم عزباء – ذكر
األرسة النواة التي انفصل عنها األب بسبب الطالق أو العيش )اإلقامة( بشكل منفصل أو املوت 2.2.3 أب أعزب أو أم عزباء – أنثى

األرسة التي تشكلت جراء انفصال أحد عنارص األرسة النواة أو األرسة املمتدة املؤقتة )الجدة – الجد، الحفيد .إلخ( 3.3 املفككة األخرى
األرسة التي تتألف من أشخاص عالقة قرابة أو صلة دم 4.3 األرسة التي ال تضم أقارب

1.3. اإلطار املفاهيمي 

يف معظــم األحيــان، يتــم اســتخدام مفهومــي األرسة وأفــراد األرسة 

ــة التحــول  ــاول عملي ــي تتن املعيشــية يف الدراســات واألبحــاث الت

يف الرتكيبــة األرسيــة بشــكل متداخــل، لكــن كال املفهومــني يحمــل 

بعــض الخصائــص والســامت التــي متيــزه عــن اآلخــر. فبينــام يعرف 

أفــراد األرسة بأنهــم وحــدة اقتصاديــة اجتامعيــة مؤلفــة مــن أفــراد 

ــي  ــية ه ــإن األرسة املعيش ــرىب، ف ــة ق ــم صل ــم أو ال تربطه تربطه

النــواة أو الوحــدة التــي تضــم وتتشــاطر العالقــات التــي تشــكلت 

مبوجــب الترشيعــات والقوانــني أو األعــراف والتقاليــد.  كــام يعــرف 

ــع  ــم م ــراد تقي ــن األف ــة م ــم مجموع ــراد األرسة املعيشــية بأنه أف

ــة  ــراد عائل ــن أف ــة م ــي مجموع ــا األرسة، فه ــض، أم ــا البع بعضه

تربطهــم صلــة دم )كوتــش، 1997، كوتــش 1999، يافــوز ويوجــه 

شــاهني 2012(. 

كــام يستشــف مــن هــذه التعاريــف، بأنــه عــى الرغــم مــن 

ــن  ــة ضم ــواة( أرسي ــدة )ن ــن وح ــر م ــى أك ــور ع ــة العث إمكاني

أفــراد املنــزل، مــن املمكــن أيضــا أال نجــد أي مــن الوحــدات 

ــا،  ــن هن ــة.  وم ــية أو الخان ــراد األرسة املعيش ــن أف ــة ضم األرسي

ويف أدبيــات العالقــات الســكانية يســتخدم مصطلــح أفــراد األرسة 

 family( األرسيــة )املعيشــية للخانــة التــي تضــم الوحــدة )النــواة

household(، فيــام يســتخدم مصطلــح أفــراد األرسة التــي ال تضــم 

عائلــة ) no family household  ( عــى الخانــة األرسيــة التــي ال 

ــة /أرسة معيشــية ) الســليت 1972،  ــواة أو  وحــدة عائلي تضــم ن

كوتــش 1997، يافــوز 2002، كوتــش وأوزكــورن وشــريين 2010 ، 

يافــوز ويوجــه شــاهني 2012 (. وباعتبــار أن هــذه الدراســة معنية 

بتحليــل أفــراد األرسة، فــإن املقصــود بالتصنيــف هنــا هــو تكويــن 

أفــراد األرسة املعيشــية ومبعنــى أوســع مــن تصنيــف تركيبــة وبنيــة 

العائلــة.  
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ــاول  يســتخدم املفهــوم التقليــدي للدراســات والتحاليــل التــي تتن

ــايل:  ــو الت ــى النح ــو ع ــا وه ــاليث له ــف الث ــكال األرسة التصني أش

األرسة النــواة، األرسة املمتــدة واألرسة املفككــة. لكــن مــن املحــال 

القيــام بــأي تحليــل يتعلــق بالتحــول يف البنيــة األرسيــة مــن 

خــالل التصنيــف األرسي التقليــدي يف بلــد يشــهد منــوا اقتصاديــا-

ــايل تــم يف هــذه الدراســة  ــا متســارعا.  وبالت ــا ودميوغرافي اجتامعي

اتبــاع طريــق مــن ثالثــة مراحــل إلنشــاء تصنيــف أرسي يســتخدم 

ــكال  ــف أش ــة األوىل تصني ــم يف املرحل ــث ت ــل.  حي ــذا العم يف ه

ــم إنشــاء  ــة ت ــة الثاني ــدة ومفككــة. ويف املرحل ــواة وممت األرسة كن

ــواة  ــواة دون أوالد ، ن ــة )ن ــة الثاني ــن الدرج ــة م ــة األرسي الرتكيب

تضــم أوالد، ممتــدة أبويــة ، ممتــدة مؤقتــة ، أرسة بشــخص واحــد 

ــاء ، مفككــة أخــرى ، أرسة  ــدة عزب ــد أعــزب أو وال ، أرسة مــن وال

دون أقــارب( ويف املرحلــة الثالثــة تــم إنشــاء الرتكيبــة األرسيــة مــن 

ــواة  ــا« ، ن ــواة دون أوالد »أصغــر مــن 45 عام ــة )ن الدرجــة الثالث

دون أوالد »أصغــر أو أكــرب مــن 45 عامــا«، نــواة تضــم أوالد »ولــد 

واحــد« ،  نــواة تضــم أوالد » ولديــن » ، نــواة تضــم أوالد »ثالثــة 

أوالد أو أكــر« ، شــخص واحــد »رجــل« ، شــخص واحــد »امــرأة« ، 

أب أعــزب أو أم عزبــاء »ذكــر« ، أب أعــزب أو أم عزبــاء »أنثــى« ( . 

وتــم رشح األشــكال األرسيــة التــي أنشــئت وفقــا للمراحــل الثالثــة 

عــى النحــو املبــني يف الجــدول  1. 

ــرب  ــة( ل ــزل )الخان ــاء املن ــة أعض ــة قراب ــامد درج ــم اعت ــد ت وق

األرسة كمتغــري رئيــيس خــالل انشــاء التصنيفــات التــي ستســتخدم 

يف ســياق هــذه الدراســة، وفضــال عــن ذلــك، اســتخدمت الدراســة 

ــراد األرسة يف  ــة ألعضــاء أف ــة العائلي ــس والعمــر والحال ــوع الجن ن

تكويــن الشــكل األرسي. كــام متــت مراعــاة املتغــريات حيــث أجــري 

مســح كامــل عــى كافــة أفــراد األرسة ومنــح كل عضــو فيهــا قيمــة 

رقميــة مختلفــة عــن اآلخــر. وتــم تحليــل الرمــوز العائليــة حســب 

التصنيــف وجــرى حســاب النســب املئويــة والعدديــة كشــكل مــن 

أشــكال األرسة.  

1.3.1. الوحدة التحليلية 

إن الوحــدة أو النــواة التــي جــرى عليهــا التحليــل يف هــذه الدراســة 

ــار مصــادر  ــك بعــد األخــذ بعــني االعتب يف »األرسة املعيشــية« وذل

املعطيــات املشــار إليــه أعــاله. وتعتــرب تايــا املصــدر الرئيــيس لهــذه 

املعطيــات وهــي متثــل تركيــا مــن خــالل املــدن والريــف وبشــكل 

منفصــل كال مــن إســطنبول وأنقــرة وإزمــري، كــام متثــل املســتوى 1 

لتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء İBBS 1( 1( . وقــد قامت 

ــزل )أرسة  ــع 12208 من ــاءات م ــراء لق ــام 2006 بإج ــا يف الع تاي

ــرد  ــول 48235 ف ــة ح ــات دميغرافي ــت معلوم ــية( وجمع معيش

مقيــم يف هــذه األرس املعيشــية والتقــت وجــه لوجــه مــع 24647 

ــا  ــت تاي ــام 2011 التق ــرش. يف الع ــة ع ــره الثامن ــاوز عم ــرد تج ف

ــول 44117  ــات ح ــت معلوم ــية وجمع ــع 12056 أرسة معيش م

فــرد مقيــم يف تلــك الوحــدات األرسيــة، كــام التقــت بشــكل مبــارش 

أيضــا مــع 24647 فــرد تجــاوز عمــره الثامنــة عــرش.  وتــم يف هــذه 

الدراســة تطبيــق مفهــوم الوحــدة التحليليــة - وهــي أفــراد األرسة 

ــة  ــس والفئ ــوع الجن ــا كن ــة بأعضائه ــامت الخاص ــل الس – وتحلي

ــة العائليــة وفقــا للرتكيبــة األرسيــة. وتــم اعتــامد  العمريــة والحال

ــة. وبشــكل مســتقل عــن  ــراد األرسة املعيشــية كوحــدة تحليلي أف

االنتــامء إىل األرسة املعيشــية أو أفــراد األرسة، تــم اســتخدام عــدد 

الخانــات )املنــازل( أو عــدد أفــراد هــذه الخانــات األرسيــة يف تركيــا 

ومبعنــى آخــر ، اســتخدمت األثقــال الســكانية مبــارشة بــدال عــن 

اســتخدام األثقــال التــي تــؤدي إىل معرفــة القاعــدة الســكانية.  

وتســمح تصاميــم العينــات الخاصــة بهــذه األبحــاث الثالثــة التــي 

ــات الرئيســية يف هــذه الدراســة  ــيس للمعطي ــرب املصــدر الرئي تعت

ــدات  ــف الوح ــتوى  » تصني ــى مس ــل ع ــراء التحالي ــام بإج بالقي

اإلقليميــة لإلحصــاء 1 » للرتكيبــة األرسيــة. ويف األقســام املتقدمــة 

ــم وضــع جــداول تتضمــن مناطــق الـــ  »  مــن هــذه الدراســة، ت

تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء 1 »واملحافظــات املوجــودة 

ضمــن هــذه املناطــق كــام هــو مالحــظ يف الجــدول  1. 
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تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 1 »  املستخدم يف تايا 2006 ،وتايا 2011، و “ الدراسة السكانية والصحية يف تركيا 1 يف   الرسم 1. 

2008 “ واملحافظات التي تقع ضمن هذه املناطق :

12 جنوب رشق األناضول10 شامل رشق األناضول08 غرب البحر األسود06 البحر املتوسط04 غرب مرمرة01 إسطنبول

02 أدي يامان04 آغري05 أماسيا01 أضنة11 بيلجيك34 استانلبول

21 ديار بكر24 إرزينجان18 تشانكريي07 أنطالية14 بولو 02 غرب مرمرة

27 غازي عنتاب25 إرزوروم19 تشوروم15 بوردور16 بورصة10 باليكيسري

47 ماردين36 كارس37 كاستامونو31 هاتاي26 إسي شهري17 تشاناك قلعة

56 سيريت69 بايبورت55 سمسون32 إسبارطة41 كوجا إيل22 إدرنة

63 شانيل أورفة75 أرداهان57 سينوب33 إيتشل54 ساكاريا39 كريكالر إيل 

72 بامتان76 إغدر60 توكات46 كهرمان مرش77 يالوفا59 تكريداغ

73 رشناك11 رشق أوسط األناضول67 زونغولداك80 عثامنية81 دوزجة03 إيجة

79 كيليس12 بينغول74 بارتن07 وسط األناضول05 غرب األناضول03 أفيون

13 بيتلس78 كارابوك38 كايري06 أنقرة09 آيدن

23 إالزغ09 رشق البحر األسود40 كرشهري42 كونيا20 دنيزيل

30 هكاري08 أرتفني50 نف شهري70 كارامان35 إزمري

44 ماالطية28 غريسون51 نيغده43 كوتاهية

49 موش29 غوموش هانه58 سيفاس45 مانيسا

66 يوزغات48 موغال

64 اوشاك
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1.4. التحليل 

ــات التــي تــم جمعهــا يف الـــ  مــن خــالل التدقيــق بفئــات املعطي

ــا االرتفــاع يف نســبة انتشــار  ــا األخــرية، يتضــح لدين 40 – 45 عام
»األرسة النــواة« و«األرسة املفككــة«، ويف املقابــل االنخفــاض يف 

نســبة انتشــار العائلــة املمتــدة )جــدول  2(. حيــث ارتفعت نســبة 

ــرية  ــا األخ ــون عام ــس وأربع ــالل الخم ــا خ ــة يف تركي األرس املفكك

بشــكل ملحــوظ ووصلــت إىل مــا نســبته %18 بحيــث تجــاوزت 

فيهــا نســبة العائلــة املمتــدة )%14(. وتقــارب نســبة العائلــة 

النــواة يف يومنــا هــذا الـــ%70 بعدمــا كانــت يف الفــرتة الواقعــة مــا 

بــني 1960 و 1970 تــرتاوح مــا بــني الـــ 58 – %60. وإذا وضعنــا 

جانبــا التقلبــات التــي طــرأت عــى النســبة املئويــة لتــوزع البنيــة 

ــواة واألرسة  ــبة األرسة الن ــرى أن نس ــن، ن ــر الزم ــى م ــة ع األرسي

املفككــة قــد ارتفعــت يف األعــوام الـــ 40 – 45 األخــرية عــى التوايل 

انخفضــت إىل  املمتــدة فقــد  أمــا نســبة األرسة  %15 و53%. 

حــدود الـــ 161%. 

الجدول 2.  التحول يف البنية األرسية الرتكية، 1968 – 2011 )%(
املفككةاملمتدةالنواة

 196859,632,18,3

 197359,032,48,6

 197858,033,98,1

 198361,627,910,5

 198863,425,511,1

 199367,623,58,9

 199868,219,512,3

 200369,316,014,7

73,014,512,5تايا 2006 

 200869,815,914,3

70,012,317,7تايا 2011 )10(

+57,4-137,8+196811,1 – 2011 النسبة املئوية للتغيري 

ــواة  ــاع يف نســبة األرسة الن ــات الجــدول  3 أن االرتف ــر معطي تظه

كان مصــدره الزيــادة التــي طــرأت عــى األرسة النــواة خاصــة األرس 

ال تضــم أوالدا. إن هــذه الزيــادة يف األرس املؤلفــة مــن زوج وزوجــة 

فقــط، هــي نتيجــة التحــول الدميغــرايف الــذي يظهــر عــى شــكل 

ــع. ويف  ــر املتوق ــبة متوســط العم ــاع نس ــري يف اإلنجــاب وارتف تأخ

ــم  ــي تض ــواة الت ــأن األرسة الن ــرى ب ــول، ن ــذا التح ــر له ــور آخ تط

أوالدا قــد ظهــرت بشــكل جــيل يف التــوزع الداخــيل. وبينــام ترتفــع 

ــن بشــكل متســارع،  ــدا أو ولدي ــي تضــم ول ــواة الت نســبة أرس الن

يالحــظ أن نســبة هــذه األرس التــي تضــم ثالثــة أوالد أو أكــر قــد 

ــني 1978 و  ــا ب ــرتة م ــي الف ــري مســبوق. فف انخفضــت بشــكل غ

ــدا إىل  ــدا واح ــم ول ــي تض ــواة الت ــبة أرس الن ــت نس 2011، ارتفع
%42 وأرس النــواة التــي تضــم طفلــني إىل %41، بينــام انخفضــت 

بشــكل ملمــوس نســبة أرس النــواة التــي تضــم ثالثــة أوالد أو أكــر 

ووصلــت إىل مــا نســبته %81. كــذا، فقــد انخفــض معــدل الرتكيبــة 

ــني 1978 – 2008 إىل النصــف.  ــا ب ــدة يف الفــرتة م ــة املمت األرسي

والالفــت يف هــذه النقطــة هــو بــدء تفــكك الرتكيبــة األرسيــة 

ــة( عــى نطــاق واســع.  ــة )البطريركي ــدة خاصــة األرس األبوي املمت

فبينــام كان %19 مــن أفــراد األرسة يعيــش يف عــام 1978 ضمــن 

الرتكيبــة األبويــة، يالحــظ أن هــذه النســبة قــد هبطــت يف العــام 

2011 إىل حــوايل الـــ %5. كــام يالحــظ أيضــا يف ســياق هــذا التطور 
ــة  ــة باملقارن ــدة املؤقت ضمــن الفــرتة املذكــورة صمــود األرسة املمت

ــرب  ــن بشــكل أك ــع الزم ــدة وانتشــارها م ــة املمت ــع األرسة األبوي م

مــن األرسة األبويــة املمتــدة. 

وبإلقــاء نظــرة عــى التحــوالت التــي طــرأت عــى األرسة املفككــة 

ــة، يالحــظ أن ارتفاعــا هامــا قــد طــرأ عــى األرس  يف نفــس املرحل

املؤلفــة مــن شــخص واحــد، حيــث تضاعفــت نســبتها خــالل الـ 40 

– 45 عامــا األخــرية بحــدود الثــالث مــرات. وتشــكل املــرأة حــوايل 

ثلثــي األرس املؤلفــة مــن شــخص واحــد وخاصــة املســنات منهــن. 

ويعتقــد املحللــون أن هنــاك عالقــة تربــط هــذه الزيادة يف النســبة 

مــع التقــدم يف الســن وهجــرة اليــد العاملــة الشــابة. وتبلــغ نســبة 

األرس املؤلفــة مــن الوالــد األعــزب )أو األم العزبــاء( يف تركيــا حــوايل 

الـــ %5. وتشــكل النســاء حــوايل %90 مــن مجمــوع هــذه األرس 

ــن  ــر( الذي ــد أو أك ــا األوالد )واح ــة أيض ــذه الرتكيب ــن ه إذ تتضم

ــة  ــني األرس املفكك ــبيا ب ــا تناس ــظ ارتفاع ــن. ويالح ــون معه يقيم

األخــرى واألرس التــي تتألــف مــن أشــخاص وأفــراد ال يرتبطــون مــع 

ــاه أيضــا ثقــل  ــة قــرىب. ومــا يســرتعي االنتب بعضهــم البعــض بصل

البنــى األرسيــة املفككــة املؤلفــة مــن الحفيــد والجــدة )مــن طــرف 
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األم( أو الحفيــد وجــده )مــن طــرف األم( أو الحفيــد وجــده )مــن 

ــا  ــرتة م ــا يف الف ــم رصده ــي ت ــاالت الت ــن الح ــرف األب( . وم ط

بــني 1978 – 2011 وجــود عــدد كبــري مــن أفــراد األرس املفككــة 

الذيــن هجــروا املناطــق الريفيــة إىل املــدن ليســتكملوا تعليمهــم 

الجامعــي أو الذيــن حصلــوا عــى تعليــم مناســب خّولهــم دخــول 

أســواق العمــل يف شــتى القطاعــات بعــد إنهائهــم لدراســتهم.  

الجدول 3.  تحول الرتكيبة األرسية يف تركيا، 1978 – 2011 )%( 
تايا 20082011تايا 1978198819982006

58,063,468,473,069,970,0األسرة النواة

8,39,913,515,714,317,1نواة ال تضم أوالد 

6,15,75,34,04,04,2نواة ال تضم أوالد )أصغر من 45 عام(

2,24,28,211,610,412,9نواة ال تضم أوالد )يساوي أو أكبر 45(

49,357,454,957,455,552,9نواة تضم أوالد

9,512,113,317,617,716,5نواة تضم أوالد – ولد 1

12,719,118,721,621,221,4نواة تضم أوالد – ولدين

27,126,322,918,116,615,0نواة تضم أوالد – 3 أوالد أو أكثر

33,925,519,514,515,912,3األسرة الممتدة

19,314,310,48,27,45,1أبوية ممتدة

14,611,29,16,38,57,1ممتدة مؤقتة

8,111,112,212,514,317,7مفككة

3,04,35,26,26,39,2شخص واحد

1,01,71,91,72,03,5شخص واحد – ذكر

2,02,63,34,54,45,7شخص واحد – أنثى

4,85,45,04,05,24,6والد عازب او والدة عزباء

0,50,70,60,40,60,5والد عازب او والدة عزباء )ذكر(

4,34,74,43,64,64,1والد عازب او والدة عزباء )أنثى(

0,31,01,12,01,63,1مفككة أخرى

0,10,50,90,31,10,8بدون أقارب

وفقــا لنتائــج أبحــاث تايــا 2006 ، و«الدراســة الســكانية والصحيــة 

ــواة هــي أكــر  ــني أن األرسة الن ــا2011 ، يتب ــا2008« و تاي يف تركي

أنــواع األرس شــيوعا ســواء كانــت يف الريــف أو املدينــة )الجــدول 

ــواة  ــبة األرسة الن ــا2011  يالحــظ أن نس ــة تاي ــب دراس 4(. وحس
يف املدينــة قــد تجــاوزت املتوســط يف تركيــا ووصلــت إىل مــا 

ــذه  ــت ه ــد تراجع ــة فق ــق الريفي ــا يف املناط ــبته %72.1، أم نس

النســبة إىل مــا دون املتوســط ومل تتجــاوز مــا نســبته الـــ66.8%. 

وعنــد اســتعراض الفئــات الفرعيــة األخــرى لــألرسة النــواة، يالحــظ 

ــق  ــاال يف املناط ــم أطف ــي ال تض ــذه األرس الت ــع له ــار األوس االنتش

الريفيــة بينــام تنتــرش األرس النــواة التــي تضــم أطفــاال يف املدينــة 

بشــكل أكــرب. وتتألــف %75 مــن األرس النــواة التــي ال تضــم 

ــدل  ــوايت بلغــن ســن الـــ 45 ومــا فــوق. وي أوالدا مــن النســاء الل

هــذا الوضــع عــى أن هــذه األرس منتــرشة بشــكل أكــرب يف حــال 

ــف  ــا تتأل ــك إىل أنه ــود ذل ــنات. ويع ــاء املس ــى النس ــا ع احتوائه

مــن األب واألم الذيــن قامــوا بتزويــج أوالدهــم. وعنــد التدقيــق يف 

األرس النــواة املؤلفــة مــن األوالد والتــي تشــكل %76 مــن إجــاميل 

األرس النــواة، يالحــظ انتشــار األرس التــي تضــم طفــال أو طفلــني يف 

املدينــة بشــكل أكــرب مــن األرس التــي تضــم ثالثــة أوالد أو أكــر يف 

ــة حيــث يكــون انتشــارها بشــكل أوســع. ويشــري  املناطــق الريفي

ذلــك إىل رغبــة األرس النــواة التــي تســكن املدينــة بعــدم إنجــاب 

أكــر مــن ولديــن، بينــام تظهــر الرغبــة واضحــة عــى األرس التــي 

ــة أوالد أو أكــر.   ــف بإنجــاب ثالث تســكن الري
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الجدول 4. الرتكيبة األرسية يف تركيا وفقا ملناطق سكنها، تايا2006، والدراسة السكانية والصحية يف تركيا 2008” و تايا 2011  )%( 
    تايا  2011   تانسا 2008     تايا  2006

ريفمدينةريفمدينةريفمدينة

75,967,772,362,571,266,8أسرة  نواة

13,320,013,018,414,923,5أسرة نواة دون أوالد

4,82,54,52,44,63,0أسرة نواة دون أوالد )أصغر من 45(

8,417,58,416,010,320,5أسرة نواة دون أوالد)أصغر أو أكبر من 45(

62,647,759,444,156,343,2أسرة نواة تضم أوالد

20,113,219,412,418,211,7أسرة نواة تضم أوالد- ولد واحد

24,715,923,414,723,515,3أسرة نواة تضم أوالد-ولدين

17,818,616,517,014,616,2أسرة نواة تضم أوالد –3 أوالد وأكثر

10,921,113,124,311,015,8أسرة ممتدة

5,812,65,513,14,47,2أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

5,18,57,611,26,78,6أسرة ممتدة مؤقتة

13,211,214,613,217,817,4أسرة مفككة

6,36,05,97,58,411,3مفككة – شخص واحد

1,61,82,01,73,33,9شخص واحد - ذكر

4,74,33,95,75,17,4شخص واحد - أنثى

4,43,45,64,25,13,4أب عازب أو أم عازبة

0,30,70,60,80,50,4أب عازب أو أم عازبة - ذكر

4,12,75,03,44,53,1أب عازب أ  أم عازبة - أنثى

2,11,71,81,03,42,4مفككة أخرى

0,40,01,30,50,90,3أسرة دون أقارب

يف تركيــا، يعــد معــدل انتشــار األرسة املمتــدة يف املناطــق الريفيــة 

ــن  ــدن، فم ــة وامل ــق الحري ــه يف املناط ــن معدل ــري م ــى بكث أع

أصــل كل عــرشة أرس يف املناطــق الريفيــة هنــاك أرستــني ممتدتــني، 

ــرشة  ــن ع ــد م ــم إىل واح ــذا الرق ــل ه ــكاد يص ــدن فبال ــا يف امل أم

ــة  ــرش األرس األبوي ــدة، تنت ــوزع األرس املمت ــول ت ــدة. وح أرس ممت

واألرس املمتــدة املؤقتــة بشــكل أكــرب يف املناطــق الريفيــة باملقارنــة 

مــع غريهــا مــن األرس. ويعتــرب هــذا األمــر مــؤرشا الرتفــاع نســبة 

ــدرة  ــبب ق ــب بس ــا خــالل املســتقبل القري ــدة يف تركي األرس املمت

ــة املفككــة. ويف ظــل هــذه  األرس األخــرى عــى التحــول إىل الحال

ــزب أو األم  ــن األب األع ــة م ــري األرس املؤلف ــات، يالحــظ تأث التباين

ــرب  ــكل أك ــدن( بش ــة )امل ــق الحري ــرشة يف املناط ــاء واملنت العزب

مــام هــي عليــه يف األرس املفككــة وأيضــا األرس التــي ترتبــط مــع 

ــة والتــي تحظــى بانتشــار أوســع يف  ــة رحــم أو قراب أفرادهــا بصل

املناطــق الريفيــة. أمــا يف املناطــق الريفيــة فيالحــظ انتشــار األرس 

ــاء  ــم النس ــي تض ــة األرس الت ــد وخاص ــخص واح ــن ش ــة م املؤلف

املســنات بنفــس القــدر الــذي تنتــرش فيــه هــذه األرس يف املدينــة. 

ــن األرس  ــدن ضم ــون يف امل ــن يعيش ــا أن الذي ــح هن ــن الواض وم

ــة الشــبابية( مــن  املؤلفــة مــن أب أوأم أعزبــني أصغــر ســنا )الفئ

نظرائهــم الذيــن يقطنــون الريــف والذيــن ينتمــون لنفــس الرتكيبــة 

ــة. ومــن املحتمــل أن تكــون اإلقامــة يف هــذه األرس ضمــن  األرسي

رقعــة املدينــة هــي نتيجــة خيــار لهــؤالء األفــراد، أمــا يف املناطــق 

الريفيــة فمــن املحتمــل أن يكــون العيــش ضمــن تلــك األرس ناجــم 

عــن االلتــزام أو الــرورة. وتتطابــق االســتنتاجات املتعلقــة بتوزيع 

ــا »  ــت إليه ــي توصل ــة حســب أماكــن التوطــني والت ــى األرسي البن

ــة 2008 » مــع الدراســات واألبحــاث  الدراســة الســكانية والصحي

ــا2012  )الجــدول  4(.  ــا 2006  وتاي ــا تاي ــي أجرته الت
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ومــن خــالل اســتعراض التــوزع األرسي النســب مئــوي وفـــقا 

لألســس املناطقيــة )الجــداول رقــم 5 و 6 و 7(، يالحــظ أن األرسة 

ــج  ــرت نتائ ــد أظه ــتثناء. فق ــارا دون اس ــر انتش ــي األك ــواة ه الن

األبحــاث التــي أجرتهــا 2006 تايــا و الدراســة الســكانية والصحيــة 

ــة  ــعا يف منطق ــر توس ــي األك ــواة ه ــا2008- أن األرسة الن يف تركي

البحــر املتوســط وباملقابــل هــي األقــل انتشــارا يف مناطــق غــرب 

ــت أن  ــط بين ــا2011- ، فق ــج تاي ــا نتائ ــود. أم ــر األس ورشق البح

األرسة النــواة هــي األكــر انتشــارا يف مناطــق البحــر املتوســط 

وبحــر إيجــة )%37( . وعنــد التدقيــق يف أشــكال األرسة الفرعيــة 

ــدول  7(،  ــا2011- )الج ــات تاي ــالل معطي ــن خ ــواة م ــألرسة الن ل

نــرى بــأن أن النســب املئويــة لــألرس النــواة التــي تضــم أوالدا أعــى 

مــن األرس النــواة التــي ال تضــم األوالد. حيــث يتبــني لنــا أن نســبة 

أرس النــواة التــي تضــم أوالدا هــي األعــى يف منطقــة جنــوب رشق 

األناضــول )%88( ورشق أواســط األناضــول )%87( ، بينــام نالحــظ 

أن أعــى نســبة ألرس النــواة التــي ال تضــم أوالدا موجــودة يف غــريب 

منطقــة بحــر مرمــرة )%41( . وعنــد التدقيــق يف أرس النــواة 

وفقــا لعــدد األوالد، يثبــت لنــا أن أرس النــواة التــي تضــم ولــدا أو 

ولديــن تنتــرش يف كافــة املناطــق الرتكيــة عــدا ثــالث منهــا تقــع يف 

الــرشق، حيــث تنتــرش فيهــا بشــكل أوســع األرس التــي تضــم ثــالث 

ــالث  ــي تضــم ث ــواة الت ــت نســبة األرس الن ــد وصل أوالد وأكــر. وق

أوالد وأكــر يف شــامل رشق األناضــول إىل %44 ، ويف وأواســط 

ــوب رشق األناضــول إىل 55% .  رشق األناضــول إىل %46 ، ويف جن

وتأكــد الدراســات التــي أجرتهــا تايــا2006  و الدراســة الســكانية 

والصحيــة يف تركيــا2008- النتائــج املتعلقــة بتــوزع أرس النــواة التي 

تضــم مختلــف عــدد األوالد. 

وتشــري نتائــج تايــا2011- إىل أن أدىن مســتوى لــألرسة املمتــدة كان 

يف مناطــق البحــر املتوســط )%9( وبحــر إيجــة )%6( علــام بــأن 

كال املنطقتــني تتمتعــان بأعــى نســبة لــألرس النــواة يف تركيــا. أمــا يف 

مناطــق وســط األناضــول وشــامل رشق األناضــول وجنــوب رشقــي 

الجدول 5.  البنية األرسية وفق » تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 1 » و  تايا 2006 )%( 

البحر األبيض غرب األناضولرشق مرمرةإيجهغرب مرمرةإسطنبول
تركياجنوب رشق األناضولوسط رشق األناضولشامل رشق األناضولرشق البحر األسودغرب البحر األسودوسط األناضولاملتوسط

74,772,874,573,071,578,171,665,465,767,070,874,573,0األسرة النواة

12,423,520,514,716,316,017,518,015,211,711,58,215,7نواة ال تضم أوالد 

5,44,64,04,53,25,23,52,11,92,92,53,34,0نواة ال تضم أوالد )أصغر من 45 عام(

7,018,916,510,313,110,814,015,813,38,89,05,011,6نواة ال تضم أوالد )يساوي أو أكبر 45(

62,349,354,058,255,262,154,147,550,555,359,366,257,4نواة تضم أوالد

21,320,421,020,316,618,915,215,013,013,512,37,317,6نواة تضم أوالد – ولد 1

26,321,923,224,423,622,518,419,818,413,613,712,121,6نواة تضم أوالد – ولدين

14,77,09,813,514,920,720,512,819,128,233,446,818,1نواة تضم أوالد – 3 أوالد أو أكثر

10,512,512,317,013,78,718,921,023,223,819,518,214,5األسرة الممتدة

6,26,16,87,97,84,711,613,912,214,012,89,68,2أبوية ممتدة

4,36,45,49,15,94,07,47,211,09,86,78,66,3ممتدة مؤقتة

14,814,713,210,014,813,29,513,611,19,29,77,312,5مفككة

7,17,87,24,38,66,34,76,35,54,24,43,06,2شخص واحد

2,11,81,71,02,21,61,71,12,21,41,31,11,7شخص واحد – ذكر

4,96,05,53,36,44,72,95,23,32,83,11,94,5شخص واحد – أنثى

4,34,24,43,63,74,93,44,83,43,53,62,64,0والد عازب او والدة عزباء

0,31,10,60,30,10,50,50,51,00,20,90,00,4والد عازب او والدة عزباء )ذكر(

4,03,13,93,33,64,42,94,32,43,42,72,63,6والد عازب او والدة عزباء )أنثى(

3,12,41,51,82,01,61,21,92,21,41,71,72,0مفككة أخرى

0,30,30,20,30,50,40,20,60,00,00,00,00,3بدون أقارب

 



تتلا حتلت ل  وولوحتل  ألحت ونب   33ووصللا ر 

األناضــول ووســطه فقــد وصلــت نســبة األرس املمتــدة فيــه إىل الـــ 

ــول  ــق األناض ــة يف مناط ــدة املؤقت ــبة األرسة املمت ــد نس %1. وتع

أعــى مــن النســبة املئويــة للعائلــة األبويــة عــدا عــن منطقة وســط 

األناضــول. أمــا منطقــة وســط األناضــول ورشق أواســط األناضــول 

فتعتــرب الحاضنــة األوســع النتشــار العائلــة املمتــدة األبويــة حيــث 

تصــل نســبة هــذه األرس فيهــا إىل %10. وتبلــغ نســبة األرسة 

املمتــدة األبويــة هنــا بحــدود الـــ %10. وعنــد اســتعراض املناطــق 

ــوال  ــر مي ــي تظه ــة الت ــة األرسة املفكك ــا تركيب ــد فيه ــي تتواج الت

ــذه األرسة يف  ــار ه ــبة انتش ــرى أن نس ــا، ن ــاع يف تركي ــو االرتف نح

مناطــق غــريب ورشق مرمــره وغــرب منطقــة البحــر األســود ورشقــه 

ــرت  ــد أظه ــت إىل 19 – %23. وق ــد وصل ــطنبول ق ــة إس ومنطق

الدراســات والتحاليــل التــي أجرتهــا الدراســة الســكانية والصحيــة 

يف تركيــا 2008- ارتفاعــا يف هــذا النــوع مــن األرس )املفككــة( 

حيــث وصلــت إىل مــا نســبته %17 يف كل مــن إســطنبول وغــرب 

مرمــره وإيجــه وغــرب األناضــول وغــرب البحــر األســود. واألكــر 

شــيوعا يف بنيــة وشــكل العائلــة املفككــة يف كل منطقــة هــي األرسة 

ــة  ــا نســبة األرسة املؤلف ــن شــخص واحــد، وتطغــي هن ــة م املؤلف

ــق  ــة املناط ــال يف كاف ــن الرج ــة م ــى األرس املؤلف ــاء ع ــن النس م

ــازب  ــن أب ع ــة م ــبة األرس املؤلف ــهدت نس ــطنبول. وش ــدا إس ع

وأم عزبــاء يف إســطنبول وشــامل رشق األناضــول ارتفاعــا ملحوظــا 

ــرص النســايئ هــو  ــد العن ــا نســبته %6. ويع ــت إىل م ــث وصل حي

األكــر انتشــارا بــني هــذا النــوع مــن األرس باملقارنــة مــع شــبيهتها 

املؤلفــة مــن الرجــال )الوالــد األعــزب(. وتظهــر نتائــج الدراســات 

والتحاليــل ســواء تلــك التــي أجرتهــا تايــا2006  أو تايــا2011- أو 

الدراســة الســكانية والصحيــة يف تركيــا 2008- أن شــكل األرسة 

املفككــة األخــرى واألرس املؤلفــة مــن أفــراد ال متــت بينهــم صلــة 

ــرية  ــة أو نســب منتــرشة بشــكل أكــرب يف مناطــق املــدن الكب قراب

ويعــود ذلــك بصفــة رئيســية إىل كــون هــذه املناطــق مراكــز 

ــواة.  جــذب للهجــرة الدان

الجدول 5.  البنية األرسية وفق » تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 1 » و  تايا 2006 )%( 

البحر األبيض غرب األناضولرشق مرمرةإيجهغرب مرمرةإسطنبول
تركياجنوب رشق األناضولوسط رشق األناضولشامل رشق األناضولرشق البحر األسودغرب البحر األسودوسط األناضولاملتوسط

74,772,874,573,071,578,171,665,465,767,070,874,573,0األسرة النواة

12,423,520,514,716,316,017,518,015,211,711,58,215,7نواة ال تضم أوالد 

5,44,64,04,53,25,23,52,11,92,92,53,34,0نواة ال تضم أوالد )أصغر من 45 عام(

7,018,916,510,313,110,814,015,813,38,89,05,011,6نواة ال تضم أوالد )يساوي أو أكبر 45(

62,349,354,058,255,262,154,147,550,555,359,366,257,4نواة تضم أوالد

21,320,421,020,316,618,915,215,013,013,512,37,317,6نواة تضم أوالد – ولد 1

26,321,923,224,423,622,518,419,818,413,613,712,121,6نواة تضم أوالد – ولدين

14,77,09,813,514,920,720,512,819,128,233,446,818,1نواة تضم أوالد – 3 أوالد أو أكثر

10,512,512,317,013,78,718,921,023,223,819,518,214,5األسرة الممتدة

6,26,16,87,97,84,711,613,912,214,012,89,68,2أبوية ممتدة

4,36,45,49,15,94,07,47,211,09,86,78,66,3ممتدة مؤقتة

14,814,713,210,014,813,29,513,611,19,29,77,312,5مفككة

7,17,87,24,38,66,34,76,35,54,24,43,06,2شخص واحد

2,11,81,71,02,21,61,71,12,21,41,31,11,7شخص واحد – ذكر

4,96,05,53,36,44,72,95,23,32,83,11,94,5شخص واحد – أنثى

4,34,24,43,63,74,93,44,83,43,53,62,64,0والد عازب او والدة عزباء

0,31,10,60,30,10,50,50,51,00,20,90,00,4والد عازب او والدة عزباء )ذكر(

4,03,13,93,33,64,42,94,32,43,42,72,63,6والد عازب او والدة عزباء )أنثى(

3,12,41,51,82,01,61,21,92,21,41,71,72,0مفككة أخرى

0,30,30,20,30,50,40,20,60,00,00,00,00,3بدون أقارب

 



واملقرتحات الوضع  تحديد  تايا  34

الجدول 6.  البنية األرسية وفق« تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 1 »  و تايا  2008 )%( 

البحر األبيض غرب األناضولرشق مرمرةإيجهغرب مرمرةإسطنبول
تركياجنوب رشق األناضولوسط رشق األناضولشامل رشق األناضولرشق البحر األسودغرب البحر األسودوسط األناضولاملتوسط

69,570,371,271,272,274,168,361,964,063,665,469,769,9األسرة النواة

11,224,417,915,113,914,014,718,320,19,26,97,414,3نواة ال تضم أوالد 

5,14,54,45,13,93,92,12,73,02,02,72,54,0نواة ال تضم أوالد )أصغر من 45 عام(

6,219,913,510,010,010,112,615,617,27,24,34,910,4نواة ال تضم أوالد )يساوي أو أكبر 45(

58,345,953,356,158,360,153,643,643,954,458,562,355,5نواة تضم أوالد

19,821,021,722,318,816,015,314,214,28,49,09,017,7نواة تضم أوالد – ولد 1

24,721,321,021,824,624,420,017,815,513,612,813,821,2نواة تضم أوالد – ولدين

13,83,610,612,014,919,718,311,514,232,436,739,616,6نواة تضم أوالد – 3 أوالد أو أكثر

14,112,512,416,712,213,419,123,122,125,626,119,715,9األسرة الممتدة

5,76,55,76,85,75,19,912,39,614,814,610,87,4أبوية ممتدة

8,46,06,710,06,58,29,210,812,510,811,48,98,5ممتدة مؤقتة

16,417,216,512,115,612,512,615,013,910,88,510,614,3مفككة

6,69,88,45,07,15,45,77,95,93,22,42,86,3شخص واحد

2,83,41,61,72,81,51,31,92,60,80,30,52,0شخص واحد – ذكر

3,86,36,73,34,33,94,46,03,32,42,12,24,4شخص واحد – أنثى

6,15,15,24,55,44,95,54,65,64,04,85,75,3والد عازب او والدة عزباء

0,60,70,80,70,40,51,30,90,70,40,80,30,6والد عازب او والدة عزباء )ذكر(

5,44,34,43,95,04,44,23,75,03,64,05,44,6والد عازب او والدة عزباء )أنثى(

2,41,61,21,71,71,20,81,31,31,20,81,91,6مفككة أخرى

1,20,71,70,81,41,00,61,01,02,40,50,31,1بدون أقارب

الجدول 7.  البنية األرسية وفق » تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 1 » و تايا 2011 )%( 

البحر األبيض غرب األناضولرشق مرمرةإيجهغرب مرمرةإسطنبول
تركياجنوب رشق األناضولوسط رشق األناضولشامل رشق األناضولرشق البحر األسودغرب البحر األسودوسط األناضولاملتوسط

70,069,370,868,372,873,070,368,366,468,063,671,770,0األسرة النواة

17,112,228,717,421,016,815,122,723,826,18,99,117,1نواة ال تضم أوالد 

4,25,54,95,04,04,23,93,43,62,91,51,44,2نواة ال تضم أوالد )أصغر من 45 عام(

12,96,723,812,417,012,611,219,320,223,27,47,712,9نواة ال تضم أوالد )يساوي أو أكبر 45(

52,957,142,250,951,856,255,245,642,541,954,762,652,9نواة تضم أوالد

16,517,820,620,120,315,218,413,213,312,210,811,416,5نواة تضم أوالد – ولد 1

21,424,618,722,923,423,722,417,417,815,816,018,121,4نواة تضم أوالد – ولدين

15,014,72,87,98,117,214,315,011,513,827,933,215,0نواة تضم أوالد – 3 أوالد أو أكثر

12,311,46,211,59,29,012,819,415,113,318,817,712,3األسرة الممتدة

5,14,11,83,54,23,86,19,66,14,66,59,65,1أبوية ممتدة

7,27,34,58,05,05,26,79,99,08,712,38,17,1ممتدة مؤقتة

17,719,322,920,218,018,016,912,318,618,717,610,517,7مفككة

9,28,916,212,09,19,58,36,611,011,87,33,69,2شخص واحد

3,54,94,93,82,63,73,41,54,23,91,81,23,5شخص واحد – ذكر

5,74,111,38,26,55,84,95,26,87,95,52,45,7شخص واحد – أنثى

4,66,13,54,74,44,44,72,84,02,66,13,84,6والد عازب او والدة عزباء

0,50,60,50,20,50,30,50,40,70,01,00,30,5والد عازب او والدة عزباء )ذكر(

4,15,53,04,53,84,14,22,33,32,65,13,54,1والد عازب او والدة عزباء )أنثى(

3,13,52,72,63,73,23,21,83,33,62,52,13,1مفككة أخرى

0,80,80,60,90,80,80,61,10,20,71,61,00,8بدون أقارب
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الجدول 6.  البنية األرسية وفق« تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 1 »  و تايا  2008 )%( 

البحر األبيض غرب األناضولرشق مرمرةإيجهغرب مرمرةإسطنبول
تركياجنوب رشق األناضولوسط رشق األناضولشامل رشق األناضولرشق البحر األسودغرب البحر األسودوسط األناضولاملتوسط

69,570,371,271,272,274,168,361,964,063,665,469,769,9األسرة النواة

11,224,417,915,113,914,014,718,320,19,26,97,414,3نواة ال تضم أوالد 

5,14,54,45,13,93,92,12,73,02,02,72,54,0نواة ال تضم أوالد )أصغر من 45 عام(

6,219,913,510,010,010,112,615,617,27,24,34,910,4نواة ال تضم أوالد )يساوي أو أكبر 45(

58,345,953,356,158,360,153,643,643,954,458,562,355,5نواة تضم أوالد

19,821,021,722,318,816,015,314,214,28,49,09,017,7نواة تضم أوالد – ولد 1

24,721,321,021,824,624,420,017,815,513,612,813,821,2نواة تضم أوالد – ولدين

13,83,610,612,014,919,718,311,514,232,436,739,616,6نواة تضم أوالد – 3 أوالد أو أكثر

14,112,512,416,712,213,419,123,122,125,626,119,715,9األسرة الممتدة

5,76,55,76,85,75,19,912,39,614,814,610,87,4أبوية ممتدة

8,46,06,710,06,58,29,210,812,510,811,48,98,5ممتدة مؤقتة

16,417,216,512,115,612,512,615,013,910,88,510,614,3مفككة

6,69,88,45,07,15,45,77,95,93,22,42,86,3شخص واحد

2,83,41,61,72,81,51,31,92,60,80,30,52,0شخص واحد – ذكر

3,86,36,73,34,33,94,46,03,32,42,12,24,4شخص واحد – أنثى

6,15,15,24,55,44,95,54,65,64,04,85,75,3والد عازب او والدة عزباء

0,60,70,80,70,40,51,30,90,70,40,80,30,6والد عازب او والدة عزباء )ذكر(

5,44,34,43,95,04,44,23,75,03,64,05,44,6والد عازب او والدة عزباء )أنثى(

2,41,61,21,71,71,20,81,31,31,20,81,91,6مفككة أخرى

1,20,71,70,81,41,00,61,01,02,40,50,31,1بدون أقارب

الجدول 7.  البنية األرسية وفق » تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 1 » و تايا 2011 )%( 

البحر األبيض غرب األناضولرشق مرمرةإيجهغرب مرمرةإسطنبول
تركياجنوب رشق األناضولوسط رشق األناضولشامل رشق األناضولرشق البحر األسودغرب البحر األسودوسط األناضولاملتوسط

70,069,370,868,372,873,070,368,366,468,063,671,770,0األسرة النواة

17,112,228,717,421,016,815,122,723,826,18,99,117,1نواة ال تضم أوالد 

4,25,54,95,04,04,23,93,43,62,91,51,44,2نواة ال تضم أوالد )أصغر من 45 عام(

12,96,723,812,417,012,611,219,320,223,27,47,712,9نواة ال تضم أوالد )يساوي أو أكبر 45(

52,957,142,250,951,856,255,245,642,541,954,762,652,9نواة تضم أوالد

16,517,820,620,120,315,218,413,213,312,210,811,416,5نواة تضم أوالد – ولد 1

21,424,618,722,923,423,722,417,417,815,816,018,121,4نواة تضم أوالد – ولدين

15,014,72,87,98,117,214,315,011,513,827,933,215,0نواة تضم أوالد – 3 أوالد أو أكثر

12,311,46,211,59,29,012,819,415,113,318,817,712,3األسرة الممتدة

5,14,11,83,54,23,86,19,66,14,66,59,65,1أبوية ممتدة

7,27,34,58,05,05,26,79,99,08,712,38,17,1ممتدة مؤقتة

17,719,322,920,218,018,016,912,318,618,717,610,517,7مفككة

9,28,916,212,09,19,58,36,611,011,87,33,69,2شخص واحد

3,54,94,93,82,63,73,41,54,23,91,81,23,5شخص واحد – ذكر

5,74,111,38,26,55,84,95,26,87,95,52,45,7شخص واحد – أنثى

4,66,13,54,74,44,44,72,84,02,66,13,84,6والد عازب او والدة عزباء

0,50,60,50,20,50,30,50,40,70,01,00,30,5والد عازب او والدة عزباء )ذكر(

4,15,53,04,53,84,14,22,33,32,65,13,54,1والد عازب او والدة عزباء )أنثى(

3,13,52,72,63,73,23,21,83,33,62,52,13,1مفككة أخرى

0,80,80,60,90,80,80,61,10,20,71,61,00,8بدون أقارب
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إن معطيــات تايــا2006  وتايــا2011  تســمح بإجــراء التحاليل الخاصة 

بالفــروق واالختالفــات وفقــا ملــا تقتضيــه املســتوى االقتصــادي - 

االجتامعيلرتكيبــة األرسة )جــدول  8 و9(. وحســب نتائــج أبحــاث تايــا 

2011 ، فقــد بلغــت نســبة األرسة النــواة بني األرس املعيشــية املوجودة 
ــوايل 70%.  ــي )SES(” ح ــادي – االجتامع ــتوى االقتص ــة ” املس يف فئ

وترتفــع هــذه النســبة ضمــن فئــة املســتوى االقتصــادي – االجتامعــي 

األعــى، إذ وصلــت إىل مــا يقــارب الـــ %82. وعــى الرغــم مــن بعــض 

التقلبــات، ترتفــع نســبة األرس التي تضــم أوالدا وتلــك التي بــدون أوالد 

ــة ” املســتوى االقتصــادي – االجتامعــي ”  ــام ارتفــع املعــدل يف فئ كل

واملثــري لالهتــامم يف هــذه النقطــة أن نســبة األرس النــواة التــي تضــم 

ولــدا أو ولديــن تنخفــض يف فئــة ” املســتوى االقتصــادي – االجتامعــي 

”  األدىن وتكــون يف أعــى معدالتهــا ضمــن فئــة ” املســتوى االقتصــادي 

– االجتامعــي ”  األعــى. ومبــا يتفــق مــع هــذه النتائــج، تنخفض نســبة 

ــدل يف املســتوى  ــع املع ــام ارتف ــر كل ــي تضــم 3 أوالد أو أك األرسة الت

االقتصــادي – االجتامعــي . ويــرتاوح معــدل أرس النــواة التــي تضم ثالثة 

أوالد أو أكــر يف الخاليــا األرسيــة )الخانــات( املوجــودة ضمــن فئــة أو 

مجموعــة ” املســتوى االقتصــادي – االجتامعــي ” للحــد األدىن  29% . 

أمــا معــدل هــذه األرس ضمــن الخانــات املوجــودة يف فئــة ” املســتوى 

االقتصــادي – االجتامعــي ” الحــد األعــى فيبلــغ %3 . ويظهــر هــذا 

الوضــع أن رغبــة إنجــاب األوالد موجــودة يف جميــع فئــات املســتوى 

االقتصــادي - االجتامعــي يف تركيــا، لكــن هــذا الطلــب يتحــدد بإنجاب 

طفــل أو طفلــني يف فئــة املســتوى االقتصــادي - االجتامعــي املرتفعــة 

)العليــا( وباملقابــل، نــرى أن الرغبــة يف إنجــاب ثالثــة أطفــال أو أكــر 

ترتفــع لــدى فئــة املســتوى االقتصــادي - االجتامعــي املنخفضــة 

)الدنيــا(. وتؤكــد النتائــج التــي تــم اســتخالصها من أبحــاث تايــا2006  

وتايــا2011  هــذه املعطيــات إىل حــد كبــري عــى الرغــم مــن اختــالف 

املستويات.   

يف دراســة الدراســة الســكانية والصحيــة يف تركيــا2008  ، مــن املمكــن 

ــاه األرسة  ــتوى رف ــري ”مس ــالل متغ ــن خ ــل م ــض التحالي ــام ببع القي

املعيشــية” الــذي يتــم إحداثــه بواســطة مــؤرش الــراء الــذي نحصــل 

عليــه مــن املقيــاس املتعلــق باملــواد االســتهالكية املعمرة التــي متتلكها 

األرسة. وعندمــا يتــم التقييــم وفقــا لهــذا املتغــري الــذي يقســم األرس 

ــبة 20%  ــراء ” بنس ــاه أو ث ــات رف ــات أو مجموع ــات( إىل ” فئ )الخان

)الجــدول 10(، نالحــظ أن الدراســات التــي قامت بها تايــا 2006 و تايا 

2011 متطابقــة مــع األرقــام بشــكل عام ومؤكــدة إىل حد كبري من قبل 
هــذه الدراســات. ويف هــذا الســياق، تظهــر معطيــات أبحــاث ”وتشــري 

ــى  ــدة يف أع ــالت املمت ــبة العائ ــا 2011 إىل  أن نس ــات تاي معطي

الطبقــة العليــا للمســتوى االقتصــادي – االجتامعــي متثــل %7 ويف 

الطبقــة العليــا متثــل %8 وهــي بذلــك نســبة منخفضــة جــدا. يف 

حــني تتغــري النســبة مــا بــني 15-13 % يف ســائر الطبقــات األخــرى 

للمســتوى االقتصــادي- االجتامعــي. ونــرى بــأن العائــالت املمتــدة 

ــي  ــادي- االجتامع ــتوى االقتص ــات للمس ــة الطبق ــة يف كاف املؤقت

ــدة ذات ســيادة  ــالت املمت ــة مــع العائ ــة باملقارن ــا نســب عالي له

ــري يف  ــامل كب ــود احت ــة بوج ــذه الحال ــري ه ــن تفس ــل. وميك الرج

تحــول العائــالت املمتــدة يف كافــة طبقــات املســتوى االقتصــادي 

الجدول 8.  البنية األرسية حسب املستوى االقتصادي-االجتامعي تايا  2006 )%(
      تركياالطبقة العلياالطبيقة الوسطىالطبقة الدنيا

61,873,882,773,0األسرة النواة

21,514,615,715,7نواة ال تضم أوالد 

1,54,07,44,0نواة ال تضم أوالد )أصغر من 45 عام(

2010,58,311,6،نواة ال تضم أوالد )يساوي أو أكبر 45(

40,359,267,057,4نواة تضم أوالد

6,618,129,717,6نواة تضم أوالد – ولد 1

9,423,028,121,6نواة تضم أوالد – ولدين

24,318,19,218,1نواة تضم أوالد – 3 أوالد أو أكثر

13,515,76,514,5األسرة الممتدة

6,89,03,88,2أبوية ممتدة

6,76,72,76,3ممتدة مؤقتة

24,710,510,812,5مفككة

17,94,25,06,2شخص واحد

2,61,42,31,7شخص واحد – ذكر

15,32,82,74,5شخص واحد – أنثى

4,54,03,44,0والد عازب او والدة عزباء

0,20,50,10,4والد عازب او والدة عزباء )ذكر(

4,33,53,33,6والد عازب او والدة عزباء )أنثى(

2,31,92,12,0مفككة أخرى

0,00,30,30,3بدون أقارب
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ــالت  ــر إىل العائ ــد النظ ــة.  وعن ــالت مفكك ــي إىل عائ – االجتامع

املفككــة عــى أســاس طبقــات املســتوى االقتصــادي – االجتامعــي 

أن 16 % مــن عائــالت الطبقــة الدنيــا للمســتوى االقتصــادي- 

االجتامعــي تعيــش يف حــال عائــالت مفككــة. وأمــا البيــوت ذات 

ــإن  ــن ف ــن وحده ــوايت يعش ــاء الل ــة للنس ــد وخاص ــرد الواح الف

هــذه الحالــة منتــرشة يف الطبقــة الدنيــا للمســتوى االقتصــادي – 

ــدول 9(.   ــي. ) الج االجتامع

 

الجدول 9.  البنية األرسية حسب املستوى االقتصادي-االجتامعي تايا 2011 )%(
تركياالطبقة الدنياالطبقة الوسطى الدنياالطبقة الوسطى العلياالطبقة العلياأعىل الطبقة العليا

70,073,975,777,681,770,0األسرة النواة
13,921,414,716,419,317,1نواة ال تضم أوالد 

1,33,04,810,214,34,2نواة ال تضم أوالد )أصغر من 45 عام(
12,618,49,96,25,012,9نواة ال تضم أوالد )يساوي أو أكبر 45(

56,152,561,061,362,452,9نواة تضم أوالد
9,215,421,224,430,416,5نواة تضم أوالد – ولد 1
17,520,925,828,328,821,4نواة تضم أوالد – ولدين

29,416,214,08,63,115,0نواة تضم أوالد – 3 أوالد أو أكثر
13,715,212,88,36,812,3األسرة الممتدة

5,66,35,93,01,95,1أبوية ممتدة
8,18,96,95,44,97,1ممتدة مؤقتة

16,210,911,514,111,517,7مفككة
10,14,64,76,95,99,2شخص واحد

4,12,33,14,33,73,5شخص واحد – ذكر
6,02,31,62,52,25,7شخص واحد – أنثى

3,93,83,34,13,34,6والد عازب او والدة عزباء
6,07,03,02,04,00,5والد عازب او والدة عزباء )ذكر(
3,33,13,03,92,94,1والد عازب او والدة عزباء )أنثى(

2,32,43,01,91,63,1مفككة أخرى
0,01,05,01,37,00,8بدون أقارب

الجدول 10. البنية األرسية حسب مستوى الرثاء والرفاه،  الدراسة السكانية والصحية يف تركيا 2008 »)%( 
  تركياجيد جدا  جيد متوسط   يسءيسء جدا

58,267,870,073,476,469,9األسرة النواة
15,615,016,014,411,414,3نواة ال تضم أوالد 

1,52,84,45,25,24,0نواة ال تضم أوالد )أصغر من 45 عام(
14,112,211,69,16,210,4نواة ال تضم أوالد )يساوي أو أكبر 45(

42,652,854,059,165,055,5نواة تضم أوالد
8,012,718,620,225,417,7نواة تضم أوالد – ولد 1
10,317,918,425,630,121,2نواة تضم أوالد – ولدين

24,322,217,013,39,516,7نواة تضم أوالد – 3 أوالد أو أكثر
25,219,416,711,99,415,9األسرة الممتدة

13,310,48,15,02,57,4أبوية ممتدة
11,99,08,76,96,88,5ممتدة مؤقتة

16,612,813,314,614,214,3مفككة
9,86,05,25,85,66,3شخص واحد

1,91,61,71,43,12,0شخص واحد – ذكر
7,94,43,54,42,54,4شخص واحد – أنثى

5,05,25,35,05,75,2والد عازب او والدة عزباء
0,60,70,70,70,50,6والد عازب او والدة عزباء )ذكر(
4,54,54,64,35,14,6والد عازب او والدة عزباء )أنثى(

1,71,21,32,01,81,6مفككة أخرى
0,10,51,51,91,21,1بدون أقارب
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1.4.1 البنية األرسية وفقا لخواص أعضاء األرسة املعيشية 

يف هــذا القســم نقــوم بدراســة كيفيــة حــدوث االختالفــات يف 

ــة  ــر والحال ــس والعم ــة كالجن ــة االجتامعي ــص الدميغرافي الخصائ

ــة  ــا للرتكيب ــية وفق ــاء األرسة املعيش ــع أعض ــي تجم ــة والت العائلي

العائليــة. تظهــر نتائــج تايــا2006  و الدراســة الســكانية والصحيــة 

يف تركيــا 2008  )جــدول  11 و 12 ( أن نســبة النســاء إىل الرجــال 

ــب  ــال حس ــكل 99 رج ــرأة ل ــت 100 ام ــد بلغ ــا ق ــوم تركي يف عم

ــج  ــرت نتائ ــا 2011 أظه ــج تاي ــن نتائ ــة، لك ــات الدميغرافي التوقع

مختلفــة عــن ســابقتها حيــث بينــت أن نســبة النســاء للرجــال قــد 

بلغــت 100 امــرأة لــكل 101 رجــل يف أنحــاء تركيــا. ومــن خــالل 

ــا2011   ــات تاي ــع معطي ــامىش م ــا يت ــواة مب ــق يف األرس الن التدقي

والتــي متتلــك الحجــم العــددي الــذي يقــدر بـــ 53 مليــون يف كافــة 

أرجــاء تركيــا، نالحــظ أن نســبة نــوع الجنــس لكافــة األرس النــواة 

قــد بلغــت 107.7 وهــذا يقــع ضمــن التوقعــات الخاصــة برتكيبــة 

األرس يف تركيــا باســتثناء أرس النــواة. ويف األرس املمتــدة التــي يبلــغ 

تعدادهــا يف تركيــا حــوايل 14 مليــون أرسة، يالحــظ أن عدد النســاء 

فيهــا يفــوق عــدد الرجــال ويــرتاءى لنــا ذلــك عنــد األرس املمتــدة 

املؤقتــة بشــكل خــاص. وعندمــا نقــول بــأن األرس املمتــدة املؤقتــة 

والتــي تبلــغ نســبة الجنســني فيها حــوايل 90.3 مؤلفة مــن وحدات 

خــارج األرس النــواة كانــت قــد أضيفــت أصــال إىل هــذا النــوع مــن 

ــة يف هــذا  ــة الالمتوازن ــة الدميغرافي ــأن الرتكيب ــا ب األرس، ســيتبني لن

ــالق  ــوت أو الط ــة كامل ــوادث الدميغرافي ــن الح ــة ع ــوع ناجم الن

ــألرس  ــوزع الجنــيس ل ــات الت ــق معطي ــواة. وتتطاب أو الهجــرة الدان

ــاث  ــن أبح ــه م ــول علي ــم الحص ــذي ت ــدة وال ــواة واألرس املمت الن

ــع  ــا2008  م ــة يف تركي ــكانية والصحي ــة الس ــا2006  و الدراس تاي

املعطيــات التــي بينتهــا دراســة تايــا2011  إىل حــد كبــري. 

وبتدقيــق املعطيــات يف الرتكيبــة الجنســية لــألرس املفككــة والتــي 

ــأن أبحــاث  ــرى ب ــني أرسة، ن ــا حــوايل 7 مالي ــغ عددهــا يف تركي يبل

ــدد  ــاميل ع ــن إج ــور م ــبة الذك ــرت أن نس ــد أظه ــا 2011 ق تاي

ــغ نســبة  ــراد هــذه األرس مل يتجــاوز مــا نســبته الـــ %40. وتبل أف

ــال  ــرأة ثق ــكل امل ــي تش ــة الت ــاث يف األرس املفكك ــور إىل اإلن الذك

ــق  ــكل يتف ــط. وبش ــرأة فق ــكل 100 ام ــل ل ــا 68 رج ــا فيه هام

مــع هــذه النتائــج، يتبــني أن حــوايل %60 مــن األرس املؤلفــة مــن 

شــخص واحــد ترتأســها أو ترعاهــا النســاء، كــام تبلــغ نســبة الذكــور 

إىل اإلنــاث يف هــذا النــوع مــن األرس 66 رجــل لــكل 100 امــرأة، 

أمــا يف األرس املؤلفــة مــن أب أو أم أعزبــني فتبلــغ نســبة الذكــور 

للنســاء يف هــذا النــوع مــن األرس 62 رجــال لــكل 100 امــرأة. ويف 

األرس املفككــة األخــرى يتبــني ثقــل املــرأة بشــكل واضــح. باملقابــل، 

يالحــظ يف األرس التــي ال تجمعهــا قرابــة أو نســب وتقيــم يف نفــس 

الوقــت مــع بعضهــا البعــض أن عــدد الذكــور يطغــى بشــكل بــارز 

عــى عــدد النســاء، إذ تبلــغ نســبة الذكــور لإلنــاث يف هــذا النــوع 

ــا  ــد لن ــا، يتأك ــن هن ــرأة. وم ــكل 100 ام ــل ل ــن األرس 137 رج م

مــرة أخــرى أن هــذه األرس تــأوي بشــكل أكــرب الطــالب الذكــور أو 

العاملــني واملوظفــني منهــم. وتشــري املعطيــات التــي توصلــت إليهــا 

أبحــاث تايــا  2006 والدراســة الســكانية والصحيــة 2008 يف هــذا 

الشــأن إىل نفــس النتائــج تقريبــا. بيــد أن نتائــج تايــا2006 تظهــر 

أن نســبة النســاء تفــوق بكثــري نســبة الذكــور يف الرتكيبــة الجنســية 

لــألرس املفككــة باملقارنــة مــع تلــك الدراســتني )جــدول  11 و 12(. 
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الجدول 11. الجنس والنسب الجنسية * ألفراد األرسة حسب بنية األرسة، تايا 2006 - 2011  )%(
الجنس أنثىذكر

تايا 2006
51,548,5106,2أسرة  نواة

49,950,199,6أسرة  نواة دون أوالد

50,249,8100,7أسرة  نواة دون أوالد )أصغر من 45(

49,850,299,2أسرة نواة دون أوالد )أصغر أو أكبر من 45(

51,748,3107,1أسرة نواة تضم أوالد

52,447,6110,2أسرة نواة تضم أوالد- ولد واحد

52,747,3111,6أسرة نواة تضم أوالد-ولدين

50,549,5102,0أسرة نواة تضم أوالد –3 أوالد وأكثر

47,752,391,1أسرة ممتدة

48,651,494,5أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

46,253,886,0أسرة ممتدة مؤقتة

36,363,756,9أسرة مفككة

26,973,136,9مفككة – شخص واحد

-100,00,0شخص واحد - ذكر

-0,0100,0شخص واحد - أنثى

37,063,058,6أب عازب أو أم عازبة

66,034,0194,0أب عازب أو أم عازبة - ذكر

33,366,749,9أب عازب أو أم عازبة - أنثى

41,558,570,9مفككة أخرى

64,135,9178,8أسرة دون أقارب

49,750,398,7المجموع 

تايا 2011
51,948,1107,7أسرة  نواة

49,650,498,5أسرة  نواة دون أوالد

50,849,2103,4أسرة  نواة دون أوالد )أصغر من 45(

49,250,896,8أسرة نواة دون أوالد )أصغر أو أكبر من 45(

52,247,8109,2أسرة نواة تضم أوالد

52,647,4110,8أسرة نواة تضم أوالد- ولد واحد

52,947,1112,3أسرة نواة تضم أوالد-ولدين

51,348,7105,3أسرة نواة تضم أوالد –3 أوالد وأكثر

48,951,195,8أسرة ممتدة

50,649,4102,5أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

47,452,690,3أسرة ممتدة مؤقتة

40,359,767,5أسرة مفككة

39,960,166,3مفككة – شخص واحد

-100,00,0شخص واحد - ذكر

-0,0100,0شخص واحد - أنثى

38,161,961,5أب عازب أو أم عازبة

65,234,8187,1أب عازب أو أم عازبة - ذكر

34,965,153,6أب عازب أو أم عازبة - أنثى

39,760,365,9مفككة أخرى

57,842,2137,1أسرة دون أقارب

50,249,8101,0المجموع 

*النسبة الجنسية هي عدد الرجال لكل 100 امرأة
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الجدول 12. الجنس والنسب الجنسية ألفراد األرسة حسب بنية األرسة، الدراسة السكانية والصحية يف تركيا 2008)%( 
نسبة الجنس *امرأةذكر

51,248,8105,1أسرة  نواة

49,550,598,2أسرة  نواة دون أوالد

49,150,996,4أسرة  نواة دون أوالد )أصغر من 45(

49,750,398,9أسرة نواة دون أوالد )أصغر أو أكبر من 45(

51,548,5106,0أسرة نواة تضم أوالد

52,447,6110,3أسرة نواة تضم أوالد- ولد واحد

52,447,6110,2أسرة نواة تضم أوالد-ولدين

50,149,9100,3أسرة نواة تضم أوالد –3 أوالد وأكثر

48,751,394,8أسرة ممتدة

50,949,1103,6أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

46,253,886,0أسرة ممتدة مؤقتة

41,158,969,8أسرة مفككة

31,568,546,0مفككة – شخص واحد

100,00,00,0شخص واحد - ذكر

0,0100,00,0شخص واحد - أنثى

39,660,465,6أب عازب أو أم عازبة

63,336,7172,6أب عازب أو أم عازبة - ذكر

36,763,358,0أب عازب أو أم عازبة - أنثى

45,654,483,8مفككة أخرى

59,440,6146,5أسرة دون أقارب

49,850,299,2المجموع 

*النسبة الجنسية هي عدد الرجال لكل 100 امرأة

ومــن خــالل اإلمعــان يف العالقــة مــا بــني البنيــة األرسيــة والرتكيبــة 

ــني مــن  ــراد األرسة املعيشــية )جــدول 13 و 14(، يتب ــة ألف العمري

معطيــات تايــا2011 أن األرسة النــواة متتلــك أعــى نســبة مئويــة 

لألطفــال )أصغــر مــن 18 عــام، حــوايل %33( أمــا األرس املفككــة 

فتمتلــك أعــى نســبة مــن املســنني )65 عــام ومــا فــوق، بنســبة 

%20 تقريبــا(. نالحــظ أيضــا أن األرسة املفككــة تضــم أدىن نســبة 

ــراد  ــن األف ــبة م ــى نس ــم أع ــت تض ــس الوق ــال وبنف ــن األطف م

البالغــني الذيــن وصلــوا إىل ســن العمــل )عــى التــوايل 15% 

و%65(. وبالنظــر إىل األرس التــي تــأوي شــخص واحــد والتــي 

تصنــف تحــت األرس املفككــة، يتبــني أن حــوايل %46 مــن ســكان 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــنني. وع ــن املس ــم م ــذه األرس ه ــراد ه أو أف

ــن ســكان هــذه الوحــدات هــي األدىن يف األرس  حصــة املســنني م

النــواة، نــرى بــأن نســبة املســنني يف األرس النــواة بــدون أوالد، 

واملصنفــة عــى أنهــا يف أســفل الفئــات ضمــن الرتكيبــة األرسيــة ، يف 

تصاعــد مســتمر وقــد بلغــت نســبة هــذه العوائــل حــوايل 31%. 

ــة  ــن الفئ ــاءا م ــم نس ــي تض ــدون أوالد والت ــواة ب ــا األرسة الن أم

ــارب  ــا يق ــبتها إىل م ــت نس ــد ارتفع ــوق، فق ــا ف ــة 45 وم العمري

ــة املمتــدة املؤقتــة نجــد أن األفــراد مــن  %41. ويف تركيبــة العائل

املســنني قــد تجــاوز معدلهــم املتوســط العــام يف تركيــا حيــث بلــغ 

ــي  ــيل يف األرس الت ــد البحــث بشــكل تفصي حــدود الـــ %12. وعن

تضــم أعــى نســب مــن األطفــال، نالحــظ أن معــدل األطفــال يف 

األرس النــواة التــي تضــم أوالد قــد ارتفــع إىل حــدود الـــ %38. كــام 

ــم  ــي تض ــواة الت ــال يف األرس الن ــدد األطف ــبة ع ــا أن نس ــح لن يتض

ــوايل الـــ  ــت ح ــا إذ بلغ ــف تقريب ــي النص ــر ه ــة أوالد أو أك ثالث

%48. ومــن خــالل التدقيــق فيــام بــني العالقــة املتعلقــة بالرتكيبــة 

العمريــة ألفــراد األرسة املعيشــية والرتكيبــة األرسيــة وفقــا ألســس 

التصنيــف التقليــدي حســب معطيــات تايــا 2006 والدراســة 

الســكانية والصحيــة 2008 يظهــر أمامنــا أن األرس املمتــدة واألرس 

النــواة تضــم بــني أفرادهــا أعــى نســبة لألطفــال، بينــام يتبــني أن 

أغلــب أفــراد األرس املفككــة هــم مــن املســنني والشــباب )شــكل 

رقــم 2 و 3 و 4 (. 
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الجدول 13. الفئات العمرية ألفراد األرسة حسب تركيبة األرسة، تايا 2006 - 2011 )%(
0-1718-2425-3435-4445-5455-64+ 65

تايا 2006
34,710,316,016,011,46,65,0أسرة  نواة

0,14,812,76,516,127,132,7أسرة  نواة دون أوالد

0,318,949,825,45,20,20,3أسرة  نواة دون أوالد )أصغر من 45(

0,00,00,00,019,936,343,9أسرة نواة دون أوالد )أصغر أو أكبر من 45(

39,211,016,417,210,84,01,4أسرة نواة تضم أوالد

20,811,126,012,915,89,44,0أسرة نواة تضم أوالد- ولد واحد

36,810,316,920,411,43,21,0أسرة نواة تضم أوالد-ولدين

50,411,511,116,87,92,00,5أسرة نواة تضم أوالد –3 أوالد وأكثر

31,812,916,210,210,08,210,8أسرة ممتدة

30,015,018,38,110,69,28,7أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

34,49,712,913,29,16,713,9أسرة ممتدة مؤقتة

17,314,915,710,211,110,320,4أسرة مفككة

0,02,78,86,79,819,452,7مفككة – شخص واحد

0,05,918,412,46,612,544,3شخص واحد - ذكر

0,01,55,24,610,922,055,7شخص واحد - أنثى

27,218,717,112,811,67,25,4أب عازب أو أم عازبة

30,313,313,813,011,25,812,5أب عازب أو أم عازبة - ذكر

26,819,417,512,811,67,44,5أب عازب أو أم عازبة - أنثى

17,715,118,710,012,57,818,2مفككة أخرى

1,964,929,00,01,91,11,1أسرة دون أقارب

33,011,216,014,311,17,27,2المجموع 

تايا 2011
32,910,617,115,311,87,44,9أسرة  نواة

0,15,014,65,215,329,430,5أسرة  نواة دون أوالد

0,319,055,119,45,30,70,2أسرة  نواة دون أوالد )أصغر من 45(

0,00,00,00,118,939,641,4أسرة نواة دون أوالد )أصغر أو أكبر من 45(

37,911,417,516,911,24,01,1أسرة نواة تضم أوالد

22,010,326,112,915,410,03,3أسرة نواة تضم أوالد- ولد واحد

37,010,019,319,510,72,80,6أسرة نواة تضم أوالد-ولدين

48,213,510,616,69,31,70,2أسرة نواة تضم أوالد –3 أوالد وأكثر

29,613,617,210,010,69,29,8أسرة ممتدة

28,415,919,76,910,911,37,0أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

30,711,515,012,810,37,412,3أسرة ممتدة مؤقتة

14,517,317,410,410,79,620,2أسرة مفككة

0,06,018,35,69,514,945,6مفككة – شخص واحد

0,09,336,810,39,210,324,1شخص واحد - ذكر

0,03,96,12,59,718,059,9شخص واحد - أنثى

25,017,816,714,413,66,56,0أب عازب أو أم عازبة

30,112,411,417,011,66,810,8أب عازب أو أم عازبة - ذكر

24,418,417,314,113,86,55,5أب عازب أو أم عازبة - أنثى

17,715,116,211,410,310,618,6مفككة أخرى

0,871,022,02,50,60,92,2أسرة دون أقارب

30,611,817,113,911,47,97,3المجموع 
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الجدول 14. الفئات العمرية ألفراد األرسة حسب تركيبة األرسة، “ استطالع حول الدميغرافيا والصحة الرتكية “ 2008 )%(
0-1718-2425-3435-4445-5455-64+ 65

34,211,016,515,312,16,44,6أسرة  نواة

1,65,815,85,816,625,229,3أسرة  نواة دون أوالد

1,719,354,818,54,50,70,5أسرة  نواة دون أوالد )أصغر من 45(

1,60,61,00,921,234,440,3أسرة نواة دون أوالد )أصغر أو أكبر من 45(

38,311,616,616,511,54,11,4أسرة نواة تضم أوالد

21,511,025,512,317,38,63,7أسرة نواة تضم أوالد- ولد واحد

36,210,517,819,111,53,91,0أسرة نواة تضم أوالد-ولدين

49,613,010,516,58,21,70,6أسرة نواة تضم أوالد –3 أوالد وأكثر

32,414,316,19,710,28,09,2أسرة ممتدة

31,317,017,18,410,38,27,7أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

33,611,415,011,210,07,911,0أسرة ممتدة مؤقتة

15,922,116,99,910,48,416,5أسرة مفككة

2,73,715,86,311,516,343,7مفككة – شخص واحد

2,34,231,09,313,09,331,0شخص واحد - ذكر

2,93,59,45,110,919,149,0شخص واحد - أنثى

23,719,016,312,412,86,49,4أب عازب أو أم عازبة

19,712,616,213,112,67,618,2أب عازب أو أم عازبة - ذكر

24,520,215,912,212,56,48,4أب عازب أو أم عازبة - أنثى

16,116,524,212,77,99,712,9مفككة أخرى

3,376,214,62,31,80,31,5أسرة دون أقارب

32,312,716,413,511,57,06,7المجموع 

الرسم 2. التوزيع العمري ألفراد األرسة حسب بنية األرسة تايا 2006 )%(
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الرسم 3. التوزيع العمري ألفراد األرسة حسب بنية األرسة،الدراسة السكانية والصحية يف تركيا  2008)%(

الرسم 4. التوزيع العمري ألفراد األرسة حسب بنية األرسة، تايا 2011  )%( 
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ــراد األرس املعيشــية  ــامر ألف ــتعراض متوســط األع ــن خــالل اس وم

وفقــا للرتكيبــة األرسيــة )جــدول 15( ، تظهــر لنــا بعــض الحقائــق 

الجديــدة التــي تؤكــد النتائــج الــواردة أعــاله. فبينــام كان متوســط 

عمــر األرسة املعيشــية يف تركيــا بحــدود 30.2 يف العــام 2008، 

ــل  ــل إىل 31.2. باملقاب ــام 2011 ليص ــدل يف الع ــذا املع ــع ه ارتف

نالحــظ أن متوســط عمــر األرس املؤلفــة مــن شــخص واحــد وهــي 

ــا  ــة )%46( وفق ــات األرسي ــى يف الفئ ــبة األع ــكل النس ــي تش الت

النتائــج تايــا 2011، هــو األعــى باملقارنــة مــع بقيــة األرٍس، حيــث 

يبلــغ هــذا املتوســط56.7. أمــا يف األرسة النــواة وهــي التــي تضــم 

الحــد األدىن مــن املســنني )%5(، فنالحــظ أن متوســط عمرهــا هــو 

ــع النســبي  ــني األرس، أي بحــدود 29.8 . ويف التوزي ــا ب ــل أيض األق

)املئــوي( للســكان املســنني حســب الرتكيبــة األرسيــة، يتبــني 

ــم  ــا ويف مقدمته ــنني تقريب ــراد املس ــف األف ــن نص ــر م ــا أن أك لن

املتزوجــون يعيشــون ضمــن األرسة النــواة. أمــا األرس املؤلفــة مــن 

شــخص واحــد وهــي التــي تشــكل حــوايل %9 مــن مجمــوع األرس 

املعيشــية، فخمــس أعضاءهــا مــن املســنني. وبنفــس الشــكل، نــرى 

ــى  ــبة األع ــى النس ــت ع ــي حصل ــي الت ــنة ه ــة املس أن الرشيح

ــة.   ــدة املؤقت )%17.4( يف األرس املمت

الجدول 15. الفئات العمرية املمتدة واملتوسط العمري، الدراسة السكانية والصحية يف تركيا  2008 وتايا 2011 )%(

توزيع السكان متوسط   العمر65 +14-064-15
املسنني

الدراسة السكانية والصحية في تركيا  2008
20,966,34,729,246,7أسرة  نواة

0,070,629,452,833,7أسرة  نواة دون أوالد

32,665,91,526,213,0أسرة نواة تضم أوالد

28,162,79,230,533,2أسرة ممتدة

29,359,810,931,618,8أسرة ممتدة مؤقتة

27,065,37,629,514,4أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

11,971,216,937,920,1أسرة مفككة

0,056,143,956,611,5مفككة – شخص واحد

18,571,89,733,46,0أب عازب أو أم عازبة

7,084,48,631,22,6مفككة أخرى

27,465,86,730,2100,0تركيا

تايا 2011
27,567,64,929,848,5أسرة  نواة

0,069,530,554,539,5أسرة  نواة دون أوالد

31,667,31,126,09,0أسرة نواة تضم أوالد

25,265,09,832,126,1أسرة ممتدة

25,562,212,333,317,4أسرة ممتدة مؤقتة

24,868,27,030,88,7أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

10,269,620,240,425,3أسرة مفككة

0,054,445,656,716,0مفككة – شخص واحد

17,876,26,031,92,9أب عازب أو أم عازبة

12,568,918,639,76,2مفككة أخرى

25,467,37,331,2100,0تركيا

وباســتعراض عــدد املســنني يف األرس الرتكيــة مــن خــالل معطيــات 

ــس أشــكال األرس،  ــا ألس ــة وفق ــا 2011 و TNSA 2008 املبين تاي
يتبــني أن نســبة الوحــدات األرسيــة )الخانــات( التــي يتواجــد فيهــا 

مســن )مســنة( واحــد عــى األقــل قــد ارتفعــت مــن %17.6 إىل 

%21.6. كــام تظهــر معطيــات تايــا 2011 أن %15 مــن األرس 

يقيــم فيهــا مســن واحــد و%7 مــن هــذه األرس تضــم مســنني اثنــني 

ــالل  ــن خ ــدول 16(. وم ــنني )الج ــة مس ــأوي ثالث ــل ت و%1 أو أق

اســتعراض عــدد املســنني يف األرسة مــن ناحيــة الرتكيبــة العائليــة، 

ــا  ــن م ــش ضم ــل يعي ــى األق ــد ع ــن واح ــاك مس ــظ أن هن يالح

نســبته %49 مــن األرس املمتــدة علــام بــأن النتائــج الســابقة 

ــة  ــف األرس املؤلف ــم يف نص ــر. ويقي ــذا األم ــدت ه ــد أك ــت ق كان

مــن شــخص واحــد ، وأكــر مــن النصــف يف األرس املمتــدة املؤقتــة 

مســن واحــد عــى األقــل. ومــن جهــة أخــرى، يالحــظ وجــود مســن 

واحــد عــى األقــل ضمــن %40-6 مــن األرس املؤلفــة مــن زوجــني 
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أو األرس األبويــة. ويتواجــد العــدد األكــرب مــن املســنني ضمــن األرس 

ــغ هــذه النســبة  ــث تبل ــي ال تضــم أطفــال أو أوالد حي ــواة الت الن

%26.3.  ويرتبــط هــذا الوضــع بشــكل مبــارش مــع ارتفــاع ســقف 

التطلعــات لــدى الرجــال والنســاء يف تركيــا. وهنــاك نتيجــة أخــرى 

الفتــة للنظــر وهــي عــدم تواجــد أكــر مــن مســنني اثنــني يف 

ــدة واألرس املفككــة األخــرى.  ــة ماعــدا األرس املمت ــل الرتكي العوائ

الجدول 16. عدد املسنني داخل األرسة حسب بنية األرسة الدراسة السكانية والصحية يف تركيا 2008  وتايا 2011 )%(
ثالث مسننيمسنني اثننيمسن واحدال يوجد مسنني

الدراسة السكانية والصحية في تركيا 2008 
90,93,85,30,0أسرة  نواة

66,012,321,70,0أسرة  نواة دون أوالد

97,31,61,10,0أسرة نواة تضم أوالد

59,731,18,90,3أسرة ممتدة

54,637,08,00,3أسرة ممتدة مؤقتة

65,424,210,00,4أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

66,233,30,50,0أسرة مفككة

55,544,50,00,0مفككة – شخص واحد

73,226,00,70,0أب عازب أو أم عازبة

77,421,21,40,0مفككة أخرى

82,412,45,20,1تركيا 

تايا 2011
87,74,87,50,0أسرة  نواة

60,713,026,30,0أسرة  نواة دون أوالد

96,42,21,40,0أسرة نواة تضم أوالد

51,036,911,80,2أسرة ممتدة

40,250,49,10,2أسرة ممتدة مؤقتة

66,118,015,60,3أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

60,239,10,60,1أسرة مفككة

51,548,50,00,0مفككة – شخص واحد

81,518,50,00,0أب عازب أو أم عازبة

46,050,53,00,5مفككة أخرى

78,314,86,80,0تركيا 

ــزل(  ــة، املن ــة األرسة )الخان ــارت إىل حص ــرى أش ــة أخ ــاك نتيج هن

ــذي شــهدته تلــك األرس يف  ــا وإىل االرتفــاع ال مــن املســنني يف تركي

عــدد املســنني بــني 2008 و2011 )جــدول  17(. ويف هــذه الفــرتة 

0.285. ويف  إىل   0.229 مــن  املســنني  متوســط  نســبة  ازدادت 

نفــس هــذه املرحلــة ارتفــع متوســط عــدد النســاء املســنات مــن 

0.124 إىل 0.159 أي مــا نســبته %22. أمــا متوســط عــدد الرجــال 
املســنني فقــد ارتفــع مــن 0.105 إىل 0.126 أي مبعــدل 17%. 

ــط  ــاع متوس ــني ارتف ــة ب ــة واضح ــاك صل ــظ أن هن ــايل يالح وبالت

عمــر النســاء يف تركيــا مــع ارتفــاع عددهــن بشــكل متســارع مقابل 

عــدد الرجــال. كــام تظهــر نتائــج الدراســة الســكانية والصحيــة يف 

ــة األرس  ــأن متوســط املســنني يف بني ــا 2008 ب ــا  2008 و تاي تركي

الرتكيــة – عــدا األرسة املؤلفــة مــن أب عــازب أو أم عازبــة – قــد 

شــهد ارتفاعــا ملحوظــا أيضــا يف عمــوم تركيــا. ويؤكــد هــذا األمــر 

صعــود مــؤرش أو معــدل متوســط املســنني يف تركيــا وفقــا لبيانــات 

تايــا 2011 إىل مــا نســبته 0.612. ويتبــني أيضــا أن عــدد املســنني 
يف تركيــا قــد يتجــاوز متوســط األرس الرتكيــة كافــة عــدا األرس النــواة 

التــي تضــم أوالدا واألرس املؤلفــة مــن أب وأم عازبــني. كــام وصــل 

ــة كاألرسة  ــة الرتكي ــى األرسي متوســط عــدد املســنني يف بعــض البن

النــواة بــدون أوالد واألرس األبويــة املمتــدة واألرس املمتــدة املؤقتــة 

واألرس املؤلفــة مــن شــخص واحــد إىل ضعــف املعــدل الوســطي يف 

تركيــا وتجــاوزه يف بعــض األحيــان إن جــاز التعبــري. 
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 الجدول 17. معدل املسنني حسب بنية األرسة الدراسة السكانية والصحية يف تركيا 2008 ، تايا 2011 

معدل املسننيمعدل الرجال املسنني معدل النساء املسنات

الدراسة السكانية والصحية في تركيا 2008
0,0550,0890,144أسرة  نواة

0,2210,3340,556أسرة  نواة دون أوالد

0,0120,0260,038أسرة نواة تضم أوالد

0,2970,2030,499أسرة ممتدة

0,3780,1630,540أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

0,2040,2490,453أسرة ممتدة مؤقتة

0,2730,0700,344أسرة مفككة

0,3450,1010,445مفككة – شخص واحد

0,2220,0540,276أب عازب أو أم عازبة

0,2070,0320,239مفككة أخرى

0,1240,1050,229تركيا

تايا 2011
0,0770,1210,198أسرة  نواة

0,2700,3850,656أسرة  نواة دون أوالد

0,0150,0350,049أسرة نواة تضم أوالد

0,3810,2320,612أسرة ممتدة

0,5030,1900,693أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

0,2100,2900,500أسرة ممتدة مؤقتة

0,405 0,3290,077أسرة مفككة

0,3830,1030,485مفككة – شخص واحد

0,1480,0370,185أب عازب أو أم عازبة

0,5040,0750,579مفككة أخرى

0,1590,1260,285تركيا

تبلــغ نســبة معــدل عــدد النســاء املســنات يف كل منــزل يف تركيــا 

0.159، أمــا املســنني مــن الرجــال فيبلــغ معدلهــم 0.126 أو أكــر. 
ــة  ــدة املؤقت ــنات يف األرس املمت ــاء املس ــط النس ــغ متوس ــام يبل ك

أعــى مــن متوســط الرجــال املســنني. وتشــري النتائــج أو البيانــات 

يف الجــدول  17 إىل أن مــا نســبته %8 مــن النســاء املســنات يقمــن 

ضمــن األرس املفككــة، وتبلــغ هــذه النســبة يف األرسة املمتــدة 

املؤقتــة %73. ومــن املمكــن أن يكــون هــذا الوضــع يف األرس 

املمتــدة املؤقتــة ذو عالقــة  بوجــود وحــدة )نــواة( زوجيــة واحــدة 

ضمــن األرسة أو إىل صغــر ســن النســاء بشــكل عــام باملقارنــة مــع 

أزواجهــن مــن الرجــال، وهــذا يعنــي بقاؤهــن عــى قيــد الحيــاة 

لفــرتة أطــول. أمــا يف األرسة النــواة واألرسة املمتــدة األبويــة، وكــام 

هــو متوقــع فقــد بلــغ متوســط  عــدد الرجــال املســنني أعــى منــه 

لــدى النســاء ، ويفــر هــذا الوضــع عــى أن عمــر الرجــال يبلــغ 

أعــى مــن عمــر النســاء يف حــال بقــاء كالهــام عــى قيــد الحيــاة يف 

هــذا النــوع مــن األرس. 

ــاء األرس  ــراد أو أعض ــة ألف ــة العائلي ــتعراض الحال ــالل اس ــن خ وم

ــا  ــات تاي ــن معطي ــا م ــة انطالق ــة األرسي املعيشــية حســب الرتكيب

ــرتة  ــه يف الف ــا أن ــني لن ــدول  18( ، يتب ــا 2011 )الج  2006 و تاي

الواقعــة مــن بــني 2006 و 2011 ارتفعــت نســبة أفــراد األرس 

املعيشــية مــن الذيــن مل يقرتنــوا بــأزواج وزوجــات مطلقــا أو كانــوا 

مــن املطلقــني، بينــام يف املقابــل انخفضــت  نســبة األفــراد الذيــن 

ــا ،  ــة هن ــل. والنتيجــة الالفت ــراد األرام ــون متزوجــون أو األف اليزال

هــي ارتفــاع معــدل الطــالق بــني أفــراد األرس املعيشــية خــالل تلــك 

ــا  ــج تاي ــر نتائ ــه ســابقا. وتظه ــت علي ــا كان ــة إىل ضعــف م املرحل

ــراد األرسة املعيشــية  2011 أن النســبة أو املعــدل األعــى مــن أف
املتزوجــة )%70( تتمركــز فقــط يف الوحــدات أو الخاليــا العائليــة 

التــي مل متــارس تجربــة الــزواج ســوى مــرة واحــدة، أي األرسة 

ــن  ــوع م ــذا الن ــاء ه ــتمرار وبق ــرورة اس ــن ب ــي تؤم ــواة الت الن

ــل يف  ــى األق ــو ع ــود عض ــظ وج ــدة يالح ــة املمت األرس. ويف العائل

األرس املعيشــية مــن كل حالــة مدنيــة )عائليــة(، علــام بــأن أغلبهــم 

اليــزال مــن املتزوجــني. ويشــكل املطلقــون أو األرامــل مــا نســبته 

ــى  ــوا ع ــن مل يتزوج ــن الذي ــدة و %28 م ــن األرس املمت %11 م

اإلطــالق ، ومــا تبقــى مــن النســبة أي %61 فتتشــكل مــن األفــراد 

الذيــن ال يزالــوا مــن املتزوجــني ضمــن هــذا النــوع مــن األرس. ومن 

الالفــت أيضــا االرتفــاع امللحــوظ لعــدد األفــراد األرامــل عــى وجــه 

ــة.   ــة مــع األرس األبوي ــة باملقارن ــدة املؤقت الخصــوص يف األرس املمت
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 الجدول 18. الحالة العائلية ألفراد األرسة حسب بنية األرسة تايا 2006 – 2011 )%(
أرمل /أرملةمطلقمتزوجمل يتزوج عىل اإلطالق

تايا 2006
26,473,60,00,0أسرة  نواة

0,0100,00,00,0أسرة  نواة دون أوالد

0,0100,00,00,0أسرة  نواة دون أوالد )أصغر من 45(
أسرة نواة دون أوالد )أصغر أو أكبر من 

)450,799,30,00,0

31,668,40,00,0أسرة نواة تضم أوالد

18,681,00,40,0أسرة نواة تضم أوالد- ولد واحد

29,170,60,30,0أسرة نواة تضم أوالد-ولدين

42,357,40,30,0أسرة نواة تضم أوالد –3 أوالد وأكثر

تسعة23,666,31,1أسرة ممتدة
21,673,00,74,7أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

25,858,91,513,8أسرة ممتدة مؤقتة

41,97,110,440,5أسرة مفككة

16,14,711,168,1مفككة – شخص واحد

29,28,618,743,5شخص واحد - ذكر

11,13,28,377,4شخص واحد - أنثى

52,28,011,328,5أب عازب أو أم عازبة

50,814,510,624,0أب عازب أو أم عازبة - ذكر

52,47,111,429,1أب عازب أو أم عازبة - أنثى

47,78,77,036,6مفككة أخرى

83,112,34,60,0أسرة دون أقارب

26,966,51,25,4تركيا  

تايا 2011
30,169,90,00,0أسرة  نواة

0,299,80,00,0أسرة نواة دون أوالد

0,699,40,00,0أسرة نواة دون أوالد )أصغر من 45(

0,099,90,00,0أسرة نواة دون أوالد )أصغر أو أكبر من 5(

37,162,90,00,0أسرة نواة تضم أوالد

22,377,70,10,0أسرة نواة تضم أوالد- ولد واحد

34,465,60,00,0أسرة نواة تضم أوالد-ولدين

52,247,80,00,0أسرة نواة تضم أوالد –3 أوالد وأكثر

27,561,14,07,4أسرة ممتدة

21,969,27,21,6أسرة ممتدة بطريركية )أبوية(

32,054,61,312,1أسرة ممتدة مؤقتة

52,10,815,931,1أسرة مفككة

32,20,914,752,2مفككة – شخص واحد

53,81,821,023,5شخص واحد -ذكر

16,30,210,173,4شخص واحد -أنثى

62,60,316,420,7أب عازب أو أم عازبة

64,20,012,623,2أب عازب أو أم عازبة - ذكر

62,40,316,920,4أب عازب أو أم عازبة - أنثى

51,51,020,626,9مفككة أخرى

92,82,83,31,1أسرة دون أقارب

32,459,92,65,1تركيا  
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ــاء األرس  ــراد أو أعض ــة ألف ــة العائلي ــتعراض الحال ــالل اس ــن خ وم

ــم  ــون و %16 ه ــؤالء عازب ــن ه ــا أن %52 م ــني لن ــة، يتب املفكك

ــامم  ــرية لالهت ــة املث ــل. والنقط ــن األرام ــني و %31 م ــن املطلق م

هنــا، هــي وجــود عــدد مــن أفــراد األرس املفككــة مــن املتزوجــني 

ــة مــع املعــدالت األخــرى.  ــة باملقارن ــوا بنســبة قليل ــو كان ــى ل حت

ومــن املمكــن أن يكــون هــؤالء عــى وشــك الطــالق أو مــن الذيــن 

يقيمــون بشــكل منفصــل عــن أزواجهــم وزوجاتهــم أو مــن األزواج 

ــام  ــة. ك ــواة أو الخارجي ــرة الدان ــة الهج ــوا إىل عملي ــن انضم الذي

ــخص  ــن ش ــة م ــن األرس املؤلف ــني ضم ــن املقيم ــني أن %54 م يتب

ــامت يف هــذا  ــن النســاء املقي ــور، و%73 م ــن الذك واحــد هــم م

النــوع مــن األرس هــم مــن األرامــل. ووفقــا ملعطيــات تايــا 2011 ، 

نــرى بــأن %21 مــن نســبة املطلقــني هــم مــن الذكــور املقيمــني يف 

األرس املؤلفــة مــن شــخص واحــد و %10 مــن النســاء املطلقــات 

ــا أن عــدد  املطلقــات يف هــذا النــوع مــن  ــة ، يتبــني لن ، وباملقارن

األرس هــو أقــل منــه لــدى الذكــور . وبالتــايل، يتأكــد لنــا أن حــوايل 

ــن  ــن األرس ه ــوع م ــذا الن ــامت يف ه ــاء املقي ــاع النس ــة أرب ثالث

مــن األرامــل ، ومــن جهــة أخــرى ، يشــري هــذا الوضــع أيضــا إىل 

أن أغلــب النســاء املطلقــات يتزوجــن برعــة أكــرب مــن الرجــال 

املطلقــني )يوكســل – كابتــان أوغلــو ، إريــورت و كوتــش ، 2012(. 

ووفقــا للمعطيــات املشــار إليهــا يتبــني أن حــوايل %17  مــن 

النســاء املقيــامت يف األرس املؤلفــة مــن أب أو أم  عازبــني هــّن مــن 

املطلقــات و%20 منهــن مــن األرامــل. ويشــكل األفــراد العازبــون 

يف األرس املفككــة واملقيمــني مــع بعضهــم البعــض دون أن تربطهــم 

ــبتهم  ــت نس ــث بلغ ــك حي ــة يف ذل ــب األغلبي ــة أو نس ــة قراب صل

حوايل الـــ 93%. 

1.5. نتائج ومقرتحات السياسة االجتامعية: 

ــة تطــورات هامــة جــرت خــالل  مــن املمكــن الحديــث عــن ثالث

عمليــة التحــول يف الرتكيبــة األرسيــة يف تركيــا. التطــور األول، هــو 

توجــه العائلــة مــن تلقــاء نفســها نحــو التوســع الحــري )باتجــاه 

املدينــة(، إذ أن تصــّدر قطــاع الخدمــات والصناعــة يف الحيــاة 

ــور  ــل املأج ــف والعم ــاع التوظي ــرأة قط ــول امل ــة ودخ االقتصادي

ــه إىل هــذا  ــب الفــرد مــن الدخــل أدى كل ــادة حصــة أو نصي وزي

التحــول االقتصــادي – االجتامعــي امللمــوس. والتطــور الثــاين هــو 

التحــول الدميغــرايف الــذي نجــم عنــه ارتفــاع ســن الــزواج وزيــادة 

القــدرة عــى مراقبــة الخصوبــة وارتفــاع ســن الخصوبــة وامتــالك 

الطفــل األول وتحديــد مســتوى االنجــاب بولديــن وتضييــق الفجوة 

بــني عــدد األطفــال املثاليــني واألطفــال الــذي تــم انجابهــم وتســارع 

عمليــة الطــالق والزيــادة يف العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة )ارتفــاع 

ــكان  ــث، ف ــا التطــور الثال ــوالدة(. أم ــد ال ــاة عن ــع الحي نســبة توق

ــة  ــل أهمي ــذي ال يق ــري ال ــول الفك ــة أو التح ــول يف الذهني التح

عــن عمليــات التحــول األخــرى يف البنيــة األرسيــة حيــث كان لــه 

تأثــري مبــارش عــى تركيبــة األرسة بقــدر مــا كان للعوامــل البنيويــة 

األخــرى مــن تأثــري يف تركيــا. 

الفكــري )ideational change(، هــو أحــد املفاهيــم  التحــول 

ــت وراء  ــي وقف ــل الت ــار العوام ــدف إىل إظه ــي ته ــية الت الرئيس

ــام  ــي ق ــة والت ــدول النامي ــة يف ال ــة والدميغرافي ــوالت األرسي التح

بتطويرهــا الباحــث أرالنــد ثورنتــون والتــي اســتخدم فيــه، أي 

 )Developmental التنمويــة  املثاليــة  النظريــة  املفهــوم،  هــذا 

)Idealism Theory. وتـــزعم هــذه املقاربــة التأكيــد عــى أن 

العوامــل الفكريــة كاملواقـــف والســلوكيات وترصفــات النــاس 

ــة  ــة والســلوك واآلراء املتعلق ــة واألخالقي ــم الديني ــة والقي املعياري

بالحريــات واملســاواة واملوقــف تجــاه الفردانيــة واإلدراك واالعتقــاد 

بــرورة وجــود األطفــال واإلنجــاب لهــا القــدرة املامثلــة لغريهــا 

ــون 2011  ــة )ثورنت ــة األرسي ــري عــى الرتكيب مــن العوامــل يف التأث

منظــور  يقــوم   .)2012 وآخــرون  ثورنتــون   ،2005 ثورنتــون   ،

املثاليــة التنمويــة مبســائلة حــول كيفيــة قيــام الفكــر الغــريب 

ومعايــريه بتغيــري التصــورات واألمنــاط الســلوكية لــدى املجتمعــات 

مــن خــارج حــدود الــدول الغربيــة عــى وجــه الخصــوص وبشــكل 

ــة  ــات الحداث ــارش مســتندا يف ذلــك إىل نظري ــارش أو غــري مب مب

ــة  ــاط القيم ــكار وأمن ــد أن األف ــة تؤك ــذه املقارب ــة. إن ه والتنمي

)القولبــة القيميــة( قــد تــم فرضهــا إىل حــد مــا يف الرقــع الجغرافيــة 

التــي تقــع خــارج حــدود الــدول الغربيــة وأوصــت بقيــام عالقــة 

إلزاميــة بــني املامرســات األرسيــة وتطــور اإلنســان وتنميتــه. مثــال 

الوضــع   ،1988 ، هدجســون   1983 ذللــك: هدجســون  عــى 

ــل عــدد  ــاء عــى أق ــكار اإلبق ــري مــن هــذه األف ــذي يدعــم بتأث ال

ــاة  ــر الحي ــة وتطوي ــات النامي ــن األوالد يف األرسة ضمــن التجمع م

ضمــن األرس النــواة ومنــع اإلكثــار مــن إنجــاب األطفــال والحــؤول 

ــض  ــور عري ــد جمه ــدة. واعتق ــة املمت ــن العائل ــة ضم دون اإلقام

مــن الســكان بــدءا مــن صانعــي السياســة وإىل املواطنــني البســطاء 

أن زيــادة عــدد الســكان لــن تحــدث أبــدا إن مل يكــن هنــاك 

انخفــاض يف املعايــري الصحيــة والحياتيــة ودون أن يحــدث تباطــؤ 
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يف عمليــة التطــور االقتصــادي. ويف هــذا الســياق، تــم اعتبــار 

الربامــج الســكانية التــي يتــم تطبيقهــا يف البلــدان النامية متســاوية 

مــع عمليــة التحديــث )العرصنــة( والتقــدم وقــام عــدد مــن 

الحكومــات يف تلــك الــدول الناميــة بتنفيــذ هــذه الربامــج تحــت 

ــة  ــق مبقارب ــام يتعل ــة. وفي مســمى التوجــه نحــو الغــرب والحداث

التوجــه نحــو الغــرب والحداثــة أو العرصنــة، فــإن ذلــك يعنــي - يف 

ــه،  ــث في ــة التحدي ــدء بعملي اإلطــار العــام - تطــور املجتمــع والب

ويتنــاول هــذا املفهــوم أيضــا معنــى الحداثــة والعرصنــة يف املفهــوم 

األرسي. ووفقــا لهــذه األفــكار، نــرى أن تركيبــة األرس يف الــدول 

الناميــة تقتــدي بالنــامذج الغربيــة وتســري حاليــا بنفــس الخطــى 

التــي مــرت بهــا األرسة الغربيــة. وقــد بــني بعــض علــامء الســكان 

البارزيــن أمثــال كالدفيــل )1982( وفريدمــان )1979( وفــان دي 

كا )1987( أن الفكــر والنمــط الغــريب الــذي انتــرش يف الــدول التــي 

ــري  ــول فك ــدوث تح ــة أدى إىل ح ــة الغربي ــارج الجغرافي ــع خ تق

ــة التحــول  ــك املجتمعــات ورّسع أيضــا مــن عملي ــي يف تل أو ذهن

ــة.  ــة األرسي ــول يف البني ــرايف والتح الدميوغ

واعتبــارا مــن أواخــر العهــد الثــامين، مــرت تركيــا التــي اعتمــدت 

ــة  ــة مرحل النمــط والفكــر الغــريب يف الكثــري مــن املجــاالت بتجرب

التحديــث بــدءا مــن مرحلــة تأســيس الجمهوريــة واتخــذت 

مفهــوم التوجــه نحــو الغــرب سياســة قوميــة نحــو التنميــة 

والنهــوض بالبــالد. وقــد انتــرشت سياســات الثــورة واملعايــري 

والقيــم الغربيــة خــالل تلــك الفــرتة ليــس فقــط ضمــن املجتمــع 

والسياســة، إمنــا أيضــا ضمــن النطاقــات واملجــاالت الخاصــة. وبينام 

ــان  ــاة االنس ــى حي ــر ع ــة تؤث ــكار الغربي ــات واألف ــت السياس كان

ــح  ــدأت مالم ــة، ب ــارب اليومي ــالل التج ــن خ ــارشة وم ــة مب اليومي

ــاة الفرديــة بالتشــّكل بوضــوح مــن خــالل اإلصالحــات التــي  الحي

جــرت عــى السياســات العامــة. وليســت التعديــالت التــي طــرأت 

ــوالت  ــدوث تح ــا إىل ح ــي أدت بدوره ــدين والت ــون امل ــى القان ع

عــى املكــون والحيــاة األرسيــة إال مثــال واضــح عــى ذلــك. 

وقــد اســتمر العمــل دون انقطــاع يف تطبيــق مــرشوع التحديــث 

الــذي بــدأ العمــل بــه بشــكل رسيــع ومســتقر منــذ مطلــع عهــد 

ــال آخــر وهــام  ــاك مث ــا هــذا. وهن ــا إىل يومن ــة يف تركي الجمهوري

حــول تأثــري مــرشوع التحديــث عــى الخصوبــة والرتكيبــة األرسيــة، 

ــدء  ــم الب ــي ت ــة الت وهــو السياســات املضــادة لإلنجــاب والخصوب

بتطبيقهــا يف مطلــع الســتينات، علــام أنــه بعــد قيــام الجمهوريــة 

الرتكيــة تــم اتبــاع سياســات تشــجع عــى اإلنجــاب بقصــد زيــادة 

عــدد الســكان وبهــدف إعــادة انشــاء البنيــة الدميغرافيــة الرتكيــة. 

ــارا مــن خمســينات  ــدأت بالتحــول اعتب لكــن هــذه السياســات ب

القــرن املــايض. ويف مطلــع الســتينات تــم إعــداد الخطــة الخمســية 

ــا  ــط عــدد الســكان يف تركي ــث أشــارت إىل أن عــدم ضب األوىل حي

كاالرتفــاع  ومتوقعــة   مشــاكل جديــدة  حــدوث  إىل  ســيؤدي 

املتســارع يف عــدد الســكان وانتشــار الســكن العشــوايئ وانخفــاض 

نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي واالضطــرار إىل التوجــه نحــو 

الذيــن  الســكان  احتياجــات  لتلبيــة  الدميغرافيــة  االســتثامرات 

يتزايــد عددهــم بــدال مــن القيــام باســتثامرات اقتصاديــة ، إضافــة 

إىل ظهــور مشــاكل تتعلــق باالســتخدام والتوظيــف والعاملــة 

بســبب ارتفــاع عــدد الســكان وتوســع املــدن بشــكل غــري مــدروس 

ومضبــوط ونشــوء حالــة بطالــة مبطنــة يف القطــاع الزراعــي، 

ــط  ــة التخطي ــى أهمي ــا ع ــة يف تفاصيله ــدت الخط ــل، أك باملقاب

الســكاين )كوتــش وآخــرون ، 2010(. ونتيجــة للتدخــالت املضــادة 

ــت إىل شــكل آخــر يف  ــدأت يف الســتينات وتحول ــي ب لإلنجــاب الت

1983 بســبب إجــراء تعديــل عــى القانــون، فقــد انخفضــت حــدة 
التســارع يف اإلنجــاب )الخصوبــة( يف تركيــا، وبالتــايل، يتبــني أن 

ــة ســواء كان  الســبب وراء االنخفــاض امللحــوظ يف نســبة الخصوب

ــة األرسة، هــو الفكــرة  ــا والتحــول يف تركيب ــا أو يف تركي ــك عاملي ذل

ــة/ ــات التنمي ــني عملي ــا ب ــا م ــا متالزم ــاك ارتباط ــأن هن ــة ب القائل

ــا إليهــا التطــور  التطــور وإنجــاب العــدد األقــل مــن األوالد مضاف

ــي.   ــادي – االجتامع االقتص

ــانية األوىل،  ــه اإلنس ــان عالقات ــا اإلنس ــش فيه ــي يعي إن األرسة الت

هــي املؤسســة االجتامعيــة التــي تلبــي الحاجــات املحــدودة 

لألفــراد ضمــن العائلــة وتزودهــم بالرمــوز واملعــاين املتعلقــة بهــذه 

ــل.  ــل إىل جي االحتياجــات وتنقــل إليهــم أمنــاط الســلوك مــن جي

ــة األخــرى، فلــألرسة أيضــا وظائــف  وكــام يف املؤسســات املجتمعي

ــألرسة.  ــة ل ــاة االجتامعي ــددة يف الحي ــات املح ــتجيب لالحتياج تس

إن املؤسســة األرسيــة، تقــوم بتلبيــة الحاجــات البرشيــة كالحاجــة 

ــة والحاجــة إىل  ــات االقتصادي ــة املتطلب إىل اســتمرار النســل وتلبي

العطــف والحنــان والحــب والتضامــن والحاميــة وتربيــة األطفــال 

والحاجــة أيضــا إىل توفــري الســكن وإقامــة عالقــات إنســانية مــع 

املقربــني والشــعور بــرورة اســتمرارها. وهنــاك عالقــة قويــة 

متبادلــة تربــط بــني الوظائــف التــي تــوكل إليهــا األرسة، وبالتــايل، 

ــف  ــتؤدي إىل ضع ــف األرسة س ــوة يف وظائ ــف أو ق ــإن أي ضع ف

األرسة وانهيارهــا أو إىل املزيــد مــن قوتهــا ومتاســكها. وبشــكل 
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يشــابه ملــا ســبق، مــن املمكــن أن تطــرأ تحــوالت مــع مــرور الزمــن 

عــى وظائــف األرسة أو املفاهيــم التــي تــم تحميــل هــذه األرس بها 

وذلــك ألســباب اجتامعيــة وثقافيــة ودينيــة ودميغرافيــة وسياســية 

واقتصاديــة وقانونيــة وفكريــة. ومــا حــدث خــالل الخمســني عامــا 

املاضيــة مــن تحــوالت عــى البنيــة األرسيــة الرتكيــة إال دليــل عــى 

ذلــك. ومــن املمكــن مناقشــة مســتقبل األرسة والتدابــري املتعلقــة 

ــك  ــوالت وذل ــذه التح ــالل ه ــن خ ــا م ــط يف تركي ــة التخطي بعملي

ضمــن عــرشة عناويــن: 

1- بــدأت العائلــة املمتــدة تفقــد مقاومتهــا يف البقــاء نتيجــة 
التحــوالت الدميغرافيــة واالقتصاديــة االجتامعيــة التــي أخــذت 

تــربز بقــوة بعــد فــرتة الثامنينــات، علــام بــأن األرسة املمتــدة كانت 

قــد حافظــت عــى ثباتهــا ومقاومتهــا االجتامعيــة حتــى منتصــف 

ــات وبقيــت ضمــن مســتوى الـــ %25. لكــن بعــد هــذه  الثامنين

ــتوى  ــذا املس ــع ه ــام 2000 تراج ــة الع ــدا يف نهاي ــرتة وتحدي الف

ــاليش  ــود إىل ت ــدة  يع ــف األرسة املمت ــبب يف ضع إىل %12 ، والس

ــة  ــدة األبوي ــا األرسة املمت ــز به ــت تتمي ــي كان ــة الت ــة القوي البني

والتــي كانــت أهــم فــرع يف هــذا النــوع مــن األرس. وبشــكل 

ــف األرسة  ــدأت وظائ ــواة، ب ــول إىل األرس الن ــارع التح ــب تس يواك

املمتــدة األبويــة باالختفــاء حيــث تغــريت معــامل وبنيــة االســتخدام 

ــايل  ــث وزاد التوســع العمــراين وبالت ــة التحدي ــف يف عملي والتوظي

ارتفــع الزحــف نحــو املدينــة وتغــري شــكل اإلنتــاج الزراعــي عــام 

كان عليــه يف الســابق وقــل االهتــامم مبوضــوع إنجــاب األطفــال ، 

إضافــة إىل تطــور نظــام الضــامن االجتامعــي الــذي أضحــى يشــمل 

ــذه األرس إىل  ــول ه ــة إىل تح ــذي أدى يف النهاي ــر ال ــع، األم الجمي

ــواة.  ــة األرس الن تركيب

2- تعرضــت األرسة املمتــدة املؤقتــة التــي تعــد مــن ضمــن تركيبــة 
األرسة املمتــدة إىل تحــوالت هامــة. فمــع االنخفــاض امللحــوظ يف 

ــام 2000،  ــت ع ــي تل ــرتة الت ــالل الف ــدة خ ــف األرسة املمت وظائ

ــة باالنتشــار بشــكل الفــت وخطــري،  ــدة املؤقت ــدأت األرسة املمت ب

علــام أنهــا كانــت قــد دخلــت يف فــرتة ســابقة مرحلــة الخلــل مثلهــا 

ــا2011 و  يف ذلــك األرسة األبويــة. وتظهــر نتائــج دراســات الـــ تاي

ــار  ــبة انتش ــا 2008 أن نس ــة يف تركي ــكانية والصحي ــة الس الدراس

ــي  ــرتة الت ــذه الف ــني %9-8. ويف ه ــا ب ــت م ــة تراوح ــذه العائل ه

دخلــت فيهــا األرسة األبويــة مرحلــة الــزوال، بــدأت األرسة املمتــدة 

تبنــت وظائــف  املجتمــع حيــث  بقــوة يف  بالظهــور  املؤقتــة 

ــد مــن  ــا االســتجابة للعدي ــدة اســتطاعت مــن خالله ــة جدي أرسي

ــة.  ــة األرسي ــن الرتكيب ــوع م ــذا الن ــراد ه ــات أف ــب واحتياج مطال

وعندمــا نفكــر بــأن األرسة املمتــدة املؤقتــة تتكــون مــن األفــراد أو 

ــأن  ــواة، نســتطيع القــول ب ــاألرس الن ــي ألحقــت ب املجموعــات الت

 )Buffer Zone( األرسة املمتــدة املؤقتــة هــي مبثابة منطقــة عازلــة

حتــى لــو كانــت مؤقتــة لألفــراد الــذي انفصلــوا عــن عوائلهــم بعــد 

مواجهتهــم ألحــداث دميغرافيــة اجتامعيــة كاملــوت أو الشــيخوخة 

والطــالق والهجــرة الدانــواة والعيــش بشــكل منفصــل عــن الــزوج 

أو الزوجــة أو األفــراد الذيــن مل يســتطيعوا االســتمرار ضمــن 

ــة.    ــة وثقافي ــة واجتامعي ــة ألســباب اقتصادي خالياهــم األرسي

ــدة إىل  ــول األرسة املمت ــة تح ــتقرار يف عملي ــود اس ــظ وج 3- لوح
أرسة نــواة خــالل النصــف الثــاين مــن التســعينات. وقــد أظهــرت 

نتائــج األبحــاث الدميغرافيــة )الدراســة الســكانية والصحيــة يف 

تركيــا1998  ،  الدراســة الســكانية والصحيــة يف تركيــا 2003 ،  

ــا 2008   ( وأبحــاث البنيــة  الدراســة الســكانية والصحيــة يف تركي

ــار األرسة  ــدل انتش ــا2008  ( أن مع ــا  2006   وتاي ــة ) تاي األرسي

النــواة قــد بــدأ بالثبــات حــول معــدل %70. وهنــاك ثالثــة أســباب 

ــة  ــن األرسة األبوي ــال م ــبة االنتق ــاض نس ــور، 1- انخف ــذا التط له

إىل األرسة النــواة نتيجــة لهبــوط نســبة انتشــار األرسة املمتــدة 

األبويــة. 2-تحــول األرسة املمتــدة األبويــة خاصــة يف مطلــع األلفيــة 

ــور  ــواة. 3-ظه ــول إىل أرسة ن ــن أن تتح ــدال م ــدة ب إىل أرسة ممت

تركيبــة أرسيــة جديــدة وهــي األرسة املفككــة التــي تضــم العنــارص 

الصغــرية التــي انفصلــت عــن األرس النــواة واألرس املمتــدة. وتعــد 

هــذه التطــورات مــن أهــم األســباب يف تركيــا - يف مطلــع األلفيــة 

- التــي أدت إىل التســارع يف انتشــار تركيبــة األرسة املمتــدة املؤقتــة 

ــة )حــوايل 40%(.   )حــوايل %12( وأيضــا يف انتشــار األرس املفكك

ــوالت  ــراء التح ــا ج ــواة يف تركي ــة األرسة الن ــرت تركيب ــد تأث 4- لق
االقتصاديــة - االجتامعيــة والدميغرافيــة الفكريــة بنفــس الكــم 

ــة  ــي هــذه العملي ــة األخــرى. فف ــى األرسي ــه البن ــرت ب ــذي تأث ال

تغــريت تركيبــة وأشــكال األرسة الفرعيــة التــي تشــكل األرسة النــواة 

ــام كانــت نســبة األرسة  ــة. فبين ــدورة الحياتي ــري ال ــايل إىل تغي وبالت

النــواة التــي ال تضــم أوالدا تشــكل %14 فقــط مــن األرسة النــواة 

2011 إىل  العــام  النســبة يف  1978، ارتفعــت هــذه  العــام  يف 

ــذا  ــت وراء ه ــي وقف ــباب الت ــم األس ــن أه ــدود الـــ %24. وم ح

ــدل  ــادة مع ــي ال تضــم أوالدا هــو زي ــواة الت ــاع يف األرس الن االرتف

اســتخدام أســاليب منــع الحمــل املتبعــة يف تأخــري أو تأجيــل 
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عمليــة اإلنجــاب. فبينــام كان %38 مــن األزواج يســتخدمن موانــع 

الحمــل لتأخــري اإلنجــاب يف العــام 1978، وصلــت هــذه النســبة 

ــظ  ــد لوح ــة. وق ــذه األلفي ــع ه ــارب الـــ %73 يف مطل ــا يق إىل م

خــالل هــذه الفــرتة تحســن يف حيــاة األرسة النــواة التــي ال تضــم 

أوالدا ناهيــك عــن انتشــارها الالفــت يف أرجــاء تركيــا. كــام لوحــظ 

وجــود عاملــني ســاهام يف خــروج األرسة النــواة التــي ال تضــم أوالدا 

مــن الحالــة املؤقتــة إىل الدامئــة. وأول هــذه العوامــل هــو زيــادة 

املــدة للحصــول عــى الطفــل األول نتيجــة اســتخدام أســاليب 

ــاين هــو ارتفــاع نســبة عمــر األب واألم  منــع الحمــل والعامــل الث

بعــد املرحلــة التــي ينفصــل فيهــا األوالد عــن أبويهــم إضافــة إىل 

ــاة.  ــاض تســارع نســبة الوف انخف

5- يالحــظ أنــه يف فــرتة الســبعينات كان عــدد األطفــال املثــايل يف 
ــب املــرأة هــو 5  ــه نصي ــال يف وقــت كان في األرسة حــوايل 3 أطف

أطفــال، ويف مطلــع األلفيــة كان العــدد املثــايل لألطفــال هــو 2.4 

ــال إىل حــدود  ــن األطف ــرأة  م ــب امل ــه نصي ــض في ــت انخف يف وق

ــدد  ــط ع ــني متوس ــا ب ــوة م ــني أن الفج ــا، يتب ــن هن الـــ 2.5. وم

ــى  ــدأت باالنحســار. ومبعن ــد ب ــايل ق ــال املث األطفــال وعــدد األطف

آخــر، أظهــرت النتائــج بــأن معيــار الرغبــة يف إنجــاب طفلــني قــد 

بــدأ بالرتســخ فعليــا لــدى األرسة الرتكيــة، وكانــت األرسة التقليديــة 

ــع.  ــذا الوض ــر به ــن تأث ــر م ــي أك ــم أوالدا ه ــي تض ــك الت أي تل

ويف الفــرتة التــي اســتقر فيهــا معيــار حــرص إنجــاب األطفــال بأقــل 

عــدد، أي يف الفــرتة مــا بــني 1978 و2008، ارتفعــت نســبة انتشــار 

األرس التــي تضــم طفــال واحــدا إىل %44 والتــي تضــم طفلــني إىل 

ــة أوالد  ــم ثالث ــي تض ــبة يف األرس الت ــت النس ــام انخفض %38، بين

ــبة  ــت نس ــر، انخفض ــري آخ ــا دون الـــ %58. وبتعب ــر إىل م أو أك

ــر إىل %24 يف  ــة أوالد أو أك ــم ثالث ــت تض ــي كان ــواة الت األرس الن

عــام 2008 بعدمــا كانــت بحــدود الـــ %54 يف عــام 1978. هــذا 

ــي  ــواة الت ــرايف يف األرس الن ــول الدميغ ــن التج ــري م ــع، وبتأث الوض

ــول  ــدأ القب ــد اســتقرت عــى مب تضــم أوالدا، يشــري إىل أن األرس ق

بإنجــاب الولــد أو الولديــن كحــد أقــى وهــذا مــا يعكــس الرغبــة 

ــا.  ــن” يف تركي ــار الولدي ــي ” معي يف تبن

ــة  ــول يف الرتكيب ــة التح ــة يف مرحل ــورات الالفت ــم التط ــن أه 6-وم
ــة  ــبة األرس املفكك ــري يف نس ــاع الخط ــو االرتف ــة ه ــة الرتكي األرسي

التــي باتــت وكأنهــا ضمــن منطقــة معزولــة تضــم العنــارص التــي 

انســلخت عــن األرس النــواة واملمتــدة – عــدا األرس املمتــدة املؤقتــة 

ــة  ــة األرس املؤلف ــار تركيب ــظ انتش ــام يالح ــة. ك ــباب مختلف – ألس

مــن شــخص واحــد واألرس املؤلفــة مــن أب أو أم أعزبــني يف فــرتة 

ــرايف  ــات التحــول الدميغ ــة بداي ــا خــالل مرحل الســبعينات يف تركي

األول، علــام بــأن أوروبــا الغربيــة كانــت قــد مــرت بهــذه الحالــة يف 

فــرتة الســتينات وخــالل مرحلــة التحــول الدميغــرايف الثــاين وليــس 

ــة يف  ــة األرسي ــذه الرتكيب ــور ه ــك أي ســبب ظه ــود ذل األول. ويع

ــرة  ــو الهج ــا ه ــر به ــرب األورويب مي ــي كان الغ ــت الت ــس الوق نف

الخارجيــة الكثيفــة التــي بــدأت يف تركيــا يف فــرتة الســتينات 

ومبــارشة بعــد مرحلــة الهجــرة الدانــواة التــي كانــت قــد انتــرشت 

ــة،  ــك املرحل ــت تل ــي تل ــوام الت ــا يف األع ــرتة الخمســينات. أم يف ف

فقــد لوحــظ االرتفــاع الفــت يف تفــكك أرس النــواة واألرس املمتــدة 

أثنــاء عمليــة النــزوح الداخــيل إضافــة إىل زيــادة نســبة األرس 

املؤلفــة مــن شــخص واحــد أو مــن أب أو أم عازبــني. ويتضــح أن 

الهجــرة الدانــواة والخارجيــة يف الفــرتة مــا بــني 1978 و2011 قــد 

ــد إىل  ــخص واح ــن ش ــة م ــبة األرس املؤلف ــاع نس ــاهمت يف ارتف س

 .67%

7- إن حــوايل %62 مــن األرس املؤلفــة مــن شــخص واحــد و89% 
ــزب( هــي يف  ــد أع ــني )وال ــن أب أو أم أعزب ــة م ــن األرس املؤلف م

ــة  ــذه الرتكيب ــايئ. إن ه ــع النس ــا الطاب ــب عليه ــة أرس يغل الحقيق

ــتحق أن  ــا( تس ــن األرس )الخالي ــوع م ــذا الن ــية له ــة الجنس األرسي

تكــون إحــدى أولويــات السياســة االجتامعيــة يف تركيــا، إذ أن 

أحــد أبــرز نتائجهــا كان االرتفــاع امللحــوظ لعــدد النســاء املســنات 

ــن األرس  ــك أن %38 م ــة األخــرى، ذل ــع األرس املختلف ــة م باملقارن

املؤلفــة مــن ” شــخص الواحــد” هــي التــي تتكــون يف معظمهــا من 

النســاء املســنات و%15 مــن األرس املؤلفــة مــن أب أو أم عازبــني 

تضــم امــرأة واحــدة مســنة عــى األقــل. لهــذه األســباب، ســيكون 

مــن الــرورة مبــكان االهتــامم بأوليــات السياســات املتعلقــة 

ــني وأيضــا األرس املؤلفــة مــن  ــاألرسة املؤلفــة مــن أب أو أم أعزب ب

شــخص واحــد، خاصــة أن نســبة هــذا النــوع مــن األرس تنمــو يف 

تســارع مســتمر. ويف تطــور آخــر ذو صلــة بهــذا النــوع مــن األرس، 

ــذه  ــيس ه ــة تأس ــالل مرحل ــبايب خ ــرص الش ــار العن ــظ انتش لوح

األرس. ونتيجــة ملشــاركة العنــرص الشــبايب يف تأســيس األرس املؤلفــة 

مــن شــخص واحــد أو األرس املؤلفــة مــن أب أو أم عازبــني والتــي 

حلــت محــل األرس املمتــدة املؤقتــة واملمتــدة األبويــة والنــواة التي 

بــدأت بالتفــكك للعديــد مــن األســباب، فقــد خرجــت تركيبــة األرس 

مــن مفهــوم ” النتيجــة اإللزاميــة ” إىل مفهــوم ” النتيجــة الخياريــة 

” كثمــرة مــن عمليــة التحــول الدميغــرايف وخاصــة التحــول الفكــري 
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أو االقتصــادي االجتامعــي. 

8-يف إطــار البحــث يف ماهيــة األرس املفككــة، يتضــح أن األرس التــي 
اتخــذت شــكال آخــر أو مختلــف عــن هــذا النمــط وتتألــف مــن 

أشــخاص ال تربطهــم عالقــة قرابــة أو نســب قــد بــدأت باالنتشــار 

ــذه  ــة ه ــد كاف ــرية. وتتواج ــوام األخ ــام يف األع ــت وه ــكل الف بش

ــرية.  ــوص املــدن الكب ــدن وعــى وجــه الخص األرس تقريبــا يف امل

والعمــل  التعليــم  مــن  االســتفادة  يف  الرغبــة  بســبب  وذلــك 

والوظيفــة، حيــث يشــكل الذكــور %58 مــن هــذه األرس والنســاء 

ــا  ــب طبيعته ــة( بحس ــا األرسي ــذه األرس )الخالي ــرب ه %42. وتعت

أرس مؤقتــة، بيــد أن لهــا القــدرة مــع مــرور الزمــن عــى التحــول 

ــوص إىل  ــه الخص ــى وج ــن األرس وع ــرى م ــكال أخ ــواع وأش إىل أن

ــواة.  األرسة الن

9- مــع األخــذ بعــني االعتبــار التحــوالت التــي طــرأت عــى تركيبــة 
األرس يف تركيــا خــالل الفــرتة مــا بــني 1978 و 2011، ومــن خــالل 

ــذي ســيصادف  ــام 2023 ال ــام ببعــض اإلســقاطات حــول الع القي

ــيكون  ــة، س ــة الرتكي ــيس الجمهوري ــة لتأس ــرى املئوي ــروره الذك م

مــن املتوقــع أن تصــل نســبة األرسة النــواة إىل %69 واملمتــدة 

ــن  ــل إىل %24. وم ــر أن تص ــن املنتظ ــة فم ــا املفكك إىل %7 ، أم

خــالل إلقــاء نظــرة عــى الرتكيبــة الدانــواة لهــذه األرس نالحــظ أن 

اســتمرار التحــوالت الدميغرافيــة واالقتصادية-االجتامعيــة والفكرية 

ــق اســتقرار يف األرس  ــة ســتؤدي إىل تحقي بنفــس الشــكل والطريق

ــدل  ــاع مع ــتمر ارتف ــبتها، وسيس ــزيئ يف نس ــاع ج ــع ارتف ــواة م الن

األرسة النــواة بــدون أوالد إىل أن يصــل إىل %20، أمــا نســبة األرسة 

ــد  ــف عن ــيط لتق ــكل بس ــرتتفع بش ــن أوالد فس ــة م ــواة املؤلف الن

ــواة التــي تضــم  حــدود الـــ%50. كــام ســتنخفض نســبة األرس الن

ــة  ــر األرسة املؤلف ــة وتظه ــر خــالل هــذه املرحل ــة أوالد أو أك ثالث

مــن طفــل واحــد بشــكل واضــح والفــت. أمــا األرس املمتــدة، فمــن 

ــة.  ــة األرسي ــة يف هــذه الرتكيب ــوط نســبة األرس الفرعي املتوقــع هب

حيــث ســترتاجع نســبة األرسة األبويــة املمتــدة إىل حــوايل الـــ 2% 

جــراء قيــام املؤسســات األخــرى وإىل حــد كبــري بنفــس الوظائــف 

األرسة.  هــذه  تتوالهــا  كانــت  التــي  واالقتصاديــة  االجتامعيــة 

وستســتمر األرسة املمتــدة املؤقتــة باملقاومــة للحفــاظ عــى بقاءها 

ولــو لفــرتة محــددة وذلــك لقدرتهــا عــى خلــق منطــق عازلــة آمنة 

الحتضــان األفــراد الذيــن انفصلــوا عــن األرس األخــرى. ومــن املتوقع 

أيضــا أن تصبــح عائلــة مــن كل أربعــة أرس يف تركيــا مفككــة خــالل 

الذكــرى املئويــة لتأســيس الجمهوريــة الرتكيــة. ويف املقابــل ســتزداد 

نســبة األرس املؤلفــة مــن شــخص واحــد واألرس املؤلفــة مــن أب أو 

ــوايل %12 و10%.  ــى الت ــح ع ــازب( لتصب ــد الع ــني )الوال أم أعزب

وخــالل هــذه املرحلــة مــن تأســيس هــذا النــوع مــن األرس ســتحتل 

ــد  ــن املفي ــايل، ســيكون م ــرورات”، وبالت ــكان ”ال ــارات” م ”الخي

ومنــذ هــذه اللحظــة البــدء مبتابعــة التطــورات املتعلقــة بالرتكيبــة 

األرسيــة إىل جانــب العمــر والجنــس إضافــة إىل اتخــاذ اإلجــراءات 

والتدابــري الالزمــة ووفقــا ملــا متليــه القوانــني واألحــكام الدســتورية.   

ــة  ــتور الجمهوري ــن دس ــون م ــة واألربع ــادة الحادي ــد امل 10-تؤك
ــايل يتوجــب  ــة هــي أســاس املجتمــع وبالت ــة عــى أن العائل الرتكي

عــى الدولــة أن تتخــذ كافــة التدابــري لضــامن راحــة ووئــام ورفــاه 

ــوام  ــارشة لألع ــة الع ــة التنمي ــت خط ــد نوه ــا. وق األرسة يف تركي

1014 – 2018 والتــي أعدتهــا وزارة التنميــة إىل أن املؤسســة 
العائليــة التــي تشــكل نــواة املجتمــع وتعــد خليتــه األوىل والتــي 

ــاء  ــية إلنش ــة الرئيس ــد الدعام ــراد، تع ــك األف ــى متاس ــظ ع تحاف

ــامح  ــر التس ــس وأط ــى أس ــي ع ــراده واملبن ــوي بأف ــع الق املجتم

والتفاهــم املتبــادل. وقــد أكــدت الخطــة أيضــا عــى أن ” لــألرسة 

ــه”.  ــع وتكافل ــة املجتم ــز بني ــل تعزي ــة ألج ــة ودقيق ــة بالغ أهمي

كــام أكــدت الخطــة العــارشة للتنميــة )وزارة التنميــة، 2013( 

ــواة وإىل  ــدة إىل الن ــن املمت ــكل األرسة م ــال يف ش ــتمرار االنتق اس

ــن أب أو  ــة م ــة يف املؤلف ــراد األرسة خاص ــني أف ــة ب ــري العالق تغي

ــالق،  ــبة الط ــاع يف نس ــة االرتف ــكلت نتيج ــي تش ــني والت أم أعزب

حيــث أكــدت الخطــة عــى رضورة املتابعــة والرتشــيد يف حــل 

ــياق،  ــذا الس ــة. ويف ه ــة األرسي ــن الرتكيب ــوع م ــذا الن ــاكل ه مش

تشــري الخطــة إىل موضــوع العمــل عــى تطويــر آليــات للتســوية 

واملصالحــة واالستشــارة األرسيــة للحــد مــن ظاهــرة الطــالق. وكــام 

ــارشة  ــى الجهــات املختصــة املب ــم ع ــام ســبق، يتحت يتوضــح م

ــة  ــع عــى أســس مبني بإعــداد الخطــط والتخطيــط لهــذه املواضي

ــي وردت يف  ــة النقــاط الت ــل كاف ــات مــن أجــل تفعي عــى املعطي

ــي أدرجــت يف خطــة  ــور الت الدســتور يف هــذا الشــأن وأيضــا األم

التنميــة. لقــد اســتطاعت وزارة األرسة والسياســات االجتامعيــة يف 

تركيــا خــالل الســنوات الســت األخــرية إجــراء بحثــني شــاملني حــول 

األرسة. بيــد أن اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا والخطــط التــي تــم 

اســتعاملها يف كال الدراســتني ســواء كانــت املتعلقــة بالعينــات 

ــكايف  ــدر ال ــى الق ــا ع ــتبيان، مل تكون ــات أو االس ــة املعطي أو نوعي

وبعيدتــان عــام ورد يف الدســتور وخطــة التنميــة وأيضــا عــن توفــري 
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ــك  ــم يف تل ــد ت ــه ق ــني أن ــث تب ــة، حي ــات الدقيقــة والكافي املعطي

الدراســتني جمــع املعلومــات حــول العوامــل البنيويــة كغريهــا مــن 

األبحــاث الدميوغرافيــة ومل تحتــو عــى معلومــات تتعلــق بعمليــات 

والســلوكيات  التصــورات  وتشــكل  الفكــري  التحــول  ومراحــل 

واملواقــف واســتعانت عــى بعــض املعلومــات املحــدودة يف هــذا 

الشــأن. لــذا، ســيكون مــن املفيــد اآلن البــدء بأبحــاث عــى شــكل 

لوائــح متكــررة تهــدف إىل تنــاول اآلليــات التي تقــف وراء عمليات 

ومراحــل التحــول األرسي يف تركيــا. ويف هــذا اإلطــار، ســيكون مــن 

الــرورة مبــكان أن تكــون هــذه األبحــاث مــن النــوع الــذي يعتمد 

عــى النظريــة التنمويــة املثاليــة التــي تتنــاول العالقــات الفكريــة 

ــول يف  ــي أدت إىل التح ــة الت ــل البنيوي ــة العوام ــب دراس إىل جان

ــة.  ــة األرسي الرتكيب
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2.1. املدخل 

إن  انخفــاض نســبة الــوالدات يف العــامل وتركيــا يف الســنوات األخرية، 

ــاد نســبة الســكان املســنني غــري املنتجــني، والتغيــريات  وبــدء ازدي

التــي طــرأت عــى الرتكيبــة العمريــة للســكان، قــد دفــع كل ذلــك 

علــامء االجتــامع واإلداريــني إىل إعــادة النظــر مجــددا بالعالقــات 

ــن  ــري م ــيس للكث ــدف الرئي ــة. وكان اله ــات القراب ــة وعالق األرسي

ــال،  ــني األجي ــات ب ــول العالق ــرت ح ــي ج ــاث الت ــامل واألبح األع

ــني  ــنني ب ــة املس ــاء رعاي ــم( أعب ــاطر )تقاس ــة تش ــم كيفي ــو فه ه

ــم توقعــات ومقرتحــات يف  ــة والســوق واألرسة، وتقدي ــاليث الدول ث

ذلــك. ومــن جهــة أخــرى، أدى انخفــاض نســبة الــوالدات إىل إزالــة 

أصنــاف القرابــة األفقيــة يف كل مــكان تقريبــا. وبــدأ الجميــع يطرح 

ســؤاال عــن التغيــريات التــي طــرأت أو التــي ســتطرأ عــى الحيــاة 

االجتامعيــة نتيجــة انخفــاض أصنــاف القرابــة األفقيــة مــن األشــقاء 

والشــقيقات واألعــامم والعــامت، وأبنــاء وبنــات األخــوة واألخوات، 

وأبنــاء وبنــات األخــوال والخــاالت، وحتــى اختفائهــا كليــا بالنســبة 

ــم  ــرم الســلطوي القائ ــم إن تحــدي النســاء لله ــراد. ث لبعــض األف

ــد  ــامل تســوده املزي ــن بإنشــاء ع ــيس ومطالبته ــرص الجن عــى العن

مــن املســاواة قــد بــدأ يــؤيت مثــاره، حيــث يتــم تعديــل القوانــني 

ــى يف  ــر واألنث ــني الجنســني الذك ــة ب ــة بالتفرق واملامرســات املتعلق

كثــري مــن الــدول ومــن بينهــا تركيــا. يف حــني باتــت زيــادة العنــف 

ضــد املــرأة ووصولهــا إىل مســتويات مل نشــهدها مــن قبــل محــل 

تســاؤل )ألتينــاي وأرات، 2007. بوزبــاي أوغلــو ف د 2010(. ويف 

الوقــت الــذي تثــار فيــه كافــة هــذه التغيــريات بالطــرح واملناقشــة 

قامــت وزارة األرسة والسياســات االجتامعيــة بإعــداد دراســة حــول 

ــا( يف عامــي 2006  و 2011 للوصــول  ــة )تاي ــة األرسة الرتكي تركيب

إىل معلومــات موثوقــة حــول عالقــات القرابــة وأشــكالها يف كافــة 

ــرية  ــارص املتغ ــم العن ــعي إىل فه ــو الس ــدف ه ــا. واله ــاء تركي أنح

والثابتــة يف عالقــات القرابــة يف تركيــا بنــاء عــى املعطيــات الــواردة 

يف هذيــن البحثــني اللذيــن أجريــا عــى مســتوى تركيــا كلهــا. 

يبــدأ هــذا البحــث بتنــاول التغــريات القانونيــة واالجتامعيــة 

والثقافيــة والدميوغرافيــة يف تركيــا. وتثــار يف القســم التــايل مناقشــة 

كيفيــة إدارة البحــث والقرائــن للنظــر يف أشــكال انعــكاس التغريات 

ــاث  ــني األبح ــه وب ــة بين ــع املقارن ــارب م ــني األق ــات ب ــى العالق ع

تنــاول االقرتاحــات  القســم األخــري فســيتم  األخــرى. وأمــا يف 

املتعلقــة بالسياســات االجتامعيــة الخاصــة بهــذا املوضــوع، انطالقــا 

ــن التــي ســيتم التوصــل إليهــا.  مــن القرائ

2.2. املصادر 

2.2.1. القرابــة والجــوار: تعريفــات اجتامعيــة -ثقافيــة و قانونيــة 
علمية و

ــم رابطــة نســب.  ــا وجــدت بينه ــراد إذا م ــني األف ــة ب ــع القراب تق

ويعــرّف القانــون املــدين الحــاالت التــي تتشــكل فيهــا رابطــة 

النســب كــام يــيل: ”تتكــون رابطــة النســب بــني األوالد واألم عــن 

ــاألم أو  ــزواج ب ــق ال ــني األوالد واألب عــن طري ــوالدة، وب ــق ال طري

ــكل  ــام تتش ــة. ك ــن املحكم ــادر ع ــرار ص ــوة أو ق ــرتاف باألب االع

ــذا  ــإن ه ــة ف ــي”1.ويف الحقيق ــق التبن ــن طري ــب ع ــة النس رابط

ــارة  ــف األرسة، ألن األرسة عب ــى تعري ــا ع ــق أيض ــف ينطب التعري

عــن مؤسســة قامئــة داخــل منظومــة القرابــة. فعــى ســبيل 

ــة يف  ــة قراب ــا رابطــة نســب وعالق ــني األم وطفله ــال، يوجــد ب املث

ــة  ــدة وهرمي ــة معق ــن منظوم ــارة ع ــة عب ــت. فالقراب ــس الوق نف

ــة  ــات مكثف ــا ومناقش ــان أبحاث ــم اإلنس ــن عل ــة يتضم وديناميكي

حولهــا )فليتشــه - 2006(.

أمــا أبحــاث علــوم االجتــامع فقــد تركــزت عــى األرسة كمؤسســة، 

أكــر مــن تركيزهــا عــى القرابــة كمنظومــة. وقــد ارتــأت األبحــاث 

ــن  ــف م ــي تتأل ــواة الت ــارب األرسة الن ــن أق ــون م ــة تتك أن القراب

الــزوج والزوجــة واألوالد الغــري متزوجــني، واختــارت بذلــك الفصــل 

بــني مفهومــي األرسة والقرابــة. فمثــال، يطلــق عــى املنــازل التــي 

تتكــون مــن اجتــامع األقــارب اآلخريــن مــع األرسة النــواة تســمية 

”األرسة املمتــدة”. ويف املنــازل التــي ال توجــد فيهــا أرسة نــواة 

ــة”  ــة” أو ”أرس مفكك ــري أرسوي ــازل غ ــمية ”من ــا تس ــق عليه يطل

حتــى ولــو تكونــت مــن أخــني أو أختــني. وانصــب تركيــز تاياعــى 

األرسة ســواء يف عــام 2006 أو يف عــام 2011. حيــث كانــت األرسة 

بالنســبة لهــا يف البحثــني عبــارة عــن شــبكة مــن العالقــات وليســت 

منظومــة قرابــة. فــاألرسة بهــذا املعنــى، ميكــن مقارنتهــا مــع 

عالقــات الجــوار، وتقييمهــام ســوية. 

ــزوج والزوجــة واألوالد  ــن ال ــت م ــو تكون ــى ول ــواة حت واألرسة الن

ــن ال  ــف األزواج الذي ــن تصني ــام، فيمك ــري املتزوجــني بشــكل ع غ

ميلكــون أوالدا أيضــا ضمــن هــذا التصنيــف. ويف الغالــب فــإن األرس 

التــي يوجــد فيهــا أحــد األبويــن فقــط تصنــف ”أرسة نــواة” أيضــا، 

ومــع ذلــك ميكــن يف بعــض الحــاالت أن نطلــق عــى مثــل هــذه 

ــنطلق  ــث فس ــذا البح ــا يف ه ــة”. أم ــمية ”األرسة املفكك األرس تس

عــى األرس التــي يوجــد فيهــا أحــد الوالديــن فقــط تســمية ”األرسة 

النــواة”، ألننــا نهــدف هنــا إىل توضيــح مفهومــي ”األرسة” و 

ــة”.  ”القراب

ت ومــاد  احا مــن ووقانــلا ومــدين ووــليك إقــم تا47 ووــذي متــت ومتادقــت علحــه أصاإيــخ اا ترشيــن 
ووثاين/نلفمــر تللا، لداــل ححــز ووصلفحــذ أصاإيــخ ت وانــلا ووثاين/يلايــر اللا. 



لوواعوا ونقرأا   مر  57ووعاقات 

ــة  ــات اجتامعي ــم، عالق ــون منه ــن تتك ــراد الذي ــك األرسة واألف متل

ــال،  ــبيل املث ــى س ــوار. فع ــة والج ــرى كالقراب ــة أخ ــط قوي ورواب

ــة العشــرية  ــة وعضوي ــامء إىل نفــس املنطق ــة واالنت ــرب الصداق تعت

ــط  ــن الرواب ــة، م ــية أو الديني ــات السياس ــة يف الجامع أو العضوي

ــرص  ــرد واألرسة. والعن ــا الف ــن معه ــي يتضام ــرى الت ــة األخ املهم

ــات  ــة والجــوار عــام ســواها مــن عالق ــات القراب ــز عالق ــذي ميي ال

ــات  ــذه العالق ــوة ه ــن ق ــد م ــذي يزي ــزل ال ــش يف املن ــو العي ه

ويعززهــا أكــر فأكــر. وبحكــم هــذه االختالفــات التــي تتميــز بهــا 

ــى  ــا ع ــدرن واجهته ــاء تتص ــإن النس ــوار ف ــة والج ــات القراب عالق

الــدوام. فالنســاء أكــر فاعليــة بشــكل عــام يف ضــامن اســتمرارية 

العالقــات الطيبــة وتهدئــة النزاعــات. ومــن ناحيــة أخــرى، يلعــب 

الرجــال دورا أكــرب يف العالقــات االجتامعيــة األخــرى. كــام تتداخــل 

عالقــات القرابــة والجــوار مــع الروابــط األخــرى كاالنتــامء إىل نفس 

املنطقــة واالنتــامء إىل جامعــة دينيــة مــا والصداقــة واالنتــامء 

ــة  ــم االجتامعي ــن عالقاته ــتفيدون م ــراد يس ــا. فاألف ــرية م إىل عش

ــا  ــع فيه ــي تق ــن الت ــم واألماك ــم ألزواجه ــد اختياره ــرى عن األخ

ــارش يف  ــري مب ــون بشــكل غ ــرب الرجــال فعال ــايل يعت ــم. وبالت بيوته

ــن  ــال، يقــوم الرجــال الذي ــة والجــوار. فمث تأســيس عالقــات القراب

ينتمــون إىل نفــس املنطقــة أو الجامعــة الدينيــة أو مــا شــابهها مــن 

انتــامءات أخــرى بلعــب دور فعــال يف تأســيس أحيائهــم يف املــدن 

ــوار )أردر – 2002(.  ــة الج ــيس عالق ــرية، أي يف تأس الكب

والعنــرص اآلخــر الــذي مييــز عالقــات القرابــة والجــوار عــن 

الروابــط األخــرى هــو أنهــا تتضمــن العالقــات القامئــة عــى 

املصلحــة أيضــا كــام حددتهــا القوانــني. فعــى ســبيل املثــال، أصــول 

ــق  ــاة عــى عات ــارب، واملســؤوليات امللق ــني األق ــرياث ب تقاســم امل

اآلبــاء تجــاه أوالدهــم، واســتعامل األماكــن املشــرتكة مــع الجــريان، 

وتقاســم املصاريــف املشــرتكة محــددة وفــق القوانــني. مثــال: حــدد 

قانــون ملكيــة الطوابــق الصــادر يف تركيــا يف عــام 1965، حقــوق 

أصحــاب الطوابــق الذيــن يســكنون يف نفــس املبنى، ومســؤولياتهم 

ــدود  ــاألرايض وح ــة ب ــرى معني ــات أخ ــد ترشيع ــرتكة. وتوج املش

ــاف.  ــرتك يف األري ــتخدام املش ــة لالس ــن املخصص ــق واألماك الحدائ

حيــث أن بعــض املشــاكل التــي تعــرتض عالقــات القرابــة والجــوار 

تنبــع مــن عالقــة املصلحــة هــذه. ولكــن بعــض مواضيــع الصــدام 

ــة أكــرب.  ــا ذات أهمي تكــون أحيان

ولكــن األمــر الــذي يجــب االنتبــاه إليــه هنــا هــو أن الجــوار ليــس 

ــني كــام هــو الحــال يف  ــه بوضــوح عــرب القوان ــم تعريف ــا ت مفهوم

القرابــة. وميكــن أن تحمــل عالقــة الجــوار معــان مختلفــة يف إطــار 

ــراد  ــرب األف ــال يعت ــة. فمث ــام وامللكي ــا النظ ــي يفرضه ــات الت العالق

الذيــن يســكنون يف نفــس املبنــى يف املــدن ”جريانــا”، وتوجــد بينهم 

عالقــة مصلحــة تســتند إىل امللكيــة املشــرتكة فيــام بينهــم. ولكــن 

ــاور  ــارع املج ــاور أو الش ــى املج ــي املبن ــع قاطن ــوار م ــة الج عالق

يتــم الحديــث عنهــا حــني وقــوع مشــاكل تتعلــق بالنظــام العــام 

وذلــك ضمــن اإلطــار القانــوين. فعالقــات الجــوار تضــم يف ثناياهــا 

عــددا ال يحــى مــن الصداقات/العــداوات. والعالقــات القامئة فيام 

بــني األفــراد الذيــن يســكنون بجــوار بعضهــم البعــض أو يف أماكــن 

قريبــة مــن بعضهــم البعــض، تشــمل يف بعــض األحيــان مســكنني أو 

ثــالث مســاكن فقــط، ويف أحيــان أخــرى تشــمل عــرشات املســاكن. 

ــد األجــواء التــي نتحــدث فيهــا عــن الجــوار  ــايل، فــإن تحدي وبالت

هــو الــيء األهــم يف هــذا الخصــوص. 

وال توجــد يف عالقــة الجــوار تصنيفــات هرميــة محــددة ســلفا 

ــوات  ــوة واألخ ــاء األخ ــم وأبن ــد والع ــروس والحفي ــد والع )كالج

والعــم والعــامت والخــال والخــاالت و...إلــخ(، كــام هــو الحــال يف 

منظومــة القرابــة. ويجــب علينــا أيضــا أن ننظــر إىل عالقــة الجــوار 

عــى أنهــا شــكل مــن أشــكال الصداقــة تكونــت يف نفــس املــكان، 

ألننــا ميكــن أن نجــد أفــرادا وأرسا ال يعرفــون بعضهــم البعــض ومل 

ــة  ــا. فعالق ــم جريان ــن كونه ــم م ــى الرغ ــض ع ــم البع ــرو بعضه ي

الجــوار عبــارة عــن روابــط أنشــأها أفــراد وأرس يوجــد بينهــا نقــاط 

مشــرتكة كاالنتــامء إىل نفــس املنطقــة )وكالــوالدة والعيــش يف نفس 

ــه منتمــني إىل نفــس  املنطقــة(. والجــريان يعتــربون يف الوقــت ذات

املنطقــة يف األحــوال التــي تنعــدم فيهــا الهجــرة. فعالقــة الجــوار يف 

هــذه الحالــة تعتــرب مــن أهــم الروابــط. كــام أن أهمية االنتــامء إىل 

نفــس املنطقــة تــزداد يف حــال وجــود الهجــرة. فالهجــرة مــن نفــس 

املنطقــة تســاهم يف تطويــر العالقــات بــني األفــراد يف املنطقــة التي 

متــت الهجــرة إليهــا ألنهــا تعكــس التقاليــد والثقافــات املتشــابهة. 

ومــن جهــة أخــرى، يســتغرق تطــور عالقــات الجــوار يف املنطقــة 

ــود رشاكات  ــدم وج ــال ع ــا يف ح ــا وقت ــرة إليه ــت الهج ــي مت الت

ــة  ــن اإلقام ــري أماك ــام أن تغي ــراد. ك ــني األف ــة ب ــة وثقافي اجتامعي

بكــرة وعالقــة اإليجــار مــن األســباب التــي تــؤدي إىل عــدم تطــور 

عالقــة الجــوار. 

وتعتــرب عالقــة الجــوار مهــام بقــدر أهميــة عالقــة القرابــة عندمــا 

يتعلــق األمــر بالديــن واألخــالق. والرشيعــة اإلســالمية أْولــت عالقة 

القرابــة والجــوار أهميــة خاصــة2. كــام أن األديــان األخــرى تدعــم 

عالقــات القرابــة والجــوار أيضــا. ويف هــذا اإلطــار، ميكــن النظــر إىل 

عالقــة الجــوار عــى أنهــا تشــمل األوســاط القريبــة مــن األرسة مــن 

غــري األقــارب والتــي تســتطيع الدخــول يف أجوائهــا العائليــة. 

ا »َلوْعُبــُدلو وولَّــَه َلاَل ترُْشِوـُـلو ِأــِه َشــْحًئا َلِأاوَْلووَِدْيــِن رِْحَهــانًا َلِأــِذي ووُْقــْرَبٰ َلووَْحَصاَمــٰى َلووَْمَهــاونِِي َلووَْاــاِإ 
ــِبحِل َلَمــا َملََكــْت أَْيَانُُكــْم. رِاَّ وولَّــَه اَل ُيِلــبُّ  اِحــِب ِأاوَْاْلــب َِلوْأــِن ووهَّ ِذي ووُْقــْرَب َٰلووَْاــاِإ ووُْاُلــب َِلووتَّ

َمــْن وَاَا ُمْخَصــااًل فَُخــلًإو«. )وولهــا : ت3(. 
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ــام  ــة، ك ــة القراب ــى عالق ــايس ع ــكل أس ــث بش ــذا البح ــز ه ويرك

يناقــش بعــض الخطــوط العريضــة ملشــاكل عامــة تواجــه عالقــة 

ــوار.     الج

2.2.2. املزايا املوجودة يف تعريف القرابة يف تركيا 

ــا  ــر إىل املزاي ــب النظ ــا يج ــة يف تركي ــات القراب ــم عالق ــد تقيي عن

ــه إىل  ــب التنوي ــة يج ــا. وبداي ــة فيه ــة القراب ــية يف منظوم الرئيس

أن القرابــة، إضافــة إىل الناحيــة البيولوجيــة التــي متلكهــا، قــد تــم 

ــايل  ــني، وبالت ــرب القوان ــية ع ــلطة السياس ــل الس ــن قب ــا م تعريفه

ــد  ــة عن ــوم القراب ــة. فمفه ــة ومطلق ــة ثابت ــك هيكلي ــا ال متل فإنه

األتــراك يف العــرص الجاهــيل ويف العصــور التــي ســبقت اإلســالم قــد 

ــة  ــة الرتكي ــة الجمهوري ــع إقام ــة اإلســالمية. وم ــرب الرشيع تغــري ع

ــع وجــود بعــض  ــاء مجــددا م ــري األقرب ــاء وغ ــف األقرب ــم تعري ت

االختالفــات. وحتــى يف أيامنــا هــذه يتــم تحديــث منظومــة القرابــة 

والعالقــات القانونيــة بــني األقــارب بشــكل مســتمر عــرب التعديــالت 

واإلضافــات التــي تجــري عــى القانــون املــدين.

ــور  ــة ظه ــو إمكاني ــه ه ــامم ب ــب االهت ــذي يج ــاين ال ــر الث واألم

ــون  ــق القان ــاء تطبي ــة أثن ــة بالقراب ــم املتعلق ــن املفاهي ــري م الكث

ــون تعريفــا واحــدا محــددا. فعــى  ــو تضمــن هــذا القان حتــى ول

ــال كان التبنــي يف العــرص الجاهــيل ويف العصــور التــي  ســبيل املث

ســبقت اعتنــاق األتــراك للديــن اإلســالمي شــكال من أشــكال إنشــاء 

رابطــة النســب. ولكــن الرشيعــة اإلســالمية منعــت هــذا الشــكل 

ــة  ــلطات الجمهوري ــا الس ــب. أم ــة النس ــة رابط ــكال إقام ــن أش م

ــوم  ــرى الي ــا. وكــام ن ــي إطــارا قانوني ــا فقــد أكســبت التبن يف تركي

ــا،  ــائدة حالي ــني الس ــا للقوان ــي وفق ــوا بالتبن ــن قام ــراد الذي األف

وســاووا بــني هــؤالء وأوالدهــم الحقيقيــني، نــرى أيضــا وجــود أفــراد 

يقومــون بتبنــي األوالد تحــت اســم ”التبني” دون أن يســجلوهم يف 

قيودهــم املدنيــة، حيــث يكتفــون برتبيتهــم ورعايتهــم، كــام تفعــل 

ــف ال  ــون ضمــن هــذا التصني ــن يقع ــة، واألوالد الذي األرسة الراعي

يعتــربون ”أقربــاء” بســبب عــدم االعــرتاف بهــم أوالدا بيولوجيــني. 

كــام ميكننــا أن نشــهد حــدوث الحالتــني معــا يف املجتمــع )أوزبــاي، 

 .)2012 1999 – أوزبــاي، 

وعنــد إعــداد أول قانــون مــدين يف عــام 1926 حــاول املرشعــون، 

ــة، وقامــوا مــن أجــل  ــط األوربي ــة، االقــرتاب مــن الضواب مــن جه

ــون املــدين الســويري،  ــك باالســتعانة واالســتفادة مــن القان ذل

ــض  ــول ال تتناق ــاد حل ــى إيج ــت ع ــس الوق ــوا يف نف ــن عمل ولك

ــي ال تتوافــق مــع الرشيعــة  ــع الت ــة يف املواضي ــم الثقافي مــع القي

ــا  ــلوبني مع ــإن األس ــة ف ــة األهــداف العام ــن ناحي اإلســالمية3. وم

يهدفــان إىل حاميــة األرسة. كــام أن األســلوبني معــا يحويــان عنــارص 

مــن شــأنها أن تشــجع عــى الــزواج واإلنجــاب. وقــد اســتند القانون 

ــيس،  ــي الجن ــام 1926 عــى التسلســل الهرم املــدين الصــادر يف ع

ولــو بدرجــة أقــل مــام عليــه الحــال يف الرشيعــة اإلســالمية. 

ــه مــن الخطــأ أن ننســب التعديــالت التــي أدخلــت عــى  كــام أن

القانــون املــدين إىل حكومــات العهــد الجمهوري فقــط. ألن املثقفني 

واإلداريــني كانــوا يرغبــون بإدخــال تعديــالت مشــابهة عــى قانــون 

ــدوام  ــرددون عــى ال ــوا ي ــامين، وكان ــد العث ــات العه األرسة يف نهاي

رضورة وضــع حــد لتعــدد الزوجــات والعبوديــة )قيزيــل تــان 

ــا  ــوع بحثن ــص موض ــام يخ ــل في ــرتاح تعدي ــم اق ــا أه 1993(. أم
هــذا فقــد تقــدم بــه ضيــا غــوك ألــب. حيــث اقــرتح غــوك ألــب يف 

املقالــة التــي نرشهــا يف عــام 1917 وبــإرصار أســلوب عيــش األرسة 

النــواة التــي أطلــق عليهــا ”أمنــوذج العــش”، بعدمــا تحــدث عــن 

االعرتاضــات املتعلقــة بــاألرس الكبــرية التــي أطلــق عليهــا تســمية 

ــي  ــاث الت ــر األبح ــب 1992(. وتظه ــوك أل ــرص” )غ ــوذج الق ”أمن

تجــري حاليــا ولكنهــا تســتند إىل املــايض أن األرس التــي تنتمــي إىل 

”أمنــوذج القــرص” مل تكــن منتــرشة يف األناضــول يف القــرن التاســع 

ــوع  ــن املوض ــار 1996(. ولك ــن وبه ــن 1985 – دوب ــرش )دوب ع

الــذي شــدد عليــه غــوك ألــب هــو رضورة وضــع معــامل واضحــة 

ــرب  ــة ع ــلطة املركزي ــدف الس ــريمان، ته ــا لس ــدود األرسة. ووفق لح

ــكل  ــباب بش ــة الش ــواة إىل مراقب ــم األرسة الن ــي تدع ــني الت القوان

ــريمان  ــن )س ــار الس ــيادة كب ــن س ــم م ــد تخليصه ــارش بع ــري مب غ

 .)2005

ويف حقيقــة األمــر، تهــدف كافــة الــدول القوميــة – وليس مســؤويل 

ــدة يف  ــلطة الوحي ــون الس ــط – إىل أن تك ــة فق ــة الرتكي الجمهوري

ــا.  ــة الســيادة عــى مواطنيه ــزز عالق ــد أن تع هــذا الخصــوص بع

وبالتــايل، فــإن التناقــض بــني قســم مــن التعديــالت التــي أدخلتهــا 

ــة  ــاألرسة والقراب ــة ب ــاالت املعني ــى املج ــة ع ــلطة الجمهوري الس

ــة  ــأيت يف مقدم ــه. وي ــر من ــر ال مف ــالمية أم ــة اإلس ــني الرشيع وب

هــذه التعديــالت حظــر تعــدد الزوجــات، وتنظيــم عقــود الــزواج 

ــني  ــني الجنس ــروق ب ــاء الف ــة، وإلغ ــت إرشاف الدول ــالق تح والط

ــة  ــاء األولوي ــم وإعط ــة عليه ــص اإلرثي ــع الحص ــص توزي ــام يخ في

ــة  ــار األموم ــدم اعتب ــي، وع ــة التبن ــوا، ورشعن ــام نزل ــروع مه للف

ــاء.  ــن األقرب ــة م ــة واألخــوة بالرضاع بالرضاع

3  لوكــن تــم ر عــام تللا رجــرو  تعديــات ر ووقانــلا ر رطــاإ تلقحــق والنهــاام مــر قلونــني والتلــاد 
ونلإيب، لذوــك مــن أجــل ووقضــا  عــى ووصهلهــل ووهرمــي ووقائــم عــى ووالــس. 
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ولكــن لــي تتمكــن الدولــة مــن اإلرشاف املبــارش عــى كافــة 

مواطنيهــا عليهــا أن تــرصف قــدرا كبــريا مــن املصاريــف. فتقديــم 

الدولــة خدمــات الصحــة والتعليــم وتعويضــات التقاعــد والبطالــة 

ملواطنيهــا كحــق مكتســب لهــم يســتوجب وبــكل رصاحــة أن 

ــة  ــة مزدهــرة. ومــع إعــالن تأســيس الجمهوري ــة دول تكــون الدول

ــا مل  ــور، ولكنه ــذه األم ــق ه ــدف إىل تحقي ــات ته ــت الحكوم كان

تســتطع إيصــال الخدمــات ســوى ألطيــاف محــددة مــن النــاس يف 

املــدن. وبالتــايل فــإن التغيــريات التــي طــرأت عــى قانــون األرسة 

ــا  ــل إليه ــي تص ــاف الت ــا باألطي ــد تطبيقه ــورة عن ــت محص أصبح

ــع  ــامال للجمي ــريا ش ــق تغي ــتطع أن تحق ــط، ومل تس ــات فق الخدم

ــني. ــه القوان كــام هدفــت إلي

ومــن املمكــن أن تكــون الحكومــات الجمهوريــة قــد أدخلــت 

املفاهيــم الجديــدة والقدميــة عــن قصــد وجنبــا إىل جنــب إىل 

قانــون األرسة. وبذلــك مل تخالــف القيــم الثقافيــة وأوجــدت حلــوال 

لبعــض املصاعــب التــي واجهتهــا خــالل العمليــة االنتقاليــة. وقــد 

ســاهم وجــود هذيــن املفهومــني جنبــا إىل جنــب يف تعزيــز أهميــة 

األرسة والقرابــة بالنســبة لألفــراد. إضافــة إىل ذلــك، نــرى أن حتــى 

دول أوربــا الشــاملية التــي تتجســد فيهــا صيغــة الدولــة املزدهــرة 

بشــكل مثــايل، مل تســتطع فيهــا الدولــة أن تحــل مــكان األرسة 

ــه  ــا أشــار إلي ــا مل ــال وفق ــة املســنني مث ــاء يف موضــوع رعاي واألقرب

ــن 2013: 11(.  ــن )دوب أالن دوب

وتشــري األبحــاث التــي جــرت حــول هــذا املوضــوع إىل أن األوالد 

وآبائهــم  أمهاتهــم  مــع  العيــش  يواصلــون  تركيــا  يف  البالغــني 

ــة مــن التضامــن معهــم، عــى الرغــم  وأقربائهــم املقربــني يف حال

ــد األبحــاث  ــة. وتؤك مــن أنهــم ليســوا مــرىض أو بحاجــة إىل رعاي

التــي أجرتهــا تشــيدام كاغيتــي بــايش وزمالؤهــا عــى عــدم وجــود 

ــي تشــبهها.  ــدول الت ــا وال ــة يف تركي أســس لعالقــات األرسة والقراب

ــا إىل  ــي حولته ــة الت ــرب الصيغ ــايش ع ــي ب ــت كاغيت ــد عارض وق

ــة، اآلراء  ــة الثقافي ــمية القراب ــا تس ــت عليه ــي أطلق ــوم والت مفه

ــات التامســك  ــول أن عالق ــي تق ــة والت ــواردة يف املصــادر الغربي ال

املتبادلــة بــني األرس واألقــارب يف تركيــا تحولــت إىل عالقــات تســتند 

إىل االســتقاللية نتيجــة التحــول الحــري والصناعــي. ووفقــا لذلــك 

فــإن املصاعــب االقتصاديــة التــي تواجــه الكثــري مــن املجتمعــات 

ــا والفليبــني  ــا، ومنهــا مثــال يف دول كرتكي ــة يف خــارج أورب التقليدي

وأندونيســيا وتايالنــد، تدعــم التضامــن املتبــادل بــني أفــراد األرسة، 

وينظــر إليهــا يف نفــس الوقــت عــى أنهــا ضامنــة للطفولــة 

والشــيخوخة. وحتــى ولــو ازدادت اإلمكانيــات التــي متلكهــا األرس 

تتواصــل عالقــات التامســك العاطفــي بــني أفــراد األرسة يف الوقــت 

الــذي تتحقــق فيــه االســتقاللية املاديــة بــني األجيــال، وذلــك عــى 

عكــس الــدول الغربيــة )كاغيتــي بــايش 1982 – كاغيتــي بــايش 

ــا 2005(.  و أتاج

2.2.3 املفاضلة بني الجنسني وعالقات القرابة 

حافــظ القانــون املــدين الصــادر يف عــام 1926 عــى النظــرة 

الســيادية التــي يتمتــع بهــا الذكــور يف قانــون األرسة. حيــث كانــت 

ــه  ــو رب األرسة، وأن رأي ــل ه ــى أن الرج ــت ع ــد نص ــني ق القوان

ــارج  ــرأة خ ــل امل ــزل وعم ــار املن ــرارات كاختي ــاذ الق ــام يف اتخ ه

املنــزل مــن عدمــه. وســاهمت الضوابــط االجتامعيــة والدينيــة مــن 

جهــة، والنظــرة القامئــة عــى املفاضلــة بــني الجنســني والتــي كانــت 

ســائدة يف القوانــني، يف زعزعــة حــق النســاء يف املســاواة مــع الرجل 

ــك  ــع، وذل ــل املجتم ــل األرسة أو داخ ــواء داخ ــري، س ــكل خط بش

طــوال القــرن العرشيــن، أي لغايــة تعديــل القانــون املــدين يف عــام 

ــني،  ــني الجنس ــاوت ب ــرت س ــي ج ــالت الت ــع أن التعدي 2001. وم
إال أن التطبيــق العمــيل أظهــر مــؤرشات صغــرية جــدا عــى تبنــي 

التعديــالت التــي أدخلــت عــى القوانــني. وعــى العكــس مــن ذلــك 

نــرى أن تحكــم الذكــور مــن األقــارب بالنســاء مــن األقــارب بشــكل 

ــف  ــف األرسي” أو ”العن ــه تســمية ”العن ــق علي ــذي يطل ــام وال ع

ــا إىل  ــذي ميارســونه عــى النســاء حيــث يصــل أحيان ــيل” وال العائ

حــد االعتــداء والقتــل، مــا هــو إال رد فعــل يظهــره الذكــور حيــال 

ــل يف  ــا، ب ــط يف تركي ــس فق ــن، لي ــاء بحقوقه ــة النس ــد مطالب تزاي

كافــة أنحــاء العــامل تقريبــا )ألتينــاي وأرات 2007 – بوزبــاي 

أوغلــو(. وواضــح للعيــان أن النســاء بحاجــة إىل دعــم مكتســباتهن 

يف القانــون املــدين عــرب السياســات والتطبيقــات األخــرى. 

وتــم أيضــا دعــم األســس الجنســية ملنظومــة القرابــة عــرب الضوابــط 

الدينيــة واالجتامعيــة. كــام لوحــظ يف هــذا الصــدد أن الســلطات 

مل تقــم لســنوات طويلــة بــاإلرصار عــى اتخــاذ تدابــري مــن شــأنها 

أن تحقــق املســاواة. فعــى ســبيل املثــال، مل تفعــل الحكومــات أي 

ــل  ــة أق ــاث حصصــا إرثي ــل اإلن ــرية بخصــوص ني يشء لســنوات كث

ــدد،  ــذا الص ــة به ــكوى مقدم ــاك ش ــن هن ــا مل تك ــور م ــن الذك م

ــص رصاحــة عــى  ــدين ين ــون امل ــن أن القان ــم م ــك عــى الرغ وذل

مقــدار الحصــص التــي يجــب أن ينالهــا كل مــن الذكــور واإلنــاث، 

ومل تقــم لغايــة نهايــة القــرن العرشيــن باتخــاذ التدابــري الالزمــة يف 

مواجهــة عــدم قيــام آالف، بــل حتــى ماليــني األشــخاص بتســجيل 

زواجاتهــم وأوالدهــم، وخاصــة اإلنــاث منهــم، يف الســجالت املدنيــة 

)أوزبــاي 2010(. كــام أن هــذه الحكومــات غضــت الطــرف عــن 

قيــام آالف األرس بتبنــي أوالد دون أن يســجلوهم عــى قيودهــم يف 

الســجالت املدنيــة، حتــى أن بعضــا منهــم كانــوا يســجلون هــؤالء 

األوالد عــى أنهــم خــدم )أوزبــاي 2012(. 
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ــة  ــاكل الناجم ــبعينات إىل املش ــريمان يف الس ــات س ــت نوكه تطرق

عــن الثنائيــة يف موضــوع اإلرث يف بحثهــا الــذي أجرتــه مــع 

ــوايت  ــات الل ــث أن األمه ــة. حي ــة إيج ــن يف منطق ــي القط مزارع

كــن يخططــن قضــاء شــيخوختهن مــع أبنائهــن الذكــور، كــن غــري 

ــاء”  ــن ”الغرب ــيتزوجن م ــوايت س ــن الل ــال بناته ــأن تن ــات ب راغب

ــايل،  ــة. وبالت ــن يف األرايض الزراعي ــاوية ألبنائه ــة مس ــا إرثي حصص

ــار  ــى اختي ــن ع ــج بناته ــني تزوي ــب ح ــات ينص ــه األمه كان توج

الخاطبــني الذيــن يبــدو عليهــم أنهــم لــن يطالبــوا بــاإلرث الرشعــي 

العائــد لبناتهــن، وعــى العكــس مــن ذلــك كانــت البنــات تبحــن 

عــن خطيــب ذو شــخصية قويــة ال يبــدو عليــه أنــه ســيتنازل عــن 

إرثهــا إلخوتهــا. وكان مــن املمكــن أن يتحــول مثــل هــذا النــزاع بــني 

ــريمان 2010(.  ــة )س ــات عدائي ــا إىل ترصف األم وابنته

ولكــن حــدة هــذا النــزاع بــني األمهــات وبناتهــن والــذي الحظتــه 

ــت  ــت وتناقص ــبعينات، خف ــة يف الس ــق الريفي ــريمان يف املناط س

مــع مــرور الزمــن. حتــى أننــا نجــد يف أيامنــا هــذه أرسا متــد 

أوارص املــودة مــع أقــارب كل مــن الطرفــني معــا. ويف املــدن 

ــات  ــني األمه ــن ب ــة التضام ــرى أن عالق ــاص ن ــكل خ ــربى بش الك

وبناتهــن املتزوجــات قــد تعــدت عالقــة العــروس بحامتهــا. وقــد 

اكتشــفت غولتشــني جــون أن األوالد اإلنــاث أكــر تضحيــة وتحمــال 

للمســؤولية مــن األوالد الذكــور )وزوجاتهــم( فيــام يخــص رعايــة 

ــاث  ــى أن اإلن ــدل ع ــاث ت ــاك أبح ــون 2013(. وهن ــنني )ج املس

ــا أكــرب بأمهاتهــن وآبائهــن.  ــني اهتامم يف املجتمعــات األخــرى تول

ــور  ــاث والذك ــة اإلن ــول عالق ــة ح ــرت دراس ــي أج ــل الت ــا مريي أم

بعــد زواجهم،مــع اآلبــاء واألمهــات، فقــد أثبتــت أن القــول املأثــور 

الســائد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة “وألصــي، وألصــي حصــى 

ومــامت. أمــا وألــي، فهــل وألــي حصــى ووــزلوج”4 يتطابــق مــع 

ــي.  ــع األمري ــائدة يف املجتم ــق الس الحقائ

خالصــة القــول، كلــام زادت فاعليــة القوانــني التــي تزيــل الفــوارق 

بــني الجنســني فيــام يخــص اإلرث، تحقــق الضابــط الــذي تــم 

تبنيــه، أي زال التــزام األوالد الذكــور برعايــة اآلبــاء واألمهــات، 

ــاث.  ــارب اإلن ــع أرسة وأق ــة م ــة  القراب وزادت عالق

2.2.4. انتقال الغنى عرب األجيال 

عنــد تدقيقنــا بالتغــريات التــي طالــت منظومــة القرابــة عــرب تناولنا  

ــز  ــو تركي ــا ه ــت انتباهن ــا يلف ــر م ــنجد أن أك موضــوع اإلرث، س

ــدد  ــا تع ــد فيه ــي ال يوج ــواة الت ــى األرسة الن ــدين ع ــون امل القان

4 - ترجمت هذا القول املأثور ترجمة حرة عن األصل.وأصل القول عى 

الشكل التايل: 
 A daughter is a daughter all of her life, but a son is a son ‘til he takes

him a wife” )Merill, 2010:71(.

ــوا5.  للزوجــات، وبالتــايل تركيــزه عــى فــروع املــورث مهــام نزل

ــوا  ــام نزل ــروع مه ــى الف ــزت ع ــد رك ــالمية فق ــة اإلس ــا الرشيع أم

وعــى األصــول مهــام صعــدوا عــى حــد ســواء، ونصــت رصاحــة 

ــكل  ــادئ بش ــذه املب ــظ ه ــني6. ونالح ــني الجنس ــة ب ــى املفاضل ع

ــواد األخــرى أيضــا.  ــام يف امل ع

ــز  ــل حح ــام تللا، لدا ــه ر ع ــم تعديل ــذي ت ــدين وو ــلا وم ــت ر ووقان ــف وولإث ــم تعري 5 ت

ــي: ــام ي ــام اللا و ــذ ر ع ووصلفح

I- قروأت وودم: ووفرلع مهام نزولو: 

ومــاد  5ل4: لإثــت ومــلإث مــن وودإجــت ونلىل ســم فرلعــه مهــام نزوــلو. ونلالد مصهــاللا ر 

تلزيــر وإلإث علحهــم.

تؤلا حتت وولود ومصلىف قبل وملإث رىل فرلعه مهام نزولو. 

II- ونم لونب: 

ومــاد  تل4: يــؤلا رإث ومــلإث ووــذي وحــس وــه فــرلع، رىل أمــه لأأحــه. ليصــم تلزيــر وولتــص 

وإلإثحــت عــى ونم لونب أشــكل مصهــال فحــام أحلهــم. لتــؤلا وولتــص وإلإثحــت وــأب لونم ر 

حــاا لفاتهــام قبــل ومــلإث، رىل فرلعهــام مهــام نزوــلو. لر حــاا تعــذإ لجــلد أي لوإث وــدى 

طــرف مــا، يــؤلا وإلإث ولــه رىل لإثــت ووطــرف وآلاــر.  

III- وواد  لوواد: 

ومــاد  7ل4: يــؤلا رإث ومــلإث ووــذي وحــس وــه فــرلع أل أب أل أم أل فــرلع وــأب أل ونم، رىل 

جدتــه لجــده. ليصــم تلزيــر وولتــص وإلإثحــت علحهــام أاوصهــالي. لتــؤلا وولتــص وإلإثحــت 

ولاــد  لوواــد ر حــاا لفاتهــام قبــل ومــلإث، رىل فرلعهــام مهــام نزوــلو. 

لر حــاا لفــا  وواــد أل وواــد  واهــت ونب أل ونم قبــل لفــا  ومــلإث دلا أا يكــلا وهــام 

فــرلع، تــؤلا حتتهــام وإلإثحــت رىل لإثصهــام ر نفــس وواهــت. 

لر حــاا لفــا  وواــد لوواــد  معــا واهــت ونب أل ونم قبــل لفــا  ومــلإث دلا أا يكــلا وهــام 

فــرلع، يــؤلا وإلإث ولــه رىل لإثــت وواهــت ونارى. 

لرذو واا أحــد ووزلجــني عــى قحــد وولحــا ، لواا أحــد ونجــدود أل أحــد وواــدوت قــد تــلر 

قبــل لفــا  ومــلإث، فهــصؤلا حتته/ســا وإلإثحــت رىل ألالده/ســا، فــإا مل يكــن وديه/ســا ألالد 

فــإىل وواــد لوواــد  ر تلــك وواهــت، لر حــاا لفــا  وواــد لوواــد  معــا ر جهــت مــا فصــؤلا 

حتتهــام وإلإثحــت رىل وواهــت وناــرى.

IV- صلت ووقروأت دلا لجلد عاقت زلجحت:

ــم رقامــت إوأطــت وولهــب عــر  ــت ليص ــت زلجح ــدلا دلا لجــلد عاق ــن يلو ومــاد  حل4: ووذي

والعــلوف أانأــل  أل قــروإ ووقــايض، يكلنــلا ر عــدود وولإثــت، شــأنهم ر ذوــك شــأا ووقروأــت 

وولاشــئت عــن عاقــت زلجحــت واهــت ونب. 

IV- من أقي من ووزلجني عى قحد وولحا : 

ومــاد  لل4: مــن يبقــى مــن ووزلجــني عــى قحــد وولحــا ، يتبــح لوإثــا ولمــلإث لفــق وولهــب 

ومبحلــت أدنــاه، لذوــك حهــب فئــت وولإثــت ووذيــن ســعث معهــم: 

ت. إأر ومعوث رذو ما أصبح لوإثا مر فرلع وملإث.

ا. نتف ومعوث رذو ما أصبح لوإثا مر أب ل أم وملإث. 

3. ثاثــت أإأــاع ومــعوث رذو مــا أصبــح لوإثــا مــر جــدوت ل أجــدود ومــلإث لألالدســام. فــإا مل 

يكــن وهــؤال  لجــلد فحــؤلا ومــعوث أرمصــه روحــه. 

ج- ووصبلي: 

ــن  ــاؤه ووذي ــه أقرأ ــام يرث ــي و ــلإث ومصبل ــه وم ــى لفرلع ــرث ووشــخص ومصبل ــاد  لل5: ي وم

ترأطــه أهــم قروأــت دم. ححــث تهــصمر ووتلــت وإلإثحــت دواــل أب  ومصبلــى أيضــا. لوكــن ال 

ــي  يكــن ولمصبل

لأقرأاؤه أا يرثلو من تبللسم.«

ت لر وورشيعت وإلسامحت لزع ووقرآا ووكريم وإلإث عى ووشكل ووصايل: 

ــنْيِ  َص ــْلَق وثَْل ــاً  فَ َه ــّن َنِ ــإِْا وُ ــنْيِ فَ َح ثَ ــّظ ِوْنُنْ ــل َُح ثْ ــِر ِم وَ ــْم وِلذَّ ــُه ِر أَْلاَلِدوُ لَّ ــُم وو “ُيلِصحُك

ــاَم  ُه ْل ــٍد ِم ــُكلِّ َلوِح ــِه وِ َلْي ــُف.  َلِنََأ ْت ــا وولِّ َه لَ ــَدً  فَ ــت َْلوِح انَ ــَرَك َلرِْا وَ ــا تَ ــا َم ثَ لُ ُ ث ــنَّ ث ُه لَ فَ

ــُث.  لُ ثُّ ــا وو ِه ِأُمِّ ــَلوُه فَ ــأَ َأ َُه ــٌد َلَلإِث ــُه َلوَ ــْن وَ ُك ــْم َي ــإِْا وَ ــٌد. فَ ــُه َلوَ اَا وَ ــَرَك رِْا وَ ــُدُس ِمــامَّ تَ ووهُّ

ــم  اُؤوُ ــٍن. آَأ ــا أَْل َدْي َه ــلِص ِأ ــٍت ُي ــِد َلِصحَّ ْع ــْن َأ ــُدُس. ِم ــا ووهُّ ِه ِأُمِّ ــَلٌ  فَ ــُه رِْا اَا وَ ــإِْا وَ فَ

ــاًم  ح لِ اَا َع ــَه وَ لَّ ــِه. رِاَّ وو لَّ ــَن وو ــًت ِم ِريَض ــا. فَ ًع ْف ــْم نَ ُك ــَرُب وَ ــْم أَقْ ُه ــْدُإلَا أَيُّ ــْم اَل تَ اُؤوُ َل َْلأَْأ

ــا - تت﴾.7   ــاًم. )ووله َحِكح



لوواعوا ونقرأا   مر  61ووعاقات 

وال يقتــرص موضــوع اإلرث فقــط يف التوجــه نحــو الفــروع مهــام 

ــى  ــا ع ــك أيض ــق ذل ــل ينطب ــرتيك، ب ــدين ال ــون امل ــوا يف القان نزل

ــوا.  ــام نزل ــروع مه ــو الف ــاة نح ــل الوف ــى قب ــق الغن ــال وتدف انتق

ــامم  ــياق، االهت ــذا الس ــى يف ه ــق الغن ــوم تدف ــن مفه ــام يتضم ك

والرعايــة التــي توليهــا األرسة واألقــارب ألفرادهــا بقــدر املصاريــف 

ــزام  ــه. وااللت ــل وج ــى أفض ــم ع ــم ورعايته ــا لنموه ــي تنفقه الت

 moral( أخالقــي  رأســامل  أو  أخالقيــا  التزامــا  يعتــرب  األخــري 

capital(. والقوانــني تنــص رصاحــة عــى املســؤوليات امللقــاة عــى 

عاتــق اآلبــاء واألمهــات تجــاه أوالدهــم. حتــى أن القانــون املــدين 

الجديــد نــص عــى رعايــة األمهــات واآلبــاء ألوالدهــم لغايــة 

ــي تحــدد مــن  ــدرايس7. واملحاكــم هــي الت إمتامهــم لتحصيلهــم ال

ــن أو  ــد األبوي ــاة أح ــال وف ــال يف ح ــى األطف ــة ع ــق الوالي ــه ح ل

ــا  ــي جــرت الحق ــالت الت ــى أن التعدي حــدوث طــالق بينهــام. حت

أتاحــت الفرصــة أمــام األقــارب الذيــن ســتؤول إليهــم حــق الواليــة 

عــى األطفــال الذيــن تــويف آباؤهــم وأمهاتهــم معــا، وذلــك وفــق 

ــايل: األجــداد والجــدات والخــاالت والعــامت  ــب الت ــة الرتتي أولوي

ــرتيك،  ــدين ال ــون امل ــان، 2002 –القان ــوال )أولوس ــامم واألخ واألع

املــادة 325(. ولكــن القوانني مل تلــزم األوالد برعايــة اآلباء واألمهات 

واألقــارب اآلخريــن. أي أن االهتــامم الــذي يطلــق عليــه رأس املــال 

األخالقــي ومســؤولية الرعايــة منصــّب فقــط عــى الفــروع مهــام 

ــة  ــؤولية قانوني ــرب مس ــك ال يعت ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــوا. وع نزل

فــإن تركيــا، وكــام أوضحــت ســابقا، مــن بــني الــدول التــي تكــون 

ــش 1998  ــة جــدا )أيتات ــاء عالي ــني األقرب ــا نســبة التضامــن ب فيه

– أتاجــا وســونار 1999 – كااليجــي أوغلــو وريتريســبريغر  2000 – 

ــن 2013(.  ــا 2005 – جــون 2013 – دوب ــايش وأتاج ــي ب كاغيت

ويعتــرب اتجــاه انتقــال الغنــى وتدفقــه داخــل املجتمــع وفيــام بــني 

ــامع  ــامء االجت ــوم عل ــه الي ــا يولي ــل األرسة، موضوع ــال داخ األجي

أهميــة خاصــة. ورونالــد يل الــذي يجــري أبحاثــا منــذ ســنني 

ــة بشــكل  ــة القراب ــذي يهــم عالق ــة حــول هــذا املوضــوع ال طويل

مبــارش، ال يتنــاول التعديــالت القانونيــة عــى أنهــا متغــري مســتقل. 

ــة  ــة، إضاف ــة والتكنولوجي ــورات االقتصادي ــرى يل أن التط ــث ي حي

7أعض ونمثلت من ووقانلا ومدين ووليك: 
ــت  ــم لحامي ــت لتعلح ــن إعاي ــد  ع ــات ومصلو ــت وولفق ــق ونب لونم تغطح ــى عات ــر ع ــاد  7ا3: يق وم

ــاا.  ونطف
ــت ااصــت تهــصلجب  ــن حاو ــاين م ــل يع ــرو  أل واا ووطف ــن ووفق ــا م يهــصطحر ونب لونم، ر حــاا وان
ــى  ــل ع ــلوا ووطف ــن أم ــا قهــام م ــي، أا يرصف ــع طبحع ــات أل لجــلد أي ســبب غ ــن وولفق ــد م ومزي

ــايض.  ــت ووق ــد أاــذ ملوفق ــه، أع ــه لتعلحم إعايص
ا. ومد : 

وماد  حا3: يهصمر لوجب إعايت ونم لونب ولطفل وغايت أللغه سن وورشد. 
ــزم ونب لونم  ــد، يلص ــن وورش ــه س ــن أللغ ــم م ــى وورغ ــي ع ــه ووعلم ــد وصلتحل ــت وولو ــاا مصاأع لر ح

ــام.  ــام لظرلفه ــك حهــب قدإته ــي، لذو ــه ووعلم ــه تلتحل ــت رمتام ــد وغاي ــت وولو أرعاي
ــن مل  ــا لووذي ــر أيض ــزلج وآلا ــت ألالد وو ــامم لأرعاي ــا  والسص ــني أإي ــن ووزلج ــزم ول م ــاد  ح33: يلص وم

يبلغــلو ســن وورشــد. 
ليقلم ووزلج وآلار مبهاعد  ووزلج ووذي يلك وولاليت عى ألالده لذوك أطريقت ملاسبت، ليثله ر تلبحت 

وحصحاجات وولود أاوقدإ ووذي تهصلجبه ونحلوا لووظرلف. 

إىل التغــريات التــي تطــرأ عــى البنيــة الدميغرافيــة، تحــدد انتقــال 

ــد مــن املناطــق واملراحــل  ــال يف العدي ــني األجي ــى وتدفقــه ب الغن

ــة )يل 2003(.  الزمني

ــدت  ــي امت ــه الت ــن تحليالت ــه يل ضم ــز علي ــذي يرك ــوع ال واملوض

مــن عهــود الصيــد والتجميــع إىل أيامنــا هــذه، هــو ظهــور وانتشــار 

ــة  ــم مــع حــدوث التطــورات االقتصادي مفهومــي التقاعــد والتعلي

والتكنولوجيــة. ففــي املــايض مل يكــن مهــام االتجــاه الــذي ينتقــل 

ويتدفــق إليــه الغنــى فيــام بــني األفــراد الذيــن بــدؤوا يف العمــل 

واإلنتــاج يف أعــامر فتيــة واســتمرت فاعليتهــم هــذه لغايــة وفاتهم. 

ــات  ــة و العالق ــات األرسي ــى العالق ــري ع ــذي كان ي ــيء ال فال

فيــام بــني األرس هــو التشــاطر املشــرتك أو التشــاطر األفقــي. 

ــاد أهميــة التقاعــد والتعليــم لــدى املجتمعــات بــدأت  ومــع ازدي

ــني  ــة لتأم ــري منتج ــات الغ ــة للمجموع ــارات مختلف ــور خي بالظه

ســبل عيشــها. فالصغــار واملســنون الذيــن يبتعــدون عــن اإلنتــاج 

ــت  ــا كان ــتهلكني، وعنده ــرد مس ــون مج ــام يصبح ــرور األي ــع م م

أرسهــم وأقرباؤهــم يف الدرجــة األوىل تتــوىل رعايتهــم وتأمــني ســبل 

عيشــهم. وقــد تطــورت املســاهامت التــي تقدمهــا الجهــات العامــة 

ــة ،  ــدول القومي ــاء ال ــززت بإنش ــة وتع ــري منتج ــات الغ للمجموع

ولكنهــا مل تصــل يف أي وقــت مــن األوقات إىل مســتوى املســاهامت 

ــاء(.  التــي تقدمهــا إليهــم الجهــات الخاصــة )األرسة واألقرب

ــي أجروهــا يف  ــة الت ــد أظهــر يل وزمــالؤه يف األبحــاث التجريبي وق

العديــد مــن الــدول أن االتجــاه األســايس النتقــال الغنــى وتدفقــه 

يف أيامنــا هــذه هــو مــن املســنني إىل الشــباب )يل 2011(. وهــذه 

الحقيقــة مل تتغــري ال عــى الصعيــد العــام وال عــى الصعيــد الخــاص 

)األرسة واألقربــاء(، وإن تغــريت نســبتها. فالشــباب هــم مســتقبل 

ــبل  ــة وس ــى كيفي ــده ع ــف تحدي ــتقبل األرس يتوق ــة، ومس الدول

ورشوط رعايــة الشــباب. وبالتــايل مــن الطبيعــي أن تقــوم الدولــة 

واألرسة بتشــجيع انتقــال وتدفــق الغنــى مــن املســنني باتجــاه 

الفــروع مهــام نزلــوا. وحتــى يف الــدول األوربيــة التــي تــزداد فيهــا 

ــد نســبة االســتثامرات  ــة، تزي ــن الســكان برع نســبة املســنني م

ــنني. ويف  ــو املس ــة نح ــك املوجه ــن تل ــباب ع ــو الش ــة نح املوجه

الحقيقــة ال يحتــاج املســنون إىل تخصيــص كثــري مــن املــوارد مــن 

أجلهــم، ماعــدا النفقــات الصحيــة. ولكــن تطــور تكنولوجيــا الصحة 

أدى إىل زيــادة أعبــاء املســنني عــى الدولــة واألرسة عــى حد ســواء، 

وذلــك تحــت تأثــري بعــض العوامــل التــي انتــرشت نتيجــة التحــول 

الليــربايل كاعتــامد الخدمــات الصحيــة املســتندة إىل املعالجــة بــدال 

ــة. ومــع أن الســوق  ــة املســتندة إىل الوقاي مــن الخدمــات الصحي

ــا إال أن  ــاع منه ــن االنتف ــن للمقتدري ــي ميك ــات الت ــدم الخدم يق

دوره داخــل املجتمــع ككل يــكاد ال يذكــر عــى الرغــم مــن زيــادة 

إســهامه يف هــذا املجــال. ومــن جهــة أخــرى، فــإن الدولــة واألرس 
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مضطــرة عــى تقديــم النســبة األكــرب مــن الخدمــات االســتهالكية 

وخدمــات الرعايــة للمســنني الذيــن ال ينتفعــون مــن الســوق. 

2.2.5. عالقات القرابة األفقية 

ــة  ــات القراب ــى عالق ــة ع ــدة طويل ــذ م ــريا من ــز كث ــم الرتكي مل يت

ــامم  ــوات واألع ــوة واألخ ــوات وأوالد األخ ــوة واألخ ــة كاألخ األفقي

تحديــد  عــدم  يكــون  وقــد  والخــاالت.  واألخــوال  والعــامت 

القرابــة  عالقــات  يف  ظهــرت  التــي  القانونيــة  املســؤوليات 

العاموديــة، يف عالقــات القرابــة األفقيــة أيضــا، ســببا مــن أســباب 

ــة  ــة فتظهــر منظومــة القراب ــط الثقافي هــذا اإلهــامل. أمــا الضواب

ــي أن  ــن الطبيع ــح م ــث أصب ــي. حي ــة ذات تسلســل هرم كهيكلي

ــني  ــنني واملتزوج ــور واملس ــروع الذك ــور وف ــاء والذك ــل األصّح يحت

واألوالد املراتــب العليــا يف تلــك السلســلة الهرميــة. والنتيجــة التــي 

ــي  ــايف ه ــي والثق ــرم التضامن ــة يف اله ــروف املختلف ــا الظ أظهرته

ســيادة عالقــات القرابــة أحيانــا وعالقــات العــداوة أحيانــا أخــرى. 

فــاألوالد الذيــن يتقاســمون فيــام بينهــم كثــريا مــن األمــور املاديــة 

ــم  ــد بلوغه ــة، يجــدون أنفســهم عن ــة يف ســنوات الطفول واملعنوي

ــن  ــام: م ــني. أوله ــول يف رصاع ــامل الدخ ــام احت ــباب أم ــن الش س

ــن مــن  ــذي ســريعى األب املســن واألم املســنة واملســنني اآلخري ال

أفــراد األرسة، ومــا هــي نســبة املشــاركة يف هــذه الرعايــة. وثانيهام: 

ــم اإلرث.   ــالل تقاس ــا خ ــب تحقيقه ــي يج ــة” الت ــوع ”العدال ن

وكــام أرشت ســابقا، شــددت غولتشــني جــون عنــد دراســتها 

للعالقــات بــني األخــوة واألخــوات عــى أن اإلنــاث يقدمــن تضحيــة 

أكــرب مــن الذكــور فيــام يخــص موضــوع الرعايــة )2013(. حتــى أن 

املســنني يشــكون مــن عــدم اهتــامم زوجاتهــم بهــم بنســبة أكــرب 

مــن عــدم اهتــامم أبنائهــم. 

أمــا دافيــدوف فيوضــح أن العالقــة بــني األخــوة واألخــوات أطــول 

مــن العالقــات مــع جميــع األقربــاء اآلخريــن، وأن هــذه العالقــة ال 

ميكــن التخــيل عنهــا مبجملهــا )دافيــدوف 2011(. وتــزداد أهميــة 

ــات  ــامم والخــاالت يف املجتمع ــاء كاألع األخــوة واألخــوات واألقرب

ــش  ــدة العي ــرص م ــبب ق ــات بس ــبة الوفي ــا نس ــع فيه ــي ترتف الت

املشــرتك ألطــراف القرابــة العاموديــة يف هــذه املجتمعــات. فأقارب 

األب، وخاصــة أعــامم الفــرد الذيــن يكــربون والــده بالســن وخاالته 

ــتطيعون  ــال يس ــبيل املث ــى س ــن ع ــه بالس ــربن والدت ــوايت تك الل

ــري  ــة غ ــة مصلح ــاك عالق ــن هن ــدة. ولك ــد والج ــب دور الج لع

ــن  ــوع م ــة، ميكــن أن تتحــول إىل ن ــة العامودي موجــودة يف القراب

ــع  ــل توزي ــع مث ــامم يف مواضي ــع األع ــاص م ــكل خ ــرصاع وبش ال

ــا األب وراءه.  ــي خلفه ــوال الت ــامل واألم ــم األع اإلرث وتنظي

وفقــدت القرابــة األفقيــة أهميتهــا يف تركيــا إىل حــد كبــري بســبب 

االنخفــاض الريــع يف نســبة الوفيــات والــوالدات. فزيــادة عالقــات 

التضامــن التــي يقيمهــا األفــراد مــع مثلــث األب-األم-األوالد، أدت 

إىل تراجــع أهميــة األقــارب اآلخريــن.

2.2.6. انعــكاس تغــريات البنيــة الدميغرافيــة عــىل منظومــة 
القرابــة وعالقاتهــا

ــن  ــري م ــري الكث ــارب بتغ ــالك األق ــرة يف امت ــى أو الوف ــط الغن يرتب

العوامــل كالــوالدات والوفيــات والزواجــات والهجــرات والهيكليــات 

العمريــة للســكان. واملوضــوع الــذي يجــب االنتبــاه إليــه هنــا هــو 

ــر،  ــري آخ ــري. وبتعب ــل متغ ــكان كعام ــر إىل الس ــدم النظ رضورة ع

ــا  ــة الســكان عــى أنه يجــب عــدم النظــر إىل التغــريات يف هيكلي

ــة. ألن التغــري  ــات القراب ــة وعالق ــة القراب ــر يف منظوم أســباب تؤث

ــة  ــة والثقافي ــري باألحــداث االجتامعي ــط إىل حــد كب الســكاين مرتب

ــول أن  ــد الق ــال، عن ــبيل املث ــى س ــية. فع ــة والسياس واالقتصادي

كــرة الــوالدات تــؤدي إىل كــرة األقــارب، يجــب أن يقــال أن نســبة 

األقربــاء ســتزداد بحكــم الطبيعــة يف املجتمعــات التــي تتميــز 

بنســبة والدات مرتفعــة، بــدال مــن البحــث عــن أي ســبب للربــط 

بينهــام. 

ــاء،  ــدد األقرب ــاع ع ــؤدي إىل ارتف ــوالدات ي ــبة ال ــاع نس ــم، ارتف نع

وبشــكل أخــص يف القرابــة األفقيــة كاألخــوة واألخــوات والعــامت 

األشــقاء  وزوجــات  وأوالدهــم  واألخــوال  واألعــامم  والخــاالت 

واألصهــار. أمــا القرابــة التــي تنشــأ نتيجــة اتبــاع سياســة إنجــاب 

ــبق.  ــام س ــس م ــى العك ــون ع ــني، فتك ــام يف الص ــد ك ــد واح ول

حيــث أنهــا تــؤدي إىل انحــالل القرابــة األفقيــة وتبقــي فقــط عــى 

ــاء  ــن األقرب ــون م ــدد ال ميتلك ــد الج ــة. فاملوالي ــة العامودي القراب

ــة  ــوالدات العالي ســوى األجــداد والجــدات. ويالحــظ أن نســبة ال

تصاحبهــا بشــكل عــام نســبة عاليــة أيضــا يف الوفيــات. ومتوســط 

عمــر الفــرد يف هكــذا مجتمعــات يعتــرب قصــريا. فالوفيــات يف 

ــؤدي إىل  ــواء ت ــد س ــى ح ــنني ع ــال واملس ــع واألطف ــاط الرض أوس

انخفــاض متوســط العمــر. ويف هــذه الحالــة تهيمــن عالقــات 

القرابــة األفقيــة كاألخــوة واألخــوات واألعــامم والعــامت واألخــوال 

والخــاالت عــى عالقــات األجــداد والجــدات باألحفــاد. ومــع ازديــاد 

ــده أجــداد وجــدات.  ــن عن ــزداد نســبة م ــر ت متوســط العم

ــا  ــض فيه ــي تنخف ــات الت ــة، أي يف املجتمع ــة االنتقالي ويف املرحل

نســبة الوفيــات برعــة كبــرية يف مقابــل انخفــاض نســبة الــوالدات 

برعــة أقــل، نــرى أن نســبة امتــالك األفــراد لشــتى صــالت القرابــة 

ونســبتها يف أعــى مســتوياتها. ولكــن يجــب هنــا أيضــا االنتبــاه إىل 

مزايــا الرتكيبــة العمريــة. فــكل جيــل ميتلــك أقــارب أكــر أو أقــل 

حســب اتســاع حجــم األجيــال الســابقة والتاليــة لــه. أي أن الكــرة 
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ــل إىل آخــر يف  ــن جي ــري م ــارب” تتغ ــى األق ــارب ”غن ــدد األق يف ع

ــتقرارا أو  ــة اس ــة الدميغرافي ــا الرتكيب ــهد فيه ــي ال تش ــن الت األماك

التــي تشــهد تغــريا رسيعــا. ويف تركيــا أيضــا، بوصفهــا دولــة شــهدت 

ــة  ــكل هيكلي ــة تش ــا بداي ــرى أنه ــة، ن ــة انتقالي ــة دميغرافي عملي

ــد امتــالك  ــال عــى صعي توجــد فيهــا اختالفــات هامــة بــني األجي

ــة بعــد  ــات القراب ــق عالق ــد تدقي ــه مــن املفي ــك، فإن األقارب.ولذل

تقســيم األقــارب إىل فئــات عمريــة مختلفــة. وحاليــا منــر مبرحلــة 

ميتلــك فيهــا الشــباب أكــرب نســبة مــن األقــارب. فجميــع الشــباب 

تقريبــا ميلكــون صــالت قرابــة أفقيــة وعاموديــة عــى حــد ســواء. 

أمــا املواليــد الجــدد واملســنني فإنهــم ال ميلكــون نفــس النســبة أو 

نفــس القــدر مــن األقــارب. 

والوفيــات  كالــوالدات  بالســكان  املتعلقــة  األحــداث  أن  كــام 

والزواجــات والطالقــات والهجــرات ال تتغــري بنفــس الوتــرية يف كل 

ــة أو  ــات اإلقليمي ــب االختالف ــال تكتس ــبيل املث ــى س ــن. ع األماك

املناطقيــة يف نســب الــوالدات والوفيــات أهميــة يف تركيــا )كوتــش 

2007:2(. ومســتوى التعليــم أيضــا، وخاصــة عنــد النســاء، يعتــرب 
عامــال يعكــس االختالفــات يف نســبة الــوالدات. ولذلــك يجــب عنــد 

ــة كل  ــات املختلف ــق يف املجموع ــة، التدقي ــات القراب ــق عالق تدقي

عــى حــدة. 

وبنتيجــة الهجــرات يتــوزع األقــارب يف أنحــاء الدولــة والعــامل. 

كــام أن عالقــات القرابــة القامئــة عــن بعــد تشــكل أرضيــة لبحــث 

ــاء إىل  ــر النس ــال تهاج ــال 2006(. فمث ــه )أون ــد ذات ــتقل بح مس

أماكــن أخــرى مــن أجــل العمــل وترتكــن أوالدهــن عنــد جداتهــن 

ــائل  ــرب وس ــع أوالدهــن ع ــن م ــن تتواصل ــذا فإنه ــن، ول أو أزواجه

االتصــال وتضطــر الجــدات إىل القيــام برعايــة أحفادهــن أكــر مــن 

الســابق. ويتغــري التسلســل الهرمــي يف عالقــات القرابــة، كــام تتغــري 

طبيعــة هــذه العالقــات. 

2.3. الوسائل ومصادر البيانات 

ســنخصص هــذا القســم لتنــاول التقييــامت املتعلقــة ببحــث 

ــم  ــث ت ــة، حي ــات القراب ــد عالق ــة عــى صعي ــة األرسة الرتكي تركيب

ــؤون األرسة  ــات وزارة ش ــى توجيه ــاءا ع ــث بن ــذا البح ــداد ه إع

األرسة  لخدمــات  العامــة  واملديريــة  االجتامعيــة  والسياســات 

واملجتمــع يف عامــي 2006 و 2011. يقــوم هــذا البحــث بتمثيــل 

تركيــا مدنــا وأريافــا، يف املســتوى رقــم 1 مــن تصنيــف الوحــدات 

ــرة  ــطنبول وأنق ــات إس ــل محافظ ــام ميث ــة. ك ــة املناطقي اإلحصائي

وإزمــري بشــكل منفصــل. ففــي إطــار تايــا 2006 أجريــت لقــاءات 

لـــ  الدميغرافيــة  املعلومــات  جمــع  وتــم  مســكن،   12208 يف 

48235 فــردا يعيــش يف هــذه املســاكن، وتــم اللقــاء وجهــا لوجــه 
ــا يف إطــار  ــة عــرش. أم مــع 23279 شــخصا يتجــاوز عمــره الثامن

ــم  ــكن، وت ــاءات يف 12056 مس ــراء لق ــم إج ــد ت ــا 2011 فق تاي

ــة لـــ 44117 فــردا يعيــش يف هــذه  جمــع املعلومــات الدميغرافي

املســاكن، وتــم اللقــاء وجهــا لوجــه مــع 24647 شــخصا يتجــاوز 

ــراد  ــة أف ــث قامئ ــذا البح ــالل ه ــدم خ ــرش. وق ــة ع ــره الثامن عم

لألشــخاص املرجعيــني يف املســاكن، وورقــة اســتبيان لســكانها. كــام 

ــة  ــرش ورق ــة ع ــم الثامن ــاوز أعامره ــن يتج ــخاص الذي ــدم لألش ق

ــتبيان أخــرى.  اس

والهــدف األســايس مــن هــذه املقارنــات التــي تــم دعمهــا بالقرائــن 

التــي تــم التوصــل إليهــا يف األبحــاث األخــرى، هــو تحديــد 

االســتمرارية والتغــري يف العالقــات بــني األقــارب. كــام يهــدف هــذا 

ــرة  ــات الدائ ــن النقاش ــتخلصة م ــن املس ــل القرائ ــث إىل جع البح

حــول تقاســم الدولــة واألرسة أعبــاء تلبيــة احتياجــات األفــراد 

ــا.  ــتناد عليه ــم االس ــة يت ــني، أرضي املحتاج

وعــى ضــوء هــذا الهــدف تــم الرتكيــز عــى بعــض املجــاالت 

الروريــة. أولهــا: أعضــاء األرسة التــي ينتمــي إليهــا األفــراد 

وأنــواع صــالت القرابــة. ومل يتــم الســؤال بشــكل مبــارش عــن هــذه 

املعلومــة يف بحثــي تايــا يف عامــي 2006 و 2011. ولكــن تــم 

اســتنتاجها مــن سلســلة األســئلة املطروحــة لفهــم عالقــات األفــراد 

بأعضــاء األرسة والدائــرة الضيقــة مــن األقــارب8. ومــن أجــل معرفــة 

ــد  ــم تحدي ــم ت ــاء له ــم أو أقرب ــاء يف أرسته ــراد ألعض ــالك األف امت

ــال  ــوىف”. ويف ح ــايل ”ال/مت ــكل الت ــى الش ــة األوىل ع ــار اإلجاب خي

ــة  ــة مبعرف ــة املتعلق ــار اإلجاب ــن كان خي ــاء املذكوري ــود األقرب وج

املعلومــات الخاصــة بأفــراد األرسة والدائــرة الضيقــة مــن األقربــاء 

ــايل ”يوجــد – ال يوجــد”. عــى الشــكل الت

 

ــواع مــن أعضــاء األرسة  ــا لتســعة أن وتضمــن بحــث 2006 تعريف

واألقربــاء. وارتفــع عــدد هــذه األنــواع إىل 15 يف عــام 2011. 

وكــام تطرقــت التفاصيــل الــواردة يف الحاشــية رقــم 9، فــإن األســئلة 

التــي تــم توجيههــا بشــكل عــام يف عــام 2006 تــم تصنيفهــا وفقــا 

ــة  ــذا الســبب ال ميكــن إجــراء املقارن ــام 2011. وله ــس يف ع للجن

بشــكل تــام فيــام بــني املرحلتــني. 

وتــم خــالل املقارنــات اســتخدام أنــواع القرابــة املوجــودة بشــكلني. 

فتــم ســؤال األفــراد عــام إذا كان لديهــم أقربــاء أم ال، وتم احتســاب 

العــدد اإلجــاميل مــن أنــواع القرابــات التــي ميتلكها 

ح  واا ترتحــب ســذه ونســئلت ر تايــا تللا لفــق ووصهلهــل ووصــايل: ب-ا.ت4 مــر ألالدوــم، ب-3.ت4 مــر 
لوودتــك، ب-4.ت4 مــر لووــدك، ب-5.ت4 مــر رالتــك أل أالوتــك، ب-ت.ت4 مــر أقاإأــك وآلاريــن، 7.ت4 
مــر لووــد  زلجــك، ب-ح.ت4 مــر لووــد زلجــك، ب-ل.ت4 مــر راــل  أل أاــلوت زلجــك، ب-لت.ت4 مــر 
أقــاإب زلجــك وآلاريــن. أمــا ر عــام تتلا فقــد تــم تقهــحم لتلليــر ونســئلت حهــب ووالــس. ححــث 
واا ترتحــب ونســئلت ر عــام تتلا لفــق ووصهلهــل ووصــايل: ب-ا.ت4 مــر لوودتــك، ب-3.ت4 مــر لووــدك، 
ب-4.ت4 مــر وألصــك، ب-5.ت4 مــر وألــك، ب-ت.ت4 مــر شــقحقصك، ب-7.ت4 مــر شــقحقك، ب- ح.ت4 مــر 
ــك،  ــر حامت ــك، ب-ات.ت4 م ــر عمص ــك، ب-تت.ت4 م ــر ااوص ــك، ب-لت.ت4 م ــر ااو عمــك، ب-ل.ت4 م
ــد،  ــت وولوو ــك واه ــر جدت ــد ، ب-5ت.ت4 م ــت وولوو ــك واه ــر جدت ــر حــامك، ب-4ت.ت4 م ب-3ت.ت4 م

ب-تت.ت4 مــر جــدك.  
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كل فــرد. ولكــن األمــر الــذي يجــب االنتبــاه إليــه، هــو أن الــيء 

ــا  ــاميل، وإمن ــاء اإلج ــدد األقرب ــس ع ــا لي ــابه هن ــم احتس ــذي يت ال

عــدد ”نــوع القرابــة”. وبســبب اختــالف األســئلة ال ميكــن إجــراء 

ــة بــني املرحلتــني.  ــة كامل مقارن

ــن  ــراد الذي ــة لألف ــا العام ــد املزاي ــى تحدي ــل ع ــم العم ــا: ت ثاني

ــم تقســيم املســاكن  ــن املســاكن. وت ــة م ــا مختلف يســكنون أنواع

حســب األنــواع التاليــة: ”املســاكن التــي تحــوي أرسا نــواة” و 

ــوي  ــي تح ــاكن الت ــدة” و ”املس ــوي أرسا ممت ــي تح ــاكن الت ”املس

شــخصا واحــدا” و ”املســاكن التــي تحــوي األقربــاء ســوية” و 

”املســاكن التــي تحــوي أفــرادا غــري أقربــاء”. فاملســاكن التــي 

ــزوج  ــن ال ــة أو م ــزوج والزوج ــن ال ــون م ــواة تتك ــكنها أرس ن يس

ــد  ــي يوج ــن األرس الت ــني أو م ــري متزوج ــام الغ ــة وأوالده والزوج

فيهــا أحــد األبويــن فقــط. واألرس التــي يوجــد فيهــا أحــد األبويــن 

فقــط ”األب أو األم” تصنــف وفقــا لبعــض الدراســات األرسيــة 

ــب  ــف ال يناس ــذا التصني ــن ه ــة”. ولك ــة ”األرس املفكك ــن فئ ضم

ــة. ألن  ــات القراب ــى عالق ــوء ع ــلط الض ــذي يس ــث ال ــذا البح ه

العالقــة املوجــودة بــني األفــراد التــي تســكن هــذه املســاكن هــي 

عالقــة أرسيــة وليســت عالقــة قرابــة، متامــا كــام هــو حــال األرس 

النــواة. وبــدوري أطلقــت يف هــذا البحــث تســمية ”املســاكن 

ــة”  ــمية ”األرس املفكك ــى تس ــن” ع ــارب اآلخري ــوي األق ــي تح الت

الــواردة يف التصنيفــات األخــرى. ألن هــذا النــوع مــن املنــازل 

تظهــر التضامــن بــني األقربــاء إىل حــد مــا، كــام هــو الحــال يف األرس 

املمتــدة. مثــال ميكــن اعتبــار هــذه املنــازل أماكــن للتضامــن عنــد 

ــخ.  ــن و... إل ــد، األخوي ــل الجدة-الحفي ــاء مث ــن أقرب ــث ع الحدي

وتضمــن التقريــر أيضــا تحليــالت تركــزت حــول األقــارب املوجودين 

داخــل األرسة املمتــدة. وأطلــق عــى األفــراد الذيــن ال ينتمــون إىل 

األرسة النــواة التــي ميلكهــا رب األرسة داخــل األرسة املمتــدة، صفــة 

ــن  ــا م ــاء األرسة”. وانطالق ــم ”أعض ــرون فه ــا اآلخ ــاء”، أم ”األقرب

ــدة  ــا رب األرسة املمت ــي ميلكه ــواة الت ــراد األرسة الن ــة أن أف فرضي

يتبــوأون مكانــة أســمى مــن اآلخريــن، تــم إطــالق تســمية ”املكانة 

يف املســكن” عــى هــذا املتغــري. والهــدف مــن ذلــك هــو التمكــن 

ــم األرسة  ــن تتكــون منه ــارب الذي ــا األق ــواع ومزاي ــد أن ــن تحدي م

ــة األرس  ــات شــحيحة حــول تركيب ــإن املعلوم ــا ف ــدة. وعموم املمت

املمتــدة التــي يطلــق عليهــا ”األرس البطريركيــة املمتــدة” و ”األرس 

املمتــدة املؤقتــة”. وإضافــة إىل ذلــك فــإن البيانــات املأخــوذة مــن 

املســاكن ال تظهــر لنــا العــدد الكامــل لألشــخاص الذيــن يعيشــون 

داخــل األرسة املمتــدة بصفــة أقــارب. مــع أن هــذه املعلومــة مــن 

شــأنها أن تنــري الطريــق أمــام السياســات االجتامعيــة. 

ــم تبســيط  ــارب ت ــني األق ــة ب ــد البحــث عــن املســافة الفاصل وعن

ــس  ــايل ”يف نف ــكل الت ــى الش ــارات ع ــا يف خي ــة وتصنيفه األجوب

املبنــى” و ”يف نفــس الحــي” و ”يف نفــس املنطقــة الســكنية” و ”يف 

ــا نجــد أيضــا اختالفــا بــني البحثــني  منطقــة ســكنية أخــرى”. وهن

ــه هــذا الســؤال يف  ــم توجي ــا يف 2006 و 2011. فت ــن أجري اللذي

عــام 2006 إىل األفــراد. بينــام اقتــرص الجــواب يف عــام 2011 عــى 

ــة  ــن جه ــط. وم ــتبيان فق ــة االس ــوا عــى ورق ــن أجاب ــراد الذي األف

أخــرى، كان الجــواب يقتــرص عــى أكــر األقــارب قربــا مــن حيــث 

الســكن عنــد الســؤال عــن أنــواع األقــارب بصيغــة الجمــع، كاألخوة 

واألخــوات ومــا شــابه. وتــم هنــا أيضــا إجــراء تقييــم تراكمــي إضايف 

يتعلــق بالتصنيــف. فتــم تســليط الضــوء بدايــة عــى ســاكني نفس 

املبنــى، ومــن ثــم ســاكني نفــس الحــي، وســاكني نفــس املنطقــة 

الســكنية، وســاكني املناطــق الســكنية األخــرى. وكان الــرأي الســائد 

أن قــرص املســافة بــني أماكــن ســكن األقــارب مــن شــأنه أن يزيــد 

ــد  ــزات عن ــط وجــود بعــض املي ــم رب ــك ت ــم. وبذل ــن بينه التضام

األفــراد الذيــن يتمتعــون بقــوة التضامــن مــع األقــارب أو ضعفــه، 

كأعــامر األفــراد وهيكليــة األرسة والوضــع التعليمــي، مبــدى بعــد 

مســافة ســكنهم عــن ســكن أقاربهــم. 

ومل يتضمــن التقريــر بعضــا مــن األســئلة املتعلقــة بالتعــاون 

إىل  التوصــل  يتــم  مل  والتــي  األرسيــة  العالقــات  والتضامــن يف 

ــة  ــا إيجابي ــع تقريب ــات الجمي ــت إجاب ــال، كان ــا. مث ــات حوله إجاب

ــا والذهــاب إىل مناســبات  حــول األســئلة املتعلقــة بتقديــم الهداي

كاألعــراس والتعــازي. حيــث مل توجــد فروقــات يف هــذه األجوبــة 

ــئلة  ــب األس ــن كتيّ ــبب، مل يتضم ــذا الس ــل. وله ــالف املراح باخت

ــريان.  ــارب والج ــة باألق ــئلة املتعلق ــع األس جمي

ــة  ــات العمري ــتنادا إىل املجموع ــالت اس ــة التحلي ــداد كاف ــم إع وت

واملناطــق  املدن/األريــاف  يف  واملعيشــة  التعليمــي  والوضــع 

ــور،  ــذه األم ــة يف ه ــب املهم ــر الجوان ــن التقري ــس. وتضم والجن

وتــم تقســيم الفئــات العمريــة إىل أربــع فئــات بســيطة هــي ”-18

24” و ”44-25” و ”64-45” و ”65 فــام فــوق”، وكذلــك تقســيم 
ــة  ــي” و ”االبتدائي ــي ”أم ــات ه ــالث فئ ــي إىل ث ــع التعليم الوض

واإلعداديــة )التعليــم األســايس(” و ”الثانويــة ومــا فــوق”. وكانــت 

األســئلة موزعــة بشــكل مفصــل ومكثــف عــى جــداول ترافقيــة. 

وعنــد إعــداد األســئلة مل يكــن باإلمــكان إجــراء املقارنــة يف الكثــري 

ــني. ومــن  ــني البحث ــات املوجــودة ب ــان بســبب االختالف مــن األحي

املفيــد أيضــا أن نذكّــر بــأن األســئلة املتعلقــة بــاألرسة واألقــارب قــد 

ــن  ــة عــرش م ــاوزون الثامن ــن يتج ــني الذي ــا إىل البالغ ــم توجيهه ت

ــا  ــا نناقــش هن ــايل فإنن العمــر ســواءا يف 2006 أو يف 2011. وبالت

ــة للبالغــني9. ــات القراب ــة وعالق ــات األرسي العالق

ل  قام أاسصخروج ووصلاوحل وإلحتائحت من وولاسلب سلالق أوباش. لأهذه وملاسبت نصلجه روحه من سلا 
أازيل ووشكر. 
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2.4. التحليل 

2.4.1. أفراد األرسة وأنواع صالت القرابة التي ميلكونها 
 

ن عــدد األقــارب ليــس علــام معروفــا وليــس محــط اهتــامم 

ــع. والهــدف يف هــذا الخصــوص أيضــا هــو احتســاب  ــد الجمي عن

ــواع صــالت  معــدل وســطي. ولكــن املهــم هــو أعضــاء األرسة وأن

القرابــة بالنســبة لألفــراد. فالذيــن تــويف أباؤهــم، والذيــن ال ميلكون 

أوالدا، والعالقــات بــني العــروس وحامتهــا، والذيــن ال ميلكــون 

أخــوة وأخــوات، والتعــرف عــى الجــدات، أصبــح محــط اهتــامم 

وموضوعــا للبحــث يف الكثــري مــن األشــكال )أوزبــاي، 2012 

ــة  ــارب أهمي ــني األق ــط ب ــب الرواب ــدوف، 2013(. وتكتس – دافي

ويعتــرب امتــالك صــالت القرابــة عامــال إيجابيــا يف املجتمعــات التــي 

ــي  ــدول الت ــوالدات، ويف ال ــرة ال ــاب وك ــجيع اإلنج ــا تش ــم فيه يت

ــوب. ومــن  ــة باملســتوى املطل ــا الخدمــات االجتامعي ال يقــدم فيه

ناحيــة أخــرى، تســاهم صــالت القرابــة املختلفــة يف زيــادة الرقابــة 

واملســؤولية االجتامعيــة تجــاه النســاء بشــكل خــاص، وميكنهــا أن 

تكــون حتــى مصــدرا لالضطــراب.وال ميكــن تحديــد أهميــة ومعنــى 

امتــالك األفــراد لألقــارب باســتخدام بيانــات أبحــاث كبــرية كهــذه. 

ــز – عــى ضــوء األبحــاث الســابقة – عــى  ــم الرتكي ــك ت ــع ذل وم

ــن.  ــواع التضام ــة وأن املشــاكل املحتمل

ــة  ــم الثامن ــاوز أعامره ــن يتج ــراد الذي ــأن األف ــال ب ــن أن يق وميك

ــباب  ــبة الش ــارب. ونس ــن األق ــري م ــون الكث ــا ميلك ــرش يف تركي ع

الذيــن ال ميلكــون آبــاءا وأمهــات، منخفضــة جــدا. بينــام انخفــض 

عــدد األخــوة واألخــوات، ولكنهــا مل تصل بعــد إىل مســتوى تنعكس 

ــاد، أي  ــرش. واألحف ــة ع ــم الثامن ــاوز أعامره ــن يتج ــى م ــه ع في

شــباب اليــوم أشــد تعرفــا عــى األجــداد والجــدات. كــام أن جميــع 

ــاالت  ــامت والخ ــن الع ــددا م ــون ع ــوا ميلك ــباب مازال ــؤالء الش ه

واألخــوال واألعــامم وأوالدهــم يف الوقــت الحــارض. وتســاهم 

ــارب  ــرة األق ــزواج يف ك ــات ال ــرة واقع ــن ك ــة ع ــات الناتج القراب

ــدول  19(  ــا. )الج أيض
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الجدول 19. امتالك األرس واألقارب وفقا للفئات العمرية واملناطق السكنية، تايا 2011-2006 )%(
املدينةالريفتركيا

24-1844-2564-45+ 6524-1844-2564-45+ 65

20062006

71,297,786,342,04,997,987,848,24,9األم موجودة

57,590,670,624,82,791,672,428,22,1األب موجود

73,319,580,994,892,616,277,494,091,5األطفال موجودون

96,698,498,996,084,596,298,497,284,4اإلخوة واألخوات موجودون

99,199,299,698,894,999,799,799,096,3األقارب اآلخرون موجودون 

51,828,473,140,67,623,973,047,28,0الحامة موجودة

40,725,660,125,94,121,360,031,03,6الحمى موجود

77,332,086,994,080,227,084,993,776,8أخ الزوج أو الزوجة موجود

79,833,187,997,592,728,785,696,191,2األقارب اآلخرون للزوج أو الزوجة موجودون

20112011

69,097,085,041,22,198,289,047,74,8األم موجودة

55,391,568,822,11,291,974,026,91,8األب موجود

57,113,362,181,186,77,954,176,083,2االبنة موجودة

60,413,064,285,991,98,558,281,083,2االبن موجود

80,278,386,885,463,671,183,084,764,3األخت موجودة

81,576,588,384,961,976,186,085,157,4األخ موجود

63,288,176,339,57,190,179,645,27,2العم موجود

68,893,184,347,78,593,285,451,69,0الخال موجود

69,491,084,148,07,391,486,155,29,5العمة موجودة

64,086,579,140,65,289,381,446,05,7الخالة موجودة

47,530,069,839,52,620,570,643,16,3الحامة موجودة

36,826,757,423,00,618,358,726,92,6الحمى موجود

22,450,822,91,40,061,127,33,10,2الجدة لجهة الوالدة موجودة

17,144,114,80,80,050,819,72,20,2الجدة لجهة الوالد موجودة

14,335,212,70,60,044,215,71,90,2الجد موجود
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الجدول 19. امتالك األرس واألقارب وفقا للفئات العمرية واملناطق السكنية، تايا 2011-2006 )%(
املدينةالريفتركيا

24-1844-2564-45+ 6524-1844-2564-45+ 65
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69,097,085,041,22,198,289,047,74,8األم موجودة

55,391,568,822,11,291,974,026,91,8األب موجود

57,113,362,181,186,77,954,176,083,2االبنة موجودة

60,413,064,285,991,98,558,281,083,2االبن موجود

80,278,386,885,463,671,183,084,764,3األخت موجودة

81,576,588,384,961,976,186,085,157,4األخ موجود

63,288,176,339,57,190,179,645,27,2العم موجود

68,893,184,347,78,593,285,451,69,0الخال موجود

69,491,084,148,07,391,486,155,29,5العمة موجودة

64,086,579,140,65,289,381,446,05,7الخالة موجودة

47,530,069,839,52,620,570,643,16,3الحامة موجودة

36,826,757,423,00,618,358,726,92,6الحمى موجود

22,450,822,91,40,061,127,33,10,2الجدة لجهة الوالدة موجودة

17,144,114,80,80,050,819,72,20,2الجدة لجهة الوالد موجودة

14,335,212,70,60,044,215,71,90,2الجد موجود
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بطبيعــة الحــال عــدد األرس واألقــارب التــي ميتلكهــا األفــراد يتغــري 

بتغــري أعــامر هــؤالء األفــراد. وكلــام تقــدم عمــر الفــرد يقــل عــدد 

أقاربــه مــن األجيــال األكــرب كاألب واألم والجــد والجــدة، ويف مقابل 

ذلــك يــزداد عــدد أوالده10. والبالغــون املتزوجــون الذيــن تتجــاوز 

ــة -25 ــة العمري ــن، وخاصــة يف الفئ أعامرهــم الخامســة والعرشي

44، يعتــربون الفئــة املحظوظــة يف امتــالك األرس واألقــارب. 

ولوجــود األقــارب مــن شــتى األنــواع مزايــا وعيــوب. وبســبب اتجاه 

ــإن  ــاص، ف ــكل خ ــباب بش ــاه الش ــن األرسي باتج ــى التضام منح

ــال الشــابة تعتــرب محظوظــة يف هــذا املوضــوع، وبإمكانهــم  األجي

الحصــول عــى الدعــم املــادي واملعنــوي الــالزم يف مرحلــة البلــوغ. 

فمناســبات األعــراس والــوالدات بالنســبة إليهــم مبعــث ”للــرزق”!. 

األرسة  مــن  املســاعدات  عــى  يحصلــون  والفتيــات  والفتيــة 

واألقــارب. وبالطبــع فــإن الدعــم املــادي الــذي تقدمهــا النســاء مــن 

ــة كبــرية.  األقــارب يحظــى بأهمي

والفئــة التــي يغلــب عليهــا الكــم األكــرب مــن املشــاكل، هــم الذيــن 

يحاولــون تقديــم العــون واملســاعدة للشــباب واملســنني عــى 

ــن  ــاب ولك ــا اإلنج ــم فيه ــنا ميكنه ــوا س ــن بلغ ــواء، والذي ــد س ح

آباؤهــم وأمهاتهــم مــا زالــوا عــى قيــد الحيــاة. وهــذه الفئــة التــي 

ســنتناولها هــي الفئــة العمريــة 64-45. فاألفــراد الذيــن هــم 

ضمــن هــذه الفئــة العمريــة مل يعــد باســتطاعتهم الحصــول عــى 

عــون ومســاعدات مــن املســنني، وهــم يف نفــس الوقــت

 
لت  ال تلجد أسئلت ااصت أانحفاد ر وا ووبلثني ومصعلقني أبلحت ونب  ر 

تروحا، مر أنه تم ووهؤوا عن ونجدود لووادوت. 

مضطــرون إىل مــد يــد العــون لألجيــال الشــابة. فقرابــة ربــع 

ــم يف  ــم رصده ــن ت ــة والذي ــذه الفئ ــن ه ــن ضم ــراد املنضوي األف

عامــي 2006 و 2011 مــا زال آباؤهــم عــى قيــد الحيــاة، وقرابــة 

ــدول  19(.  ــاة )الج ــد الحي ــى قي ــم ع ــت أمهاته ــا زال ــم م نصفه

ــي 2006 و  ــني عام ــات ب ــود اختالف ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ وع

2011، فــإن نســبة اآلبــاء واألمهــات الذيــن هــم عــى قيــد الحيــاة 
ســتزداد يف املســتقبل بزيــادة متوســط عمــر األفــراد شــيئا فشــيئا. 

وســنتطرق الحقــا لتفاصيــل هــذا املوضــوع. فاملوضــوع الــذي 

أود التأكيــد عليــه هنــا بشــكل خــاص هــو أن عمــر الفــرد يتميــز 

بقــدرات مــن شــأنها أن تؤثــر عــى امتــالك األقــارب ســواء بشــكل 

ــه املشــاكل.  إيجــايب أو بشــكل تكتنف

وإذا مــا تناولنــا موضــوع امتــالك األقــارب أو امتــالك صــالت 

ــة يف املــدن أو  ــن اإلقام ــا ألماك ــال وفق ــر تفصي ــة بشــكل أك القراب

يف القــرى، ووفقــا ملســتوى التحصيــل الــدرايس، ســنجد اختالفــات 

هامــة يف هــذا الخصــوص. فمثــال، كلــام ازداد مســتوى التحصيــل 

التمســك باآلبــاء واألمهــات، وكلــام انخفــض  الــدرايس يــزداد 

مســتوى التحصيــل الــدرايس يــزداد اإلنجــاب، وبالتــايل عــدد األوالد. 

ــة  ــى املكان ــؤرشا ع ــم م ــون التعلي ــق بك ــزات تتعل ــذه التامي وه

التــي يتبوأهــا الفــرد. فأفــراد األرس التــي تتبــوأ مكانــة أعــى 

ــة  ــالت القراب ــم ص ــزداد لديه ــبيا، وت ــول نس ــامر أط ــزون بأع يتمي

التــي يتمســكون بهــا بشــكل إيجــايب. وكذلــك نجــد عنــد املقارنــة 

ــى  ــدن أع ــارب يف امل ــالك األق ــبة امت ــاف أن نس ــدن واألي ــني امل ب

)الجــدول  20-21(. 

الجدول 20. امتالك األرسة واألقارب حسب املنطقة السكنية ومستوى التعليم، تايا 2006 )%(
املدينةالريفتركيـــا

غري متعلم 
املرحلة 

االبتدائية 
والتكميلية

الثانوية وما 
غري متعلمفوق

املرحلة 
االبتدائية 
والتكميلية 

الثانوية وما 
فوق

71,239,270,986,943,273,986,7األم موجودة

57,528,956,376,230,858,474,1األب موجود

73,386,879,547,386,280,952,1األطفال موجودون

96,692,297,298,294,697,896,1اإلخوة موجودون

99,197,399,199,698,499,499,4األقارب اآلخرون موجودون 

51,830,356,846,234,161,948,4الحامة موجودة

40,719,645,737,623,848,539,7الحمى موجود

77,382,583,755,884,485,559,3أخ الزوج أو الزوجة موجود

79,889,885,557,990,787,260,7األقارب اآلخرون للزوج أو الزوجة موجودون
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الجدول 21. امتالك األرس واألقارب وفقا ملستوى التعليم واملنطقة السكنية، تايا 2011 )%(
املدينةالريفتركيـــا

املرحلة االبتدائية غري متعلم
والتكميلية

الثانوية وما 
املرحلة االبتدائية غري املتعلمفوق

والتكميلية
الثانوية وما 

فوق

69,030,560,886,141,069,385,8األم موجودة

55,320,347,370,329,653,973,1األب موجود

57,183,567,837,879,962,735,7االبنة موجودة

60,485,971,639,882,966,738,2االبن موجود

80,277,384,476,379,883,774,7األخت موجودة

81,576,584,177,780,085,876,6األخ موجود

63,232,556,674,442,564,475,6العم موجود

68,836,563,881,847,269,780,5الخال موجود

69,434,564,081,246,371,281,3العمة موجودة

64,030,257,778,440,065,576,7الخالة موجودة

47,520,650,050,130,754,246,9الحامة موجودة

36,814,836,243,122,841,837,9الحمى موجود

22,45,114,732,98,819,735,7الجدة لجهة الوالدة موجودة

17,13,111,224,16,014,229,1الجدة لجهة الوالد موجودة

14,32,67,924,54,611,924,2الجد موجود

تــم احتســاب متوســط امتــالك الفــرد مــن أعضــاء يف أرستــه وأنــواع 

مــن صــالت القرابــة لتكويــن فكــرة عامــة يف هــذا الصــدد. ويتغــري 

متوســط النســب مــن 0-9 يف عــام 2006 إىل 0-15 يف عــام 2011. 

ويف عــام 2006 كان املتوســط العــام المتــالك الفــرد مــن أفــراد يف 

ــل  ــام 2011 وص ــة 6-7، ويف ع ــالت القراب ــن ص ــواع م ــه وأن أرست

هــذا املتوســط العــام إىل مــا يقــارب 8. 

وبسبب اختالف األسئلة يف املرحلتني ال يعرف ما إذا كان هناك 

ــوون  ــن ينض ــراد الذي ــك كان األف ــع ذل ــام أم ال. وم ــالف بينه اخت

ــن  ــر م ــم أك ــني، ه ــة 25-44 يف كال البحث ــة العمري ــن الفئ ضم

ميتلكــون األقــارب، واملســنون هــم أقــل مــن ميتلكــون األقــارب كــام 

هو متوقع11. )الجدول  22( 

مالحظــة: مل تكــن األســئلة قابلــة للمقارنــة يف عامــي 2006 و 

2011. ويجــب األخــذ بعــني االعتبــار التغيــريات املوجــودة يف كل 
ــواردة يف الجــدول.   ــة ال ــة العمري ــا للفئ ــام وفق ع

تت  مــن ومثــع أا يلــك ووشــباب )حت-4ا( ر عــام تتلا، نهــبت تفــلق 

ــت. لياــب ووبلــث عــن أســباب  ــلوع صــات ووقروأ ومعــدا وولســطي مــن أن

ذوــك أشــكل مهــصقل. لال يكــن وهــذه ووقروئــن أا تلــدد أشــكل دقحــق ما رذو 

واا وــدى ســؤال  ووشــباب – مقاإنــت مــر أقرونهــم قبــل امــس ســللوت – محل 

ولــزلوج ومبكــر، لوإلناــاب ومبكــر، لومصــاك عــدد أوــر مــن ونقــاإب ومهــلني. 

وــام ال يكــن تريــر لجــلد فــرلق وبــع  جــدو أاولهــبت المصــاك أنــلوع صــات 

ووقروأــت أــني ومهــلني لووشــباب ر عــام تتلا مــا مل يصــم رجــرو  ألــث مهــصقل 

ر ســذو ووشــأا. نا طبحعــت ونســئلت أيضــا مــن وولــلع ووــذي يظهــر حــدلث 

ــذو  ــدلث سك ــبب ح ــلا س ــن أا يك ــن وممك ــاه. لم ــس والتا ــع ر نف تغح

ــدم  ــط ع ــني مصلس ــلد لمعدو ــط وولج ــني مصلس ــلد معدو ــل لج ــاف س واص

ــام تللا  ــا، واا ر ع ــت مع ــلد ونخ لونا ــدم لج ــت ع ــي حاو ــلد. فف وولج

معــدا لســطي لوحــد، أمــا ر عــام تتلا فــكاا سلــاك معدوــني لســطحني. 

الجدول 22. متوسط عدد أنواع األقارب وأفراد األرسة حسب العمر، تايا 2011-2006
65 - +45-2564-1844-24تركيا

20066,55,17,46,34,6
20118,19,19,76,73,4
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وصلــة القرابــة املوجــودة بــني الزوجــني ال تــؤدي إىل حــدوث 

هــذه  مثــل  اعتبــار  وميكــن  األقــارب.  امتــالك  يف  اختالفــات 

العالقــات الزوجيــة هامــة لجهــة تكثيــف عالقــات القرابــة. ومــن 

جهــة أخــرى، يــؤدي مســتوى التحصيــل الــدرايس أو العلمــي للفــرد 

ــن  ــطي م ــدل الوس ــالك املع ــواع امت ــات يف أن ــدوث اختالف إىل ح

األقــارب كــام ذكرنــا ســابقا. كــام أن نســبة هــذا املعــدل الوســطي 

ــدول  23(.  ــل. )الج ــني أق ــد األمي عن

الجدول 23. متوسط عدد أنواع األقارب حسب مستوى التعليم، تايا 2006 – 2011 )%(
ثانوية وما فوقابتدائية-إعداديةغري متعلمتركيا

20066,55,86,96,1

20118,16,08,28,7
ماحظتل مل تكن ونسئلت قاألت ولمقاإنت ر عامي 2006 ل 2011. لياب وناذ أعني والعصباإ ووصغحعوت وملجلد  ر ول عام لفقا ولفئت ووعمريت وولوإد  ر ووادلا.  

إن هــذه القرينــة مفتوحــة أمــام املناقشــة. وميكــن لقلــة صــالت 

ــه.  ــدم تعلم ــب يف ع ــا أن تتس ــرد أيض ــا الف ــي ميللكه ــة الت القراب

ومــن جهــة أخــرى، ميكــن أن تتاميــز نســب زواج األميــني وتزويــج 

أوالدهــم ووفاتهــم عــن اآلخريــن. ومهــام كان الســبب فإنــه مــن 

ــه  ــى أن ــة ع ــواع صــالت القراب ــى يف أن ــن أن ننظــر إىل الغن املمك

ــاض  ــار انخف ــع األخــذ بعــني االعتب ــة، م ــؤرش عــى ســمو املكان م

ــني.  ــة أيضــا لألمي ــة االجتامعي املكان

2.4.2. التغريات يف هيكلية املسكن

تحــول العيــش حاليــا عــى شــكل أرسة نــواة ســواءا يف تركيــا أو يف 

الكثــري مــن الــدول، إىل ضابــط أو معيــار، ويعتــرب األعضــاء الذيــن 

ــم يف  ــه وكأنه ــون في ــم ال يقطن ــكن ولكنه ــذا املس ــون إىل ه ينتم

ــوا  ــن بق ــو أن الذي ــامل ه ــائد يف الع ــيء الس ــن ال ــكلة. ولك مش

ــرية. ويشــكل  ــة كب ــط ازدادت أعدادهــم برع خــارج هــذا الضاب

األفــراد الذيــن يعيشــون مبفردهــم والذيــن يعيشــون مــع بعضهــم 

ــى يف  ــبة العظم ــم، النس ــة زواج بينه ــود رابط ــا وج ــض دومن البع

ــة املتقدمــة كالواليــات  هــذا الخصــوص وخاصــة يف الــدول الغربي

املتحــدة األمريكيــة والــدول األوربيــة. ويشــري غريســتل إىل أن 

ــراء واألرس  ــدة كالفق ــري جي ــة غ ــون يف وضعي ــن يكون ــراد الذي األف

التــي يوجــد فيهــا أحــد األبويــن فقــط واألفــراد الذيــن يعيشــون 

مبفردهــم وبشــكل خــاص يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يولــون 

ــرب  ــة أك ــا بإيجابي ــرون إليه ــة وينظ ــات القراب ــرب لعالق ــة أك أهمي

 .)2011(

ــى رضورة أن ال  ــتل ع ــد غريس ــن يؤك ــذه القرائ ــن ه ــا م وانطالق

ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات االجتامعي ــج الخدم ــة يف برام ــوم الحكوم تق

بتبنــي فرضيــة أن األفــراد يعيشــون ضمــن أرسة نــواة تتكــون 

مــن األب واألم واألوالد. أمــا يف الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة، 

ميكننــا أن نقيــم رابطــا بــني أشــكال الحيــاة الســائدة خــارج إطــار 

الضابــط املذكــور مــن جهــة والفقــر والهجــرة بشــكل خــاص مــن 

جهــة ثانيــة. وتــزداد مــع مــرور الزمــن الحــاالت التــي يعيــش فيهــا 

األحفــاد مــع جداتهــم نتيجــة ذهــاب األب أو األم إىل مــكان أو بلــد 

ــراء  ــا املســنني الفق ــش فيه ــي يعي ــة، أو الت آخــر ألســباب اقتصادي

مبفردهــم12. ويف الوقــت الــذي كان فيــه العيــش ضمــن أرسة 

ممتــدة أمــرا يفضلــه امليســورون يف املــايض، تحــول هــذا األمــر إىل 

اســرتاتيجية عيــش تتبعهــا الطبقتــان الوســطى والدنيــا يف املجتمــع 

ــاي 1998(.  )أوزب

ويف تركيــا يعيــش أغلبيــة األفــراد )%74( يف مســاكن يســكنها أرس 

ــم  ــى الرغ ــدة. وع ــك األرس املمت ــيل ذل ــدول  24(، وي ــواة )الج ن

مــن ازديــاد عــدد املنضويــن ضمــن املجموعــات الثالثــة األخــرى، 

إال أن نســبتهم مــا زال قليــال. والتغيــري األكــر وضوحــا الــذي تــم 

تحديــده يف عامــي 2006 و 2011 هــو تفــكك األرس املمتــدة 

وزيــادة أعــداد الذيــن يعيشــون مبفردهــم. وميكــن لهــذا امليــل أن 

يعطينــا فكــرة عــن التغيــري الــذي ســيطرأ مســتقبال عــى هيكليــات 

ــريا يف  ــه كث ــامم ب ــب االهت ــذي يج ــر ال ــرص اآلخ ــاكن. والعن املس

ــن  ــراد الذي ــدى األف ــات املســاكن هــو االســتقرار الســائد ل هيكلي

ــواة.  ــون يف األرس الن يعيش

ات – وــام قلــت ر قهــم وولســائل ووــذي أتحلــا رىل ذوــره قبــل قلحــل، فإنلــي 

ــلع مــن ومهــكن.  ــق تهــمحت »ونب  ومفككــت« عــى ســذو وول ال ألد أا أطل

نا زيــاد  عــدد ومهــاون ومكلنــت مــن وواــد  واهــت ونم لونحفــاد، أل ووعمــت 

لأألــا  ونخ لوناــت لووعــم لووعمــت لووخــاا لووخاوــت، مل تلــدث نصحاــت تفكك 

أب  مــا، أــل حدثــت نصحاــت رقامــت أوــر مــن أب  ر مهــكن لوحد. لســحكلا 

مــن وملاســب أوــر أا نطلــق عــى ســؤال  تهــمحت »مهــاون ونقــاإب«. لألد 

ووصذوــع سلــا أــأا ونب ووصــي يلجــد فحهــا أحــد ونأليــن فقــط تعصــر أبو نــلو  

لفقــا وصتلحفــي أنــا.    
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الجدول 24. أنواع العائالت يف تركيا حسب األفراد، تايا 2011-2006 )%(
املنفصلونعائالت غري األقاربسائر عائالت األقارباملمتدةالنواة

200674,320,72,00,32,7

201173,617,72,91,14,7

 

إن قيمــة األرسة كبــرية جــدا يف املجتمــع، لدرجــة أن مكانــة 

األفــراد الذيــن ال يعيشــون كفــرد مــن أفــراد األرسة، تصبــح مجــاال 

للنقــاش. حتــى أن األقــارب الذيــن يعيشــون ضمــن أرسة ممتــدة، 

يحتلــون أماكــن يف املراتــب الســفى مــن التسلســل الهرمــي لعــدم 

كونهــم أعضــاءا يف األرسة النــواة التــي ميلكهــا رب األرسة املمتــدة. 

ــي أو  ــل الهرم ــذا التسلس ــرى ه ــا أن ن ــال ال ميكنن ــة الح وبطبيع

ــا  ــر إدهاش ــن أك ــل إىل قرائ ــا أن نتوص ــام ميكنن ــه. ك ــدث عن نتح

عندمــا نقســم أفــراد األرسة املمتــدة إىل أعضــاء يف األرسة و أقــارب. 

ــة عــرشة  ــاوزون الثامن ــن يتج ــراد الذي ــن األف ــن %87 م ــر م فأك

مــن العمــر يف تركيــا يعيشــون كأحــد أعضــاء األرسة )الجــدول  

ــام بــني عامــي 2006 و  ــة في 25(. ومل تتغــري هــذه النســبة العالي
2011. فالجــدول  6 يظهــر كذلــك انخفــاض عــدد األقــارب الذيــن 
يعيشــون يف نفــس املســكن وازديــاد عــدد األفــراد الذيــن يعيشــون 

ــذه  ــر إىل ه ــي 2006 و 2011. وبالنظ ــني عام ــام ب ــم في مبفرده

القرائــن ميكننــا القــول بأنهــا تعطينــا انطباعــا بــأن بعــض األفــراد 

ــزل  ــادروا املن ــد غ ــدة، ق ــن أرس ممت ــون ضم ــوا يعيش ــن كان الذي

وأصبحــوا يعيشــون مبفردهــم.     

 

الجدول 25. أنواع العائالت التي يعيش فيها األفراد بالنسبة للعالقات األرسية وعالقات القرابة، تايا 2011-2006 )%(

يعيشون مع عائالت أقارب يف األرسةفرد من األرسة
األقارب اآلخرين 

يعيشون مع عائالت غري 
املنفصلوناألقارب

200687,48,70,90,22,7

201187,16,31,10,74,7

2.4.3. التغريات يف حياة األرسة املمتدة 

ميكــن ربــط انخفــاض نســبة األرس املمتــدة عــادة بالحداثــة 

والتحــول الحــري والتحــول الصناعــي. وهــذا الربــط قامــت 

ــم  ــا عل ــا أيض ــق عليه ــي يطل ــة الت ــة الوظيفي ــد الرتكيب ــه القواع ب

االجتــامع األمريــي )بارســونس 1962(. وقــد تعرضــت هــذه 

ــريات  ــا التغ ــديدة لتناوله ــادات ش ــذه النتق ــا ه ــد يف أيامن القواع

التــي تطــرأ عــى املجتمــع ضمــن خــط حــريك مســتقيم.لقد رفــض 

علــامء الدميغرافيــا الرابــط الــذي تــم إنشــاؤه بــني معيشــة األرسة 

النــواة مــن جهــة والحداثــة مــن جهــة أخــرى، مّدعــني أن أشــكال 

األرسة املمتــدة التــي يعيــش فيهــا ثــالث أجيــال معــا ليســت شــكال 

ــدة  ــط األرسة املمت معيشــيا ســائدا، عــى الرغــم مــن وجــود ضاب

ــال، أوضــح  يف العهــود التــي ســبقت الرأســاملية. عــى ســبيل املث

ــذي كان  ــواة وال ــش عــى شــكل أرسة ن ــه أن العي الســليت وفريق

ســائدا يف أوربــا يعــود إىل أزمــان بعيــدة جــدا، مســتندين يف ذلــك 

إىل األبحــاث التــي أجريــت يف املــايض )1972(. كذلــك دوبــن، فهــو 

يتحــدث عــن هيمنــة املســاكن التــي تعيــش فيهــا األرس النــواة يف 

ــامين )1985(.  ــد العث ــول يف العه األناض

ــرَص  ــود إىل الِق ــر تع ــة األم ــط يف حقيق ــذا الضاب ــوة ه ــام أن ق ك

الشــديد ملــدة معيشــة األرسة املمتــدة البطريركيــة التــي تتواجــد 

ضمنهــا األجيــال الثالثــة معــا، وذلــك بســبب قــرص عمــر اإلنســان. 

ــرى  ــراه يف ق ــذي أج ــث ال ــدث يف البح ــو يتح ــتريلينغ، فه ــا س أم

األناضــول األوســط يف خمســينيات القــرن املــايض، عــن بدايــة 

وقــوع خالفــات بــني األبنــاء املتزوجــني بســبب طــول أعــامر اآلبــاء، 

ــد هاجــروا إىل املــدن وانقطــع  ــاء ق ــى أن بعــض هــؤالء األبن وحت

ــري آخــر، تســبب طــول  عــن األرسة لهــذا الســبب )1965(. وبتعب

ــن  ــش ضم ــة بالعي ــط املعني ــف يف الضواب ــدوث ضع ــامر بح األع

ــدة.  أرسة ممت

ــام  ــا ع ــوم تركي ــور يف عم ــا تيم ــي أجراه ــالت الت ــر التحلي وتظه

ــر  ــة البح ــة يف منطق ــيل الواقع ــة أراغ ــاي يف منطق 1968، وأوزب
ــش  ــكال العي ــن أش ــا م ــكال معين ــون ش ــود، أن األرس ال يتبن األس

ــش  ــوا العي ــم جرب ــن دورات حياته ــم ضم ــى أنه يف املســامن، حت

ــا مــن  ــدة. وانطالق ــواة – املمت ــدة – الن ضمــن أشــكال األرس املمت

هــذه الدراســات ميكــن أن يقــال أن ضابــط األرسة املمتــدة يســتمر 

بالوجــود يف أشــكال مختلفــة يف الطبقتــني الدنيــا والوســطى. 

الحديــث عــن ضابــط أو معيــار واســع االنتشــار يف  وميكــن 

الطبقــات الدنيــا والوســطى الدنيــا، وهــو أن يعيــش األبنــاء 

املتزوجــون حديثــا يف مســاكن اآلبــاء لغايــة إنجــاب الطفــل األول 

وانتظــار منــوه، وكذلــك لغايــة إنشــاء هيكليــة أو منظومــة مســتقلة 

ــدورة املعيشــة هــذه يف املســكن عــى  ألرسهــم. وميكــن النظــر ل
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ــال  ــق وانتق ــارب، أو لتدف ــني األق ــن ب ــايل للتضام ــوذج مث ــا أمن أنه

ــات  ــا يف الطبق ــابة. أم ــال الش ــوي إىل األجي ــادي واملعن ــى امل الغن

ــم األزواج مســاكنهم الخاصــة بهــم.  ــب هــو أن يقي األعــى فالغال

ــة  ــن زاوي ــكيل م ــن عــى املســتوى ال ــا هــذه القرائ ــا حللن وإذا م

األفــراد ســنالحظ عــدة أمــور هامــة. فــاألم الشــابة مــن الصعــب 

أن ترعــى طفلهــا األول ليصــل إىل عمــر معــني دون أن تحصــل عــى 

أيــة مســاعدة. وكانــت هــذه الصعوبــة معقــدة أكــر يف الفــرتات 

التــي ســادت فيهــا التكنولوجيــا البدائيــة. وإضافــة إىل مســؤوليات 

الرعايــة امللقــاة عــى عاتــق األم يف املجتمعــات الزراعيــة، كان 

عليهــا أن تســاهم يف عمليــة اإلنتــاج أيضــا. ولذلــك كان ال بــد لهذه 

األم أن تحصــل عــى مســاعدة املســنات يف األرسة لرعايــة األطفــال. 

ومــن ناحيــة أخــرى، كان افتتــاح االبــن / األبنــاء الذيــن يعملــون يف 

األرايض التــي ميلكهــا األب ملســكن مســتقل، مرتبطا بشــكل أســايس 

بــإرادة األب نفســه. وباختصــار، مــن األهميــة مبــكان تدفــق 

ــن  ــادي( م ــوم االقتص ــة وباملفه ــوم الرعاي ــى )مبفه ــال الغن وانتق

املســنني إىل الشــباب عــى املســتوى التكنولوجــي البــدايئ. وهــذه 

الظــروف تجعلنــا نفهــم الضوابــط التــي تتميــز بهــا األرس املمتــدة. 

وعندمــا أجــرى أوزبــاي مقارنــة بــني البحث الــذي أجــراه يف أراغيل 

ــذي أجــراه يف عــام 1968 الحــظ مــن  يف عــام 1982 والبحــث ال

جهــة انخفاضــا يف عــدد املتزوجــني الجــدد ممنيقيمــون يف مســاكن 

آبائهــم يف الســنوات األوىل مــن الــزواج، ومــن جهــة أخــرى قــرص 

املــدة التــي يفتتــح فيهــا هــؤالء املتزوجــون املقيمــون يف مســاكن 

آبائهــم، مســاكن مســتقلة لهــم. لقــد أصبــح األفــراد يف دورة الحياة 

يعيشــون مــدة أقــرص ضمــن األرس املمتــدة. وينطبــق هــذا الوضــع 

ــني  ــدد املتزوج ــإن ع ــك ف ــع ذل ــع ككل )1998(. وم ــى املجتم ع

الذيــن مــا زالــوا يعيشــون ضمــن األرس املمتــدة يف مســاكن آبائهــم، 

كبــري إىل درجــة ال يســتهان بــه. ويقــول عصمــت كوتــش – اســتنادا 

ــه جامعــة هاجــت  ــذي أجرت ــواردة يف البحــث ال ــات ال إىل املعطي

ــا يســتقلون عــن  تابــه يف عــام 2003 – أن نصــف الشــباب تقريب

مســاكن آبائهــم بعــد بلوغهــم الخامســة والعرشيــن مــن العمــر، 

وأن أغلــب هــؤالء يفعلــون ذلــك بعــد أن يتزوجــوا وينجبــوا 

أطفــاال )2007(. ومــن ناحيــة ثانيــة، يواصــل الشــباب العيــش يف 

ــا التــي يعتــرب فيهــا ســن االســتقالل عــن  منــازل آبائهــم يف إيطالي

منــزل األب مرتفعــا )ليفي-باتــي 2001(. 

وميكــن القــول أن رغبــة الشــباب املتزوجــني باالســتقالل عــن 

مســاكن اآلبــاء وافتتــاح مســاكن خاصــة بهــم مرتبطــة أيضــا 

ــال  ــة االنتق ــكن. ويف مرحل ــم يف املس ــبي ملكانته ــاض النس باالنخف

ــبة  ــت نس ــي انخفض ــع الصناع ــي إىل املجتم ــع الزراع ــن املجتم م

ــباب  ــال الش ــبب انتق ــباب بس ــنني إىل الش ــن املس ــالت م التحوي

ــم  ــدد منه ــون الج ــح املتزوج ــث أصب ــورة، حي ــة املأج إىل العامل

يف وضــع يســمح لهــم بافتتــاح بيــوت مســتقلة. هــذا مــن جهــة، 

أمــا مــن جهــة أخــرى، ازدادت املــدة الفاصلــة بــني واقعــة الــزواج 

ــدأت النســاء  ــة ب وواقعــة إنجــاب الطفــل األول. ويف هــذه املرحل

املتزوجــات اللــوايت تنتظــرن املولــود األول بالبحــث عــن الخيــارات 

ــاد  ــن إيج ــات م ــت هــذه األمه ــن. ومتكن ــة أطفاله ــة لرعاي املتاح

ــة أطفالهــن ضمــن مــدة قصــرية مبســاعدة التطــورات  حــل لرعاي

ــري  ــة. وتش ــاعدات مختلف ــى مس ــول ع ــرب الحص ــة وع التكنولوجي

األبحــاث املحليــة إىل أهميــة املســاعدات التــي تقدمهــا األمهــات 

ــدال مــن إقامتهــن مــع حمواتهــن. كــام أن  لبناتهــن املتزوجــات ب

ــا  ــد والدته ــهر بع ــدة أش ــا لع ــزل ابنته ــش يف من ــال األم للعي انتق

مبثابــة حــل نــراه بكثافــة. أي أن تدفــق الغنــى وانتقالــه مــن 

ــري شــكله  ــة وتغ ــن جه ــد انخفــض م املســنني باتجــاه الشــباب ق

مــن جهــة أخــرى. كــام بــدأت نســبة مســاهمة الســوق والدولــة 

ــزداد أكــر فأكــر.  ت

خالصــة القــول، إن العامــل الرئيــيس الــذي يحــدد شــكل املســاكن 

يرتبــط بطبيعــة وأهميــة تدفــق الغنــى مــن املســنني باتجــاه 

الشــباب. والعيــش ضمــن أرسة ممتــدة لتلبيــة احتياجــات املســنني 

ــار.  ــط أو معي ــد نســبيا ومل يتحــول بعــد إىل ضاب هــو شــكل جدي

وأن ازديــاد نســبة املســنني يف الفــرتة مــا بــني 2006 – 2011، 

وانخفــاض نســبة مــن يعيشــون ضمــن األرس املمتــدة يــدالن عــى 

ذلــك. 

ــا هــي  ــؤالء؟ م ــدة؟ ومنه ــارب يعيشــون كأرسة ممت ــن األق ــم م ك

ــارن  ــكل مق ــئلة بش ــذه األس ــنناقش ه ــم؟ س ــيتهم وأعامره جنس

فيــام يــيل. 

2.4.4. األقارب املقيمون يف املنزل 

ــاكن  ــني يف املس ــارب املقيم ــول األق ــث ح ــاك أي بح ــد هن ال يوج

إضافــة إىل أفــراد األرسة النــواة. مــع أن التعــرف عــى هــذه 

املجموعــة سيســاهم يف إجرائنــا لتحليــالت تتعلــق مبســتقبل 

عالقــات القرابــة. وال شــك بأنــه ســيكون أيضــا مصــدرا هامــا 

ــن املتعلقــة باألقــارب عــى مســتوى  للمعلومــات الخاصــة بالقرائ

البــالد، وبعمليــة تكويــن السياســات االجتامعيــة. 

ــة  ــاوزون الثامن ــذي يتج ــراد ال ــن األف ــام 2006 كان %9 م ويف ع

عــرش مــن العمــر يف تركيــا، أقــارب يعيشــون ضمــن األرس املمتــدة. 

وكــام هــو متوقــع شــكلت النســاء أغلبيــة هــؤالء األفــراد )61%(. 

أمــا يف عــام 2011 وعــى الرغــم مــن كــون النســاء يشــكلن أغلبيــة 

ــرأ  ــد ط ــيطا ق ــا بس ــكن، إال أن انخفاض ــني يف املس ــارب املقيم األق
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عــى النســب الجنســية )%59(، وتراجــع نســبة األقــارب املقيمــني 

يف املســكن إىل 6%. 

عــى  هامــة  تغيــريات  طــرأت   2006-2011 مــن  الفــرتة  ويف 

ــارب يف املســاكن، ســواء يف  ــات املوجــودة يف معيشــة األق االختالف

املــدن أو يف األريــاف. ففــي عــام 2006 كان الكثــريون مــن األفــراد 

يحملــون صفــة أقــارب ويعيشــون يف املســكن، ومــع حلــول عــام 

2011 كان الكثــري ون مــن هــؤالء قــد انتقلــوا إىل العيــش يف املــدن 
)الجــدول  26(. وميكــن للتغيــريات التــي حدثــت يف اســرتاتيجيات 

الهجــرة أن تكــون أحــد أســباب انتقــال األغلبيــة مــن األريــاف إىل 

املــدن. ويالحــظ يف هــذه الفــرتة رسعــة تفــكك األرسة املمتــدة يف 

األريــاف. وتظهــر لنــا هــذه القرائــن أن األقــارب الذيــن يعيشــون 

يف املنــزل واملشــاكل املحتملــة املتعلقــة بهم، ســتنتقل يف املســتقبل 

وبرعــة إىل العيــش يف املــدن، مهــام كانــت األســباب. 

الجدول 26. توزع األقارب املقيمني يف املنزل حسب املدن واألرياف، تايا 2011-2006 )%(
املدينةالريف

200652,547,5

201136,663,4

 

ــني يف  ــنني املقيم ــارب املس ــبة األق ــت نس ــني كان ــا املرحلت ويف كلت

املنــزل أعــى مــن نســبة املســنني يف عــدد الســكان اإلجــاميل 

)الجــدول  27(. وهنــاك أمــر هــام آخــر متــت مالحظتــه يف التــوزع 

ــباب.  ــق بالش ــو يتعل ــزل، وه ــني يف املن ــارب املقيم ــري لألق العم

وتعتــرب نســبة األقــارب الشــباب املقيمــني يف املنــزل أيضــا – كــام 

املســنني – كبــريا مقارنــة مــع املجمــوع . ومــن الطبيعــي أن يكــون 

ــا  ــك وفق ــني، وذل ــري منتج ــزل غ ــني يف املن ــارب املقيم ــب األق أغل

ــم.  ألعامره

 

الجدول 27. توّزع األقرباء املقيمني يف املنزل وفقاً للفئات العمرية، تايا 2011-2006 )%(
18-2425-4445-64+ 65

2006

27,849,49,513,3األقارب

17,148,625,39,0المجموع

2011

27,146,011,115,8األقارب

16,944,727,910,5المجموع 

إن امليــزة الهامــة األخــرى التــي متتــاز بهــا هــذه املجموعــة عنــد 

ــم وأن  ــبق له ــم س ــي أنه ــاميل، ه ــكان اإلج ــدد الس ــا بع مقارنته

ــدول  28(. ــوا )الج تزوج

الجدول 28. توزع األقارب املقيمني يف املنزل وفقا لوضعهم العائيل، تايا 2011-2006 )%( 
سبق أن تزوجمتزوجأعزب

2006

10,468,121,5األقارب

19,574,06,6المجموع

2011

9,063,028,0األقارب

19,571,78,8المجموع

ــم  ــالق بينه ــم الط ــم أو ت ــويف أزواجه ــن ت ــراد الذي ــرى أن األف ون

أو انفصلــوا عــن بعضهــم البعــض، قــد لجــؤوا للعيــش مــع 

ــؤالء 10%  ــبة ه ــه نس ــاوز في ــذي ال يتج ــت ال ــم. ويف الوق أقاربه

ــارب  ــن األق ــبة 1/5 م ــرى أن نس ــكان، ن ــدد الس ــاميل ع ــن إج م

املقيمــني يف املنــزل عــى األقــل يف كلتــا املرحلتــني، قــد ســبق لهــم 

وأن تزوجــوا. وقســم مــن هــؤالء بطبيعــة الحــال هــم مــن املســنني 

ــراد  ــن تلمــح أيضــا إىل أن األف ــوا. ولكــن هــذه القرائ ــن ترمل الذي

ــرب  ــز أك ــة وعج ــزون بهشاش ــني يتمي ــني واملنفصل ــل واملطلق األرام

ــري املتزوجــني عــى اإلطــالق.  ــن غ ــى م ــن املتزوجــني أو حت م
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وهنــاك متايــزات مناطقيــة. ففــي عــام 2006 كانــت نســبة األقارب 

املقيمــني يف املنــزل يف منطقــة البحــر األســود تتجــاوز %10، ولكــن 

ــري يف نفــس املنطقــة يف عــام  هــذه النســبة انخفضــت بشــكل كب

2011. ويف مقابــل ذلــك، بقيــت نســب األقــارب املقيمــني يف 
ــط  ــول األوس ــول واألناض ــوب رشق األناض ــي جن ــزل يف منطقت املن

اللتــني تكــون فيهــا هــذه النســب عاليــة، متقاربــة عنــد مقارنتهــا 

بــني عامــي 2006 و 2011 مــع انخفاضهــا البســيط يف عــام 2011 

)الجــدول  29(. 

واملنطقــة الوحيــدة التــي ازدادت فيهــا نســبة األقــارب املقيمــني يف 

املنــزل خــالل الفــرتة 2011-2006 هــي منطقــة البحــر املتوســط. 

وميكــن أن تتعلــق هــذه االختالفــات مبغامــرات الهجــرة، إضافــة إىل 

التاميــزات املوجــودة يف أشــكال الحيــاة. 

ويف مقابــل انخفــاض نســبة األقــارب املقيمــني يف املنــزل مــع مــرور 

الزمــن، زاد أعــداد مــن يســكنون مبفردهــم. فمثــال مــن األهميــة 

مبــكان االزديــاد الــذي طــرأ عــى نســبة مــن يســكنون مبفردهــم يف 

منطقــة البحــر األســود. ويف الوقــت الــذي انخفضــت فيــه نســبة 

ــة، ازدادت  ــرة الغربي ــة مرم ــزل يف منطق ــني يف املن ــارب املقيم األق

نســبة مــن يقيمــون مبفردهــم يف هــذه املنطقــة حتــى وصلــت إىل 

حــدود %10، أي ضعــف املتوســط العــام يف تركيــا ككل )الجــدول  

ــا  ــع به ــي يتمت ــا الت ــأن املزاي ــرى ب ــدم ن ــا تق ــة إىل م 29(. وإضاف
ــزل  ــارب املقيمــون يف املن ــن يقيمــون مبفردهــم واألق ــراد الذي األف

متقاربــة مــن بعضهــا البعــض.

الجدول 29. الوضع يف املنزل حسب املناطق، تايا 2011-2006 )%( 

األقارب املقيمون مع أفراد األرسة النواة
األرسة

املقيمون مع سائر 
املقيمون مع غري األقارباملنفصلوناألقارب 

2006

87,48,70,92,70,2المجموع

88,66,21,43,50,2إسطنبول

87,67,51,03,70,3غرب مرمرة 

87,78,60,63,00,2إيجة

89,07,80,62,20,4شرق مرمرة

86,28,91,03,50,4غرب األناضول

91,05,40,72,50,3البحر األبيض المتوسط

86,810,50,52,20,0وسط األناضول

80,715,20,92,70,5غرب البحر األسود

83,912,11,32,60,1شرق البحر األسود

84,213,30,91,60,0شمال شرق األناضول

87,110,00,72,20,0وسط شرق األناضول

87,010,41,41,20,0جنوب شرق األناضول

2011

87,16,31,14,70,7المجموع

87,85,41,45,20,3إسطنبول

85,82,91,19,50,7غرب مرمرة 

86,95,20,96,20,8إيجة

88,15,80,93,71,4شرق مرمرة

88,34,51,44,51,2غرب األناضول

83,413,60,82,20,0البحر األبيض المتوسط

84,710,50,82,91,1وسط األناضول

85,37,61,25,90,0غرب البحر األسود

86,55,50,66,70,7شرق البحر األسود

84,49,71,13,31,6شمال شرق األناضول

88,08,81,01,80,4وسط شرق األناضول

87,49,80,91,30,7جنوب شرق األناضول
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2.4.5.املنفصلون 

ــرى،  ــرتة وأخ ــني ف ــا ب ــم يف تركي ــني مبفرده ــداد املقيم ازدادت أع

ومــن ثــم عــادت وانخفضــت. أمــا يف أيامنــا هــذه عــادت إىل 

ــا يف الســنوات  ــد حتــى بلغــت الضعــف تقريب االرتفــاع مــن جدي

ــرية.  ــة األخ الخمس

وحاليــا فــإن أكــر مــا يلفــت األنظارهــو أن أعــداد الذكــور الذيــن 

ــذا  ــرب ه ــا. ويعت ــتهان به ــبة ال يس ــت نس ــم بلغ ــون مبفرده يقيم

ــزداد أعــداد الذكــور  ــدا. ومــن املتوقــع أن ي ــال جدي اتجاهــا أو مي

املقيمــني مبفردهــم يف املــدن إذا مــا واصــل التحســن االقتصــادي 

ــف )55%(  ــن نص ــر م ــتقر. وكان أك ــكل املس ــذا الش ــريته به مس

الذكــور املقيمــني مبفردهــم يف املــدن يف عــام 2006،ممــن حصلــوا 

عــى شــهادات ثانويــة أو أعــى. وارتفعــت هــذه النســبة يف عــام 

2011 وبلغــت %68. وبتعبــري آخــر، إن إقامــة الذكــور مبفردهــم 
أصبــح شــكال مــن أشــكال الحيــاة، أكــر مــن كونهاحاجــة أو 

اضطــرارا. وأصــال فــإن أغلبيــة الذكــور املقيمــني مبفردهــم هــم مــن 

ــور  ــزواج )18-44(. فالذك ــم ال ــن مل يســبق له ــة الشــباب الذي فئ

ــبة  ــون نس ــوا ميثل ــة كان ــة العمري ــذه الفئ ــون إىل ه ــن ينتم الذي

%48 مــن الذكــور املقيمــني مبفردهــم يف عــام 2006، ونســبة 

ــام 2011.  ــم يف ع %60 منه

ــم يف  ــني مبفرده ــة املقيم ــار ألهمي ــن وبيه ــن دوب ــرق كل م وتط

إســطنبول يف نهايــات العهــد العثــامين وبدايــات العهدالجمهــوري، 

حيــث أشــارا إىل أن أغلبيــة هــؤالء يتكونــون مــن األرمــالت 

الفقــريات اللــوايت هــن يف ســن يســمح لهــن بالعمــل )1996(. وقد 

بــدأت أعــداد هــذه املســاكن التــي تتكــون مــن النســاء الفقــريات 

اللــوايت فقــدن أزواجهــن وأرسهــن بشــكل عــام، باالنخفــاض 

بعدمــا وضعــت الحــرب أوزارهــا. كــام يوجــد بــني الذيــن يقيمــون 

ــذه –  ــا ه ــزداد يف أيامن ــم ت ــدأت أعداده ــن ب ــم – والذي مبفرده

ــت  ــام 2006 كان ــي ع ــالت. فف ــاء واألرم ــن النس ــرية م ــداد كب أع

النســاء تشــكلن النســبة العظمــى مــن الذيــن يقيمــون مبفردهــم 

)%70(، وانخفضــت هــذه النســبة يف عــام 2011 )%57(. ويف 

عــام 2006 كانــت األغلبيــة مــن الجنســني تقيــم يف املــدن )66%(. 

ــور  ــبة الذك ــى نس ــة ع ــادة خفيف ــرأت زي ــام 2011 ط ــا يف ع أم

ــل انخفــاض  الذيــن يقيمــون مبفردهــم يف املــدن )%68(، وباملقاب

ــاث )63%(.  ــبة اإلن ــف يف نس خفي

ويف عــام 2006 كانــت النســبة العظمــى )%57( مــن النســاء 

اللــوايت تعشــن مبفردهــن مســنات )+65( وســبق لهــن أن تزوجــن 

ــني  ــنات ب ــبة املس ــت نس ــد ارتفع ــام 2011 فق ــا يف ع )%84(. أم

النســاء اللــوايت يقمــن مبفردهــن )%62(، وشــكلت النســاء اللــوايت 

حصلــن عــى شــهادات ثانويــة أو أعــى نســبة 5/1 منهــن يف 

ــد  ــا عن ــي منخفض ــل العلم ــتوى التحصي ــا. وكان مس ــني مع البحث

النســاء اللــوايت يقمــن مبفردهــن يف األريــاف بشــكل خــاص. حيــث 

ــني معــا شــكلن ¾ مــن نسبةالنســاء  ــات يف البحث أن النســاء األمي

اللــوايت يقمــن مبفردهــن يف األريــاف. والظاهــر أن إقامــة النســاء 

ــة.  ــة الحيل مبفردهــن مــا زالــت مرتبطــة بالفقــر وقل

ــباب،  ــدة أس ــم ع ــني مبفرده ــى املقيم ــث ع ــذا البح ــز ه ولرتكي

ــض  ــارب لبع ــام أق ــكل ع ــم بش ــني مبفرده ــو أن املقيم ــا: ه أوله

ــم  ــم ه ــارب معه ــن األق ــون إىل تضام ــن يحتاج ــر م ــراد. فأك األف

األفــراد املقيمــون مبفردهــم نتيجــة الفقــر والعجــز )قلــة الحيلــة(. 

ــادة عــدد أفرادهــا  ــل هــذه املجموعــة إىل زي وثانيهــا: هــو أن مي

يســري صعــودا وهبوطــا بالتــوازي مــع تفــكك األرس املمتــدة. 

وهنــاك مــؤرشات عــى تبنــي اإلقامــة بشــكل منفــرد كشــكل 

ــا: هــو أن اتجــاه الشــباب املتعلمــني  ــاة. وثالثه ــن أشــكال الحي م

وغــري املتزوجــني إىل اإلقامــة مبفردهــم يعتــرب عامــال يؤّمــن أمكانيــة 

تأقلمهــم مــع ظــروف الســوق، ويف نفــس الوقــت، قــد يظهــر ذلــك 

ــق بدورهــم يف املجتمــع.  ــات تتعل ــم مــن صعوب ــامل معاناته احت

كــام ميكــن تفســري اختيــار هــؤالء الذكــور العيــش مبفردهــم 

برغبتهــم مبقاومــة التحكــم االجتامعــي الــذي تفرضــه عليهــم أرس 

آبائهــم، ومقاومــة تــويل املســؤوليات التــي يلقيهــا عليهــم موقعهــم 

ــم.  ــال زواجه ــاء وأزواج يف ح كآب

2.4.6. املسافة الفاصلة بني األقارب

ــني  ــري مقيم ــم الغ ــراد وأقاربه ــني األف ــة ب ــافة الفاصل ــة املس ملعرف

ــة  ــئلة املتعلق ــن األس ــتفادة م ــزل، متــت االس ــس املن ــم يف نف معه

ــارات  ــمت خي ــث قس ــارب«. حي ــني األق ــة ب ــافة الفاصل بـــ »املس

اإلجابــة إىل أربعــة فئــات بســيطة عــى الشــكل التــايل: »يف نفــس 

ــكنية« و  ــة الس ــس املنطق ــي« و »يف نف ــس الح ــى« و »يف نف املبن

»يف منطقــة ســكنية أخــرى«. إن إقامــة األقــارب يف نفــس املبنــى، 

ــام  ــن في ــة للتضام ــة إيجابي ــرب حال ــى، تعت ــي حت ــس الح أو يف نف

بينهــم. كــام ميكــن النظــر إىل هــذه اإلحصائيــات عــى أنهــا مــؤرش 

ــام بــني األقــارب.  للتضامــن في

وقبــل االنتقــال إىل القرائــن يتوجــب علينــا الحديــث عــن طبيعــة 

األســئلة مجــددا. إن هــذه القرائــن ال تظهــر األعــداد بنفــس الدقــة 

التــي أظهــرت فيهــا عــدد األقــارب املقيمــني يف نفــس املنــزل. وتــم 

توجيــه األســئلة وفقــا لنــوع صلــة القرابــة واســتنادا إىل االختــالف 

الــذي طــرأ عــى األشــكال خــالل املرحلتــني. ولهــذا الســبب مل يتــم 

التمكــن مــن إجــراء مقارنــة تامــة بينهــام. 
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يف عــام 2006 كانــت نســبة األفــراد الذيــن قالــوا بــأن قريبــا واحــدا 

لهــم عــى األقــل يقيــم يف نفــس املبنــى هــي %13. وخــالل 

ــت إىل 17%  ــال ووصل ــبة قلي ــذه النس ــنوات ازدادت ه ــس س خم

)الجــدول  30(، وهــي نســبة عاليــة. ويف الوقــت الــذي يظهــر فيــه 

انخفــاض يف نســبة األقــارب املقيمــني يف نفــس املنــزل خــالل نفــس 

الفــرتة، نــرى وكأن بعــض األقــارب قــد انتقلــوا إىل العيــش يف منــزل 

آخــر يقــع يف نفــس املبنــى. 

كــام أن هنــاك نســبة هامــة ممــن أقــروا بأنهــم ال ميلكــون أقــارب 

يقيمــون يف نفــس املبنــى ولكنهــم ميلكــون أقــارب يقيمــون 

يف نفــس الحــي. فنســبة %27 مــن األفــراد يف املرحلتــني معــا 

ــالف  ــي. واالخت ــس الح ــون يف نف ــم يقيم ــارب له ــوا أن أق أوضح

ــي  ــن الت ــو القرائ ــي 2006 و 2011 ه ــني عام ــود ب ــم املوج األه

ميكــن تفســريها بــأن قســام مــن األقــارب الذيــن كانــوا يقيمــون يف 

نفــس الحــي قــد انتقلــوا للعيــش يف حــي آخــر. ففــي الفــرتة مــا 

ــس  ــني يف نف ــارب املقيم ــبة األق ــض نس ــني 2006 و 2011 انخف ب

الحــي وارتفعــت نســبة املقيمــني يف أحيــاء أخــرى )الجــدول  30(. 

ونالحــظ أن هــذا التغيــري قــد طــرأ يف املــدن واألريــاف عــى حــد 

ســواء. 

الجدول 30. املسافة التي تفصل األفراد عن مكان إقامة قريب واحد لهم عىل األقل، تايا 2011-2006 )%(
الربفاملدينةتركيا

2006

13,114,011,8في نفس المبنى 

26,718,938,3في نفس الحي

47,553,338,9في نفس المنطقة السكنية

12,713,811,0في منطقة سكنية أخرى

100100100المجموع

2011

16,518,313,4في نفس المبنى 

26,717,243,9في نفس الحي

29,133,221,7في نفس المنطقة السكنية

27,731,421,1في منطقة سكنية أخرى

100100100المجموع

ماحظــتل تــم وحصهــاب ووفئــات أشــكل تدإياــي. أي أا ونفــرود ووذيــن ال يلكــلا أي قريــب وهــم يقحــم ر نفــس ومبلــى لوكلهــم يلكــلا أقــاإب يقحمــلا ر نفــس وولــي، لونفــرود ووذيــن ال 

يلكــلا أي قريــب وهــم يقحــم ر نفــس ومبلــى لر نفــس وولــي لوكلهــم يلكــلا قريبــا لوحــدو عــى ونقــل يقحــم ر نفــس وملطقــت ووهــكلحت، لونفــرود ووذيــن ال يلكــلا أي قريــب وهــم يقحــم 

ر نفــس ومبلــى لر نفــس وولــي لر نفــس وملطقــت ووهــكلحت لوكلهــم يلكــلا قريبــا لوحــدو عــى ونقــل يقحــم ر ملطقــت ســكلحت أاــرى. لال يلجــد ر وا ووبلثــني أي فــرد ال يلــك أقاإأــا. 

وميكننــا أن نأخــذ فكــرة عــن مــدى قــرب أو بعــد املســافة الفاصلــة 

ــه  ــي تربط ــة الت ــالت القراب ــواع ص ــن أن ــوع م ــرد وكل ن ــني الف ب

ــني  ــة ب ــة باملســافة الفاصل ــئلة املتعلق ــون األس ــك لك ــه وذل بأقارب

ــن  ــتقلة ع ــة أو مس ــواع منفصل ــذه األن ــن ه ــوع م ــرد وكل ن الف

غريهــا مــن األســئلة. 

وال يوجــد تغيــري هــام وكبــري يف عــدد األقــارب املقيمــني يف نفــس 

املبنــى بــني عامــي 2006 و 2011 )الجــدول  31 أ و الجــدول  31 

ــم أو آباؤهــم  ــني أن أمهاته ــراد يف كال البحث ــد أوضــح األف ب(. وق

أو حموهــم أو حمواتهــم يقيمــون معهــم عــى األغلــب يف نفــس 

املبنــى. أمــا األعــامم واألخــوال والعامت والخاالت فشــكلوا النســبة 

ــى. وبالنســبة  ــن يقيمــون يف نفــس املبن ــارب الذي ــل مــن األق األق

لألقــارب الذيــن تــم التمييــز بينهــم وفــق الجنــس يف عــام 2011 

ــأن نســبة مــن يقيمــون منهــم يف نفــس املبنــى  فيمكــن القــول ب

ــارب  ــداد األق ــرية يف أع ــروق كب ــد ف ــك ال توج ــال. وكذل ــر قلي أك

املقيمــني يف نفــس املبنــى بــني املــدن واألريــاف. 

أمــا األقــارب املقيمــني يف نفــس الحــي فنســبتهم يف األريــاف أكــرب 

ــة مــا  بطبيعــة الحــال، ومل تحــدث فــروق كبــرية يف الفــرتة الفاصل

بــني العامــني املذكوريــن. ففــي الوقــت الــذي تكــون فيــه أعــداد 

األخــوة واألخــوات واآلبــاء واألمهــات والحمــو والحمــوات املقيمــني 

واملقيــامت يف نفــس املبنــى يف املــدن أكــرب مــن أعدادهــم يف 

األريــاف، فإنــه مــن الطبيعــي أن تكــون أعــداد األقــارب املقيمــني 

يف نفــس الحــي يف األريــاف كبــريا أيضــا. 
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الجدول 31 أ. األقارب املقيمون مع األفراد يف نفس املبنى ونفس الحي، تايا 2011-2006 )%( 
يف نفس املبنى

الريفاملدينةتركياالريفاملدينةتركيا

20062011

5,65,56,0أم4,95,14,5األم / األب

5,65,55,9األب

2,22,22,0األخوات3,53,92,9األخوة/األخوات

4,14,43,5األخوة

1,91,91,8البنات2,42,52,3األبناء/البنات

4,03,94,2األبناء

5,76,14,6حماة5,65,95,0الحموات/الحمو

5,96,44,4الحمو

1,91,91,9الجدات لجهة األم3,83,74,0الجدة / الجد

2,82,82,9األجداد لجهة األم

1,11,21,0األجداد

2,01,82,6عم0,91,00,7العم/الخال/الخالة/العمة

0,70,51,2الخال

0,70,61,0الخالة 

0,90,81,2العمة

يف نفس الحي

الريفاملدينةتركياالريفاملدينةتركيا

20062011

14,39,829,1أم13,38,722,3األم / األب

14,110,128,3األب

11,630,0  16,7األخوات16,811,027,0األخوة/األخوات

17,510,934,7األخوة

5,54,08,6البنات4,12,86,3األبناء/البنات

3,82,76,2األبناء

16,410,434,3حماة16,910,528,9الحموات/الحمو

16,110,334,2الحمو

10,57,125,1الجدات لجهة األم15,58,131,8الجدة / الجد

11,57,929,7األجداد لجهة األم

10,57,625,0األجداد

16,210,135,8عم15,97,631,5العم/الخال/الخالة/العمة

12,98,027,8الخال

11,98,123,8الخالة 

12,78,426,7العمة
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الجدول 31 ب. األقارب املقيمون مع األفراد يف نفس املنطقة السكنية ويف منطقة سكنية أخرى، تايا 2011-2006 )%(

الريفاملدينةتركيايف نفس املنطقة السكنيةالريفاملدينةتركيايف نفس املنطقة السكنية

20062011

19,720,417,6أم31,132,528,4األم / األب

20,019,920,6األب

26,428,022,4األخوات41,544,835,9األخوة/األخوات

25,727,620,9األخوة

10,09,411,1البنات10,810,411,5األبناء/البنات

6,05,86,5األبناء

25,925,726,5حماة41,944,237,4الحموات/الحمو

26,325,628,5الحمو

21,719,830,0الجدات لجهة األم43,745,240,2الجدة / الجد

20,219,822,5األجداد لجهة األم

19,618,823,7األجداد

25,325,225,7عم52,254,847,4العم/الخال/الخالة/العمة

26,225,229,1الخال

25,624,628,9الخالة 

25,824,829,1العمة

الريفاملدينةتركيايف منطقة سكنية أخرىالريفاملدينةتركيايف منطقة سكنية أخرى

20062011

43,048,524,4أم20,725,411,4األم / األب

46,151,227,7األب

49,852,941,7األخوات21,423,318,2األخوة/األخوات

46,850,836,3األخوة

17,915,024,5البنات6,24,68,9األبناء/البنات

14,711,422,2األبناء

46,452,528,5حماة26,633,413,8الحموات/الحمو

48,454,629,1الحمو

65,170,342,1الجدات لجهة األم31,038,514,4الجدة / الجد

62,967,539,4األجداد لجهة األم

66,470,645,8األجداد

56,262,635,5عم30,736,320,0العم/الخال/الخالة/العمة

60,266,141,8الخال

61,566,445,7الخالة 

60,365,742,4العمة
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وعنــد مقارنــة أعــداد األقــارب املقيمــني يف نفــس املنطقة الســكنية 

ويف منطقــة ســكنية أخــرى، نجــد وكــام أوضحنــا ســابقا تغيــريات 

مذهلــة طــرأت عــى هــذه األعــداد خــالل خمــس ســنوات. فخــالل 

هــذه املــدة تــم االبتعــاد عــن جميــع األقــارب تقريبــا، ولكــن تــم 

ــل  ــد نســبيا مث ــارب األباع ــن بعــض األق ــرب ع ــاد مبســافة أك االبتع

الجــدات واألجــداد لجهــة األم واألعــامم واألخــوال والعــامت 

والخــاالت. 

الجدول 32 أ. أنواع األقارب املقيمني يف نفس املبنى حسب نوع العائلة، تايا 2011-2006 )%( 

مكونة من فرد ممتدةنواة مع أوالدنواة بدون أوالد
واحد

متلك أحد األبوين 
من دون أقاربأخرى مفككةفقط

2006

8,15,91,48,11,61,40,0األم/األب

3,14,12,43,24,01,60,0األخوة/األخوات

9,71,01,512,02,83,10,0األبناء/البنات

6,06,91,41,63,75,70,0الحموات/الحمو

4,24,41,92,02,03,90,0الجدات/األجداد
العم/الخالة/العمة/

0,51,00,70,90,80,70,0الخال

مكونة من فرد ممتدةنواة مع أوالدنواة بدون أوالد
واحد

متلك أحد األبوين 
من دون أقاربأخرى مفككةفقط

2011

6,36,81,63,97,12,40,0األم 

7,16,41,83,99,81,00,0األب 

3,81,41,75,01,11,40,0البنات

11,32,42,113,74,32,80,0األبناء

1,62,31,63,33,14,00,0األخوات

3,04,74,03,42,62,90,0األخوة 

0,82,12,71,21,13,90,0األعمام 

0,20,71,40,60,10,50,0األخوال

0,90,71,01,10,50,80,0الخاالت 

0,50,81,31,00,62,90,0العمات

4,66,53,70,04,50,00,0الحموات

3,76,83,80,03,10,00,0الحمو

0,72,61,21,50,00,00,0الجدات لجهة األم 

0,73,53,01,70,05,00,0الجدات لجهة األب

0,81,51,00,00,00,00,0األجداد
ماحظتل تهصلد سحكلحات ومهاون وولوإد  ر سذو ووادلا رىل ومعللمات ومهصقا  عى صعحد ومهاون.  
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ــد  ــم بع ــراد وأقاربه ــني األف ــة ب ــر إىل املســافات الفاصل ــد النظ عن

أخــذ أشــكال املســاكن بعــني االعتبــار نتوصــل إىل نتائــج ذات 

التــي تتكــون مــن األزواج املســنني  النــواة  دالالت. وألن األرس 

الذيــن رعــت أبناءهــا وكربتهــم، تشــكل النســبة العظمــى يف هــذا 

املثــال، فإننــا نجــد يف البحثــني معــا أعــداد مثــل هــذه األرس التــي 

تقيــم مــع أوالدهــا يف نفــس املبنــى، كبــرية )الجــدول  32 أ(. 

ــة مــن  ــل بــني البحثــني لوجــود أغلبي ــاك تقــارب مامث وكذلــك هن

املســنني بــني األفــراد الذيــن يعيشــون مبفردهــم. ففــي عــام 2006 

ــم،  ــون مبفرده ــن يعيش ــراد الذي ــن األف ــبة %12 م ــد أن نس نج

ــا  ــام 2011 عندم ــى. ويف ع ــع أوالدهــم يف نفــس املبن يقيمــون م

كانــت األســئلة موزعــة حســب الجنــس، نــرى بــأن النســبة األغلــب 

مــن الذيــن يقيمــون يف نفــس املبنــى يتكونــون مــن األبنــاء. أمــا 

ــد  ــا أح ــد فيه ــي يوج ــد واألرس الت ــوا بع ــن مل ينجب ــباب الذي الش

األبويــن فقــط والذيــن يعيشــون مبفردهــم فيقيمــون عــى األغلــب 

ــى مــع آبائهــم وأمهاتهــم.  يف نفــس املبن

الحمــو  إىل  باإلضافــة  وأوالدهــم  واألمهــات  اآلبــاء  أن  ونــرى 

والحمــوات، بصفتهــم مــن أقــرب األوســاط، يبتعــدون بشــكل 

ــى أوســع  ــن. فاإلقامــة يف نفــس املبن واضــح عــن أقاربهــم اآلخري

ــب.  ــط القري ــذا الوس ــل ه ــارا داخ انتش

الجدول 32 ب. أنواع األقارب املقيمني يف نفس الحي حسب نوع األرسة، تايا 2011-2006 )%( 

مكونة من فرد ممتدةنواة مع أوالدنواة بدون أوالد
واحد

متلك أحد األبوين 
من دون أقاربأخرى مفككةفقط

2006

19,414,011,69,55,35,00,0األم/األب

21,915,519,415,810,511,00,0األخوة/األخوات

16,61,63,018,34,94,10,0األبناء/البنات

18,717,514,022,218,79,50,0الحموات/الحمو

12,715,815,811,923,05,50,0الجدات/األجداد

15,214,222,68,415,015,30,0العم/الخالة/العمة/الخال

مكونة من فرد ممتدةنواة مع أوالدنواة بدون أوالد
واحد

متلك أحد األبوين 
من دون أقاربأخرى مفككةفقط

2011

18,916,78,94,58,12,10,0األم 

18,515,510,53,39,56,60,0األب 

14,31,87,920,83,96,00,0البنات

12,21,42,318,02,712,00,0األبناء

19,116,718,413,911,99,10,0األخوات

20,117,120,812,612,010,80,0األخوة 

15,615,623,86,715,410,30,0األعمام 

13,512,417,93,69,610,30,0األخوال

12,011,715,63,99,311,90,0الخاالت 

13,112,018,44,511,610,50,0العمات

18,117,013,86,911,713,70,0الحموات

14,717,013,94,68,113,40,0الحمو

6,912,411,21,94,99,30,0الجدات لجهة األم 

11,012,914,11,222,80,00,0الجدات لجهة األب

11,812,210,50,617,71,00,0األجداد
مالحظة: تستند هيكليات املساكن الواردة يف هذا الجدول إىل املعلومات املستقاة عى صعيد املساكن.    
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ــات  ــق باألحفــاد وأوالد وبن ــني معــا أســئلة تتعل وال نجــد يف البحث

األخــوة واألخــوات واألعــامم والعــامت واألخــوال والخــاالت. ويعترب 

ــة  ــد كثاف ــة تحدي ــدم إمكاني ــريا، بســبب ع ــي نقصــا كب هــذا برأي

العالقــات مــع األحفــاد الصغــار وأوالد وبنــات األخــوة واألخــوات 

واألعــامم والعــامت واألخــوال والخــاالت. 

ونــرى انتشــارا أوســع لألقــارب املقيمــني يف نفــس الحــي )الجــدول  

32 ب(. والقرينــة التــي تلفــت االنتبــاه هنــا هــي مالحظــة وجــود 

عالقــات قرابــة أكــر يف األرس التــي يوجــد فيهــا أحــد األبويــن فقــط 

ــال  ــبيل املث ــى س ــة. ع ــن األرس املفكك ــرى م ــكال األخ أو يف األش

ــن  ــد األبوي ــا أح ــد فيه ــي يوج ــن األرس الت ــة م ــبة عالي ــرى نس ن

فقــط تقيــم يف نفــس الحــي مــع األجــداد والجــدات. وكذلــك نجــد 

ــع  ــون م ــن يقيم ــن الذي ــرية م ــبة كب ــاكن نس ــذه املس ــل ه يف مث

ــة  ــس املنطق ــى يف نف ــي، وحت ــس الح ــم يف نف ــم وخاالته أعاممه

ــدول  32 ج(.  ــكنية )الج الس

الجدول 32. ج. أنواع األقارب املقيمني يف نفس املنطقة السكنية حسب نوع األرسة، تايا 2011-2006 )%( 

مكونة من فرد ممتدةنواة مع أوالدنواة بدون أوالد
واحد

متلك أحد األبوين 
من دون أقاربأخرى مفككةفقط

2006

44,633,322,835,418,312,810,9األم/األب

48,542,137,350,833,931,014,8األخوة/األخوات

40,65,36,847,09,415,573,1األبناء/البنات

47,145,129,046,043,834,60,0الحموات/الحمو

42,847,134,831,749,829,64,8الجدات/األجداد

51,853,249,651,055,655,27,6العم/الخالة/العمة/الخال

2011

26,022,212,114,617,35,18,1األم 

21,422,213,812,818,512,26,2األب 

28,54,99,927,54,87,618,8البنات

21,92,33,122,94,812,521,6األبناء

29,026,925,622,722,624,59,0األخوات

27,926,921,922,323,828,18,3األخوة 

25,326,824,616,923,119,65,5األعمام 

29,626,526,016,129,122,79,1األخوال

29,425,627,117,623,423,48,1الخاالت 

24,826,329,714,421,623,08,1العمات

27,627,320,228,716,825,40,0الحموات

28,827,022,46,514,433,20,0الحمو

22,923,422,23,923,919,15,9الجدات لجهة األم 

18,923,116,811,421,112,26,4الجدات لجهة األب

21,422,716,54,328,610,92,4األجداد
ماحظتل تهصلد سحكلحات ومهاون وولوإد  ر سذو ووادلا رىل ومعللمات ومهصقا  عى صعحد ومهاون.    
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الجدول 32 د. أنواع األقارب املقيمني يف منطقة سكنية أخرى حسب نوع األرسة، تايا 2011-2006 )%( 

مكونة من فرد ممتدةنواة مع أوالدنواة بدون أوالد
واحد

متلك أحد األبوين 
من دون أقاربأخرى مفككةفقط

2006

27,822,113,246,37,717,489,1األم/األب

26,121,417,930,117,219,185,2األخوة/األخوات

27,42,73,620,63,78,726,9األبناء/البنات

27,930,014,730,133,125,3100,0الحموات/الحمو

39,632,121,951,824,230,995,2الجدات/األجداد

32,331,526,139,728,527,492,4العم/الخالة/العمة/الخال

2011

47,144,528,775,933,829,091,9األم 

51,943,835,379,150,168,693,8األب 

52,38,915,246,013,328,981,2البنات

53,26,67,444,212,323,178,4األبناء

50,049,846,460,149,841,990,6األخوات

48,446,642,361,147,734,791,7األخوة 

58,455,448,274,860,465,094,5األعامم 

56,860,254,579,361,266,590,9األخوال

57,461,855,677,165,863,791,9الخاالت 

61,760,649,879,765,963,391,9العامت

49,648,634,961,667,033,9100,0الحموات

52,648,741,084,574,450,3100,0الحمو

69,561,161,991,170,670,094,1الجدات لجهة األم 

69,559,652,283,954,872,993,6الجدات لجهة األب

66,062,162,293,252,281,697,6األجداد
مالحظة: تستند هيكليات املساكن الواردة يف هذا الجدول إىل املعلومات املستقاة عى صعيد املساكن.    

2.4.7. كثافة اللقاءات املبارشة

عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أســئلة تســتطيع التثبــت مــن 

ــا 2006 و  ــي تاي ــايش يف بحث ــي ب ــه كاغيت ــذي قدمت ــوذج ال النم

2011، إال أن هنالــك أدلــة قويــة تــدل عــى اســتمرارية العالقــات 
األرسيــة وعالقــات القرابــة بشــكل مكثــف. حتــى أن نســبة األفــراد 

ــام  ــم ال تتجــاوز %10 مه ــع أرسهــم وأقاربه ــون م ــن ال يلتق الذي

ــة.  ــة القراب ــوع صل كان ن

ــالف  ــة بســبب اخت ــة كامل ــدم إجــراء مقارن ــن ع ــم م وعــى الرغ

األســئلة يف كل مــن تايــا 2006 و 2011، إال أنــه مل يتغــري تسلســل 

ــني.  ــريا يف كال البحث ــال أو كث ــم قلي ــاء به ــم اللق ــن يت ــارب الذي األق

فبدايــة، هنــاك عالقــة وثيقــة بــني األفــراد وأوالدهــم. ومــا تبقــى 

مــن التسلســل نــراه عــى الشــكل التــايل: 

تسلسل أكر الذين يتم اللقاء بهم: 

1. األوالد.

2. األم واألب.

3. األخوة واألخوات. 

4. الحموات والحمو. 

5. الجدات واألجداد. 

6. األعامم واألخوال والخاالت والعامت. 

ــث األب واألم  ــل مثل ــات داخ ــن إىل أن العالق ــري القرائ ــام تش مثل

واألوالد عبــارة عــن شــبكة عالقــات ســليمة جدا، تشــري أيضــا إىل أن 

العالقــات مــع األخــوة واألخــوات تحــوز أهميــة ال ميكــن االســتهانة 

بهــا. فالتاميــزات بــني املــدن واألريــاف يف كال البحثــني، تشــري إىل أن 

اللقــاءات املبــارشة مــع األقــارب يف األريــاف تعتــرب أكــر، كــام هــو 

ــع األوالد  ــات م ــو أن العالق ــك ه ــد لذل ــتثناء الوحي ــر. واالس منتظ

يف املــدن أقــوى مــن األريــاف )الجــدول  14 أ والجــدول  14 
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ب(. هــل ميكننــا أن نفــر امليــل املشــابه يف كل مــن 2006 و 

ــن  ــات األبوي ــزون عــى عالق ــراد يف املــدن يرك 2011 عــى أن األف
بــاألوالد. ففــي عــام 2011 رأينــا أن اللقــاءات الكثيفــة جــدا مــع 

األوالد اســتمر لغايــة ســن الخامســة واألربعــني، وأنهــا انخفضــت 

برعــة بعــد هــذا الســن، أي يف الســن الــذي يحتــاج فيــه النــاس 

ــع  ــراد م ــاءات األف ــة الحــال نجــد أن لق ــريا. وبطبيع ألوالدهــم كث

أقاربهــم تنخفــض بتقــدم الســن. 

2.4.8. اللقاءات مع الجريان

ــط،  ــام 2006 فق ــريان يف ع ــع الج ــاءات م ــن اللق ــؤال ع ــم الس ت

وكانــت اإلجابــات حينهــا مثــرية. فقــد أوضــح األفــراد أنهــم يلتقــون 

ــم )الجــدول 33 ب(.  ــم مــع أقاربه ــم أكــر مــن لقائه مــع جريانه

وعــى عكــس اللقــاء مــع األقــارب، فــإن اللقــاءات مــع الجــريان ال 

تنخفــض بشــكل ممنهــج بتقــدم العمــر. حتــى أنــه ميكــن القــول 

ــدة  ــة الوحي ــة املنتظم ــرب العالق ــريان تعت ــع الج ــاءات م ــأن اللق ب

ــة األكــرب.  ــة العمري بالنســبة للفئ

ــا كثافــة اللقــاءات املبــارشة فكــرة كاملــة عــن طبيعــة   وال تعطين

ــكل  ــن تش ــم الذي ــن ه ــم م ــا أن نفه ــايل، ال ميكنن ــة. وبالت العالق

اللقــاءات مــع الجــريان آليــة دعــم مهمــة بالنســبة إليهــم، مبجــرد 

النظــر إىل هــذه األســئلة فقــط. 

الجدول 33 ب . مدى كثافة اللقاءات مع األقارب بالنسبة للمدن واألرياف والفئات العمرية، تايا 2006 )%( 
الريفالمدينةتركيا

24-1844-2564-45+ 6524-1844-2564-45+ 65

األم واألب

2,01,91,82,313,21,51,32,823,4أبدا

48,354,652,056,146,339,439,534,525,9قليلة

49,843,546,241,640,459,059,162,750,7كثيفة

األخوة واألخوات

1,91,21,32,25,11,01,32,44,9أبدا

51,950,151,661,166,644,345,346,050,2قليلة

46,148,747,136,728,354,753,351,644,9كثيفة

األبناء والبنات

1,10,01,70,51,227,61,31,20,6أبدا

32,013,818,828,225,014,016,840,746,1قليلة 

66,986,279,571,373,758,582,058,053,2كثيفة

الحموات والحمو

3,62,32,94,419,65,83,34,420,1أبدا

51,942,957,262,660,029,941,039,144,6قليلة

44,554,839,933,120,464,355,756,535,3كثيفة

الجدات 

واألجداد

6,94,17,221,521,93,68,123,837,1أبدا

61,464,572,262,960,839,749,336,227,9قليلة

31,731,420,715,617,356,642,639,935,0كثيفة

العم والخالة 

والعمة والخال

3,62,43,54,59,01,63,54,78,0أبدا

72,769,681,483,178,852,362,161,959,9قليلة

23,728,015,012,412,246,134,333,332,1كثيفة

الجريان

5,411,88,04,56,12,11,61,01,5أبدا

9,714,713,411,810,24,54,62,52,5قليلة

84,973,578,583,683,793,493,896,595,9كثيفة
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الجدول 33 ب. مدى كثافة اللقاءات مع األقارب بالنسبة للمدن واألرياف والفئات العمرية، تايا 2011 )%( 
الريفاملدينةتركيا

24-1844-2564-45+ 6524-1844-2564-45+ 65

األم 

0,90,41,01,11,31,40,91,70,0أبدا
36,020,243,146,649,916,234,429,846,4قليلة
63,079,455,952,348,882,464,768,553,6كثيفة

األب

1,81,91,61,94,11,21,74,60,0أبدا
38,123,545,953,943,619,735,030,681,3قليلة
60,174,652,644,252,379,163,364,718,7كثيفة

البنات

0,60,50,40,51,20,20,40,31,8أبدا
17,42,53,919,929,80,65,835,048,8قليلة 
82,097,195,779,669,099,293,964,749,4كثيفة

األبناء

0,60,40,60,41,60,00,10,21,7أبدا
15,02,84,916,425,60,94,129,641,6قليلة
84,496,894,583,272,899,195,970,356,7كثيفة

األخوات

1,80,41,22,64,50,51,42,54,0أبدا
54,530,055,963,965,829,055,060,361,4قليلة
43,869,643,033,529,770,443,637,234,6كثيفة

األخوة

2,41,02,13,45,70,91,42,44,6أبدا
53,527,954,764,669,631,254,956,856,7قليلة
44,271,143,132,024,767,943,840,738,8كثيفة

األعامم

7,46,78,28,08,77,75,66,51,6أبدا
70,966,075,778,070,656,665,959,361,8قليلة
21,727,316,114,020,735,728,534,236,6كثيفة

األخوال

6,54,76,99,011,57,54,26,82,3أبدا
75,672,479,679,172,765,771,865,766,6قليلة
17,922,913,411,815,826,824,027,531,2كثيفة

الخاالت

5,34,05,37,07,46,54,95,93,3أبدا
77,073,080,081,580,066,574,171,179,4قليلة
17,623,114,711,612,627,021,023,117,3كثيفة

العامت

6,86,77,57,512,77,04,64,28,0أبدا
76,972,779,982,271,864,774,971,079,7قليلة 
16,320,612,610,315,528,220,524,812,4كثيفة

الحموات

2,52,82,32,21,13,92,73,40,0أبدا
56,442,359,964,669,229,648,548,058,2قليلة
41,154,937,833,129,766,548,848,541,8كثيفة

الحمو

2,83,12,73,40,03,52,33,10,0أبدا
57,343,661,366,374,725,849,249,587,9قليلة
40,053,436,030,325,370,648,547,412,1كثيفة

الجدة لجهة األم

4,03,34,112,10,08,21,52,90,0أبدا
72,469,179,660,30,055,072,367,40,0قليلة
23,627,716,327,60,036,826,229,60,0كثيفة

الجدة لجهة األب

6,05,66,416,30,06,53,36,10,0أبدا
65,363,174,260,30,044,458,983,40,0قليلة
28,731,319,423,40,049,137,810,50,0كثيفة

األجداد

5,44,36,420,00,05,83,011,90,0أبدا
69,767,878,665,80,045,467,488,10,0قليلة
24,927,915,014,20,048,829,70,00,0كثيفة
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2.5. النتيجة واملقرتحات املتعلقة بالسياسات االجتامعية: 

ــة  ــم القانوني ــف الدعائ ــد تعري ــر بع ــذا التقري ــارشة به ــت املب مت

لعالقــات القرابــة. ومتــت اإلشــارة هنــا إىل أمريــن هامــني. أولهــام 

هــو الحقيقــة املتمثلــة بإمكانيــة تحــول عالقــات القرابــة إىل 

ــام  ــا ثانيه ــنني. أم ــرور الس ــع م ــا م ــة، وتغريه ــات قانوني ترشيع

فهــو إمكانيــة مالحظــة االختالفــات يف تعاريــف عالقــات القرابــة 

يف املجتمــع يف حــال عــدم وجــود انســجام بــني القيــم املجتمعيــة 

ــات  ــّدو السياس ــرف مع ــكان أن يع ــة مب ــن األهمي ــني. وم والقوان

االجتامعيــة املتعلقــة بــاألرسة والقرابــة، بعــد أخذهــم لهــذه 

ــات  ــارش يف عالق ــل املب ــري التدخ ــار، أن تأث ــني االعتب ــر بع الظواه

القرابــة عــرب األحــكام القانونيــة امللزمــة، ســيكون محــدودا ومقيدا. 

ويجــب عــدم إهــامل دور السياســات التشــجيعية مــن أجــل 

ــا.  ــة أو تغيريه ــم االجتامعي ــز القي تعزي

وقــد ضعفــت القيــم الثقافيــة التــي تتنــاول القرابــة والجــوار معــا 

ــا نتيجــة الهجــرات، وأصبــح  عــى الرغــم مــن أنهــا مل تتفــكك كلي

التضامــن – كآليــة – الــذي تولــده عالقــات الجــوار يظهــر ضمــن 

مجموعــات محصــورة، ويف املناطــق الســكنية حيــث يتعــزز فيهــا 

مــع االنتــامء املناطقــي. ومل يتــم تحديــد وظائــف عالقــات الجــوار 

بشــكل كامــل عــرب األبحــاث الوطنيــة التــي جــرت يف عامــي 2006 

و 2011. 

ويظهــر هــذا التقريــر الــذي يســتند إىل املقارنــة بــني بحثــي تايــا 

ــة، أهميــة عالقــات  يف 2006 و 2011 مــن ناحيــة عالقــات القراب

القرابــة يف تركيــا بشــكل عــام. 

ــا األعضــاء  ــارب عــى أنه ــة أو األق ــات القراب ــا لعالق ــد تعريفن وعن

الذيــن يخرجــون مــن عــداد األرسة النــواة، ســنجد أن األوالد عنــد 

مغادرتهــم املنــزل، ســواء عنــد زواجهــم وتأســيس أرسهــم الخاصــة، 

أو عنــد إقامتهــم مبفردهــم، يبــدؤون بإقامــة عالقــات قرابــة مــع 

أرسهــم. والعالقــة املوجــودة بــني األب واألم واألوالد – كأفــراد أرسة 

ــة املختلفــة التــي  ــة وكشــكل مــن أشــكال القراب واحــدة يف البداي

تتواصــل الحقــا – مهمــة للغايــة. وبعبــارة أخــرى، عنــد الحديــث 

عــن عالقــات القرابــة يف تركيــا، يتبــادر إىل األذهــان غالبــا عالقــات 

ــزل،  ــادروا املن ــربوا ويغ ــد أن يك ــم بع ــم وأمهاته ــع آبائه األوالد م

وكأنــه ال توجــد عالقــة أخــرى غــري هــذه العالقــة يف مجتمــع كل 

أفــراده تقريبــا يتــزوج وينجــب األطفــال. 

ويف عــام 2006 كانــت نســبة %92 مــن الســكان املســنني )+65( 

ميلكــون أوالدا. أمــا يف عــام 2011 فقــد كانــت نســبة مــن ميلكــون 

بناتــا %87 ونســبة مــن ميلكــون أبنــاءا %91 )الجــدول  19(. وكان 

ــوق يرتاجــع  ــا ف ــة وم ــيل الشــهادة الثانوي ــدى حام ــدد األوالد ل ع

ــي 2006 و 2011  ــني عام ــا ب ــع م ــذا الرتاج ــتمر ه ــة. واس برع

أيضــا. وتتطابــق هــذه القرينــة مــع القرائــن املتعلقــة بالتاميــزات 

الخاصــة مبعــدل اإلنجــاب أو الخصوبــة. ومــن جهــة ثانيــة، يعتــرب 

املؤهــل العلمــي بالنســبة لألفــراد عامــال مســاعدا يف زيــادة نســبة 

متلكهــم لألقــارب. وال ميكــن معرفــة نســبة متلــك اليافعــني لألقــارب 

ــوا  ــث كان ــذا البح ــئلة يف ه ــى األس ــوا ع ــن أجاب ــراد الذي ألن األف

ممــن تجــاوزوا الثامنــة عــرش مــن العمــر. كــام أن عالقــة الكبــار 

ــم  ــم وخاالته ــم وأخواله ــم وأخواته ــاء أخوته ــم وأبن ــع أحفاده م

وأعاممهــم وعامتهــم بقيــت خــارج نطــاق البحــث.  ويعتــرب النظــر 

ــا عــى األوالد، نقصــا  ــا تنصــب غالب ــة عــى أنه إىل عالقــات القراب

كبــريا وخطــريا. 

ــا  ــى أنه ــارب ع ــدد األق ــرة يف ع ــث الوف ــذا البح ــرّف ه ــد ع وق

متلــك مختلــف األنــواع مــن األقــارب. وتتوقــف الوفــرة أو الغنــى 

يف عــدد األقــارب عــى عوامــل دميغرافيــة عــدة كنســبة واقعــات 

الــزواج وســن الــزواج ونســبة الخصوبــة والوفيــات والطــالق 

واالنفصــال. وتــزداد النســب املتعلقــة بصــالت القرابــة العاموديــة 

واألفقيــة خــالل عمليــات االنتقــال الدميغــرايف. وتعيــش تركيــا 

حاليــا – باعتبارهــا مجتمعــا وصــل إىل املراحــل األخــرية مــن عمليــة 

االنتقــال الدميغــرايف – الفصــول األخــرية مــن الغنــى أو الوفــرة يف 

ــارب. عــدد األق

وتظهــر القرائــن التــي توصــل إليهــا البحــث أيضــا هــذه الحقيقــة. 

فاألفــراد البالغــون الذيــن تجــاوزوا الخامســة والعرشيــن مــن 

العمــر والذيــن يشــكلون النســبة العظمــى مــن الســكان املتزوجني، 

وخاصــة مــن هــم ضمــن الفئــة العمريــة 25-44، يعتــربون األكــر 

ــات  ــة ولعالق ــات األرسي ــام يخــص كــرة امتالكهــم للعالق حظــا في

ــالك هــذه  ــرة يف امت ــر تراجعــت الك ــدم العم ــام تق ــة. وكل القراب

العالقــات بطبيعــة الحــال. 

ومل ترتاجــع نســبة األرسة النــواة يف الفــرتة الفاصلــة فيــام بــني 

املرحلتــني، حيــث أنهــا أظهــرت مــرة أخــرى أنهــا أصبحــت وبشــكل 

ــك  ــل ذل ــا. ويف مقاب ــاكن يف تركي ــا للمس ــا معياري ــتقر منوذج مس

انخفضــت نســبة العيــش ضمــن األرس املمتــدة، ولكــن طــرأ ازديــاد 

بســيط يف نســب املســاكن األخــرى. حيــث تظهــر هــذه القرائــن 

ــدة.  تفــكك وانحــالل العيــش ضمــن األرس املمت

وللمــرة األوىل حــدد البحــث أعــداد األقــارب الذيــن تجــاوزوا 

الثامنــة عــرش مــن العمــر و يعيشــون ضمــن أرس ممتــدة. ونجــد 

نتائــج أكــر أهميــة عنــد النظــر إىل الذيــن يعيشــون كأحــد أعضــاء 

األرسة املمتــدة، ســواء يف املســاكن التــي يقيــم فيهــا أرس نــواة أو يف 
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تلــك التــي يقيــم فيهــا أرس ممتــدة، عــى أنهــم يقيمــون يف هــذه 

ــد أن  ــني نج ــن. ويف كال البحث ــارب وكاآلخري ــد األق ــاكن كأح املس

نســبة كبــرية )%87( مــن األفــراد هــم أعضــاء يف »األرسة النــواة« 

العائــدة لــرب األرسة. أمــا أعــداد األقــارب املوجوديــن يف املســكن 

فهــي منخفضــة جــدا، واتخــذت منحــى تناقصيــا يف الفــرتة مــا بــني 

2006 و 2011، حتــى أن نســبة األقــارب املقيمــني يف املســكن 
ممــن تجــاوزوا الثامنــة عــرش مــن العمــر ومــا فــوق، تراجعــت إىل 

%6. وهنــاك زيــادة مشــابهة يف أعــداد املقيمــني مبفردهم بالنســبة 

لنفــس املرحلــة. كــام أن املزايــا التــي يتمتــع بهــا األقــارب املقيمون 

ــم.  ــون مبفرده ــا املقيم ــع به ــي يتمت ــا الت ــابه املزاي ــزل تش يف املن

ــل  ــم تتكــون مــن النســاء املســنات وبنســبة أق ــث أن أغلبيته حي

ــا أن ننظــر  مــن الذكــور الشــباب الذيــن مل يتزوجــوا بعــد. وميكنن

إىل هــذه القرائــن عــى أنهــا دالئــل عــى تحــول العيــش املنفــرد إىل 

شــكل مــن أشــكال الحيــاة. ولكــن مــن الخطــأ أن نفــر ذلــك عــى 

أنــه انحــالل وتفــكك لعالقــات القرابــة. حيــث أنــه مــن املمكــن أن 

ــة  ــات القراب ــدة وأكــر ســعادة مــن عالق ــا أشــكال جدي تنشــأ هن

ــن  ــم – الذي ــني مبفرده ــن املقيم ــام م ــن. ألن قس ــات التضام وآلي

تــزداد أعدادهــم – يقيمــون مــع أقاربهــم يف نفــس املبنــى. 

وأمــام هــذه الحالــة ميكننــا أن نقــول بــأن األرسة املمتــدة، وخاصــة 

يف املــدن، تعيــش يف الحقيقــة وهــي مقســمة تقيــم يف أكــر مــن 

منــزل. حتــى أن نســبة املقيمــني منهــم يف نفــس الحــي تصــل إىل 

درجــة ال ميكــن االســتخفاف بهــا. فقــد أوضــح %27 مــن األفــراد يف 

كلتــا املرحلتــني أنهــم ميلكــون قريبــا واحــدا يقيــم يف نفــس الحــي. 

وبطبيعــة الحــال فــإن هــذه النســبة يف األريــاف تعتــرب أكــرب بكثــري. 

ــون  ــى تتك ــس املبن ــني يف نف ــارب املقيم ــن األق ــرب م والنســبة األك

مــن األم واألب أو مــن الحمــوات والحمــو. وهــذه الحالــة تتجانــس 

مــع القرائــن التــي تــم التوصــل إليهــا ســابقا. ألن يف تركيــا عالقــة 

قويــة بــني األم واألب واألوالد. وهــذه العالقــة تتواصــل أيضــا بعــد 

مغــادرة األوالد للمنــزل عــرب إقامتهــم يف مــكان قريــب. ومــن 

جهــة أخــرى، تعتــرب العالقــات غــري قويــة مــع األقــارب املقيمــني يف 

أماكــن أبعــد أو يف مناطــق ســكنية أخــرى ككبــار األرسة والخــاالت 

واألعــامم و...إلــخ. 

وتشــري األســئلة املتعلقــة بكثافــة اللقــاءات املبــارشة أيضــا إىل 

نتائــج مامثلــة، وأن كثافــة اللقــاءات املبــارشة تصــل بــني األمهــات 

ــى  ــال( إىل أع ــة الح ــو بطبيع ــوات والحم ــاء واألوالد )والحم واآلب

ــتويات.  املس

يف عــام 2011 مل يتــم الســؤال عــن كثافــة اللقــاءات مــع الجــريان. 

أمــا يف عــام 2006 فقــد لوحــظ أن اللقــاءات مــع الجــريان كانــت 

مكثفــة، حتــى أنهــا كانــت تــزداد مــع تقــدم العمــر عــى عكــس 

عالقــات القرابــة. وال ميكــن لألبحــاث املتعلقــة برتكيبــة األرسة 

الرتكيــة أن تعطــي تحليــال جيــدا لعالقــات الجــوار. 

ــداءا مــن هــذا  ــص السياســات املقرتحــة ابت ــا بتلخي ــا بدأن ــإذا م ف

املوضــوع، فمــن األهميــة مبــكان أن نعمــل عــى التعمــق يف 

فهــم عالقــات الجــوار عــرب بحــث خــاص يتعلــق بهــذا املوضــوع. 

كافيــة ألشــكال  دراســة  عــدم وجــود  نجــد  وخاصــة عندمــا 

التضامــن التــي تســهل معيشــة األفــراد الذيــن يقيمــون مبفردهــم 

واملجموعــات املحرومــة. وبالتــايل، أقــرتح القيــام بتدقيــق عالقــات 

الجــوار وعالقــات الصداقــة األخــرى والعالقــات االجتامعيــة )مــن 

الوجهــة الدينيــة واالثنيــة والجغرافيــة واملهنيــة و...إلــخ( بالنســبة 

ــان.  ــن الحرم ــاين م ــة تع ــون مكان ــن يحتل ألفراد الذي

ولضــامن إمكانيــة مواصلــة تطبيــق السياســات املتعلقــة بالعالقــات 

ــف  ــب تصني ــم، يتوج ــكل منظ ــوار بش ــات الج ــة و بعالق األرسي

ــن رأيناهــم يف هــذا البحــث أيضــا إىل  أصحــاب االحتياجــات الذي

ــة، وتأمــني الخدمــات وفقــا الحتياجاتهــم.  ــات معين فئ

مثــال، ازدادت أعــداد الذيــن يقيمــون مبفردهــم يف تركيــا بــني 

فــرتة وأخــرى، وبعــد ذلــك انخفضــت. واتجــاه هــذه األعــداد 

ــا خــالل  ــا إىل الضعــف تقريب ــا هــذه ووصوله ــد يف أيامن إىل التزاي

خمــس ســنوات، يعتــرب مــن التغيرياتالهامــة. وإذا مــا أخذنــا هــذا 

ــار ســنجد أن املســنني املقيمــني مبفردهــم هــم أكــر  بعــني االعتب

مجموعــة يجــب إيصــال الخدمــات إليهــا. ويجــب خاصــة البــدء 

ــني،  ــم املقرب ــن أقاربه ــم ع ــن إقامته ــد أماك ــن تبع ــراد الذي باألف

وإعــداد برامــج غــري مركزيــة خاصــة بهــؤالء املواطنــني تعنــى 

بأمورهــم الصحيــة ورعايتهــم الشــخصية وتأمــني معيشــتهم، وذلــك 

بالتعــاون مــع هيئــات اإلداراتاملحليــة ومنظــامت املجتمــع املــدين. 

ويجــب تصميــم منــازل خاصــة تناســب أوضــاع املســنني املقيمــني 

ــم.  مبفرده

وهنــاك مجموعــة ثانيــة بحاجــة إىل الخدمــات بالقــدر الــذي 

ــي  ــل، وه ــى األق ــم ع ــون مبفرده ــنون املقيم ــا املس ــاج إليه يحت

ــة األطفــال واملســنني يف ”األرس  ــوايت تقمــن أيضــا برعاي النســاء الل

ــة  ــذه السياس ــون ه ــون يعارض ــض اإلداري ــاك بع ــة”. وهن الناقص

بتضخيمهــم لتأثــري دعــم األمهــات يف املســاكن التــي يوجــد فيهــا 

ــادة حــاالت الطــالق. فأفــراد األرسة،  أحــد األبويــن فقــط عــى زي

وخاصــة األطفــال، يحتاجــون بــادئ ذي بــدء إىل العيــش يف ســكينة 

ونظــام. حيــث أنــه مــن غــري املمكــن لألفــراد الذيــن يقيمــون يف 

مســاكن يتواصــل فيهــا الشــقاق بــني الــزوج والزوجــة، أن يتطــوروا 

بشــكل ســليم. فالهــدف األســايس مــن إقامــة أفــراد األرسة ســوية، 
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هــو ضــامن النظــام يف املجتمــع وإظهــار مســؤولية الدولــة يف 

ضــامن الســكينة والســالمة لألفــراد. فاملجتمــع يلقــي مبســؤوليات 

كثــرية عــى عاتــق النســاء يف هــذه املجموعــة، وأن تقديــم الدعــم 

ــرب  ــة. ويعت ــات الدول ــا مــن واجب ــا هام ــرب واجب والعــون لهــن يعت

ــم الخدمــات  ــة )أو تقدي ــوت الرعاي إنشــاء روضــات لألطفــال وبي

ــة  ــني الراح ــائل تأم ــدى وس ــرىض، إح ــن وامل ــار الس ــة( لكب الفردي

ــل  ــي توص ــن الت ــأن القرائ ــر ب ــد أن نذك ــن املفي ــذه األرس.وم له

إليهــا البحــث، تظهــر بــأن الذيــن ال يتلقــون الدعــم والعــون مــن 

العالقــات بــني األمهــات واآلبــاء واألوالد، ال يتلقــون دعــام أو عونــا 

ــة.  ــة أفقي كبــريا أيضــا ممــن تربطهــم بهــم عالقــات قراب

ومــن أجــل الحــد مــن أفضليــة الرجــال وتخفيــض املشــاكل 

ــل إىل أقــل الدرجــات، يتوجــب إدراج  الناجمــة عــن هــذا التفضي

مــواد يف القانــون املــدين الجديــد ويف كل السياســات والتطبيقــات 

لضــامن دعــم معالجــة هــذه املشــاكل وإقامــة املســاواة بــني 

ــاء. ــال والنس الرج

وتظهــر القرائــن التــي توصــل إليهــا البحــث أن املســؤوليات 

امللقــاة عــى عاتــق النســاء، وخاصــة النســاء اللــوايت يف منتصــف 

ــكان.  ــن الس ــنني م ــداد املس ــادة أع ــا بزي ــتزداد ضمني ــر، س العم

ومــن األهميــة مبــكان أن تتوجــه السياســات االجتامعيــة إىل اتخــاذ 

التدابــري التــي مــن شــأنها أن تخفــف مــن األعبــاء الثقيلــة امللقــاة 

بشــكل غــري متســاو عــى عاتــق النســاء اللــوايت بلغــن املنتصــف 

مــن أعامرهــن )+45(. ويف حــال عــدم اتخــاذ هــذه التدابــري، فإنــه 

مــن املمكــن أن تظهــر مشــاكل صحيــة خطــرية يف مواجهــة النســاء 

اللــوايت تنتمــني إىل هــذه الفئــة يف األعــوام املقبلــة، وســيؤدي ذلــك 

إىل إمكانيــة الضغــط عــى ميزانيــة الدولــة عــرب بنــد آخــر. 

وقبــل تنــاول األمــور الــواردة أعــاله فإنــه يبــدو أن زيــادة مســاهمة 

ــة املســنني،  ــة عــن رعاي ــارب يف حــل املشــاكل الناجم األرسة واألق

ــة  ــوىل مســؤوليات الرعاي ــس عــادال، ألن مــن يت ــا ولي ــس ممكن لي

يف كل مــكان تقريبــا هــم النســاء اللــوايت يعتــربن أعضــاءا يف 

ــارب.  ــا األرسة واألق ــق عليه ــي يطل ــة الت املجموع

ويتوجب عى الدولة أن تتخذ التدابري العاجلة الكفيلة بتويل 

الذكــور أيضــا مســؤولياتهم يف تقديــم الرعايــة والخدمــات، وذلــك 

ــني  ــا يف املجتمــع ب ــز الســائد حالي مــن أجــل القضــاء عــى التميي

الجنســني. 

ــم  ــب الرجــال عــى تقدي ويف هــذا اإلطــار يجــب أن يكــون تدري

ــري مــن  ــم يف كث ــدم إليه ــا وتق ــا، إجباري ــع تقدميه ــات املزم الخدم

األماكــن مثــل الثكنــات والنقابــات واملــدارس وأماكــن العمــل 

ــات  ــدة لألقلي ــة العائ ــن الديني ــع واألماك ــوت الجم ــع وبي والجوام

ــات  ــى وضــع ترشيع ــل ع ــك يجــب العم ــة األخــرى. وكذل الديني

ــم خدمــات  ــام شــخصيا بتقدي ــة تشــجع الرجــال عــى القي قانوني

ــط.  ــة فق ــاهمة املادي ــم املس ــاء بتقدي ــدم االكتف ــة، وع الرعاي

وتنــص ووخطــت ووخمهــحت ووعــارش  يف مادتهــا الخامســة واألربعــني 

ــرب  ــة إال ع ــور يف الدول ــتوى التط ــني مس ــن تحس ــه ال ميك ــى أن ع

ــت الخطــة بشــكل واضــح األهــداف  ــد تضمن ــة النســاء. وق تقوي

املرجــوة مــن مشــاركة النســاء يف الوظائــف وســوق العمــل13. 

وتكمــن أهميــة توظيــف النســاء يف تقويتهــن مــن جهــة، ويف 

ــن  ــنني م ــاه املس ــؤولياتهم تج ــور مس ــويل الذك ــيلة لت ــه وس كون

جهــة أخــرى. وبذلــك ميكــن تقســيم األعــامل يف العالقــات األرسيــة 

ــرب  ــن أك ــق تضام ــاويا، وتحقي ــر تس ــكل أك ــة بش ــات القراب وعالق

ــني.  ــاء املحتاج ــع األعض م

ــاء  ــادي للنس ــم امل ــم الدع ــة تقدي ــم يف األرس املحتاج ــا يت وحالي

لرعايــة املســنني. وقــد يبــدو هــذا األمــر لوهلــة أوىل شــيئا إيجابيــا 

ــدم  ــوايت يق ــاء الل ــار النس ــام أن إظه ــا. ك ــال دامئ ــس ح ــه لي ولكن

إليهــن مســاعدات خاصــة بأمــور الرعايــة عــى أنهــن قــد توظفــن 

ــه  ــادة عــدد النســاء املوظفــات، ألن يســاهم بشــكل خاطــئ يف زي

ــة املســنني عــى  ــوايت تقمــن برعاي ــني النســاء الل ــم مالي ــم تقيي يت

أنهــن ســكان غــري فعالــني بســبب عــدم نيلهــن للمســاعدات 

املاديــة. حيــث أن تقديــم ”مســاعدات الرعايــة” ال يعتــرب تشــجيعا 

للتوظيــف. حتــى أن ذلــك يعتــرب مفهومــا سياســيا يعــزز مــن قيــام 

ــن أجــل  ــن م ــة، ويناقــض نضاله ــات الرعاي ــم خدم النســاء بتقدي

تطويــر أنفســهن ودخــول القطــاع العــام. وصحيــح أن هــذا النــوع 

ــري،  ــدى القص ــى امل ــوال ع ــدم حل ــة تق ــات االجتامعي ــن السياس م

ولكنهــا تســاهم يف ظهــور مشــاكل جديــدة عــى املــدى الطويــل. 

3ت  وواريد  وورسمحت ر ووامهلإيت وولوحت – 3:5تلا
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ووخامتت لووصلصحات أشأا ووهحاست وإلجصامعحت
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3.1. املقدمة

إّن نســبة الســكان املســّنني آخــذة يف التزايُــد يف تركيــا وحــول 

ــه قصــة نجــاٍح  العــامل. ميكــن بطريقــٍة مــا تفســري هــذا األمــر بأن

للبرشيــة. تعــود أســباب اإلرتفــاع الزائــد يف نســبة املســّنني مقارنــًة 

ن  باملــايض إىل التطــّورات االجتامعيــة - االقتصاديــة، انتشــار التمــدُّ

م يف الخدمــات الصحيــة. بينــام كان عــدد األشــخاص الذيــن  والتقــدُّ

ــول  ــون )%5( ح ــوق128  ملي ــا ف ــنة وم ــم65  س ــغ أعامره تبل

العــامل يف العــام 1950، ارتفــع هــذا الرقــم اىل مــا يزيــد عــن نصــف 

ــدة  ــم املتح ــكانية لألم ــات الس ــد التوقّع ــوم )%8(. تُفي ــار الي ملي

بأنــه بحلــول العــام 2050، ســتتضاعف نســبة الســكان املتقّدمــني 

يف الســّن بشــكٍل تناســبي )%16( وســيزيد عددهــم 3 مــرّات 

ــدة،  ــم املتح ــتمّر )األم ــد ستس ــة التزايُ ــف(، وأّن نزع ــار ونص )ملي
ــكان  ــبة الس ــتتخطّى نس ــداً، س ــب ج ــتقبل القري 2012(. يف املس
ــا فــوق نســبة الســكان دون  ــغ أعامرهــم 65 ســنة وم ــن تبل الذي

ســن الخامســة. يتــّم أيضــاً تقييــم هــذه الزيــادة الريعــة يف عــدد 

الســكان املســّنني مــن زاويــة مختلفــة، ويتــم تحليــل العــبء الــذي 

تشــّكله عــى االقتصــاد والضعــف يف نظــم الضــامن االجتامعــي. يف 

حــال مل تؤَخــذ االحتياطــات الالزمــة، فــإّن قوانــني العمــل الحاليــة، 

ــزة  ــتكون عاج ــة س ــم الصحي ــي والنظ ــامن االجتامع ــة الض هيكلي

عــن تلبيــة احتياجــات الســكان املســّنني.

 
ــت  ــي بلغ ــوق( الت ــا ف ــنة وم ــّنني )65 س ــكان املس ــبة الس إّن نس

حــواىل %3 خــالل الســنوات األوىل مــن الجمهوريــة، ارتفعــت حتى 

%8 اليــوم )معهــد اإلحصــاء الــرتيك، 2014(. وبحســب التوقّعــات 
ىف   20% إىل  ســتصل  املســنني  الســكان  نســبة  إّن  الســكانية، 

منتصــف األلفيّــة الثانيــة، أي أّن واحــداً مــن أصل خمســة أشــخاص 

ــرتيك،  ــد اإلحصــاء ال ــم املتحــدة، 2012؛ معه ســيكون مســّناً )االم

2013(. ولهــذا الســبب، فــإّن معرفــة خصائــص الســكان وتحديــد 
احتياجاتهــم تُعتــرَب مهمــة جــداً. هناك ثالثــة أهداف رئيســية لهذه 

الدراســة: )1( توضيــح التطــّور التاريخــي للســكان املســّنني والتوقُّع 

مبســتقبل الشــيخوخة مبســاعدة التوقّعــات الســكانية. )2( تحديــد 

مواصفــات املســّنني واحتياجاتهــم والكشــف عــن الفئــات املتقّدمــة 

بالســّن الُعرضــة للتأثُّــر. )3( املســاهمة يف وضــع سياســات حــول 

ــن مل  ــراد الذي ــالت األف ــل تفضي ــالل تحلي ــن خ ــنني م ــة املس رعاي

ــني 18 و60  ــم ب ــرتاوح أعامره ــن ت ــد، الذي ــّن بع ــوا يف الس يتقّدم

ســنة، وذلــك باســتخدام طريقــة تحليــل املتغــريات املتعــددة.

عــى الرغــم مــن وجــود الكثــري مــن الدراســات حــول مواصفــات 

ــاك  ــّور، هن ــريب املتط ــامل الغ ــاكلهم يف الع ــّنني ومش ــكان املس الس

عــدد محــدود من الدراســات املامثلــة يف البلــدان الناميــة. وينطبق 

األمــر نفســه عــى تركيــا. أيتــاك )1998(، باســتخدام نتائــج بحــث 

العــام 1988 حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة )تايــا(، أظهــرَت أّن 

ــنني  ــع املس ــش م ــخاص يعي ــة أش ــل خمس ــن أص ــط م ــداً فق واح

ــنّي أّن  ــار، تب ــني االعتب ــة بع ــذ المقرب ــد أخ ــه عن يف األرسة. إال أن

فــرداً واحــداً مــن أصــل اثنــني يعيــش عــى مقربــة مــن الكبــار يف 

الســّن. تفــّر دراســة أيتــاك هــذا الوضــع باعتبــاره ظاهــرًة تحــاول 

فيهــا العائــالت حاميــة خصوصياتهــا مــن جهــة، مــع املحافظــة يف 

ــاالن ))2000، يف  ــة وثيقــة. أون ــط عائلي الوقــت نفســه عــى رواب

الدراســة التــي تســتعني بنتائــج اإلســتطالع الــرتيك حــول الســكان 

والصحــة للعــام 1998، يتــم وْصــف وضــع املســّنني. ووفقــاً لنتائــج 

ــاء،  ــن النس ــم م ــنني ه ــراد املس ــة األف ــظ أّن غالبي ــاالن، لوِح أون

ــن  ــًة م ــّل ثقاف ــّن أق ــة وه ــّن يف املناطــق الريفي ــش معظمه ويعي

بقيــة الســكان. ولــدى مقارنــة األرَس التــي تضــّم كبــاراً يف الســّن مع 

غريهــا مــن األرس بشــكٍل عــام، تبــنّي أنهــا أرَس ذات دخــٍل منخفــض. 

ــز كااليشــوغلو  خــالل الدراســة التــي أُجريَــت يف العــام 2003، ركّ

ــواة يف  ــن اســتمرار نزعــة األرسة الن ــه بالرغــم م وآخــرون عــى أن

تركيــا، إال أنــه مــن خــالل العيــش يف املبنــى نفســه، الشــارع نفســه 

أو الحــّي نفســه مــع الكبــار يف الســن، تُحافــظ األرسة الرتكيــة أيضــاً 

عــى العالقــات ضمــن الرتكيبــة التقليديــة لــألرسة. أمــا يف الدراســة 

التــي جــرَت يف أنقــرة )2004(، حــاور ترزيوغلــو وآخــرون 1,300 

شــخٍص مســّن والحظــوا أّن نوعيــة حيــاة املســنني ترتبــط مبــارشًة 

بصحتهــم الجســدية وأوضاعهم االجتامعيــة- االقتصادية، وأّن البيئة 

األرَسيــة التــي يعيــش فيهــا املســّنون ال تســاهم بشــكٍل مبــارش يف 

رفاههــم. وجديــر بالذكــر أيضــاً أّن يف رســالة دكتــوراه مل يتــّم نرشها 

)2008(، وباســتخدام نتائــج اإلســتطالع الــرتيك حــول الســكان 

والصحــة للعــام 1998 و2003، قيّــم »كانبــوالت التغــريُّ يف تكويــن 

أفــراد االرسة، املنحــى الــذي سيســلكه هــذا التغيــري يف املســتقبل، 

ــة  ــري عــى الرتكيب ــيُحدثه هــذا التغي ــذي س العــبء االقتصــادي ال

ــة.  ــك مــن وجهــة نظــٍر دميوغرافيّ ــة للســكان، وذل ــة العمري والفئ

الســكان  نفســه حــول  الــرتيك  اإلســتطالع  نتائــج  وباســتخدام 

ــام 2010  ــرون يف الع ــش وآخ ــد كوت ــام 1998، عَم ــة للع والصح

ــاة املســّنني، واكتشــفوا  ــة حي دة لنوعي ــل العوامــل املحــدِّ إىل تحلي

ــون  ــي يعيش ــة األرسة الت ــم وتركيب ــة حياته ــني نوعي ــة ب أّن العالق

فيهــا، وبــني عــدد أوالدهــم ومــدى قُربهــم مــن األوالد هــي عالقــة 

ضعيفــة. وقــد شــددوا عــى أّن العوامــل الشــخصية مثــال العمــر، 

الجنــس، الحالــة اإلجتامعيــة واملســتوى العلمــي لديهــا تأثــري أكــرب 

عــى نوعيــة حيــاة املســّنني.

صــت  مــع التزايــد املســتمّر لنســبة الســكان املســّنني يف تركيــا، ُخصِّ

ــط  ــد يف خط ــذا التزايُ ــن ه ــة ع ــاكل الناجم ــرب للمش ــاحة أك مس

ــي مــا بــني العــام  التنميــة. إّن خطــة التنميــة التاســعة التــي تغطّ

2007 و2013 )مؤسســة تنظيــم شــؤون الدولــة، 2006( تُفيــد 

بــأّن بســبب اإلرتفــاع يف عــدد الســكان املســّنني يف تركيــا وتحــوُّل 



ووشحخلات وهّن  لووصفضحات  تروحا  ر  ووهّن  ر  91ووكباإ 

تركيبــة األرسة، تــزداد أيضــاً أهميــة الخدمــات املخّصصــة للمســنني، 

وتشــمل تلــك الخدمــات الرعايــة يف املنــزل واملؤسســات الرعائيــة، 

ــارشة  ــة الع ــة التنمي ــيزداد. يف خط ــزة س ــدد دور العج ــام أّن ع ك

التــي تغطـّـي مــا بــني العــام 2014 و2018 )وزارة التنميــة، 2013(، 

متّــت دراســة موضــوع الشــيخوخة بشــكٍل أكــر شــموليّة. نتيجــة 

انخفــاض الكثافــة الســكانية يف املناطــق الريفيــة، وبهــدف تســهيل 

مشــاركة الكبــار يف الســّن يف الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة، 

وتوفــري ســبُل أفضــل للحصول عــى الرعايــة والخدمــات االجتامعية 

ــات للحكومــات  ــن إمكان األخــرى، تظهــر الحاجــة إىل خدمــة تؤّم

ــة وإىل تطويــر منــاذج جديــدة ومبتكــرة. ويجــري التشــديد  املحليّ

ــيصبح  ــكان املســّنني س ــش الناشــط للس ــط العي ــى أّن من أيضــاً ع

ــاٍع  ــن أوض ــاع م ــة لإلنتف ــني إمكانيّ ــيتم تأم ــام س ــهولة، ك ــر س أك

صحيــة وآِمنــة فضــالً عــن تعزيــز التعــاون بــني األجيــال.

3.2. مصدر البيانات واملنهجّية

الدراســة هــو اســتطالع  الرئيــيس لهــذه  البيانــات  إّن مصــدر 

تركيبــة األرسة الرتكيــة الــذي أجــرَي يف العامــني 2006 و2011 

ــة واملجتمــع التابعــة  ــة العامــة لخدمــات العائل ــل املديري مــن ِقب

ــة. ميــثّل البحــث املناطــق  ــات اإلجتامعي ــوزارة األرسة والسياس ل

ــل،  ــكل منفص ــري بش ــرة وإزم ــطنبول، أنق ــة، اس ــة والريفي الحري

ــة لإلحصــاء. يف  ــف الوحــدات اإلقليمي ــن تصني واملســتوى األول م

ــع 12.208  ــالت م ــراء مقاب ــّم إج ــام2006 ، ت ــا للع ــتطالع تاي اس

ــة لـــ 48.235  ــات الدميوغرافي ــع املعلوم ــّم جْم ــد ت ــالت، وق عائ

فــرداً ينتمــون إىل هــذه األرَس.. كــام أجرينــا مقابــالت وجهــاً لوجــه 

مــع 23.279 فــرداً تتخطـّـى أعامرهــم الثــامين عــرشة ســنة. أمــا يف 

اســتطالع تايــا للعــام 2011، أجرينــا مقابــالت مــع 12.056 أرسة، 

ــون إىل  ــرداً ينتم ــة لـــ 44.117 ف ــات الدميوغرافي ــا املعلوم جمعن

هــذه األرَس، وأجرينــا مقابــالت وجهــاً لوجــه مــع 24.647 شــخصاً 

يتخطّــى عمــره الثــامين عــرشة ســنة. وبــني هــذه األعــداد، لوِحــظ 

ــالل  ــنة. خ ــن 65 س ــم ع ــد أعامره ــم تزي ــخصاً منه أّن 2,455 ش

الدراســة، أعطينــا األشــخاص املرجــع الئحــة األفــراد واســتبيان 

 18 أعامرهــم  تفــوق  الذيــن  املســتقلنّي  األفــراد  أمــا  األرسة. 

ســنة، فتلّقــوا اســتبيان األفــراد املســتقلنّي. تضّمــن اســتبيان األرسة 

أســئلًة حــول مواضيــع مثــال الخصائــص الرئيســية لــألرسة، رعايــة 

ــرار  ــاب الق ــة وأصح ــامل املنزلي ــم األع ــّنني، تقاُس ــال واملس األطف

ــتقلنّي  ــراد املس ــتبيان األف ــا اس ــية. أم ــة الرئيس ــع األرَسيّ يف املواضي

ــة  ــل امللكي ــع مث ــة أخــرى، فيطــرح أســئلة حــول مواضي ــن جه م

العقاريــة، األوالد،  العالقــات األرَسيــة، العالقــات مــع الجــريان 

ــن هــذه  ــر ع ــرصف النظ ــة الحياة.ب ــاء، الشــيخوخة ونوعي واألقرب

الدراســات حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة، متـّـت اإلســتعانة مبعلومــات 

ــه  ــت في ــذي متّ ــم ال ــة يف القس ــة الجمهوري ــن بداي ــة م إحصائي

دراســة التطــّور التاريخــي للســكان املســّنني، وقــد كَــُرت اإلســتعانة 

ــات  ــة، البيان ــل ســكان األّم ــي متثّ بدراســة البحــوث الســكانية الت

ــات  ــوان، معطي املســتقاة مــن نظــام تســجيل الســكان وفــق العن

مــن صنــدوق االمــم املتحــدة للســكان والتوقّعــات الســكانية مــن 

ــرتيك. ــد اإلحصــايئ ال املعه

يف القســم الــذي اســتعرض نتائــج الدراســة، تــّم أوالً عــرْض نتائــج 

ــل املتغــرّيات املتعــددة. ويف  ــم جــرى تحلي ــة ث التحليــالت الوصفيّ

قســم تحليــل املتغــرّيات املتعــددة، متّــت اإلســتعانة بأســلوب 

ــايئ  ــع اللوجســتي الثن ــايئ. أســلوب الرتاُج ــع اللوجســتي الثن الرتاُج

هــذا يقــّدم نتائــج موثوقــة لدراســة العالقــة التــي تربــط األســباب 

والنتائــج بــني املتغــرّيات التابعــة واملتغــرّيات املســتقلّة. ويف تحليــل 

الرتاُجــع اللوجســتي الثنــايئ، اســتُخِدمت تفضيــالت الســَكن يف ســّن 

الشــيخوخة لألفــراد بــني 18 و60 ســنة عــى أنهــا املتغــريِّ التابــع. 

ــيخوختهم يف داٍر  ــاء ش ــون إمض ــن يفّضل ــرّي، إّن الذي ــذا املتغ يف ه

للعجــزة أو الذيــن يرغبــون يف تلّقــي الرعايــة املنزليّــة قــد حصلــوا 

عــى القيمــة واحــد )1(، والذيــن يريــدون اإلقامــة مــع أوالدهــم 

أو الذيــن أعطــوا الجــواب »غــريه« قــد حصلــوا عــى القيمــة صفــر 

ــل فاقتــرصت  )0(. أمــا املتغــريات املســتقلة املســتخَدمة يف التحلي

عــى املنطقــة الســكنيّة )املدن/األريــاف(، املنطقــة )تصنيــف 

ــة  ــس، الفئ ــتوى األول(، الجن ــاء، املس ــة لإلحص ــدات اإلقليمي الوح

العمريــة، الحالــة اإلجتامعيــة، املســتوى العلمــي  واملســتوى 

االجتامعي-االقتصــادي.

املتغــرّيات،  واملتعــددة  الوصفيّــة  التحليــالت  أســاس  لتشــكيل 

ــة  ــوُّل الرشيح ــم تح ــة تقيي ــن الدراس ــايل م ــم الت ــيتم يف القس س

ــا هــذا،  ــى يومن ــة وحت ــذ تشــكيل الجمهوري ــّنة من الســكانية املِس

ــك  ــات املســتقبلية؛ بعــد ذل ــم التوقّع ــّم ســنعمد إىل تقيي ــن ث وم

ــتطالع  ــرّيات يف اس ــدد املتغ ــل املتع ــج التحلي ــة نتائ ــتتم مناقش س

ــام 2011. ــا للع تاي

3.3. األدب: السكان املسّنني من املايض إىل الحارض

أحــد أهــم الظواهــر الدميوغرافيــة التــي تواجههــا تركيــا يف هــذه 

املرحلــة مــن التحــول الدميوغــرايف هــي شــيخوخة الســكان. هــذه 

ــاض  ــع، انخف ــة للمجتم ــة العمري ــريُّ الهيكليّ ــي تغ ــرة تعن الظاه

ــناً  ــرب س ــكان األك ــدد الس ــاع يف ع ــني وارتف ــكان اليافع ــدد الس ع

نتيجــة طــول متوســط العمــر املتوقَّــع وانخفــاض نســبة املواليــد. 

ــة  ــة العمريّ ــاً الرتكيب ــرّي متام ــد غ ــذا ق ــرايف ه ــوُّل الدميوغ إّن التح

ــاً  ــة، ووفق ــيس الجمهوري ــنوات األوىل لتأس ــي الس ــع. فف للمجتم

ــظ  ــام 1927، لوِح ــرى يف الع ــذي ج ــكاين ال ــاء الس ــج اإلحص لنتائ

ارتفــاع مســتمّر يف عــدد الســكان الوطنــي الــذي بلــغ حــواىل 13.5 
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مليــون وذلــك نتيجــة السياســات املؤيـّـدة لإلنجــاب التــي ُوِضعــت 

الشــباب باإلجــامل مرتفعــة.  الوقــت، وبقيــت نســبة  يف ذاك 

ــارة أخــرى،  ــت، وبعب ــك الوق ــة يف ذل ــد اإلجاملي ــا نســبة املوالي أم

متوســط عــدد األطفــال لــكل امــرأة فبلَــغ حــواىل 6. وابتــداًء مــن 

الســتّينات، عندمــا أصبحــت السياســات املؤيّــدة لإلنجــاب ســارية 

ــت  ــاً فانخفض ــع تدريجي ــد بالرتاج ــبة املوالي ــدأت نس ــول، ب املفع

نهايــة  أطفــال يف  ثــم 3  الســبعينات،  نهايــة  أطفــال يف  إىل 5 

الثامنينــات )الرســم البيــاين 1(. وبحســب نتائــج اإلســتطالع الــرتيك 

حــول الســكان والصحــة للعــام 2008، انخفضــت نســبة املواليــد 

 ،HÜNEE( )ًحتــى كادت تبلــغ مســتويات اإلحــالل )2.16 طفــال

2009(. تُظهــر إحصــاءات الــوالدة التابعــة ملعهــد اإلحصــاء الــرتيك 

أّن نســبة املواليــد اإلجامليــة قــد انخفضــت إىل مــا دون مســتوى 

.)2014b ،اإلحــالل، أي إىل 2.08  أطفــال )معهــد اإلحصــاء الــرتيك

الرسم البياين 5. التغريُّ يف مستويات الوالدة، 1923 -2012

ومتادإ: معهد وإلحتا  ووليك، 1995؛ 2014b؛ رإيلإت لآارلا، 2010
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ــر  ــط العم ــع متوس ــد، ارتف ــبة املوالي ــاض نس ــع انخف ــن م بالتزام

املتوقَّــع بصــورة مســتّمرة نتيجــة التحّســنات يف األوضــاع الصحيّــة 

ــع عنــد  والظــروف املعيشــية )الرســم البيــاين 6(. إّن العمــر املتوقَّ

30 ســنة للرجــال و33 ســنة للنســاء يف  الــوالدة والــذي كان 

ــارة  ــرّات؛ بعب ــع بنســبة 2.5 م ــد ارتف ــرن املــايض ق ــات الق أربعين

ــغ 74.6  ــذا، وبل ــا ه ــى يومن ــنة حت ــواىل 45 س ــع ح ــرى، ارتف أخ

ســنوات للرجــال و79.1 ســنة للنســاء يف العــام 2012. ووفــق 

التوقّعــات الســكانيّة، مــن املتوقــع أن تســتمر هــذه النزعــة حتــى 

تصــل إىل 75.8 للرجــال و 80.2 للنســاء بحلــول العــام 2023؛ 

و78.7 و81.4 عــى التــوايل بحلــول العــام 2050؛ أمــا بحلــول 

العــام2075  فمــن املتوقّــع أن تصــل إىل 83.1 و 85.8 عــى 

.)2014b ــرتيك،2013؛ ــاء ال ــد اإلحص ــوالي  )معه الت

الرسم البياين 6. التغريُّ يف العمر املتوقَّع عند الوالدة، -1935 2075

ومتادإ: معهد وإلحتا  ووليك، 1995؛ 2013؛ ولتش لآارلا، 2010

نتيجــة اإلنخفــاض يف نســبة املواليــد وارتفــاع متوســط العمــر 

املتوقَّــع، مل يتغــرّي حجــم الســكان فحســب بــل الرتكيبــة العمريــة 

أيضــاً )الرســم البيــاين 7(.  متوســط العمــر الــذي كان 21.2 يف 

ثالثينــات القــرن املــايض قــد بقــي عــى حالــه لســنوات، وحافظــت 

ــة، إال أّن  ــرتة طويل ــابة لف ــا الش ــى ميزته ــكانية ع ــة الس املجموع

ــة  ــدء األلفيّ ــع ب ــيّام م ــاع، ال س ــدأ باإلرتف ــد ب ــر ق ــط العم متوس

الثانيــة، وهــو يبلــغ اليــوم ارتفــاع 30.1. أمــا يف الســنوات املقبلــة، 

فمــن املتوقــع أن يرتفــع متوســط العمــر ليصــل حتــى 34 بحلــول 

ــام  ــول الع ــام 2050، و47.4 بحل ــول الع ــام 2023،42.9  بحل الع

ــرتيك، 2013(. ــاء ال ــد اإلحص 2075 )معه
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الرسم البياين 7. التغريُّ يف متوسط العمر، 1935 -2075

ــة للســكان وظاهــرة  ــة العمري ــذي شــهدته الهيكليّ إّن التحــّول ال

املجموعــة الســكانيّة املســّنة ميكــن فهمهــام بشــكٍل أفضــل مــن 

خــالل النظــر إىل التحــّول يف الفئــات العمريــة. وميكــن رؤيــة هــذا 

التغيــري بوضــوح مــن خــالل األعــداد املطلقــة يف الجــدول 1، ومــن 

خــالل النَســب املئويــة يف الرســم البيــاين 8. وبالرغــم مــن أّن الفئــة 

العمريــة التــي تــرتاوح بــني 0 و14 ســنة وتُعــرف بالفئــة الســكانيّة 

ــة  ــرَف بفئ ــة التــي تــرتاوح بــني  0 و4 وتُع ــة العمري الشــابة والفئ

األطفــال ارتفعــا باســتمرار حتــى األلفيّــة الثانيــة، بــدأت اآلن 

8(. حتــى  البيــاين  الرســم   ،34 )الجــدول  بالتناقُــص  أعدادهــا 

ــواىل 40%،  ــاب ح ــل الش ــة الجي ــت حص ــات بقي ــة الثامنين بداي

وقــد انخفضــت هــذه النســبة إىل %30 يف العــام 2000، غــري أن 

ــاع.  ــا باإلرتف ــتمرّت أعداده ــد اس ــابة ق ــكانيّة الش ــة الس الرشيح

ــت إىل  ــد تراجع ــابة ق ــكانية الش ــة الس ــإّن الرشيح ــوم، ف ــا الي أم

%25، كــام أنّ أعــداد الشــباب قــد بــدأت باإلنخفــاض. وبحســب 

التوقّعــات الســكانيّة، مــن املتوقَّــع أن تنخفــض الرشيحة الســكانية 

الشــابة إىل %23 يف العــام 2023 وإىل %16 يف العــام 2050؛ كــام 

الجدول 34. تحوُّل السكان بحسب الفئات العمرية، 2075-1935
املجموع+85+1565-064-014-4السنوات

19352.741.0196.692.1508.834.479630.82118.900.404

19402.644.8037.511.2569.679.152630.54247.95617.820.950

19452.474.7107.430.87510.731.934627.36546.02818.790.174

19503.094.2768.028.74112.226.905691.54250.14520.947.188

19553.864.7759.490.10413.850.958823.70190.21324.164.763

19604.263.51111.447.58915.326.796980.43563.30627.754.820

19654.623.90913.168.16816.978.9451.244.30872.40931.391.421

19705.256.42414.881.82919.157.2621.566.085107.94635.605.176

19755.712.28116.361.94922.129.0511.856.719130.18040.347.719

19805.983.02017.499.43025.116.3592.121.168107.89244.736.957

19856.088.76919.046.34729.488.2242.129.887149.25250.664.458

19905.959.44819.760.95934.292.8442.419.232175.06956.473.035

20006.587.09620.227.07943.716.5773.860.272216.57467.803.927

20126.193.59018.857.17951.088.2025.682.003405.69975.627.384

20235.834.54417.854.31957.768.2878.624.483681.80984.247.089

20504.683.22014.694.50859.296.22819.484.8342.398.88093.475.570

20754.259.63613.026.80351.472.95224.672.3434.629.02589.172.098

ومتادإ: )معهد وإلحتا  ووليك، 3تلا؛ 4aتلا(
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أّن أعدادهــا ستســتمّر بالرتاجــع، فــإّن الرشيحــة الســكانية الشــابة 

لتــي بلــغ عددهــا 18,857 ألــفاً يف العــام 2012 ســتنخفض 

ــام 2050. وميكــن اســتخالص اســتنتاجات  ــون يف الع دون 15 ملي

ــاالً  ــّم أطف ــي تض ــكانية الت ــة الس ــإّن الرشيح ــال. ف ــة لألطف مامثل

دون ســّن الخامســة قــد شــّكلت %15 مــن الســكان؛ أمــا اليــوم، 

فقــد تراجعــت إىل %8، وســتنخفض هــذه النســبة أكــر يف العــام 

ــا  ــر أّن تركي ــا تُظه ــّورات كله ــذه التط ــل إىل %5.  ه 2050 لتص
تخــر ميزتهــا الســكانيّة الشــابة برعــة.

ــن هــم يف ســّن العمــل )15-64  ــة الســكان الذي ــل فئ ــد تحلي عن

ــع أن يرتفــع العمــر لفــرتة طويلــة حتــى العــام  ســنة(، مــن املتوقَّ

2050. إّن فئــة الســكان الذيــن هــم يف ســن العمــل والتــي تبلــغ 
ــام 2050،  ــول الع ــا بحل ــيزداد عدده ــايل، س ــت الح %68 يف الوق

وستشــهد نســبتها انخفاضــاً طفيفــاً لتصــل إىل %63. يعــود ســبب 

ــن هــم يف ســّن  ــع يف عــدد الســكان الذي ــادة املتوقَّ اســتمرار الزي

ــات  ــدت يف أوق ــي وُل ــال الت ــكاين، فاألجي ــم الس ــل إىل الزخ العم

ــد عــدد الســكان العاملــني. ــد تزي ارتفــاع معــدل املوالي

ــد تقييــم التحــوُّل يف عــدد الســكان املســّنني، نــرى أّن النســبة  عن

ــواىل  ــت ح ــوق( بلغ ــا ف ــنة وم ــّنني )65 س ــكان املس ــة للس املئوي

ــبة  ــة . هذه النس ــيس الجمهوري ــن تأس ــنوات األوىل م %3 يف الس

ــة إىل  ــت برع ــة وارتفع ــة الثاني ــى األلفيّ ــى %4 حت ــتقرّت ع اس

%8 يف يومنــا هــذا. ومــن املتوقــع أن ترتفــع نســبة الســكان 

املســّنني إىل %10 يف العــام 2023، %21 يف العــام 2050، لتصــل 

إىل  %28 يف العــام 2075. بتعبــري آخــر، شــخص واحــد مــن أصــل 

عــرشة يف العــام 2023، واحــد مــن أصــل خمســة يف العــام 2050، 

ــيكون  ــام 2075 س ــخاص يف الع ــة أش ــل يف ثالث ــن أص ــد م وواح

ــنٍّ  ــون مس ــواىل 6 ملي ــاك ح ــة، هن ــة العددي ــن الناحي ــّناً. وم مس

ــام 2023، 20  ــني يف الع ــدد إىل 9 مالي ــذا الع ــيصل ه ــوم، وس الي

مليــون يف العــام 2050 و25 مليــون يف العــام 2075. إّن فئــة 

ســكانية مســّنة بهــذه الضخامــة تشــّكل أكــر مــن مجمــوع ســكان 

ــة. ــدول األوروبي ــري مــن ال الكث

ات السكانّية من حيث الفئات العمرية، -1935 2075 الرسم البياين 8. نسبة التغريُّ

ومتادإ: )معهد وإلحتا  ووليك، 3تلا؛ 4aتلا(
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ــدول  ــرة يف الج ــة الظاه ــب اإلعال ات يف نس ــريُّ ــة التغ ــد دراس عن

ــداري  ــى انح ــذ منح ــة يأخ ــبة اإلعال ــوع نس ــظ أّن مجم 35، لوِح
منــذ الســتينات. حتــى تســعينات القــرن املــايض، وبينــام كان 100 

شــخٍص مّمــن هــم يف ســّن العمــل لديــه أكــر مــن 70 ولداً ومســّناً 

يرعاهــم، انخفضــت هــذه النســبة اليــوم إىل أقــّل مــن 50. وتُفيــد 

ــة ستســتمّر يف االنخفــاض  ــأّن نســبة اإلعال ــات الســكانية ب التوقّع

حتــى العــام 2023، بيــد أنهــا ســتعود لرتتفــع مجــدداً ابتــداًء مــن 

منتصــف القــرن. وعنــد تفصيــل مجمــوع نســبة اإلعالــة وتحليلــه، 

ــاض نســبة  ــال ترتاجــع نتيجــة انخف ــة األطف ــنّي أّن نســبة إعال يتب

املواليــد، كــام أّن نســبة إعالــة املســّنني ترتفــع نتيجــة ارتفــاع الفئــة 

الســكانيّة املســّنة. كانــت نســبة إعالــة الشــباب تبلــغ 3- 4 مــرّات 

نســبة إعالــة املســّنني حتــى يومنــا هــذا، إال أنــه وفقــاً للتوقّعــات 

الســكانية، ســتتخطّى نســبة إعالــة املســّنني نســبة إعالــة الشــباب 

يف منتصــف القــرن وســتتضاعف بحلــول العــام 2075.

  
الجدول 35. التغريُّ يف نَسب النسبة اإلعالة، 2075-1935 )%(

 نسبة إعالة املسّننيمجموع نسبة اإلعالة العمريّةالسنوات
)العمر 65+(

 نسبة إعالة الشباب
) األعامر 0- 14(

194084778

194575669

195071666

195575669

196081675

196585778

197086878

197582874

198078870

198572765

199065758

200055946

2012481137

2023461531

2050583325

2075734825

 )2014aومتادإ: )معهد وإلحتا  ووليك؛

ــبة  ــّنني ونس ــة املس ــبة إعال ــني نس ــة ب ــة العالق ــن رؤي ــن املمك م

ــٍب  ــن كث ــيخوخة ع ــؤرش الش ــة م ــالل دراس ــن خ ــة األوالد م إعال

أكــر )الرســم البيــاين 9(. يُظهــر مــؤرش الشــيخوخة عــدد املســنني 

لــكل 100 شــاب. وبينــام كان هنــاك حــواىل 10 أشــخاص مســّنني 

ــوم إىل  ــع هــذا العــدد الي ــرية، ارتف ــكل 100 شــاب لســنوات كث ل

30.  مــن املتوقَّــع أن تســتمر هــذه الزيــادة فتصــل اىل 189 بحلول 
الربــع األخــري مــن هــذا القــرن.
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 الرسم البياين 9. التغريُّ يف مؤرش الشيخوخة، 2075-1935

 )2014aومتادإ: )معهد وإلحتا  ووليك، 2013؛

3.4.التحليل

3.4.1. املواصفات واألوضاع املعيشية للسكان املسّنني يف تركيا

ــداد  ــاوز أع ــد تج ــا ق ــّنني يف تركي ــكان املس ــدد الس ــة أّن ع حقيق

ــن  ــل م ــد يجع ــتمّر بالتزايُ ــة وسيس ــدول األوروبي ــن ال ــري م الكث

الــروري فْهــم مواصفــات الســكان املســّنني. يف الجــدول 36، 

تظهــر الخصائــص االجتامعيــة- الدميوغرافيــة للســكان املســّنني بناًء 

عــى نتائــج اســتطالع تركيبــة األرسة الرتكيّــة للعــام 2011. ومبــا أّن 

ــع للنســاء هــو أعــى، %55 مــن الســكان  متوســط العمــر املتوقّ

املســّنني هــم مــن النســاء، و%45 هــم رجــال. حــواىل ثالثــة أربــاع 

مــن املســّنني ينتمــون إىل فئــة ”املســنّين اليافعــني” التــي تــرتاوح 

ــر 85  ــن العم ــون م ــن يبلغ ــبة الذي ــا نس ــنة. أم ــني 60 و74 س ب

ــغ حــواىل  ــني يف الســّن” فتبل ــر ويســّمون »املســّنني املتقّدم أو أك

%3. وعــى الرغــم مــن أنّ نســبة ســكان الريــف قــد انخفضــت إىل 

ــارب نصــف الســكان املســّنني  ــا يق ــْون م ــا، إال أّن ك %27 يف تركي

ــكان  ــبة الس ــوح أّن نس ــنّي بوض ــة يُب ــق الريفي ــون يف املناط يعيش

ــر أّن  ــر بالذك ــداً. وجدي ــة ج ــة مرتفع ــق الريفي ــّنني يف املناط املس

نســبة النســاء املســّنات اللــوايت يِعشــن يف املناطــق الريفيــة هــي 

أعــى مــن نســبة الرجــال.

عنــد دراســة تــوزُّع املســّنني بحســب املناطــق، ناُلحــظ أّن نســبة 

املســّنني أكــرب يف املناطــق التــي تتّصــف بكثافــة ســكانيّة كــام هــو 

ــطنبول،  ــط، اس ــض املتوس ــر األبي ــة البح ــرى أّن منطق ــع. ون متوق

ورشق مرمــرة هــي أكــر ثــالث مناطــق تضّم نســبة ســكانيّة مســّنة، 

يف حــني أّن غــرب األناضــول، شــامل رشق األناضــول األناضــول 

ــز األدىن. ــف بنســبة الرتكي ووســط رشق األناضــول تتّص

أحــد العنــارص الهامــة يف مواصفــات املســّنني هــي الوضــع العائــيل. 

%69 مــن املســنني ال يزالــون متزوجــني، و%28 هــم أرامــل. أمــا 

ــوا  ــم أن تزّوجــوا، أو حصل ــن مل يســبق له ــة للّذي النســبة اإلجاملي

عــى الطــالق أو انفصلــوا فــال تتجــاوز %3. ويُظِهــر الوضــع 

العائــيل أيضــاً اختالفــاً كبــرياً بــني الجنســني. ففــي حــني أّن  88% 

مــن الرجــال ال يزالــون متزوجــني، و%10 هــم أرامــل، %53 مــن 

النســاء ال يزلــَن متزّوجــات و%44 هــّن أرامــل. يعــود ســبب هــذا 

اإلختــالف أساســاً إىل واقــع أّن النســاء يعشــَن أكــر مــن أزواجهــّن 

)الجــدول 36(.

تُظهــر النتائــج أّن ثلــث املســّنني أميّــون. ففــي حــني أّن %11 مــن 

الرجــال هــم أميّــني، ترتفــع هــذه النســبة اىل %41 لــدى النســاء. 

ــوا  ــط أو وصل ــم املتوس ــوا التعلي ــن تلّق ــّنني الذي ــبة املس ــا نس أم

ــواىل %16 يف  ــبتهم ح ــغ نس ــى، فتبل ــة أع ــتويات تعليمي إىل مس

تركيــا. وبينــام تصــل هــذه النســبة إىل %24 لــدى الرجــال، إال أنهــا 

تنخفــض لــدى النســاء حتــى 10%.
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الجدول 36. املواصفات اإلجنامعية-اإلقتصادية للمسّنني بحسب الجنس، إستطالع تركيبة األرسة الرتكية للعام 2011 )%(
املجموعإناثذكور 

45,055,0100,0تركيا 

الفئة العمرية

60-7475,775,475,5

75-8421,421,221,3

85+2,93,43,2

املنطقة السكنّية

42,740,641,5املدينة

57,359,458,5الريف

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

11,312,812,1إسطنبول 

7,27,87,5غرب مرمرة 

10,910,810,8رشق مرمرة  

8,49,38,9إيجه 

12,712,712,7البحر األبيض املتوسط 

2,62,42,5غرب األناضول 

7,15,76,3وسط األناضول 

8,68,58,5غرب البحر األسود

5,95,65,7رشق البحر األسود

2,72,72,7شامل رشق األناضول 

4,43,84,1وسط رشق األناضول 

6,25,35,7جنوب رشق األناضول  

5,65,65,6أنقرة 

6,57,16,8إزمري 

الوضع العائيل

0,61,10,9مل يتزّوج من قبل

88,052,668,5متزّوج 

0,40,60,5منفصل

9,943,628,4أرمل

1,22,21,7مطلّق

املستوى العلمي 

10,641,327,5أّمي

12,613,613,2يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

52,934,843,0املرحلة اإلبتدائية

8,84,86,6املرحلة التكميلية 

6,73,54,9املرحلة الثانوية العادية وما يعادلها

8,42,04,9يدرس لنيْل شهادة اإلجازة/ الدراسات العليا
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ــو  ــّنني ه ــوم املس ــة مفه ــال نتيج ــر يف الب ــذي يخط ــل ال إّن العام

أوضــاع   3 الجــدول  يُظهــر  الســياق،  هــذا  املســّنني. يف  رفــاه 

ــي أو ال، املســتوى  ــم تأمــني صّح ــا إذا كان لديه عمــل املســّنني، م

ــط  ــا،  متوس ــون فيه ــي يعيش ــألرسة الت ــادي ل ــي- االقتص االجتامع

ــم املســّنني ملســتوى مدخــول  ــة تقيي دخــل األرسة الشــهري وكيفي

ــم. أرسته

عندمــا نلقــي نظــرة عــن كثــب عــى أوضــاع عمــل املســّنني، يتبــنّي 

لنــا أّن %44 منهــم هــم متقاعــدون، %6 ال يزالــون يعملــون 

ــن  ــبة الذي ــني أّن نس ــداً. ويف ح ــس متقاع ــل ولي ــي ال يعم والباق

ــدى الرجــال، ترتفــع  ــغ %12 ل ــن أو موظفــني تبل ليســوا متقاعدي

هــذه النســبة إىل مــا يقــارب 80 % بــني النســاء. وبعبــارة أخــرى، 

ــع نســاٍء مــن أصــل خمســة ليــس لديهــّن  ميكــن اســتنتاج أّن أرب

ــني  ــث التأم ــن حي ــّنني م ــبة املس ــم نس ــد تقيي ــا عن ــول. أم مدخ

ــنّي أّن %6 مــن املســنني ليــس لديهــم تأمــني صّحــي. الصحــي، تب

عنــد تقييــم توزيــع العائــالت املســّنة مــن حيــث املســتوى 

ــّنني  ــراد املس ــاع األف ــة أرب ــظ أّن ثالث ــادي، لوِح االجتامعي-االقتص

ينتمــون إىل أدىن مســتوى إجتامعي-إقتصــادي. أمــا نســبة املســّنني 

ــا  ــا وأعــى الطبقــة العلي ــن تنتمــي أرستهــم إىل الطبقــة العلي الذي

فتبلــغ حــواىل %7. وأحــد اإلســتنتاجات األخــرى التــي تدعــم 

ــة إىل الطبقــة  ــة املســّنني يعيشــون يف أرَس منتمي حقيقــة أّن غالبي

الدنيــا هــو متوســط دخــل األرسة الشــهري. فــإّن مســناً واحــداً مــن 

أصــل اثنــني يعيــش يف أرسة يبلــغ مجمــوع دخلهــا الشــهري 800 

ــط  ــغ متوس ــون يف أرَسٍ يبل ــن يعيش ــبة الذي ــا نس ــة. أم ــرية تركيّ ل

ــة فــال تبلــغ ســوى %9. وعنــد  دخلهــا الشــهري 2,000 لــرية تركيّ

ــا أّن نســبة املســّنات  ــنّي لن ــس، يتب ــج بحســب الجن ــل النتائ تحلي

اللــوايت يعشــَن يف أرَسٍ ذات دخــٍل منخفــض هــي أعــى مــن نســبة 

ــون يف أرَسٍ  ــّنني يعيش ــة املس ــن أّن غالبي ــم م ــى الرغ ــال. وع الرج

ــه عندمــا  ــة، إال أن يبلــغ متوســط دخلهــا الشــهري 800 لــرية تركيّ

ــب منهــم تقييــم مســتوى دخــل أرستهــم، %22 منهــم فقــط  طُلِ

ــا فقــرية. صّنفــوا عائالتهــم بأنه

الجدول 37. رفاه املسّنني بحسب الجنس، إستطالع تركيبة األرسة الرتكية للعام 2011 )%(
تركياإناثذكور 

وضع العمل

13,10,96,4يعمل

74,818,844,0متقاعد

12,180,349,6ال يعمل

التأمني الصّحي

95,492,894,0لديه تأمني

4,67,26,0ال تأمني صّحي

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

1,80,81,3أعى الطبقة العليا
6,55,35,9الطبقة العليا

18,518,818,6الطبقة الوسطى العليا
62,461,461,9الطبقة الوسطى املنخفضة

13,612,3 10,9الطبقة الدنيا

كيف تقّيم عائلتك من حيث متوسط الدخل الشهري؟

ً 3,14,23,7فقرية جدا

16,618,817,8فقرية

78,176,377,1متوسطة/ عادية

2,20,81,4ثريّة

ً 0,10,00,0ثريّة جدا
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الجدول 38. نوع أفراد األرسة املسنني حسب الجنس وعدد األطفال والعالقات مع األزواج واألطفال، تايا 2011 )%(
تركياإناثذكور

نوع األرسة

7,522,915,9يعيش مبفرده

52,734,642,7يعيش مع الرشيك

39,842,641,3أنواع أخرى من األرَس

عدد أفراد األرسة

17,522,915,9

254,142,347,6

316,811,814,0

47,97,47,6

5+13,815,714,8

عدد األوالد

03,03,43,3

14,15,44,8

221,418,219,7

321,522,221,9

416,517,417,0

5+33,533,333,4

العالقة مع الرشيك

ً 0,00,20,1سيئة جدا

0,30,20,2سيئة

2,42,62,5عادية

26,817,921,9جيدة

ً 59,332,544,6جيدة جدا

11,246,830,7غائب/ متوىّف

العالقة مع البنات

ً 0,40,30,3سيئة جدا

1,10,80,9سيئة

2,01,41,7عادية

33,829,931,7جيدة

ً 48,652,050,5جيدة جدا

14,115,715,0غائبة/ متوفّاة

العالقة مع األبناء

ً 0,30,60,5سيئة جدا

1,51,31,4سيئة

3,01,72,3عادية

35,830,933,1جيدة

ً 47,252,149,9جيدة جدا

12,313,312,8غائب/ متوىّف
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يُظهــر الجــدول 38 خصائــص مثــل نــوع أرسة املســّنني، عــدد 

ــخص  ــارات والش ــر الزي ــم، تواتُ ــع أوالده ــم م ــم، عالقاته أوالده

املســؤول عــن رعايــة املســنني يف األرسة. %16 مــن املســنني يف 

ــغ 23%  ــبة لتبل ــذه النس ــع ه ــم، وترتف ــون مبفرده ــا يعيش تركي

لــدى النســاء. أمــا نســبة الرجــال الذيــن يعيشــون مبفردهــم فتبلــغ 

حــواىل %8. وميكــن تفســري هــذه الظاهــرة بــأّن الرجــال يعيشــون 

ــّل، كــام أّن  ــاة أقــرص مــن النســاء، أعــداد الرجــال األرامــل أق حي

ــون  ــا يكون ــارات العيــش مبفردهــم عندم ــون مه الرجــال ال يتعلّم

أصغــر ســناً. وتبلــغ نســبة املســنني الذيــن يعيشــون مــع الرشيــك 

وحــده 43 %. ترتفــع هــذه النســبة اىل %53 بــني الرجــال وترتاجــع 

إىل %35 لــدى النســاء. وعنــد تقييــم كلٍّ مــن العائــالت املؤلّفة من 

شــخٍص واحــد وأولئــك الذيــن يعيشــون مــع زوجاتهــم، لوِحــظ أّن 

6 أشــخاص مســّنني مــن أصــل 10 يعيشــون مبفردهــم أو يعيشــون 
ــن يعيشــون  ــك فقــط. وأيضــاً، إّن نســبة املســّنني الذي ــع الرشي م

مــع أوالدهــم، أقربائهــم أو أشــخاٍص آخريــن، تحــت عنــوان »نــوع 

”آخــر مــن األرَس” فتبلــغ نســبتهم 41 %.

ســّجل عــدد أفــراد األرسة نتائــج مامثلــة. %16 مــن املســّنني 

يعيشــون يف أرسة مؤلّفــة مــن شــخٍص واحــد، حــواىل النصــف 

يعيشــون يف أرَس مؤلّفــة مــن شــخصني، %14 يعيشــون يف عائــالت 

مؤلّفــة مــن 3 أشــخاص، %8 يعيشــون يف أرَس مؤلّفــة مــن أربعــة 

أشــخاص، و%15 مــن املســّنني يعيشــون يف أرَس مؤلّفــة مــن 

خمســة أشــخاٍص أو أكــر. أّمــا مــن حيــث عــدد األوالد، %3 فقــط 

مــن املســنني ليــس لديهــم أوالد، %24 منهــم لديهــم ولــد واحــد 

ــم  ــم 3- 4 أوالد و%33 لديه ــنني لديه ــن املس ــدان، %39 م أو ول

خمســة أوالد أو أكــر. بتعبــري آخــر، ميكــن القــول إّن ثالثــة مســّنني 

مــن أصــل أربعــة لديهــم ثالثــة أوالٍد أو أكــر. ســألنا املســّنني أيضــاً 

عــن عالقتهــم مــع الرشيــك واألوالد؛ فأفــادوا بــأّن عالقتهــم جيــدة 

ــن  ــراء الذي ــّنني الفق ــبة املس ــا نس ــات. أم ــاء والبن ــك واألبن بالرشي

أشــاروا إىل أّن عالقاتهــم ســيّئة مــع الرشيــك أو األوالد فــال تتجــاوز 

ــاؤل  ــا تف ــر، الحظن ــع الفق ــال م ــو الح ــام ه ــبتهم %2-1 . وك نس

ــك واألوالد.     ــع الرشي ــم م املســّنني يف عالقاته

ذُكــر أعــاله أّن املســّنني قــد أظهــروا انطباعــاً إيجابيــاً عندمــا ُســئلوا 

عــن مدخــول األرسة وعــن العالقــة مــع الرشيــك واألوالد

) الجــدول 39(. طلبنــا أيضــاً مــن املســّنني تقييــم ســعادة عائالتهــم 

ــة  ــل أربع ــن أص ــاً م ــّنني تقريب ــة مس ــخصية؛ ثالث ــعادتهم الش وس

صّنفــوا عائالتهــم بالســعيدة أو الســعيدة جــداً. أمــا نســبة الذيــن 

اعتــربوا أّن عائالتهــم تعيســة/ تعيســة جــداً فبلغــت 4-5% .

 الجدول 39. سعادة العائلة والسعادة الشخصية، إستطالع تركيبة األرسة الرتكية للعام 2011 )%(
تركياإناثذكور

سعادة األرسة باإلجامل

ً 0,30,90,6تعيسة جدا

1,94,13,1تعيسة

18,720,819,8عادية

61,561,561,5سعيدة

ً 17,612,815,0سعيدة جدا

السعادة الشخصية

ً 0,61,41,1تعيس جدا

2,75,64,3تعيس

17,722,420,3عادي

61,258,859,9سعيد

ً 17,811,714,5سعيد جدا
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الجدول 40. مؤرّشات نوعية الحياة والوضع الصّحي، إستطالع تركيبة األرسة الرتكية للعام 2006 )%(
تركياإناثذكور 

الوضع الصّحي مقارنًة باألقران

ً 13,96,710,1جيد جدا

58,150,053,7جيد

16,121,619,1مثلهم

10,619,215,3سيئ

ً 1,22,51,9سيئ جدا

هل ميكنهم تناول الطعام؟

90,085,387,5بسهولة

5,411,98,9بصعوبة

0,81,81,3مبساعدة شخٍص آخر

3,81,12,4ال يؤّدون هذا النشاط/ ال ينطبق

هل ميكنهم تأدية األعامل املنزلية اليومية؟

71,759,164,9بسهولة

7,623,916,4بصعوبة

2,16,04,2مبساعدة شخٍص آخر

18,611,014,5ال يؤّدون هذا النشاط/ ال ينطبق

هل ميكنهم التسّوق؟

78,547,561,8بسهولة

10,515,713,3بصعوبة

3,49,86,9مبساعدة شخٍص آخر

7,726,918,0ال يؤّدون هذا النشاط/ ال ينطبق

هل ميكنهم السفر؟ 

70,645,557,1بسهولة

11,015,913,6بصعوبة

3,512,08,1مبساعدة شخٍص آخر

14,926,721,2ال يؤّدون هذا النشاط/ ال ينطبق

هل ميكنهم اإلهتامم بنظافتهم الشخصية )اإلستحامم، إلخ(؟

87,774,780,7بسهولة

8,316,812,9بصعوبة

3,97,55,8مبساعدة شخٍص آخر

0,20,90,6ال يؤّدون هذا النشاط/ ال ينطبق

هل ميكنهم تأدية املهام خارج املنزل؟

75,935,053,9بسهولة

9,911,210,6بصعوبة

5,511,28,6مبساعدة شخٍص آخر

8,742,627,0ال يؤّدون هذا النشاط/ ال ينطبق

لتحديــد مواصفــات املســّنني يف تركيــا، يجــب أيضــاً تحليــل الوضــع 

الصّحــي للمســّنني. طُرِحــت األســئلة حــول هــذا املوضــوع يف 

اإلســتطالع حــول تركيبــة األرسة الرتكيّــة للعــام 2006. أحــد األســئلة 

التابعــة إلســتطالع العــام 2006 واملفّصلــة يف الجــدول 40 هــو عــن 

تقييــم املســنني لصّحتهــم الشــخصية. ســألنا املســّنني كيــف يــرون 

وضعهــم الصّحــي مقارنــًة بصحــة اآلخريــن يف الفئــة العمريــة 

ــيئة  ــم س ــأّن صحته ــّنني ب ــن املس ــواىل %17 م ــاد ح ــها، فأف نفس

ــاء.  ــدى النس ــبة إىل  %22 ل ــذه النس ــت ه ــيئة، وارتفع ــداً/ س ج

ويبــدو أنــه بالرغــم مــن أّن نســبة النســاء ضمــن رشيحــة الســكان 

املســّنني هــي أعــى وأّن متوســط العمــر املتوقــع لهــّن أعــى، إال 

أّن عــدد النســاء اللــوايت عــرّبَن عــن ســوء صّحتهــّن هــو أعــى مــن 

عــدد الرجــال.
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ــدف  ــة، وبه ــة األرسة الرتكيّ ــول تركيب ــام 2006 ح ــتطالع الع يف اس

ــدور  ــاس ال ــون قي ــاول الباحث ــّنني، ح ــاة املس ــة حي ــد نوعي تحدي

الــذي يلعبــه املســّنون يف مختلــف أبعــاد الحيــاة اليوميــة لــألرسة، 

ــة بعــض النشــاطات داخــل  ــالً إذا كان باســتطاعتهم أم ال تأدي مث

املنــزل أو خارجــه. ســألنا يف الوقــت نفســه عــن درجــة هــذا 

االداء، وحــاول الباحثــون أن يســتخلصوا مــن اإلجابــات مــا إذا 

كان املســّنون يعانــون مشــكلًة صحيّــة تؤثّــر عــى نشــاطاتهم 

ــة النشــاطات  ــا يف الجــدول 40 مــدى ســهولة تأدي ــة. فّصلن اليوميّ

ــهل«  ــة »األس ــدول أّن املهم ــذا الج ــر ه ــس. فيُظه ــب الجن بحس

التــي أشــار إليهــا املســّنون هــي تنــاول الطعــام، يليهــا اإلســتحامم. 

ــارج  ــا خ ــم تأديته ــي تت ــا إىل أّن النشــاطات الت ــارة هن ــود اإلش ون

املنــزل قــد نالــت النَســب األدىن مــن حيــث ســهولة تأديتهــا. فــإّن 

نســبة املســّنني الذيــن أفــادوا بــأّن مــن األســهل تســديد الفواتــري، 

ــة،  ــام باألعــامل الزراعي الذهــاب إىل املصــارف، املستشــفيات، القي

وغريهــا قــد بلغــت %54 فقــط. يف حــني أّن نســبة املســّنني الذيــن 

ــد بلغــت  ــأّن باســتطاعتهم الســفر والتســّوق بســهولة ق ــادوا ب أف

%57 و%62 عــى التــوايل. وبالتــايل، الحظنا أّن باســتطاعة املســّنني 

تأديــة النشــاطات داخــل املنــزل بســهولة أكرب مــن النشــاطات التي 

ــة  ــم أداء النشــاطات اليومي ــد تقيي ــا يف الخــارج. وعن ــون به يقوم

بحســب الجنــس، لوِحــظ أّن الرجال باســتطاعتهم تأدية النشــاطات 

داخــل املنــزل وخارجــه بســهولة أكــرب مــن النســاء. ويــزداد هــذا 

الفــارق بالنســبة إىل النشــاطات التــي تتــم تأديتهــا خــارج املنــزل. 

ــري، الذهــاب  ــوايت ميكنهــّن بســهولة تســديد الفوات ــا النســاء الل أم

إىل املصــارف واملستشــفيات وغريهــا مــن النشــاطات، فكانــت 

نســبتهّن أقــل مــن نصــف نســبة الرجــال، وينطبــق األمــر نفســه 

عــى الســفر والتســّوق. ويجــب التنويــه هنــا إىل أّن هــذا الوضــع 

ــة مــع الرجــال،  ــذي يحــّط املــرأة يف وضــع غــري مــؤاٍت باملقارن ال

ــري  ــة مــن شــأنها التأث ــني مــن مشــاكل صحيّ ــنّي أّن النســاء يعان يُب

عــى حياتهــّن اليوميــة أكــر مــن الرجــال.

 3.4.2.رعاية املسّنني وتفضيالتهم لسّن الشيخوخة

ــة،  وفــق نتائــج اســتطالع العــام 2011 حــول تركيبــة األرسة الرتكيّ

تبــنيَّ أّن ثلثــّي املســّنني يعيشــون مبفردهــم أو مــع أزواجهــم. 

ــص متوســط حجــم األرسة  يرتبــط هــذا األمــر ارتباطــاً وثيقــاً بتقلُّ

ــام 2008  ــتطالع الع ــج اس ــر نتائ ــد. تُظه ــبة املوالي ــاض نس وانخف

ــن أّن األوالد ال  ــم م ــه بالرغ ــكان ”TNSA” أن ــة الس ــول صح ح

يعيشــون مــع والديهــم، إال أنهــم يفّضلــون إمــا العيــش يف املبنــى 

ــع  ــرون، 2010(. وم ــش وآخ ــم )كوت ــة منه ــى مقرب ــه أو ع نفس

ذلــك، فــإّن التطــّورات االجتامعيــة والدميوغرافيــة والتحــوُّل يف 

تركيبــة األرسة يُشــري إىل أهميــة زيــادة دعــم الدولــة يف الخدمــات 

ــري كاٍف  ــد غ ــرة يف البل ــزة املتوفّ ــدد دور العج ــإّن ع ــة. ف الرعائيّ

أصــالً. كــام أّن دور العجــزة ال تســتقبل إال األشــخاص الذيــن تبلــغ 

أعامرهــم 60 ســنة أو أكــر وهــم معوزيــن ماديّــاً واجتامعيــاً 

ــاول  ــة )تن ــة اليوميّ ــة النشــاطات الروري لكــن باســتطاعتهم تأدي

ــم  ــاعدة، وه ــدون مس ــاض( ب ــتخدام املرح ــرْشب، اس ــام، ال الطع

بصّحــة جيــدة إىل حــدٍّ مــا وليســت لديهــم مشــاكل صحيّــة خطــرة 

ــون  ــة وعــالج مســتمّرين، وهــم متّزن ــاج إىل رعاي ــات تحت أو إعاق

ــاً. ووفــق خطــة العمــل الوطنيــة، إّن عــدد األشــخاص الذيــن  عقليّ

يعيشــون يف دور للعجــزة هــو دون العرشيــن ألــف )الجــدول 41(، 

ــا  ــا مب ــزة كلّه ــدور العج ــوى ل ــتيعاب القص ــدرة اإلس ــني أّن ق يف ح

ــاً. ــغ 24 ألف ــا دور العجــزة الخاصــة تبل فيه

الجدول 41. عدد دور العجزة، قدرة استيعابها ونَسب إشغالها

اإلشغالقدرة اإلستيعابالعدد

1061167810638دور العجزة التي تُديرها املديرية العامة لخدمات املعّوقني واملسّنني

2566566دور العجزة التي تُديرها وزارات أخرى

2020131409دور العجزة التي تُديرها البلديّات

3428201974دور العجزة التي تُديرها الجمعيات واملؤسسات

7961673دور العجزة التي تُديرها األقلّيات

12360234216دور العجزة الخاصة

2922406119476املجموع

ومتدإ: اطت ووعمل وولطلّحت ولمهّلني، 2012
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يف اســتطالع العــام 2011 حــول تركيبــة األرسة الرتكيّــة، ُســئل 

األفــراد الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 18 و60 ســنة كيــف يريــدون 

ــث يعجــزون عــن  ــرياً يف الســن بحي ــا يتقّدمــون كث ــش عندم العي

االعتنــاء بأنفســهم. إذا تجاهلنــا نســبة الذيــن أجابــوا »ال أعــرف«، 

حــواىل %17 مــن األفــراد قــد عــرّبوا عــن رغبتهــم يف العيــش يف داٍر 

ــزل  ــة يف املن ــي الرعاي ــدون تلّق ــم يري ــروا أنه ــزة، و%32 ذك للعج

)الجــدول 43(. ونــود اإلشــارة هنــا إىل أّن قــدرة اإلســتيعاب الحاليــة 

هــي أبعــد مــا يكــون عــن تلبيــة هــذا الطلــب. ففــي حــال رغــب 

%17 مــن 20 مليــون مســّن أن ينتقلــوا إىل دور العجــزة يف العــام 

2050، تعجــز دور العجــزة عــن تلبيــة هــذا الطلــب.

واالجتامعيــة-  الدميوغرافيــة  الخصائــص  اختيــار  خــالل  مــن 

القتصاديــة، راقبنــا تفضيــالت االفــراد الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 

18 و60 ســنة، وأظهــرت النتائــج أّن الذيــن يعيشــون يف املــدن 

يريــدون إمضــاء شــيخوختهم يف دور العجــزة يف حــني أّن 34% 

يفّضلــون تلّقــي الرعايــة املنزليــة. تنخفــض هــذه النَســب إىل 9% 

و %28 عــى التــوايل يف املناطــق الريفيــة، وتظهــر يف الطليعــة 

الرغبــة يف إمضــاء ســنوات الشــيخوخة مــع األوالد )60 %(. وتجــدر 

ــي  ــور ه ــع األوالد الذك ــش م ــة يف العي ــا إىل أّن الرغب ــارة هن اإلش

ــة )51 %(. ــورة خاص ــى بص أع

ــيخوخة  ــّن الش ــوغ س ــد بل ــش عن ــالت العي ــا تفضي ــا قيّمن عندم

ــل إىل داٍر  ــوا ”أنتق ــن أجاب ــنّي أّن نســبة الذي بحســب املناطــق، تب

للعجــزة” هي أعــى يف غــرب مرمــرة ومنطقــة البحــر األبيــض 

املتوســط، يف حــني تصــل هــذه النَســب إىل أدىن مســتوياتها يف 

شــامل رشق االناضــول. وتُظهــر املقارنــة بــني املــدن الرئيســية 

الثــالث أّن نســبة الذيــن يريــدون إمضــاء شــيخوختهم يف دار 

للعجــزة هــي األعــى يف أنقــرة واألدىن يف اســطنبول. وجديــر بالذكر 

ــاً  ــر اختالف ــيخوخة ال تُظه ــوغ الش ــد بل ــش عن ــالت العي أّن تفضي

ــدول 43(. ــني )الج ــني الجنس ــرياً ب كب

ــظ أّن نســبة األشــخاص  ــة، فلوِح ــات العمريّ ــث الفئ ــن حي ــا م أم

اليافعــني الذيــن يريــدون العيــش يف داٍر للعجــزة هي أعــى بكثــري 

مــاً يف الســّن. ففــي حــني أّن 77%  مــن نســبة األجيــال األكــر تقدُّ

مــن األشــخاص الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 18 و24 ســنة يعــرّبون 

عــن رغبتهــم يف اإلنتقــال إىل دار العجــزة يف ســن الشــيخوخة، إال 

أّن الرغبــة يف املكــوث مــع األوالد عنــد بلــوغ ســّن الشــيخوخة هــي 

أكــر شــيوعاً لــدى األشــخاص الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 55 و60 

ســنة )56 %(.

عنــد تحليــل النتائــج بحســب الوضــع العائــيل، لوِحــظ أّن نســبة 

ــة  ــل إىل داٍر للعجــزة« و«أحصــل عــى خدم ــوا »أنتق ــن أجاب الذي

ــو  ــام ه ــني ك ــراد العازب ــني األف ــى ب ــي األع ــزيل« ه ــة يف من رعائيّ

ــرَبزت  ــل، ف ــدى األرام ــا ل ــوايل(. أم ــى الت ــع )%38 و%54 ع متوقَّ

ــرُّق إىل  ــد التط ــع األوالد )68 %(. وعن ــش م ــة يف العي ــر الرغب أك

ــبة  ــى نس ــدداً، تبق ــرب ع ــة األك ــّكلون الفئ ــن يش ــني الذي املتزّوج

الذيــن قالــوا »أنتقــل إىل داٍر للعجــزة« %13، يف حــني ترتفــع 

نســبة الذيــن أجابــوا “أعيــش مــع أوالدي” لتصــل إىل 54%.

 

مــن حيــث املســتوى العليمــي واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، 

الحظنــا أّن نســبة الذيــن يفّضلــون اإلنتقــال إىل داٍر للعجــزة 

ــن  ــدى ذوي املســتوى العلمــي املنخفــض والذي منخفضــة جــداً ل

ــني، 8%  ــدى األّمي ــا )%6 ل ــة الدني ــة اإلجتامعي ــون إىل الطبق ينتم

يف املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي األدىن(، أمــا بــني الخّريجــني 

ــة،  ــة اإلجتامعية-اإلقتصادي ــى الطبق ــني إىل أع ــني واملنتم الجامعي

ــغ  ــل إىل دار للعجــزة« لتبل ــوا »أنتق ــن أجاب فارتفعــت نســبة الذي

.%30

الجدول 42. خيارات الحياة يف فرتة الشيخوخة لدى األفراد ما بني 18-60 سنة من العمر حسب املنطقة السكنية يف كامل تركيا )%( 

أحصل عىل خدمة رعائّية أنتقل إىل داٍر للعجزة 
غري ذلكأعيش مع ابنتيأعيش مع إبنييف منزيل

16,931,937,210,04,0تركيا

املنطقة السكنّية

8,627,650,99,33,6الريف

19,933,532,310,24,2املدينة
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الجدول 43. خيارات الحياة يف فرتة الشيخوخة لدى األفراد ما بني 18-60 سنة من العمر حسب املنطقة والجنس والعمر والحالة العائلية 

ومستوى التعليم واملستوى االقتصادي-االجتامعي )%(

أحصل عىل خدمة أنتقل إىل داٍر للعجزة 
غري ذلكأعيش مع ابنتيأعيش مع إبنيرعائّية يف منزيل

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

15,933,934,611,34,5إسطنبول 

21,426,931,918,71,2غرب مرمرة 

12,637,534,612,43,0رشق مرمرة  

13,742,033,98,81,7إيجه 

18,832,831,310,66,6البحر األبيض املتوسط 

14,626,246,68,44,2غرب األناضول 

17,126,244,99,22,5وسط األناضول 

12,334,840,69,72,6غرب البحر األسود

10,629,348,69,02,4رشق البحر األسود

8,328,653,36,33,5شامل رشق األناضول 

14,921,049,56,78,0وسط رشق األناضول 

11,923,953,85,05,3جنوب رشق األناضول  

31,836,120,57,14,5أنقرة 

28,529,626,213,32,4إزمري 

الجنس

16,031,039,08,95,1ذكر

17,732,735,511,03,1أنثى

العمر

18-2431,645,312,04,07,2

25-3418,134,531,511,64,2

35-4414,628,642,211,03,6

45-5412,428,445,910,33,0

55-6013,827,246,39,23,5

الوضع العائيل

37,854,30,00,07,9مل يتزّوج من قبل

13,029,143,211,13,5متزّوج 

22,423,727,622,43,9منفصل

13,518,251,516,10,7أرمل

38,126,016,714,25,0مطلّق

املستوى العلمي 

5,912,470,29,42,2أّمي

9,019,360,18,63,0يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

10,127,348,211,52,9املرحلة اإلبتدائية

16,434,334,211,43,7املرحلة التكميلية 

25,838,820,29,75,5املرحلة الثانوية العادية وما يعادلها

30,043,515,05,26,3يدرس لنيْل شهادة اإلجازة/ الدراسات العليا

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

31,448,78,95,75,3أعى الطبقة العليا

24,644,217,29,14,8الطبقة العليا

20,134,831,49,44,3الطبقة الوسطى العليا

12,428,244,111,53,7الطبقة الوسطى الدنيا

7,816,063,210,03,0الطبقة الدنيا
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بعــد هــذه التحليــالت الوصفيــة لفــرتة الشــيخوخة، وبهــدف 

ــَكن يف  ــالت الس ــى تفضي ــٍل ع ــكّل عام ــح ل ــري الواض ــة التأث رؤي

ســّن الشــيخوخة، يجــب القيــام باملزيــد مــن التحليــالت املتعــّددة 

املتغــرّيات. بهــذه الطريقــة، ميكــن التحكُّــم بتأثــري املتغــرّيات 

األخــرى وتقييــم نتائــج كّل عامــٍل عــى تفضيــالت العيــش يف ســّن 

الشــيخوخة بعيــداً عــن التأثــريات األخــرى. ســيتم تحليــل العوامــل 

املؤثِّــرة عــى »تفضيــل إمضــاء الشــيخوخة يف دار للعجــزة أو تلّقــي 

خدمــة رعائيــة يف املنــزل« باســتخدام أســلوب الرتاُجــع اللوجســتي 

ــي  ــة ه ــرّية التابع ــة ألّن املتغ ــذه الطريق ــار ه ــّم اختي ــايئ. ت الثن

ــدون  ــن يري ــة، حصــل الذي ــرّية التابع ــني. يف املتغ ــن فئت ــة م مؤلّف

ــون يف  ــن يرغب ــك الذي ــزة وأولئ ــيخوختهم يف دار للعج ــاء ش إمض

تلّقــي خدمــة رعائيــة يف املنــزل عــى القيمــة واحــد )1(. أمــا الذين 

يريــدون العيــش مــع أوالدهم عند بلوغ ســّن الشــيخوخة أو الذين 

اختــاروا الجــواب “غــري ذلــك”، فقد حصلوا عــى القيمــة صفر )0(. 

ــة بالعيــش يف داٍر للعجــزة أو تلّقــي  إّن املتغــرّيات التابعــة املتعلّق

خدمــة رعائيــة يف املنــزل قــد تــّم تقييمهــا معــاً ألّن كال الخياريــن 

غــري مرتبــط بالدعــم األرَسي. تضّمــن تحليــل املتغــرّيات املســتقلة 

املنطقــة الســكنيّة )املدينة/الريــف(، املنطقــة )تصنيــف الوحــدات 

ــة،  ــة العمري ــس، الفئ ــتوى األول(، الجن ــاء، املس ــة لإلحص اإلقليمي

اإلجتامعــي- واملســتوى  العلمــي  املســتوى  العائــيل،  الوضــع 

ــة.  اإلقتصــادي. كّل هــذه املتغــرّيات هــي متغــرّيات مطلَق

يُظهــر الجــدول 44 نتائــج الرتاجــع اللوجســتي الثنــايئ. تبلــغ نســبة 

الذيــن يريــدون إمضــاء شــيخوختهم يف داٍر للعجــزة أو تلقــي 

ــدن. ــة %35 يف امل ــة املنزلي الرعاي

 وعنــد تقييــم املناطــق، ياُلَحــظ تفضيــل هــذا الخيــار بأعــى نســبة 
يف منطقــة إيجــه وأدىن نســبة يف وســط رشق األناضــول. وبــني املدن 

الرئيســية الثــالث، كان هــذا التفضيــل أكــر وضوحــاً يف أنقــرة.

ــني  ــرياً ب ــاً كب ــر فارق ــة ال تُظِه ــالت الوصفيّ ــن أّن التحلي ــم م بالرغ

ــوغ ســّن الشــيخوخة، إال  ــد بل ــالت الســكن عن الجنســني يف تفضي

ــن  ــر أّن  نســبة الرجــال الذي ــل املتعــّدد املتغــرّيات يُظه أّن التحلي

يريــدون إمضــاء شــيخوختهم يف داٍر للعجــزة أو تلّقــي الرعايــة يف 

املنــزل هــي أقــّل مــن نســبة النســاء مبقــدار الثلــث. وعنــد تقييــم 

املتغــرّيات األخــرى، ال يظهــر فــارق مهــم بــني الفئــات العمريــة.

 
لــدى تقييــم النتائــج بحســب الوضــع العائــيل، ومتاشــياً مــع 

التحليــالت الوصفيّــة، تبــنّي أّن نســبة الذيــن يريــدون إمضــاء 

شــيخوختهم يف داٍر للعجــزة أو تلّقــي الرعايــة يف املنــزل هــي أعــى 

ــّل ضمــن األرامــل. ــني وأق ضمــن العازب

  
مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي واملســتوى االجتامعي-االقتصــادي، 

ترتفــع نســبة الذيــن يريــدون اإلنتقــال إىل داٍر للعجــزة عنــد 

ــذه  ــني أّن ه ــة. ويف ح ــة املنزلي ــي الرعاي ــّن أو تلّق م يف الس ــدُّ التق

ــًة  ــني مقارن ــني الخّريجــني الجامعي ــرّات ب النســبة أعــى بـــ 3.5 م

ــة  ــى الطبق ــرّات يف أع ــّت م ــى بس ــا أع ــني، إال أنه ــراد األميّ باألف

ــا. ــة الدني ــًة بالطبق ــا مقارن العلي
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الجدول 44. تحليل انحداري لوجستي لخيارات الحياة يف فرتة الشيخوخة لدى األفراد ما بني 18-60 سنة من العمر حسب املنطقة 
السكنية واملنطقة والجنس والعمر والحالة العائلية ومستوى التعليم واملستوى االقتصادي - االجتامعي

 .Sig)Exp B(

املنطقة السكنّية

1,00الريف 

0,0001,35املدينة

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

1,00إسطنبول 

0,0161,31غرب مرمرة 

0,0061,28رشق مرمرة  

0,0002,23إيجه 

0,0001,68البحر األبيض املتوسط 

0,0701,30غرب األناضول 

0,2161,15وسط األناضول 

0,0001,48غرب البحر األسود

0,4131,12رشق البحر األسود

0,0841,31شامل رشق األناضول 

0,3780,89وسط رشق األناضول 

0,4321,08جنوب رشق األناضول  

0,0002,18أنقرة 

0,0001,52إزمري 

الجنس

0,0000,67ذكر

1,00أنثى

العمر

18-240,2200,85

25-340,9691,00

35-440,2610,91

45-540,0950,87

55-601,00

الوضع العائيل

0,0007,43مل يتزّوج من قبل

0,0000,51متزّوج 

0,1460,63منفصل

0,0000,31أرمل

1,00مطلّق

املستوى العلمي 

1,00أّمي

0,0031,64يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

0,0002,24املرحلة اإلبتدائية

0,0002,76املرحلة التكميلية 

0,0003,22املرحلة الثانوية العادية وما يعادلها

0,0003,51يدرس لنيْل شهادة اإلجازة/ الدراسات العليا

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

0,0005,97أعى الطبقة العليا

0,0003,27الطبقة العليا

0,0001,97الطبقة الوسطى العليا

0,0001,46الطبقة الوسطى املنخفضة

1,00 الطبقة الدنيا

)R2 )Nagelkerke 0,270معاِمل تحديد

Wald F6,016
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 3.5.الخامتة والتوصيات بشأن السياسة اإلجتامعية

وكــام هــو الحــال بالنســبة إىل العــامل أجمــع، فــإّن الرشيحــة 

الســكانيّة املســّنة تتزايــد برعــة يف تركيــا نســبيّاً وعدديّــاً. يف 

ــة  ــوُّل الرشيح ــم تح ــّم تقيي ــة، ت ــذه الدراس ــن ه ــم األول م القس

الســكانيّة املســّنة مــن املــايض إىل الحــارض وكيــف ستســتمّر هــذه 

النزعــة يف املســتقبل. يف القســم الثــاين، أجرينــا تحليــالت لكْشــف 

مواصفــات الســكان املســّنني؛ ويف القســم الثالــث، تــّم تقييــم 

ــم  ــرتاوح أعامره ــي ت ــراد الت ــيخوخة لألف ــّن الش ــالت يف س التفضي

ــّددة. ــرّيات املتع ــل املتغ ــالل تحلي ــن خ ــنة م ــني 18 و60  س ب

مــن  كانــت نســبة الســكان املســّنني %3 يف الســنوات األوىل 

تأســيس الجمهوريــة وقــد ارتفعــت هــذه النســبة إىل %8 اليــوم. 

ــع،  ومــع انخفــاض نســبة املواليــد وارتفــاع متوســط العمــر املتوقَّ

ـع أن  بثبــاٍت. ومــن املتوقَـّ الســكان املســّنني  ارتفعــت نســبة 

ــة  ــرى املئوي ــول الذك ــد نســبة الســكان املســّنني إىل %10 بحل تزي

لتأســيس الجمهوريــة، وإىل %21 بحلــول منتصــف القــرن الحــادي 

ــادي  ــرن الح ــن الق ــري م ــع األخ ــة الرب ــن، و%28 يف بداي والعرشي

والعرشيــن. بتعبــري آخــر، واحــد مــن أصــل 10 أشــخاص بحلــول 

الذكــرى املئويــة لتأســيس الجمهوريــة؛ واحــد مــن أصــل خمســة 

أشــخاص بحلــول منتصــف القــرن، ومــع دخولنــا الربــع األخــري مــن 

هــذا القــرن، شــخص واحــد مــن أصــل ثالثــة ســيكون مســّناً. وعنــد 

عــرْض هــذه النَســب عــى شــكل أعــداٍد مطلقــة، يتبــنيَّ أّن عــدد 

املســّنني الذيــن يبلــغ حاليــاً حــواىل 6 ماليــني ســيصل إىل 9 ماليــني 

ــوناً  ــوناً  يف العــام 2050 و25 ملي ــول العــام 2023، 20 ملي بحل

ــام 2075. ــول الع بحل

 
ــدد  ــوع ع ــن مجم ــرب م ــّنني أك ــكان املس ــدد الس ــون ع ــا يك عندم

ــروز  ــؤّدي ذلــك إىل ب ــدان األوروبيــة، ي ســكان الكثــري مــن البل

ــاذ اإلجــراءات  الكثــري مــن املشــاكل يف حــال مل نبــارش اليــوم باتّخ

الالزمــة. أحــد النواحــي التــي ســتتأثّر بشــّدة هــي نظــام الضــامن 

االجتامعــي. فــإّن نســبة إعالــة املســّنني التــي ميكــن تفســريها بأنهــا 

عــدد األشــخاص املســننّي لــكّل 100 شــخصٍ يف ســّن العمــل، تبلــغ 

حاليــاً %11، إال أنهــا ســتصل إىل %15 يف العــام 2023، 33% 
بينــام  بتعبــري آخــر،  العــام 2075.  يف  العــام 2050 و48%  يف 

ــوم،  ــد الي ــل بشــخٍص مســنٍّ واح ــّن العم ــرادٍ يف س ــي 10 أف يعتن

ســرتتفع نســبة اإلعالــة لتصــل إىل ثالثــة أشــخاٍص يف ســّن العمــل يف 

العــام 2050، وإىل شــخصني يف ســّن العمــل بحلــول العــام 2075. 

ــني  ــوازن ب ــيُِخّل بالت ــكان س ــة للس ــة العمري ــري يف الرتكيب إّن التغي

األفــراد العاملــني والحاصلــني عــى تأمــني الذيــن ال يزالــوا يعلمــون 

ــني  ــري الفاعل ــراد غ ــي، واألف ــني االجتامع ــاط التأم ــّددون أقس ويس

الذيــن يغطّيهــم التأمــني والذيــن تقاعــدوا وتركــوا قطــاع العمــل. 

يف الوضــع الراهــن، تتألـّـف تركيــا مــن تركيبــة ســكانية شــابة تؤّمــن 

ــني.  ــري الفاعل ــني وغ ــني الفاعل ــوازٍن ب ــق ت ــث خلْ ــن حي ــع م مناف

لــكل 10 أشــخاٍص يف ســّن العمــل مثــة مســنٌّ واحــد يجــب عــى 

األفــراد العاملــني اإلعتنــاء بــه. إال أنّــه وفقــاً لألرقــام التــي نرشتهــا 

إدارة الضــامن االجتامعــي، بلغــت نســبة الفاعلــني/ غــري الفاعلــني 

1.90 يف العــام 2012. )إدارة الضــامن االجتامعــي، 2012(. يعــود 
ــض عــدد الفاعلــني  ســبب هــذا االختــالف إىل العوامــل التــي تُخفِّ

ــن  ــد م ــخص واح ــال ش ــي مث ــني االجتامع ــن التأم ــتفيدين م املس

ــل  ــّن العم ــي إىل س ــل وينتم ــن العم ــل ع ــو عاط ــني ه ــل اثن أص

وغالبيــة الســكان يعملــون بشــكٍل غــري رســمي، وإىل عوامــل 

أخــرى مثــال سياســات التقاعــد املبكــر الســابقة التــي زادت 

عــدد األشــخاص غــري الفاعلــني واملســتفيدين مــن التأمــني اليــوم. 

ــة، ســتصبح نســبة املســتفيدين  ــري الالزم ــم اتخــاذ التداب ــا مل يت م

الفاعلني/غــري الفاعلــني مــن التأمــني أكــر ســوءاً يف املســتقبل. 

وعــى الصعيــد العاملــي، يُعتــرَب نظامــاً مثاليــاً النظــام الــذي يعمــد 

فيــه أربــع مســتفيدين إىل دفــع الراتــب التقاعــدي ملســتفيد واحــد 

غــري فاعــل )غومــوش، 2010(.

إّن شــيخوخة الســكان ســرُتهق أيضــاً كاهــل النظــام الصّحــي 

م  ــدُّ ــع التق ــد م ــراض تتزاي ــن األم ــري م ــراً إىل أّن الكث ــدة. نظ بش

يف الســن، يجــب عــى االســتثامر يف الصحــة أن يزيــد أيضــاً. كــام 

ــاالت  ــدد الح ــن ع ــاً م ــتزيد أيض ــّنني س ــدد املس ــادة يف ع أّن الزي

املزمنــة مثــال أمــراض القلــب، ارتفــاع ضغــط الــدم، داء الســّكري، 

الربــو وأمــراض الرئــة املزمنــة. ويف دراســة عــبء األمــراض يف تركيــا 

ــام 2004،  ــكنت يف الع ــة باش ــة وجامع ــا وزارة الصح ــي أجرته الت

ــة تابعــة للســكان  لوحــظ أّن تســعة مــن أصــل عــرش أعبــاء مرَضيّ

ــة  ــة )جامع ــراض مزمن ــي أم ــتنّي ه ــم الس ــوق أعامره ــن تف الذي

ــا النظــام الصحــي  ــي يتكبّده باشــكنت، 2004(. إّن الخســائر الت

نتيجــة األمــراض املزمنــة هــي معروفــة وظاهــرة. وإذا أخذنــا 

ــّص  ــة تخ ــات الصحيّ ــن النفق ــرية م ــبة كب ــار أّن نس ــني اإلعتب بع

األفــراد املصابــني بأمــراض مزمنــة، يكــون مــن الواضــح أّن الزيــادة 

ــايل، إّن  ــتقبل. وبالت ــرية يف املس ــتكون كب ــة س ــات الصحي يف النفق

ــع  ــاميش م ــٍق للت ــاد توافُ ــة إىل إيج ــٍة ماس ــي بحاج ــام الصح النظ

ــة. ــراض املزمن األم

ــة  ــن ناحي ــداً م ــم ج ــّنني مه ــص املس ــات وخصائ ــم مواصف إّن فْه

هــة للســكان املتقّدمــني  السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة املوجَّ

ــع  ــس، الوض ــر، الجن ــال العم ــّنني مث ــص املس ــّن. إّن خصائ يف الس

ــار  ــع املســّنني إىل اختب ــي والدخــل، تدف ــيل، املســتوى العلم العائ

ــت  ــة، متّ ــذه الدراس ــف. يف ه ــكٍل مختل ــيخوخة بش ــة الش تجرب

ــام  ــة للع ــة األرسة الرتكيّ ــج اإلســتطالع حــول تركيب اإلســتعانة بنتائ

2011 بهــدف إجــراء التحليــالت والكشــف عن مواصفات املســّنني. 
تُظهــر نتائــج التحليــل أّن أربعــة مــن أصــل 10 مســنّين هــم إمــا 

ــبة إىل  ــذه النس ــع ه ــة. ترتف ــة االبتدائي ــوا املرحل ــني أو مل يُنه أّمي



ووشحخلات وهّن  لووصفضحات  تروحا  ر  ووهّن  ر  109ووكباإ 

%55 بــني النســاء املســّنات. يعيــش أكــر مــن نصــف املســّنني يف 
عائــالت فقــرية؛ وإّن متوســط دخــل األرَس التــي يعيــش فيهــا أكــر 

مــن نصــف املســّنني يبلــغ أقل مــن 800 لــرية تركيّــة. ووفقــاً لنتائج 

ــام 2011، %6 مــن املســنني  ــة للع ــة األرسة الرتكيّ اســتطالع تركيب

ليــس لديهــم تأمــني صّحــي. كــام أّن وفقــاً لنتائــج اإلســتطالع 

الــرتيك حــول الســكان والصحــة للعــام 2008، %10 مــن املســنني 

ليــس لديهــم تأمــني صّحــي. مــرة أخــرى، وفقــاً ملــا ورد يف نتائــج 

اإلســتطالع الــرتيك حــول الســكان والصحــة للعــام 2008، تبــنّي أّن 

ثلــث املســّنني ليــس لديهــم أّي مدخــول عــى اإلطــالق. ويف دراســة 

ــر  ــات األك ــظ أّن الفئ ــاة املســّنني، لوِح ــة حي ــت حــول نوعي أجريَ

ــّنات  ــاء املس ــز، النس ــات العجائ ــي فئ ــّنني ه ــن املس ــاً ضم حرمان

واألرامــل )كوتــش وآخــرون،  2010(. ومبــا أّن النســاء يعشــَن 

أربــع إىل خمــس ســنوات أكــر مــن الرجــال، فــإّن نســبة النســاء 

املتقّدمــات يف الســن ضمــن املســّنني واألرامــل هــي  أعــى. عنــد 

ــر سياســات، يجــب أخــذ  ــة للمســّنني وتطوي ــري وقائيّ ــاذ تداب اتّخ

مواصفــات املســّنني وخصائصهــم الرئيســية بعــني االعتبــار. ويف 

هــذا الســياق، مــن املهــم إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة للخصائــص 

االجتامعية-الدميوغرافيــة للمســنني، وضعهــم الصّحــي، ومــا إىل 

ذلــك.

ملعرفــة املزيــد عــن مواصفــات املســنني، احتياجاتهــم االجتامعيــة، 

ــة  ــراء دراس ــّم إج ــة، ت ــاكلهم الصحيّ ــيّة ومش ــة والنفس االقتصادي

ــّنني يف  ــاع املس ــول »أوض ــا ح ــاء تركي ــة أنح ــداً يف كاف ــاملة ج ش

تركيــا واحتياجاتهــم«. خالل مرحلة تصميم هذه الدراســة، ســيؤّدي 

الشــيخوخة  الصحــة،  حــول  »اإلســتطالع  اســتبيان  اســتخدام 

ــة  ــا منظم ــي طّورته ــتبيان الت ــدة اإلس ــا« ووح ــد يف أوروب والتقاع

الصحــة العامليــة لقيــاس نوعيــة حيــاة املســّنني إىل تســهيل عمليــة 

املقارنــات الدوليــة. كــام اعتــزم معهــد »الشــيخوخة« تنفيــذ 

ــة  ــة العام ــد املديري ــى ي ــداً ع ــال تحدي ــذا املج ــاطات يف ه نش

ــوزارة األرسة والسياســات  ــة ل ــني واملســّنني التابع ــات املعّوق لخدم

ــة. ــة مهّم ــة حاج ــأنها تلبي ــن ش ــي م ــة، والت االجتامعي

ــت  ــا، لوِحظ ــة يف تركي ــة العمري ــري يف الهيكليّ ــع التغي ــوازي م بالت

ــون  ــكان يعيش ــة الس ــاً. إّن غالبي ــة أيض ــة مهّم ــرّيات اجتامعي تغ

ــّدة التــي كانــت تُعيــل املســنني  ــاً يف املــدن. والعائــالت املمت حالي

ــوم  ــواة. إّن حجــم األرسة الي ــالت ن ــد اســتُبِدلت بعائ ــايض ق يف امل

ــة  ــام 2011 حــول تركيب ــاً إلســتطالع الع ــص؛ ووفق مســتمرٌّ بالتقلُّ

األرسة الرتكيّــة، ســت أفــراد مســّنني مــن أصــل 10 يعيشــون يف أرَسٍ 

ال تضــّم أوالداً، وهــم إمــا مبفردهــم أو مــع أزواجهــم. مــع تجاُهــل 

أولئــك الذيــن مل يكّونــوا رأيــاً، تــّم تقييــم تفضيــالت الســَكن لألفراد 

دون الســتنّي ســنة عنــد بلــوغ ســّن الشــيخوخة، ولوِحــظ أّن نصــف 

األفــراد يرغبــون يف اإلنتقــال إىل داٍر للمســّنني أو تلّقــي الرعايــة يف 

ــذي  ــايئ ال ــع اللوجســتي الثن ــل الرتاُج ــج تحلي ــزل. كــام أّن نتائ املن

أُجــرَي حــول تفضيــالت الســَكن لألفــراد الذيــن تــرتاوح أعامرهــم 

بــني 18 و60 ســنة، تُظهــر أّن نســبة األفــراد الذيــن يفّضلــون 

ــع  ــد م ــزل تزي ــة يف املن ــي الرعاي الذهــاب إىل داٍر للعجــزة أو تلّق

اإلجتامعــي-  واملســتوى  التعليــم  ن،  التمــدُّ مســتوى  ارتفــاع 

ن  ــار أّن مســتويات التمــدُّ ــد األخــذ بعــني اإلعتب الإقتصــادي. وعن

ــن  ــن اآلِم ــون م ــتقبل، يك ــاع يف املس ــتمّر باإلرتف ــم ستس والتعلي

مســاعدٍة  تلقــي  يريــدون  الذيــن  األفــراد  نســبة  أّن  ـع  التوقُـّ

مؤسســاتيّة خــارج إطــار دعــم األرسة ســتزيد أيضــاً. ولهذا الســبب، 

إّن خدمــات الرعايــة املنزليــة وخدمــات الرعايــة املؤسســاتيّة 

التــي تضمــن جــودة حيــاة املســّنني هــي بحاجــة إىل تحســني. إذا 

أبقينــا يف الحســبان أّن يف العــام  2012 قــام 20 ألــف مســنٍّ 

فقــط مــن أصــل 6 ماليــني باإلنتقــال إىل دور للعجــزة، يُصبــح مــن 

الجــيّل أّن عــدد دور العجــزة غــري كاٍف. ال بــّد مــن زيــادة عدد دور 

العجــزة وتحســني نوعيتهــا. كــام ينبغــي إيــالء عنايــة خاصــة لبنــاء 

ــداً عــن  ــا بعي ــا وليــس خارجه ــة بحــّد ذاته دور للعجــزة يف املدين

الفــرص التــي تؤّمنهــا املدينــة. اليــوم، يف البلــدان املتقدّمــة، تعَمــد 

ــة  ــري الرعاي ــى باملســّنني إىل توف ــي تُعن ــة الت السياســات االجتامعي

ــامد  ــرى أّن اعت ــا، ن ــن هن ــايل. وم ــكنه الح ــكان س ــّن يف م للمس

مامرســات مامثلــة يف تركيــا مــن شــأنه أّن يقلّــص نفقــات الرعايــة 

ــع  ــي احتياجــات املســّنني مــن خــالل عــدم قطْ املؤسســاتيّة، ويلبّ

ــم. ــع محيطه ــم م عالقاته

خــالل مرحلــة التخطيــط إلتّخــاذ التدابــري التــي مــن شــأنها تلبيــة 

احتياجــات املســّنني، يجــب التطــرُّق إىل نواحــي الحيــاة كافــًة. إّن 

املــدن التــي يجــد املســّنون صعوبــة كبــرية يف العيــش فيهــا، يجــب 

تحويلهــا إىل مــدٍن “صديقــة للمســّنني«. يتطلـّـب هــذا األمــر عــدداً 

مــن الخطــوات بــدءاً بتخفيــص طــول درجــات الحافــالت أو غريهــا 

مــن املركبــات، وصــوالً إىل تخطيــط ودراســة ارتفــاع الرصيــف 

بالنســبة إىل املســنني. يف قطاعــات مثــل الغــذاء واملنســوجات، 

ــال  ــّنني. ويف مج ــات املس ــي احتياج ــات تلبّ ــع منتج ــب تصني يج

ــني  ــة املتخصص ــي التغذي ــدد اختصاصي ــادة ع ــب زي ــة، يج التغذي

بغــذاء املســّنني؛ كــام يجــب زيــادة عــدد أطبّــاء الشــيخوخة 

ــادة عــدد مراكــز  ــة املســّنني. وأيضــاً، يجــب زي املتخصصــني برعاي

التــي  ناشــطة يف جامعاتنــا  التــي ســتصبح  الشــيخوخة  علــم 

صــات للشــيخوخة التــي  ستســتخدم بدورهــا نهجــاً متعــدد التخصُّ

ــوات  ــذه الخط ــاع ه ــّم اتّب ــاد. إذا ت ــددة األبع ــرًة متع ــّد ظاه تَُع

ابتــداًء مــن اليــوم، ســيتم إتّخــاذ التدابــري الالزمــة وتنظيــم الحيــاة 

االجتامعيــة واالقتصاديــة وفقــاً الحتياجــات الرتكيبــة الدميوغرافيــة 

ــادة يف عــدد الســكان املســّنني  ــايل ســتصبح الزي املســتقبليّة، وبالت

مبثابــة نعمــة بــدالً مــن »نقمــة”.



4 الفصل 

األستاذة املشاركة الدكتورة فاطمة 
أوموت بشبينار

الزواج يف تركيا
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ووخامتت لووصلصحات أشأا ووهحاست وإلجصامعحت
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4.1.املقدمة

ــات  ــث دينامي ــن حي ــاً م ــرياً رسيع ــه تغ ــد يواج ــو بل ــا ه إن تركي
الــزواج. ومــن املعــروف يف تركيــا أنــه عــى صعيــد املناطــق، 
تتبايــن مامرســات الــزواج واآلراء املتعلقــة بالــزواج وفقــاً لتغــريات 
مســتوى الدخــل املــايل والتعليــم و غريهــا مــن املتغــريات. إن فهــم 
ــك،  ــول ذل ــامذج ح ــة والن ــات الزوجي ــزواج والعالق ــات ال مامراس
توفــر دالالت مهمــة يف فهــم التغــريات يف املجتمــع و جميــع 

العمليــات االجتامعيــة.

ــات  ــزواج و العالق ــة مبامرســات ال ــا، إن الدراســات املتعلق يف تركي
ــم  ــات عل ــزواج هــي محــدودة جــداً يف أدبي ــة و منــاذج ال الزوجي
االجتــامع. و إن هــذه الدراســات املحــدودة التــي تعتمــد بشــكل 
إثنوغرافيــة و  تتخــذ مقاربــة  النوعيــة،  األســاليب  عــام عــى 
أنروبولوجيــة، و بالتــايل ال ميكــن أن متثــل الحالــة بشــكل شــامل. و 
إن هــذه الدراســة التــي تســتند إىل األســلوب الكمــي، تهــدف إىل 
مــلء نقــص مهــم جــداً يف هــذا الصــدد. واســتناداً إىل الدراســات 

ــوان دإوســت  ــني 2006 و 2011 تحــت عن ــت يف العام ــي أجري الت
ــل مامرســات  ــم تحلي ــا، ت ــكل ونب  ر تروح وســصقتائحت حــلا سح
الــزواج يف تركيــا مــع املعتقــدات و النــامذج ذات الصلــة. إن 
ــوان دراســة  ــة بعن ــر يســتند إىل إىل الدراســة التمثيلي هــذا التقري
اســتقصائية حــول هيــكل األرسة يف تركيــا. لهــذا الســبب، إن عــرض 
وجهــات النظــر املتعلقــة مبامرســات الــزواج مــن حيــث املناطــق 
الرتكيــة و املجموعــات االجتامعيــة فيهــا، و كذلــك اآلراء و النــامذج 
املتعلقــة مبامرســات الــزواج يف املجتمــع الــرتيك بشــكل عــام، هــي 
ــة بهــذا الصــدد. باإلضافــة إىل  باألهميــة مبــكان لجهــة فهــم الحال

ــني 2006 و 2011،  ــررت يف العام ــي تك ــات الت ــك، إن الدراس ذل
ــن  ــني هذي ــل ب ــري الحاص ــم التغي ــى فه ــدرة ع ــى الق ــاعد ع تس

العامــني.  

إن الدراســة يف قســمها األول، يتــم بإيجــاز تلخيــص الدراســات 
ــم عــرض  ــك، يت ــا. بعــد ذل ــزواج يف تركي املجــراة عــى موضــوع ال

ــلوب.  ــن االس ــزة ع ــة موج مناقش

4.2. مصادر البيانات و املنهج

يســتند هــذا التقريــر إىل تحاليــل املســائل املتعلقــة بالســلوكيات 
الزوجيــة و اآلراء ذات الصلــة التــي تضمنتها الدراســة اإلســتقصائية 

حــول هيكليــة األرسة يف تركيــا، و التــي أجريــت يف العامــني 2006 

و 2011 مــن قبــل املديريــة العامــة للخدمــات اإلجتامعيــة يف 
وزارة األرسة و السياســات اإلجتامعيــة. إن البحــوث التــي أجريــت 
يف املناطــق الحريــة و الريفيــة الرتكيــة، متثــل املســتوى األول يف 
ــات  ــك محافظ ــة، و كذل ــدات اإلقليمي ــايئ للوح ــف اإلحص التصني

اســطنبول و أنقــرة و إزمــري أيضــا. أجريــت مقابــالت مــع 12208 
أرسة ضمــن إطــار الدراســة اإلســتقصائية حــول هيكليــة األرسة يف 

العــام 2006، و قــد تــم جمــع معلومــات دميوغرافيــة فرديــة 

ــام  ــذه األرس، ك ــن ه ــون ضم ــغ 48235 يعيش ــاميل بل ــدد إج لع

أجريــت مقابــالت فرديــة وجهــأ لوجــه مــع 23279 شــخصاً 

ــا يف إطــار الدراســة اإلســتقصائية  ــاً. و أم ــوق 18 عام أعامرهــم ف

حــول هيكليــة األرسة يف العــام 2011، أجريــت مقابــالت مــع 

ــة لعــدد  ــة فردي ــات دميوغرافي ــم جمــع معلوم 12056 أرسة، و ت
ــغ 44117 يعيشــون ضمــن هــذه األرس، كــام أجريــت  إجــاميل بل

مقابــالت فرديــة وجهــأ لوجــه مــع 24647 شــخصاً أعامرهــم فــوق 

ــخص  ــاء يف ش ــن أعض ــة م ــع قامئ ــة، م ــذه الدراس ــاً. يف ه 18 عام
املرجــع املنزليــة يف االســتبيان املنزليــة تــم تطبيقهــا وكانــت 

ــك  ــراد وكذل ــة لألف ــوق يف االســتبيان املنزلي ــام ف ــا ف ــدار 18 عام ت
األفــراد. يف هــذه الدراســة، تــم تطبيــق عمليــة إســتبيان أرسي مــع 
ــة  ــراد األرسة. إن الدراس ــن أف ــة تضم ــطة قامئ ــاب األرس بواس أرب
اإلســتقصائية حــول هيكليــة األرسة التــي أجريــت يف العامــني 

2006 و 2011، ال تســتند إىل نفــس األســئلة يف اإلســتبيانات. و 
ــة  ــي 2006 و 2011، و خاص ــني عام ــة ب ــك، إن املقارن ــا لذل وفق
ــة  ــة أو إضاف ــل و / أو إزال بعــد أن تخضــع بعــض األســئلة للتعدي
ــبب،  ــذا الس ــكان. و له ــة مب ــح بالصعوب ــتبيانات، تصب ــئلة لالس أس
لــن يكــون مــن الخطــأ أن نقــول بــأن التحليــل محــدود بالنســبة 
ــز  ــاك مســألة ينبغــي الرتكي لألســئلة املشــرتكة بــني الدراســتني. هن
ــن العامــني، حتــى  عليهــا، و هــي أن التحليــل للدراســتني يف هاذي
ــد  ــررة، ق ــئلة املتك ــس األس ــتندة إىل نف ــة مس ــت الدراس ــو كان ل
ــا  ــث إختياراته ــث جذورهــا أو مــن حي ــف األســئلة مــن حي تختل

بــني العامــني 2006 و 2011. يف هــذه الحالــة، قــد تكــون املقارنــة 
ســبباً لظهــور بعــض الصعوبــات يف التحليــل. و مــع تحليــل هــذا 
النــوع مــن املســائل، متــت اإلشــارة إىل أن هنــاك تغــريات يف 

املســألة بــني العامــني 2006 و 2011. اســتخدمت خــالل عمليــات 
ــار- ت، و أســاليب و طــرق  ــة، و اختب ــات وصفي ــل إحصائي التحلي
يك- مربــع و أنوفــا )أســلوب مــن أســاليب الفرضيــة اإلحصائيــة(. 
و يتــم إجــراء اختبــار إحصــايئ ذو داللــة و أهميــة يف جميــع 

التحليــالت، ضمــن نطــاق 95٪ مــن الدقــة و املوثوقيــة. كــام يتــم 
تطبيــق التحليــالت بواســطة برامــج مايكروســوفت أوفيــس إكســل، 

 .IBM SPSS و الربنامــج اإلحصــايئ

4.3. لألدبيات

ــيل. و عــى  ــامع العائ ــم اإلجت ــم يف عل ــوان مه ــزواج هــو عن إن ال
الرغــم مــن أن تعريــف الــزواج يختلــف مــن مجتمــع آلخــر، فــإن 
الــزواج مــن وجهــة نظــر علــم اإلجتــامع يعــرّف عــى أنــه  » إتحــاد 
ــل املجتمــع«  ــه مــن قب ــني شــخصني بالغــني موافــق علي جنــيس ب

)جيدنــز، دونيــري و أبيــل بــوم، 1996(. و يعــرّف إنجولســبي 

)2006( الــزواج عــى أنــه عالقــة جنســية موافــق عليهــا، تحقــق 
توقعــات الحيــاة الزوجيــة اإلقتصاديــة و النفســية. إن العالقــة بــني 
ــة  ــذا العالق ــح ه ــاً، و متن ــة إجتامعي ــون مقبول ــي تك ــخصني الت ش
حقوقــاً معينــة، هــي مــن وجهــة نظــر العلــوم اإلجتامعيــة ميــزات 
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أخــرى هامــة للعالقــة الزوجيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، إن الــزواج ال 
ــا يالحــظ أن  ــط، و إمن ــني فق ــة شــخصني بالغ ــى العالق ــرص ع يقت
ــة  ــة هــي املؤسســة الرئيســية للتنشــئة االجتامعي العالقــة الزواجي

للعائلــة و لــألوالد )ريســامن 1998(. و وفقــاً ملعطيــات األمــم 

املتحــدة يف العــام 2000، إن نســبة النســاء و الرجــال املتزوجــني 

%90 عــى األقــل يف كل أنحــاء العــامل، و إن النســاء يتزوجــون 
بســن اصغــر مقارنــة مــع الرجــال.

إن الــزواج بــني الرجــل و املــرأة ال يقتــرص عــى مثــل هــذا النــوع 
مــن اإلتحــاد، و إمنــا مبشــاركة األوالد، يعتــرب الــزواج مؤسســة تفتــح 
ــام  ــن ك ــة. و لك ــة و قراب ــات أرسي ــكيل عالق ــام تش ــق أم الطري

ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــزواج ع ــبي )2006(، إن ال ــرت إنجولدس ذك
ــة،  ــة و / أو اإلجتامعي ــة البيولوجي ــس العالق ــر أس ــبب يف تطوي س
فإنــه مؤسســة تتكــون أساســاً مــن زوجــني و تقــوم عــى عنرصيــن 

اجتامعيــني. و بالنســبة لكوفــامن )1992(، مــع التأكيــد عــى 
رضورة موضــوع املجتمــع األرسي و العائلــة يف البحــث حــول 
علــم إجتــامع الزوجــني، و مــع بقــاء العائلــة و املجتمــع األرسي يف 
املســتوى الــروايئ، فــإن العالقــة بــني الزوجــني ســتنعكس مــن يــوم 
ــا.  ــة و ستســتند إليه ــة و الخــربة الواقعي آلخــر مــن خــالل التجرب
ــالل  ــن خ ــة. فم ــذه النقط ــة يف ه ــاهمة مهم ــو مس ــدم بوردي يق

مقالــة لبورديــو )1996( التــي بحــث فيهــا موضــوع العائلــة، أشــار 
ــالت يف  ــة للعائ ــات املختلف ــج الرواي ــف نتائ ــن تعري ــه ميك إىل أن

ــة. ــة بطــرق مختلف ــدول املختلف ــات و ال املجتمع

إن العالقــات العائليــة وعالقــات القرابــة قبــل الزواج و التــي تتعزز 
خــالل مراســم الــزواج، تظهــر بتنظيــم األعــراف اإلجتامعيــة يف كل 
مرحلــة مــن مراحــل الــزواج. و بالتــايل، فــإن الــزواج ليــس ظاهــرة 
ميكــن حدهــا فقــط بالتكاثــر البيولوجــي و اإلتحــاد الجنــيس، بــل 
هــو ظاهــرة يتــم بناؤهــا و تنظيمهــا إجتامعيــاً. و عندمــا يتقلــص 
ــي تتأســس  ــات الت ــري العالق ــد تأث ــة، يزي ــات املحلي ــري املجتمع تأث

مــن خــالل الــزواج )كــرو، 2008(.

ــزوج هــي مســألة مهمــة أخــرى تســتدعي التوقــف  ــار ال إن اختي
ــع إىل  ــن مجتم ــف م ــك تختل ــار الرشي ــة اختي ــإن كيفي ــا. ف عنده

ــزواج يف  ــألة ال ــوك )1998:6(، يف مس ــك ن ــى ذل ــال ع ــر. مث آخ
ــار  ــام األول إىل االختي ــر يف املق ــة، ينظ ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
الشــخيص، و النضــوج، و اإلشــارة إىل إنجــاب األطفــال و اإلخــالص 

الجنــيس. و أمــا بالنســبة لبومللــري )1990(، ففــي الهنــد، كــام هــي 
الحــال يف الــدول الغربيــة، حيــث ال ينظــر إىل ذلــك عــى أنــه رشط 
رضوري للــزواج، بــل عوضــاً عــن ذلــك، تلعــب العائلــة دوراً جديــاً 
يف اختيــار الرشيــك. أفــاد بومللــري أنــه يف الهنــد يتــم الــزواج بهــذه 

الطريقــة بنســبة %95. و لكــن يف نفــس املجتمــع و يف مختلــف 
ــاك  ــون هن ــد تك ــة ق ــات العرقي ــة أو الجامع ــات االجتامعي الطبق
أعــراف مختلفــة بشــأن الــزواج. مثــال عــى ذلــك، لــدى مجتمــع 
ــا  ــى أنه ــة ع ــم الديني ــي و املراس ــزواج الدين ــر إىل ال ــني ينظ مع

مســألة رضوريــة و إجباريــة، يف حــني أنــه يف مجتمــع آخــر يشــرتط 
الحصــول عــى موافقــة و رىض األهــل. بينــام يوفــر الــزواج املــدين 

بعــداً آخــراً لرشعيــة اإلرتبــاط بــني شــخصني.

يف املجتمعــات املختلفــة، توجــد أعــراف أخالقيــة، عدا عــن األعراف 
ــزواج الرســمي  ــة و التوقعــات الشــخصية. إن تطبيــق ال االجتامعي
بــني الزوجــني يشــكل عقــد ارتبــاط ذات معايــري قانونيــة للزوجــني 
ــار للعالقــات بــني  ــم معي ــألوالد. كــام يوفــر هــذا العقــد تنظي و ل
الزوجــني )و األوالد إن وجــدوا( و يرســخ الحقــوق القانوينــة. تحتــل 
التوقعــات للحالــة املثاليــة مــن الــزواج مكانــاً مهــامً يف األدب. قــام 

بالكســيل و وولرســتاين )1995( بدراســة حــول توقعــات األزواج 
ــج أن  ــرت النتائ ــة. أظه ــات املتحــدة األمريكي ــزواج يف الوالي ــن ال م
ــال، و  ــل و امل ــة و العم ــى الصداق ــم ع ــون أزواجه األزواج يفضل
يتوقعــون العيــش مــع أزواجهــم مبشــاركتهم املشــاعر الروحيــة و 
ــألزواج، يف  ــامً ل ــأ و داع ــزواج ملج ــرب ال ــديدة. يعت ــة الش العاطفي
ظــل الصعوبــات التــي يواجهونهــا يف مجــاالت الحيــاة اإلجتامعيــة 
األخــرى كــام هــي حــال يف العمــل. و يف املجتمعــات الغربيــة، يتــم 
تفضيــل الخيــارات الفرديــة، يف حــني أنــه يف املجتمعــات الرشقيــة، 
ــب،  ــخص املناس ــزواج بالش ــامن ال ــل يف ض ــاعدة األه ــع مس و م

ميكــن توقــع أن تنعــم العائلــة كلهــا بالســالم الشــامل.     

إن املامرســات و العــادات و املراســم التــي نراهــا يف الــزواج، هــي 
موضــوع آخــر. هنــاك العديــد مــن الدراســات األنروبولوجيــة حول 
ــوة  ــني األخ ــة ب ــزواج، و الرتاتبي ــت ال ــي توقي ــوع. فف ــذا املوض ه
ــع  ــن مجتم ــف م ــم تختل ــادات و مراس ــر ع ــزواج، تظه ــأن ال بش
آلخــر، حتــى أنهــا ميكــن أن تختلــف يف نفــس املجتمــع مــن منطقة 

ألخــرى. أفــاد بيــك )2005( أنــه مــع اختــالف مامرســات الــزواج 
لــدى املهاجريــن عــن مامرســات الــزواج يف البلــد املقصــود للهجرة، 
فمــن ناحيــة أخــرى  تتميــز تلــك املامرســات عــن مامرســات 
ــدى  ــث ل ــاين و الثال ــني الث ــد املقصــود للهجــرة. إن زواج الجيل البل
املهاجريــن، بــات يتــم تقييمهــم عــى أنهــم اســرتاتيجية يف البلــد 

الــذي يعيشــون فيــه، و هــذه حقيقــة معروفــة.   

إن بنيــة الــزواج تخلــق مســاحة أخــرى للدراســة. فإنــه مــع 
اختــالف البنــى الزوجيــة مــن مجتمــع آلخــر، توجــد هنــاك أربعــة 

أنــواع أساســية للنقــاش )إنجولســبي، 2006(. ميكــن تلخيــص هــذه 
األنــواع بالــزواج اآلحــادي، و تعــدد الزوجــات، و تعــدد األزواج، و 
الــزواج الجامعــي. يظهــر مــن الناحيــة الثقافيــة أن الــزواج اآلحادي 
هــو النــوع األكــر تفضيــالً. و مــع هيمنــة الثقافــة الغربيــة، 

ــرياً )ســتيفن، 1963(،  ــزواج كث ــوع مــن ال ــة هــذا الن انتــرشت بني
و عــدا عــن األســباب اإلقتصاديــة و اإلجتامعيــة و الدينيــة لبلــوغ 
هــذا القــدر مــن الهيمنــة عــى بنيــة الــزواج، هنــاك أيضــاً علــامء 

اإلجتــامع الذيــن يلعبــون دوراً كبــرياً )إنجولســبي، 2006(. و مــع 
ــة و ســوق العمــل و عالقاتهــم مبؤسســات  ــري السياســة الفردي تأث

ــس  ــاً يف نف ــاك أيض ــإن هن ــو، 2000(، ف ــم )روتول ــرى كالتعلي أخ
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الوقــت، تأثــريات مؤسســات حكوميــة و ســوق العمــل )تيتشــامن، 

ــرودر، 2000(. ــدرو و ك تي

بالنظــر إىل الدراســات املتعلقــة بالــزواج يف تركيــا، نــرى أن هنــاك 
الكثــري مــن الدراســات األنروبولوجيــة و اإلجتامعيــة حــول الــزواج. 

و كــام أفــاد التونتــاك )2011(، إن الدراســات األوىل يف تركيــا حــول 

ــوران )1945(، و  ــس )1942(، و ب ــا بريكي ــام به هــذا املوضــوع ق

ــريس )1964( و  ــا )1957(، و ب ــوغ )1956، 1969(، و ياس أردانت

ــم  ــة. ت ــة قروي ســتريلينغ )1965( مســتندين إىل دراســات أوحادي
ــات  ــن مجموع ــزواج م ــات ال ــث مامرس ــات بح ــذه الدراس يف ه
مختلفــة يف مختلــف املناطــق تركيــة. و يف الدراســات التــي أجــري 
ــان،  ــة )باالم ــات األرسي ــزواج و العالق ــا بحــث حــول أمنــاط ال فيه

ــم مناقشــة  ــاك، 1993( ت 1982؛ يالتشــني-هيكامن، 1990؛ التونت
ــي  ــم االجتامع ــى التنظي ــة ع ــزواج املختلف ــاط ال ــري أمن ــة تأث كيفي
ــات  ــة ديناميكي ــم مناقش ــام ت ــا. ك ــن تركي ــة م ــق مختلف يف مناط
القــوة يف العالقــات بــني األزواج يف إطــار املؤسســة الزوجيــة التــي 

تــم بحثهــا يف الدراســات )أولســون، 1982؛ هــارت، 2007(. كــام 
توجــد هنــاك دراســات حــول املناهــج التاريخيــة ملؤسســة الــزواج 

و األرسة )أورتايــيل، 1985؛ دوبــان و بيهــار، 1991(. يف هــذه 
ــد يف  ــط أرسي واح ــد من ــن يوج ــه مل يك ــظ أن ــم لح ــات، ت الدراس
الدولــة العثامنيــة و ال يف تركيــا، و إمنــا هنــاك العديــد مــن األمنــاط 

املختلفــة.          

هنــاك مراحــل و تقاليــد و مراســم معينــة توجــد قبــل حفــل 
الــزواج و خــالل حفــل الــزواج يجــب رصدهــا يف مجتمعنــا. و قــد 
تــم دراســة هــذه التقاليــد و املراســم مــن قبــل علــامء االجتــامع 

)اردينتــوغ، 1969(. افــاد اردينتــوغ أن هــذه التقاليــد قــد فقــدت 
أهميتهــا التاريخيــة نتيجــة لعامــل التأثر بالغرب. بالنســبة لســيزان 

ــزواج  ــا البحــث يف أشــكال ال ــاول فيه ــي تن ــه الت )2010( يف مقالت

يف تركيــا، ذكــر 33 مــن اشــكال الــزواج املختلفــة، مثــل الــزواج عــن 
طريــق الخطــف، و اشــكال تقليديــة خاصــة ببعــض املناطــق، كــام 

ظهــرت اشــكال الــزواج عــن طريــق الربامــج التلفزيونيــة. 

بــني مامرســات  املقارنــة  الدراســات، دراســات  تابعــت هــذه 

الــزواج بــني املــدن و القــرى )تيمــور، 1972(. تختلــف مامرســات 
الــزواج بــني املــدن و القــرى. و أحيانــاً يطبــق املهاجريــن يف املــدن  
ــة  ــال الالحق ــرى، إال أن األجي ــودة يف الق ــزواج املوج ــات ال مامرس
ــدة  ــكال جدي ــون بأش ــات، يأت ــذه املامرس ــن ه ــدالً م ــؤالء، و ب له
تجمــع بــني مــا يرونــه يف املــدن و بــني تلــك املامرســات )كانديــويت، 

1985؛ ســونار و أوكــامن فيشــك، 2005؛ تازجــان، 2009(. و 
ــر  ــة تأث ــام غوراشــجي )2013(، بإجــراء بحــث حــول كيفي ــد ق ق
املناطــق الريفيــة مبســألة الهجــرة. كــام أن هنــاك ايضــاً دراســات 

ــدن،  ــور و أي ــامز، 2009؛ أوزك ــزواج )يل ــرة لل ــألة الهج ــول مس ح

2011(. يفيــد أوزكــور و أيــدن )2011(، أن النســاء يهاجــرون 
بســبب الــزواج أكــر مــن الرجــال. يتنــاول ليافنــز )1999( و 

يف  الــزواج   )2013 أوغلــو  كااليجــي  و  باشــبينار،  و  تشــاليك، 
ــدى اســتخدام الهجــرة  ــاب م ــر الكتّ ــة. يظه ــار الهجــرة الدولي إط

ــه.  ــدي علي ــا الج ــدى تأثريه ــزواج و م ــرتاتيجية لل كاس

4.4. اإلطار املفاهيمي

يقــدم هــذا التقريــر تقييــامً لثــالث محــاور أساســية. أولهــا، 
اإلهتــامم  يتــم  القســم،  هــذا  يف  الــزواج.  بشــأن  التوجهــات 
ــة  ــزواج، و كيفي ــن ال ــزواج، و س ــة ال ــة بحال ــات املتعلق بالتوجه
الــزواج، و يف أي إطــار يتــم الــزواج، و منــط القــران، و يف اي نــوع 
مــن املراســم يتــم الــزواج. تــم  تحليــل كيفيــة اختــالف املامرســات 
بشــأن الــزواج مــن منطقــة ألخــرى يف تركيــا. يف نفــس الوقــت، تــم 
تنــاول الجنــس، و املحــور الثــاين هــو حــول العالقــات بــني الزوجني. 
ــني الزوجــني، و  ــة ب ــم مناقشــة مســتوى العالق يف هــذا القســم تت
ــد  ــال الزوجــني عن ــا الزوجــني، و ردود أفع ــي يواجهه املشــاكل الت
التعــرض لتلــك املشــاكل. املحــور الثالــث هــو حــول منــاذج مثــى 
ــع يف إطــار  ــم يف هــذا املحــور مناقشــة بعــض املواضي ــزواج. يت لل
ــة  ــخصية و االجتامعي ــص الش ــة بالخصائ ــى، املتعلق ــامذج املث الن
ــق  ــن طري ــه ع ــاط ب ــراد االرتب ــذي ي ــايل للشــخص ال و الســن املث
الــزواج. مــرة أخــرى، و بعــد مناقشــة التوجهــات يف تركيــا تحــت 
هــذا العنــوان، تتــم مناقشــة كيفيــة اختــالف النــامذج املثــى وفقــاً 

ــم. ــس و التعلي للجن
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4.4.1. املتغريات

تــم اســتخدام الخصائــص الدميوغرافيــة مثــل الجنــس، و الســن، و 
ــل كمتغــريات مســتقلة.  ــة، يف التحلي ــة االجتامعي ــم، و الحال التعلي
باإلضافــة إىل ذلــك، إن متغــريات منــط األرسة، و عــدد األطفــال، و 
ــاً  ــي أيض ــكن، ه ــكان الس ــادي، و م ــي و االقتص ــع االجتامع الوض

ــرياً،  ــل. أخ ــل يف التحلي ــن أن تدخ ــة ميك ــتقلة مهم ــريات مس متغ
ــة يف  ــتقلة هام ــريات مس ــة كمتغ ــدات الديني ــني املعتق ــم تضم ت
التحليــل. و أمــا إذا كانــت التغــريات تعتمــد عــى يشء مــا، يظهــر 

ــني 2006 و 2011،  ــدة للعام ــريات العائ ــاه املتغ ــدول أدن يف الج
مــع األرقــام.

الجدول 45. املتغريات املستقلة التي تم تحليلها يف مجموعة البيانات تايا 2011-2006 
 1. التوجهات املتعلقة بالزواج

2011 2006

F16 F6 1.1.  الحالة اإلجتامعية
ال توجد مشكلة B28 1.2.  هل يتم التفكري يف الزواج إذا مل يكن الشخص متزوجاً؟

B5 B6 1.3.  السن عند الزواج األول

B10 B9 1.4.  كيفية الزواج

B12 B10 1.5.  حالة الزواج

B4 B5 1.6.  عدد مرات الزواج

B13 B11 1.7.  ما هي مراسم الزواج

B14 B12 1.8.  تطبيق مسألة املهر عند الزواج 

B11, B15, B16 B13, B14, B15, B166 1.9.  من أي بيئة تم اختيار الشخص املراد تزوجه

 2. عالقات األزواج

B35, B36 B40 2,1. النامذج املثى املتعلقة بالزواج

B37 B41 2,2. السن املثايل للزواج

 3. عالقات األزواج

B26, B27 B29 3,1. مستوى عالقة األزواج

B27 B49 3,2. ثالثة مواضيع للمشاكل التي تنشأ بني األزواج

B28, B29 B50, B51 3,3 ردود الفعل تجاه املشاكل التي تنشأ

4.5. تحليل: مامرسات الزواج

ــزواج. و ســتتم  ــم دراســة التوجهــات تجــاه ال يف هــذا القســم، تت
تحــت هــذا العنــوان مناقشــة مواضيــع مهمــة تتعلــق مبامرســات 
ــره و  ــم عم ــخص، ك ــة للش ــة اإلجتامعي ــن الحال ــدءاً م ــزواج، ب ال

ــزوج اآلخــر. ــف تعــرف عــى ال ــزوج، كي ــف ت كي

4.5.1 الحالة اإلجتامعية

اإلجتامعيــة. طــرح هــذا  الحالــة  مبناقشــة  نبــدأ  أوالً، دعونــا 

املوضــوع يف العــام 2006 مــع األشــخاص الذيــن تــرتاوح أعامرهــم 

بــني 15 عامــاً و مــا فــوق، يف حــني أنــه يف العــام 2011، طــرح هــذا 

ــني 12 عامــاً  ــرتاوح أعامرهــم ب ــن ت املوضــوع مــع األشــخاص الذي
ــة  ــرض األحــوال اإلجتامعي ــاه ع ــم يف الجــدول أدن ــوق. يت ــا ف و م

ــوق،  ــا ف ــاً و م ــم 15 عام ــم بي ــرتاوح أعامره ــن ت ــخاص الذي لألش

ــدول 46(. ــة ) الج ــدف املقارن له
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الجدول 46. الحالة العائلية ملن فوق 15 سنة من العمر حسب الجنس، تايا 2011-2006 )%(
ذكور إناث املجموع   

2006

27,0 24,0 30,1 مل يتزوج أبداً 

66,4 65,3 67,6 متزوج

1,4 1,9 0,9 مطلق

5,2 8,8 1,4 مات الزوج

2011

26,8 22,6 31,2 مل يتزوج أبداً 

65,1 64,5 65,7 متزوج

0,5 0,8 0,3 يعيشون منفصلني

5,5 9,4 1,7 وفاة الزوج/ الزوجة

2,0 2,8 1,3 مطلق

يف العــام 2006 يف تركيــا، بلغــت نســبة الذكــور الذيــن مل يتزوجــوا 

أبــداً %30، و أمــا نســبة اإلنــاث اللــوايت مل تتزوجــن أبــداً فبلغــت 

%24؛ و نســبة املتزوجــني الذكــور بلغــت %68، و أمــا نســبة 

املتزوجــات اإلنــاث فبلغــت %65؛ و نســبة املطلقــني الذكــور 

بلغــت 9 يف األلــف، بينــام بلغــت نســبة املطلقــات اإلنــاث %2، و 

بلغــت نســبة الذكــور الذيــن توفــت زوجاتهــم %1، و أمــا نســبة 

ــوىف أزواجهــن فبلغــت 9%.  ــوايت ت ــاث الل اإلن

يف العــام 2011 يف تركيــا، بلغــت نســبة الذكــور الذيــن مل يتزوجــوا 

أبــداً %31، و أمــا نســبة اإلنــاث اللــوايت مل تتزوجــن أبــداً فبلغــت 

%23؛ و نســبة املتزوجــني الذكــور بلغــت %66، و أمــا نســبة 

الذيــن  الذكــور  نســبة  و  %65؛  فبلغــت  اإلنــاث  املتزوجــات 

يعيشــون منفصلــني بلغــت 3 يف األلــف، و أمــا نســبة اإلنــاث 

اللــوايت يعشــن منفصــالت فبلغــت 8 يف األلــف، و نســبة املطلقــني 

الذكــور بلغــت %1، بينــام بلغــت نســبة املطلقــات اإلنــاث %3، و 

بلغــت نســبة الذكــور الذيــن توفــت زوجاتهــم %2، و أمــا نســبة 

ــن فبلغــت 9%.  ــوىف أزواجه ــوايت ت ــاث الل اإلن

لــدى املقارنــة التــي بــني العامــني 2006 و 2011، ياُلَحــظ أن 
هنــاك ارتفــاع يف نســبة الطــالق و وفــاة الــزوج/ الزوجــة لــدى كل 
مــن الذكــور و اإلنــاث، و لــو كانــت النســبة صغــرية أصــالً. و إذا مــا 

أتينــا مــن العــام 2006 إىل العــام 2011، نجــد أن نســبة املطلقــني 

الذكــور ارتفعــت مــن 9 يف األلــف إىل %1,3، و نســبة املطلقــات 

ــاة  ــق بوف ــا يتعل ــن %1,9 إىل %2,8. و يف م ــت م ــاث ارتفع اإلن

الــزوج، ارتفعــت النســبة لــدى الذكــور مــن %1,4 إىل %1,7، و أمــا 

لــدى اإلنــاث فقــد ارتفعــت النســبة مــن %8,8 إىل 9,4%. 

تتبايــن الخيــارات حــول الوضــع العلمــي يف الدراســة االســتقصائية 

حــول بنيــة األرسة يف تركيــا )تايــا( التــي أجريــت يف العامــني 2006 

ــن  ــع الذي ــني م ــاول األمي ــم تن ــا 2006 ت ــدول تاي و 2011. يف ج
ــداً.  ــدارس أب ــوا بامل ــم مل يلتحق ــة إال أنه ــراءة و الكتاب ــون الق يعرف

و يف جــدول تايــا 2011، تــم تنــاول خريجــي املــدارس االبتدائيــة 
و املتوســطة و خريجــي املرحلــة الجامعية/املهنيــات، خريجــي 

ــا )الجــدول 47(.  الدراســات العلي

يالحــظ أنــه مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تــزداد نســبة األشــخاص 

الذيــن مل يتزوجــوا أبــداً، و الذيــن طلقــوا. يف العــام 2006، بلغــت 

ــام  ــري املتعلمــني %15، بين ــني غ ــداً ب ــن مل يتزوجــوا أب نســبة الذي
و  اإلبتدائيــة  املــدارس  بــني خريجــي  النســبة  ارتفعــت هــذا 

املتوســطة لتبلــغ %58، و أمــا بــني خريجــي املــدارس الثانويــة أو 

مــا يعادلهــا فارتفعــت هــذه النســبة إىل %49، و أمــا بــني خريجــي 
ــا فارتفعــت هــذه النســبة  ــة و الدراســات العلي ــة الجامعي املرحل

ــة الجامعيــة  إىل %36. و إن نســبة املطلقــني بــني خريجــي املرحل
ــة.  ــات املتعلم ــائر املجموع ــع س ــة م ــبياً مقارن ــة نس ــي مرتفع ه

ــع  ــام ترتف ــني %1، بين ــري املتعلم ــدى غ ــالق ل ــبة الط ــت نس بلغ

ــا  ــة إىل %2، و أم ــدارس اإلبتدائي ــي امل ــني خريج ــبة ب ــذه النس ه

بــني خريجــي املــدارس املتوســطة فرتتفــع هــذه النســبة إىل 2%، 
ــة و  ــة الجامعي ــي املرحل ــني خريج ــبة ب ــذه النس ــع ه ــام ترتف بين

ــغ 2%.    ــا لتبل الدراســات العلي
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يف العــام 2011، بلغــت نســبة الذيــن مل يتزوجــوا أبــداً بــني الذيــن 

مل يكملــوا تعليمهــم %12، بينــام بلغــت هــذا النســبة بــني خريجي 

املــدارس اإلبتدائيــة %4، و أمــا بــني خريجــي املــدارس املتوســطة 

فبلغــت هــذه النســبة %50، و أمــا بــني خريجــي املــدارس الثانوية 

فبلغــت هــذه النســبة %45، و بلغــت هــذه النســبة بــني خريجــي 

ــادة أن  ــن اإلف ــا %35. ميك ــات العلي ــة و الدراس ــة الجامعي املرحل

ــوغ  ــع بل ــم. و م ــتوى التعلي ــام زاد مس ــد كل ــالق تتزاي ــبة الط نس

نســبة املطلقــني بــني الذيــن مل ينهــوا تعليمهــم %1، بلغــت هــذه 

النســبة بــني خريجــي املرحلــة الثانويــة %2,5، بينــام بلغــت بــني 

ــن  ــه م ــظ أن ــا %2,9. و ياُلح ــات العلي ــة الدراس ــي مرحل خريج

ــدى  ــق ل ــبة املطلي ــام 2011، ازدادت نس ــى الع ــام 2006 حت الع
كل فئــات املتعلمــني.  

الجدول 47. الحالة االجتامعية ألعامر 15+ وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(
 الدراسات العليا )إجازات 

جامعية أو دراسات عليا(

خريجي الثانوية/ ما 

يعادلها

خريجي املرحلة  التكميلية  خريجي املرحلة اإلبتدائية غري املتعلمني  

) أمي، يجيد القراءة والكتابة 

ولكن مل يدخل املدرسة(

2006

35,5 49,2 57,9 9,2 15,2 ً األشخاص الذين مل يتزوجوا أبدا

61,9 48,5 40,1 85,4 66,3 متزّوج

2,2 1,3 1,1 1,6 1,0 مطلّق

0,4 1,0 1,0 3,8 17,6 وفاة الزوج أو الزوجة

 الدراسات العليا )إجازات 

جامعية أو دراسات عليا(

خريجي املرحلة  

التكميلية

خريجي املرحلة  التكميلية خريجي املرحلة اإلبتدائية غري املتعلمني   

) أمي، يجيد القراءة والكتابة 

ولكن مل يدخل املدرسة(

2011

35,1 45,2 50,2 4,1 11,5 ً األشخاص الذين مل يتزوجوا أبدا

60,8 50,7 46,6 87,7 63,5 متزّوج

0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 منفصل

0,9 1,1 1,4 5,6 22,5 وفاة الزوج أو الزوجة

2,9 2,5 1,4 1,9 1,9 مطلّق

 عندمــا ننظــر إىل الحــاالت اإلجتامعيــة ملختلــف مجموعــات 
ــامم.  ــرية لالهت ــربز صــورة مث ــي و اإلقتصــادي، ت الوضــع اإلجتامع

ففــي العــام 2006، مــع ارتفــاع الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي، 
ــبة  ــا بالنس ــداً، و أم ــوا أب ــن مل يتزوج ــبة الذي ــاع نس ــظ ارتف يالح
ــه  ــاه أن ــت اإلنتب ــا يلف ــدد. و م ــاه مح ــاك اتج ــس هن ــام فلي للع
ــظ  ــم، يالح ــويف أزواجه ــن ت ــخاص الذي ــبة األش ــاض نس ــع انخف م

ــدى مجموعــات الوضــع اإلجتامعــي و  ــاع يف هــذه النســبة ل ارتف
اإلقتصــادي املتــدين. كــام أن هنــاك عالقــة غريبــة بــني الطــالق و 
الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي. فأعــى نســبة طــالق يف العــام 

ــة الوضــع  ــى نســبة يف مجموع ــي بلغــت %2 هــي أع 2011 الت
ــدول 48( . ــع )الج ــادي األرف ــي و اإلقتص اإلجتامع
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الجدول 48. الحالة اإلجتامعية ألعامر 15+ وفقاً  للوضع اإلجتامعي و اإلقتصادي ، تايا 2006 - 2011 )%(
الطبقة الوسطى الطبقة العليا الطبقة الدنيا

2006

29,8 27,9 18,3 ً مل يتزوجوا أبدا

66,8 66,1 68,3 ا متزّوج

1,2 1,5 1,1 مطلّق

12,4 4,5 12,4 وفاة الزوج/ الزوجة

الطبقة العليا أعىل الطبقة العليا الطبقة الوسطى الطبقة الوسطى العليا الطبقة الدنيا

2011

24,0 27,9 29,7 25,2 18,9 ً مل يتزوجوا أبدا

72,0 67,6 64,7 68,1 72,0 متزّوج

0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 منفصل

1,4 2,5 2,9 4,5 7,2 وفاة الزوج/ الزوجة

2,4 1,7 2,3 1,7 1,1 مطلّق

ــاً  ــام 2006 وفق ــة يف الع ــة اإلجتامعي ــرة إىل الحال ــا نظ ــو ألقين ل
للمناطــق، يظهــر ان نســبة املطلقــني يف مناطــق اســطنبول، و 
ــط،  ــض املتوس ــر األبي ــول، و البح ــرب األناض ــق غ ــه، و مناط إيج
ــي املناطــق. و إن نســبة املطلقــني  هــي مرتفعــة بالنســبة إىل باق

يف إســطنبول و إيجــه هــي األعــى )%2(.ويف مســألة الــزواج 

يتــم تنــاول األشــخاص املطلقــني واملنفصلــني تحــت نفــس الفئــة. 

وتكــون هــذه النســبة %2 يف مناطــق إيجــه والبحــر األبيــض 

املتوســط وغــرب مرمــره وإســطنبول. ونســبة األشــخاص املطلقــني 

يف مناطــق رشق البحــر األســود )%6( وشــامل رشق األناضــول 

ــة مــع  ــل نســبة باملقارن ــوب رشق األناضــول )%4( أق )%5( وجن

ــدول 49(.   ــق )الج ــائر املناط س

يف العــام 2011، تظهــر نســبة املطلقــني األكــر ارتفاعاً يف إســطنبول 
ــق. و يف  ــي املناط ــة بباق ــاً، مقارن ــه أيض ــول و إيج ــرب األناض و غ

العــام 2011 أيضــاً، ارتفعــت نســبة املطلقــني يف إســطنبول و غــرب 

ــه  ــة إيج ــبة يف منطق ــذه النس ــت ه ــغ %3. و بلغ ــول لتبل األناض

%2. و لــدى تنــاول املنفصلــني و املطلقــني معــاً، ترتفــع هــذه 
ــرة،  ــه، و رشق مرم ــطنبول، و إيج ــق إس ــن مناط ــبة يف كل م النس

ــت النســبة  ــام 2011 كان ــغ %3. و يف الع ــرب األناضــول لتبل و غ

ــة )%0,5(، و  ــول الرشقي ــق األناض ــني، يف مناط ــني املطلق ــل ب األق

ــول )0,8%(.  ــامل رشق األناض ــود )%0,7(، و ش ــر األس رشق البح

يف العــام 2006، تــم طــرح ســؤال »هــل تفكــرون بالــزواج« لغــري 
املتزوجــني. و كان مــن املتوقــع أن يســفر تحليــل هــذا الســؤال عــن 
ــامم، عــى وجــه الخصــوص النســاء و الرجــال  ــرية لالهت ــج مث نتائ

املطلقــني و لديهــم أوالداً )الجــدول 50(.

ــزواج 38%،   بلغــت نســبة الرجــال املطلقــني الذيــن يفكــرون بال
بينــام بلغــت هــذه النســبة بــني النســاء املطلقــات اللــوايت يفكــرن 

بالــزواج %21. و عنــد إدخــال وضــع »املــرتدد« يف التحليــل، تظهــر 

نســبة الرجــال الذيــن ال يفكــرون بالــزواج %47، و بلغــت هــذه 

النســبة بــني النســاء 53%.
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الجدول 49. الحالة اإلجتامعية ألعامر 15+ وفقاً للمناطق، تايا 2006 - 2011 )%(
وفاة الزوج/ الزوجة املطلقون املتزوجون الذين مل يتزوجوا أبداً

2006

4,7 1,9 66,2 27,2 إسطنبول

6,9 1,5 69.1 22,5 غرب مرمرة

5,2 1,9 69,6 23,3 إيجه

5,3 0,8 67,9 26,0 رشق مرمرة

5,5 1,8 65,5 27,2 غرب األناضول

4,3 1,6 65,7 28,4 البحر األبيض املتوسط

5,9 1,1 71,1 21,8 وسط األناضول

6,9 1,4 68,1 23,6 غرب البحر األسود

5,8 0,6 63,7 29,8 رشق البحر االسود

5,5 0,5 64,4 29,5 شامل رشق األناضول

5,1 0,8 63,2 30,8 منطقة األناضول الرشقية

3,6 0,4 60,6 35,4 جنوب رشق األناضول

املنفصلون وفاة الزوج/ الزوجة املطلقون املتزوجون الذين مل يتزوجوا أبداً

2011

0,5 4,8 2,8 62,2 29,8 إسطنبول

0,4 8,0 1,8 69,4 20,3 غرب مرمرة

0,8 5,3 2,3 67,7 23,9 إيجه

0,7 6,5 2,3 67,1 23,5 رشق مرمرة

0,7 5,0 2,6 65,8 25,9 غرب األناضول

0,5 5,7 2,1 66,2 25,5 البحر األبيض املتوسط

0,4 5,0 1,8 69,0 23,9 وسط األناضول

0,2 7,2 1,9 67,7 23,0 غرب البحر األسود

0,7 7,0 0,7 67,2 24,4 رشق البحر االسود

0,3 7,6 0,8 60,4 30,9 شامل رشق األناضول

0,4 3,6 0,5 61,6 33,9 منطقة األناضول الرشقية

0,5 4,2 1,2 57,9 36,2 جنوب رشق األناضول

الجدول 50. املطلقون من ذوي األوالد الذين يفكرون يف الزواج مرة أخرى، تايا 2006 )%(
النساء الرجال

20,9 37,9 نعم

14,3 19,8 مرتدد

64,7 42,2 كال
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ــم أوالداً،  ــن لديه ــني الذي ــخاص املطلق ــرة إىل األش ــا نظ ــو ألقين ل
ــرة أخــرى، نجــد أن نســبة الرجــال  ــزواج م ــن يفكــرون بال و الذي
ــرة،  ــرة أخ ــزواج م ــرون بال ــم أوالداً و يفك ــن لديه ــني الذي املطلق
بلغــت %30، بينــام بلغــت نســبة النســاء اللــوايت لديهــن أوالداً و 

ــدول 51(. ــرى  %16 )الج ــرة أخ ــزواج م ــن بال يرغ

يلعــب جنــس الشــخص دوراً جديــاً و مهــامً يف مســألة تفكــري 
فبســبب  منهــم.  تطلقــوا  بالذيــن  بالــزواج مجــدداً  املطلقــني 
الضغوطــات و العــادات اإلجتامعيــة بشــكل عــام التــي تعتــرب أن 
املــرأة املطلقــة »غــري مناســبة« لتكــون مفضلــة للــزاوج، يعتقــد أن 

نســبة النســاء املطلقــات اللــوايت تتزوجــن مــن جديــد أقــل نســبياً 
ــلبية إىل  ــرون بس ــن ينظ ــبة الذي ــزداد نس ــال. و ت ــني الرج ــا ب منه
مســألة الــزواج مــن جديــد لــكل مــن النســاء و الرجــال املطلقــني 
ــن  ــق الذي ــن لديهــم أوالداً. و يف مســألة زواج الشــخص املطل الذي
لديــه أوالداً، مــن املمكــن أن تؤثــر املخــاوف و القلــق مــن عــدم 
إمكانيــة بنــاء عالقــة جيــدة بــني الشــخص الــذي يــراد الــزواج بــه 
ــه مــن  ــزواج، كــام أن ــق، عــى هــذا ال و بــني أوالد الشــخص املطل
ــخص  ــار الش ــة اعتب ــة  لجه ــادات اإلجتامعي ــر الع ــن أن تؤث املمك

ــزواج.  ــه أوالدا، »غــري مناســب« لل ــذي لدي ــق ال املطل

الجدول 51. إحصاء االشخاص املطلقني الذين لديهم أوالد و يفكرون بالزواج من جديد، تايا 2006 )%(
النساء الرجال

16,2 30,3 نعم

14,6 18,2 مرتدد

69,2 51,5 كال

 2000 بــني  مــا  األعــوام  الطــالق يف  نســبة  إىل  النظــر  وعنــد 
ــن  ــدال ع ــا ب ــات فيه ــود تذبذب ــن وج ــث ع ــن الحدي و2012 ميك
القــول بانخفــاض أو ارتفــاع، حيــث نالحــظ وقــوع حــوايل نفــس 

العــدد يف الطــالق مــا بــني 2000 و2010. وانخفــض الطــالق 
ــنوات  ــدا يف الس ــجل تزاي ــم س ــى 2004 ث ــن 2000 حت ــة م بداي

   .)52 املوالية)الجــدول 

الجدول 52. الزواج والطالق حسب األعوام 

 الزواج من املطلق/ة مجددا
)شؤون السكان واملواطنني(

 الزواج مجددا
)شؤون السكان واملواطنني(

 الطالق
)شؤون السكان واملواطنني(

 السكان
)معهد اإلحصاء الرتيك( السنوات

7.562 70.805 122.459 64.252.000 2000
7.830 74.290 145.700 65.133.000 2001
8.442 72.451 128.818 66.008.000 2002

10.407 70.810 96.242 66.873.000 2003
11.633 73.759 95.807 67.723.000 2004
12.146 76.722 102.598 68.566.000 2005
15.584 81.348 100.322 69.395.000 2006
14.399 82.437 100.673 70.215.000 2007
13.120 82.747 104.035 71.095.000 2008
14.879 85.345 117.410 72.050.000 2009
14.128 88.214 122.939 73.003.000 2010
15.528 93.178 124.019 73.950.000 2011
2.670 11.659 16.085 74.885.000 2012

4.5.2. السن عند الزواج األول

ــام 2006  ــا يف الع ــزواج األول يف تركي ــد ال ــز معــدل الســن عن ترك
يف الفئــة العمريــة بــني  18 - 24. إن نســبة الــزواج األول يف هــذا 
ــوع اإلجــاميل للمتزوجــني.  ــن املجم ــا هــي %59 م الســن يف تركي
ــة  ــذه الفئ ــت 18 أي دون ه ــا تح ــن م ــزواج يف س ــب ال إن تعق
ــزواج  ــا إن نســبة ال ــم لالكتشــاف؛ يف تركي ــر مه ــة، هــو أم العمري
األول يف ســن مــا تحــت الـــ 18 هــي %20 . و إن %18 مــن الذيــن 
يتزجــون للمــرة األوىل يف الفئــة العمريــة بــني 25 - 29، و %3 يف 
الفئــة العمريــة بــني 30 - 34، و %1 يف الفئــة العمريــة بــني 35 - 

ــدول 53(.  39  )الج

يف العــام 2011، لــو ألقينــا نظــرة إىل ســن الــزواج للمــرة األوىل يف 
ــا، أول يشء يلفــت انتباهنــا هــو نســبة املتزوجــني  كل أنحــاء تركي
بســن مــا دون الـــ 18. إن الحالــة اإلجتامعيــة يف كل أنحــاء تركيــا، 
هــي نســبة  %3 بــني املتزوجــني ألول مــرة تحــت ســن الـــ 14، و 
ــني 15 -  ــة ب ــة العمري ــرة األوىل يف الفئ ــني للم ــني املتزوج %15 ب
ــد انخفضــت نســبة املتزوجــني للمــرة األوىل تحــت ســن  17. و ق
ــن  ــم م ــى الرغ ــك، و ع ــل ذل ــن %20 إىل %18. مقاب الـــ 18 م
زيــادة الوعــي االجتامعــي و تطبيــق السياســة االجتامعيــة، يجــب 
الوقــوف عنــد الظاهــرة التــي تفيــد بأنــه يف العــام 2011، هنــاك 
شــخص مــن بــني خمــس أشــخاص تقريبــاً متــزوج للمــرة األوىل و 

هــو تحــت ســن الـــ 18. 
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يف العــام 2011، إن املتزوجــون للمــرة األوىل يف الفئــة العمريــة بني 
ــا املتزوجــون للمــرة األوىل  18 - 24، بلغــت نســبتهم %57، و أم
يف الفئــة العمريــة بــني 25 - 29، بلغــت %20، و أمــا املتزوجــون 

للمــرة األوىل يف الفئــة العمريــة بــني 30 - 34، بلغــت %4، و أمــا 
املتزوجــون للمــرة األوىل فــوق ســن الـــ 35، بلغــت 1%. 

الجدول 53. سن الزواج األول، تايا 2006 - 2011 )%(

2011 2006  

2,5 19,5 تحت سن الـ 14

15,1 17 - 15
57,0 59,0 24 - 18
19,8 17,5 29 - 25
4,3 3,1 34 - 30
0,9 0,9 39 - 35
0,4 - 39+

الذيــن  للمــرة األوىل  الرجــال  املتزوجــون  إن   ،2006 العــام  يف 
أعامرهــم يف الفئــة العمريــة بــني 18 - 24 بلغــت %59، يف حــني 
أن املتزوجــات النســاء للمــرة األوىل يف هــذه الفئــة العمريــة 
ــخص  ــس الش ــق بجن ــني تتعل ــني مهمت ــاك نقطت ــت %60. هن بلغ
تلفتــان اإلنتبــاه. هاتــني النقطتــني، هــام الفــرق بــني نســب النســاء 
و الرجــال يف الفئــة العمريــة. إن نســبة الرجــال الذيــن يتزوجــون 
للمــرة األوىل و هــم تحــت ســن الـــ 18 بلغــت %7، بينــام ترتفــع 
هــذه النســبة لــدى النســاء إىل %31. و يف الفئــة العمريــة بــني 25 
ــرة األوىل 29%،  ــن تزوجــوا للم - 29، بلغــت نســبة الرجــال الذي
ــة  ــا يف الفئ ــاء %8. و أم ــدى النس ــبة ل ــذه النس ــت ه ــام بلغ بين
ــوا  العمريــة بــني 30 - 34، فتبلــغ نســبة الرجــال الذيــن تزوج
للمــرة األوىل %5، بينــام بلغــت هــذه النســبة لــدى النســاء 1%. 
و أمــا يف الفئــة العمريــة بــني 34 - 39، فتبلــغ نســبة الرجــال 
ــبة  ــذه النس ــت ه ــام بلغ ــرة األوىل %1، بين ــوا للم ــن تزوج الذي
لــدى النســاء 5 يف األلــف. عــى ضــوء كل هــذه البيانــات، نجــد أن 
ســن الــزواج للمــرة األوىل لــدى النســاء و الرجــال يف تركيــا يرتكــز 
ــوايت  ــاء الل ــبة النس ــام أن نس ــني 18 - 24. ك ــة ب ــة العمري يف الفئ
يتزوجــن و هــن تحــت ســن الـــ 18 هــي مرتفعــة )%31(. و أمــا 
ــن  ــوق س ــن ف ــرة األوىل و ه ــن للم ــوايت يتزوج ــاء الل ــبة النس نس

ــوايت يتزوجــن  الـــ25، فهــي منخفضــة جــداً. إن نســبة النســاء الل
للمــرة األوىل و هــن فــوق ســن الـــ 25، هــي تحت الـــ10% )9%(.  
و إن  %87 مــن الرجــال يتزوجــون للمــرة األوىل و هــم يف الفئــة 

ــدول 54(.   ــني 18-29 )الج ــة ب العمري

ــن  ــن و ه ــوايت يتزوج ــاء الل ــبة النس ــت نس ــام 2011، بلغ يف الع
تحــت ســن الـــ14، %4. بينــام بلغت هذه النســبة للنســاء يف الفئة 
العمريــة بــني 15 - 17، %24. إن هــذه النســب تقــدم معطيــات 
مهمــة للنقــاش حــول ظاهــرة الــزواج املبكــر و »العــروس الفتــاة« 
يف تركيــا. إن نســبة الرجــال الذيــن يتزوجــون للمــرة األوىل و هــم 
تحــت ســن الـــ 18، بلغــت %6. و هــذه املعطيــات أيضــاً مهمــة 
ــزواج املبكــر لــدى الرجــال، مــن  جــداً، فلــدى مناقشــة مســألة ال
ــا  ــي يبلغه ــة  الت ــب الجدي ــبان النس ــع يف الحس ــروري أن نض ال
» العريــس أو العريــس الفتــى«، كــام انهــا مهمــة لتطويــر خطــط 
السياســات اإلجتامعيــة لتصبــع ذات فعاليــة و كفــاءة. و يف العــام 
ــرة األوىل و  ــون للم ــن يتزوج ــال الذي ــبة الرج ــت نس 2011، بلغ
ــذه  ــع ه ــام ترتف ــني 18-24، %54، بين ــة ب ــة العمري ــم يف الفئ ه
ــوايت  ــاء الل ــبة النس ــغ %60. و إن نس ــاء لتبل ــدى النس ــبة ل النس
يتزوجــن للمــرة األوىل و هــن فــوق ســن الـــ25 بلغــت %12، يف 

حــني ترتفــع هــذه النســبة لــدى الرجــال لتبلــغ 40%. 

الجدول 54. سن الزواج األول وفقاً لجنس الشخص، تايا 2011-2006 )%(      
النساء الرجال النساء الرجال

2011 2006

4,1 0,6
31,2 6,5

14-

23,9 5,2 15-17

59,7 54,0 59,5 58,5 18-24

9,4 31,6 7,6 28,5 25-29

2,0 6,8 1,2 5,1 30-34

0,5 1,3 0,5 1,4 35-39

0,3 0,5 - - 39+
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كلــام ارتفــع املســتوى العلمــي، يــزداد ســن الــزواج األول. و مــن 

املعــرف أنــه كلــام ازداد العلــم، تأجــل الــزواج. يف العــام 2006، و 
ــا،  ــات العلي ــي و الدراس ــم الجامع ــع التعلي ــة تجم ــاء فئ ــع إنش م

تــم يف العــام 2011 وضــع التعليــم الجامعــي و الدراســات العليــا 

يف فئــات منفصلــة  )الجــدول.)55(   

شــهادات يف  عــى  الحاصلــني  مــن  إن 15%   ،2006 العــام  يف 

الدراســات العليــا تزوجــوا و هــم فــوق ســن الـــ30 )%12 يف الفئــة 

العمريــة بــني 30-34، و %3 يف الفئــة العمريــة بــني 35-39(. و إن 

%92 مــن الذيــن مل يتعلمــوا تزوجــوا للمــرة األوىل و هــم تحــت 

ــاك 89%  ــام 2011، و بصــورة متشــابهة، هن ســن الـــ 24. يف الع
ــرة األوىل و  ــوا للم ــة تزوج ــة علمي ــوا أي مرحل ــن مل يتم ــن الذي م

هــم تحــت ســن الـــ24. و إن %61 مــن الحاصلــني عــى شــهادات 

يف الدراســات العليــا تزوجــوا للمــرة األوىل و هــم فــوق ســن الـ25. 

الجدول 55. سن الزواج األول وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(
إجازة جامعية أو 

دراسات عليا

خريجي الثانوية أو ما 

يعادلها

خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 

اإلبتدائية

غري  املتعلمني

)أمي أو يجيد القراءة والكتابة ولكن 

مل يدخل املدرسة( 

2006

0,6 3,6 11,4 19,0 42,5 تحت سن الـ18

39,1 60,4 64,0 64,2 49,3 18-24

45,5 30,2 20,7 14,0 6,3 25-29

11,5 4,6 2,9 2,2 1,3 30-34

3,2 1,2 1,0 0,6 0,6 35-39
إجازة جامعية أو 

دراسات عليا

خريجي الثانوية أو ما 

يعادلها

خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 

اإلبتدائية

غري  املتعلمني

)أمي أو يجيد القراءة والكتابة ولكن 

مل يدخل املدرسة(

2011

0,0 0,3 0,9 2,2 8,3 14-

0,5 3,5 12,6 17,5 32,2 15-17

38,8 59,2 65,5 60,9 48,8 18-24

44,6 29,8 17,6 15,3 7,9 25-29

12,9 5,3 3,0 3,0 1,8 30-34

2,5 1,3 0,4 0,6 0,6 35-39

0,5 0,6 0,0 0,4 0,3 39+

عندمــا ننظــر إىل أعــامر الــزواج األول يف مجموعــات الوضــع 
اإلجتامعــي و اإلقتصــادي، نجــد أنــه مــع ارتفــاع مســتوى الوضــع 

اإلجتامعــي و اإلقتصــادي ، يزيــد ســن الــزواج األول )الجــدول 56(.

يف العــام 2006، هنــاك %88 مــن مجموعــة الوضــع اإلجتامعــي و 

اإلقتصــادي املنخفــض تزوجــوا للمــرة األوىل و هم تحت ســن الـ24 

)%36 تحــت ســن الـــ18، %52 يف الفئــة العمريــة بــني 24-18(. 

ــاك %55 مــن مجموعــة الوضــع اإلجتامعــي  يف نفــس العــام، هن
ــن  ــت س ــم تح ــرة األوىل و ه ــوا للم ــع تزوج ــادي املرتف و اإلقتص

الـــ24 )%6 تحــت ســن الـــ18، %39 يف الفئــة العمريــة بــني 18-

24(. و أمــا يف العــام 2011، هنــاك %25 مــن مجموعــة الوضــع 
اإلجتامعــي و اإلقتصــادي األكــر تدنيــاً تزوجــوا للمــرة األوىل و هــم 

تحــت ســن الـــ18. و يف هــذه الفئــة العمريــة، يعتقــد أن نســبة 
املتزوجــني يف مجموعــة الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي األرفــع 

ــاك %60 مــن مجموعــة الوضــع اإلجتامعــي و  بلغــت %2. و هن

اإلقتصــادي األرفــع تزوجــوا للمــرة األوىل و هــم فــوق ســن الـــ25 

ــة  ــة العمري ــني 25-29، %15 يف الفئ ــة ب ــة العمري )%41 يف الفئ

بــني 30-34، %4 فــوق ســن الـــ35(. 
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الجدول 56. سن الزواج األول وفقاً للوضع اإلجتامعي واإلقتصادي تايا 2006 - 2011 )%(
الطبقة الدنيا الطبقة الوسطى الطبقة العليا

2006

6,1 18,6 35,6 تحت سن الـ18

49,2 61,3 52,1 18-24

35,1 16,5 9,7 25-29

7,3 2,8 1,5 30-34

2,3 0,7 1,0 35-39
الطبقة الدنيا الطبقة الوسطى الدنيا الطبقة الوسطى العليا الطبقة العليا أعىل الطبقة العليا

2011

0,3 0,2 1,8 2,8 4,0 14-

1,8 5,8 12,8 17,7 21,3 15-17

37,5 51,3 59,5 59,5 55,7 18-24

40,9 32,1 20,9 16,0 15,0 25-29

15,4 8,3 3,9 2,9 2,5 30-34

2,6 1,7 0,9 0,6 1,1 35-39

1,5 0,7 0,2 0,3 0,2 39+

إذا قمنــا باملقارنــة بــني املناطــق، نجــد أنــه يف العــام 2006 بلغــت 

األشــخاص الذيــن تزوجــوا للمــرة األوىل و هــم تحــت ســن الـــ18 

يف إســطنبول و غــرب مرمــرة النســبة األكــر تدنيــاً )%13 و 

%15 عــى التــوايل(، و هــذه النســبة ارتفعــت بشــكل ملحــوظ يف 

ــول )%29 و 27%  ــامل رشق األناض ــول و ش ــق رشق األناض مناط
عــى التــوايل(، مقارنــة بســائر املناطــق. و قــد بلغــت نســبة 

ــن الـــ25، %27. و  ــوق س ــم ف ــرة األوىل و ه ــوا للم ــن تزوج الذي

بلغــت هــذه النســبة يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط %27، و 

ــوب رشق األناضــول  ــة جن ــا يف منطق ــرة %23. و أم يف غــرب مرم
ــن  ــوق س ــم ف ــرة األوىل و ه ــوا للم ــن تزوج ــبة الذي ــت نس بلغ

الـــ25، %15؛ بعبــارة أخــرى، هنــاك %85 مــن عــدد ســكان هــذه 

املنطقــة يتزوجــون و هــم تحــت ســن الـــ25 )الجــدول 57(.   

يف العــام 2011، كانــت نســبة املتزوجــني للمــرو األوىل و هــم 

ــي  ــطنبول، ه ــرة و إس ــرب مرم ــة غ ــن الـــ18 يف منطق ــت س تح

النســبة األدىن. فبلغــت هــذه النســبة يف غــرب مرمــرة 13%، 

بينــام بلغــت يف إســطنبول %14. و أمــا أعــى نســبة للمتزوجــني 

للمــرة األوىل و هــم تحــت ســن الـــ18، فكانــت يف املناطــق التالية: 

جنــوب رشق األناضــول )%25(، و األناضــول الرشقيــة )24%(، 

و وســط األناضــول )%23(. و بلغــت يف منطقــة جنــوب رشق 

األناضــول نســبة املتزوجــني للمــرة األوىل و هــم فــوق ســن الـــ25 

%22. و يف تقييــم ســن الــزواج األول وفقــاً للمناطــق بــني العامــني 

2006 و 2011، يظهــر أن توجهــات املناطــق املذكــورة متشــابهة.
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الجدول 57. سن الزواج األول وفقاً للمناطق، تايا 2006 - 2011 )%(

35-39 30-34 25-29 18-24 18-

2006

0,9 3,9 22 60,6 12,6 إسطنبول

1 4,1 18,3 61,1 15,4 غرب مرمرة

1 3 19,1 59 17,9 إيجه

0,6 2,5 17,1 61,8 18,1 رشق مرمرة

0,7 2,8 15,6 62 18,8 غرب األناضول

1,6 5 19,9 55,2 18,4 البحر األبيض املتوسط

0,5 1,3 13,9 58,7 25,6 وسط األناضول

1,1 2 14,2 58,7 24 غرب البحر األسود

1,2 2,8 15 58,5 22,6 رشق البحر األسود

1,2 2 16,7 53,2 27,0 شامل رشق األناضول

0,6 2,5 14,2 53,8 28,9 األناضول الرشقية

0,5 2 12,6 59,4 25,4 جنوب رشق األناضول

39+ 35-39 30-34 25-29 18-24 15-17 14-
2011

0,5 1,3 5,7 21,2 57,5 11,6 2,2 إسطنبول

0,8 0,6 3,1 21,5 60,7 11,9 1,4 غرب مرمرة

0,2 1,3 4,5 20,2 58,5 13,6 1,6 إيجه

0,1 0,2 2,9 19,3 59,4 15,8 2,4 رشق مرمرة

0,8 1,5 4,6 23,2 53,3 13,9 2,7 غرب األناضول

3 12,3 66,1 16,5 2,1 البحر األبيض املتوسط

0,3 0,2 2,6 15,2 59,1 19,8 2,8 وسط األناضول

0,2 1,1 3,1 17,2 59,4 16,8 2,1 غرب البحر األسود

0,7 0,9 3,9 19 57,2 16,1 2,3 رشق البحر األسود

0,2 0,4 4 18,9 56,2 18,5 1,8 شامل رشق األناضول

0,1 0,5 3,1 17,3 55,4 19,4 4,2 األناضول الرشقية

0,1 0,7 3,2 17,6 53,3 20,2 4,9 جنوب رشق األناضول

4.5.3. قرارات األهل و/ أو اإلختيار الشخيص يف الزواج

ــه يف العــام  ــا، نجــد أن ــزواج يف تركي ــة ال ــا نظــرة إىل كيفي ــو ألقين ل

ــم  ــف تزوجت ــؤال »كي ــى الس ــة ع ــارات األجوب ــت خي 2006 كان
برشيــك حياتكــم«، مــا يــيل: »قمــت أنــا باإلختيــار و وافــق عــى 
اختيــاري أهــيل؛ قمــت أنــا باإلختيــار مــن دون علــم أهــيل؛ 
ــيس  ــراري بنف ــذت ق ــيل؛ اتخ ــرتاض أه ــن اع ــم م ــت بالرغ تزوج
وفقــاً ملــا أراه مناســباً؛ اتخــذ أهــيل القــرار وفقــاً ملــا تــراه مناســباً؛ 

عــن طريــق الهــروب؛ و غريهــا مــن األجوبــة«. و يف العــام 2011، 
ــار مــع  ــا باإلختي ــة عــى نفــس الشــكل: » قمــت أن كانــت األجوب
ــن دون رىض أهــيل؛ اتخــذت  ــار م ــا باإلختي رىض أهــيل؛ قمــت أن
قــراري بنفــيس وفقــاً ملــا أراه مناســباً ؛ اتخــذ أهــيل القــرار وفقــاً 
ــق الهــروب/  ــي؛ عــن طري ــراه مناســباً مــن دون األخــذ برأي ــا ت مل
الخطــف؛ عــن طريــق التبــادل، و غريهــا مــن األجوبــة«.  يف العــام 

الــزواج األول، و الثــاين، و  2006 طــرح هــذا الســؤال بشــأن 
ــع، و األخــري، بينــام طــرح هــذا الســؤال يف العــام  ــث، و الراب الثال

2011 فقــط بشــأن الــزواج األول و األخــري )الجــدول 58(.  

يف العــام 2006، نتــج عــن املقابــالت التــي أجريــت، أجوبــة عــى 

النحــو التــايل: %31 »قمــت أنــا باإلختيــار و وافــق عــى اختيــاري 

أهــيل«، و أيضــاً %31 »اتخــذ القــرار أهــيل وفقــاً ملــا تــراه مناســباً« 

. و كانــت نســبة %30 للجــواب : » اتخــذت قــراري بنفــيس وفقــاً 
ملــا أراه مناســباً« و كانــت نســبة املتزوجــني عــن طريــق الهــروب 

%6. و كانــت نســبة %1 للجــواب: » قمــت أنــا باإلختيــار من دون 
علــم أهــيل«. يف تركيــا بلغــت الذيــن يختــارون/ يتخــذون القــرار 

ــي  ــبة %31 الت ــا نس ــزواج %68. و إذا أخذن ــأن ال ــهم بش بأنفس
هــي نســبة الذيــن يتخــذون القــرار بأنفســهم مــع الحصــول عــى 
موافقــة األهــل، تبلــغ نســبة الذيــن تزوجــوا بنــاًء عــى قرارهــم/ 

إختيارهــم )مبــا يف ذلــك املتزوجــون عــن طريــق الهــروب( 37%.    

و أمــا يف العــام 2011، فارتفعــت نســبة الذيــن أجابوا بـــ » اتخذت 

قــراري بنفــيس وفقــاً ملــا أراه مناســباً« %42. و إن نســبة خيــارات 
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هــذه الفئــة مقارنــة مــع تلــك التــي يف العــام 2006، ميكــن القــول 
أنهــا ارتفعــت بشــكل جــدي. و تــأيت يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
الزيــادة، نســبة الذيــن أجابــوا بـــ » قمــت أنــا باإلختيــار مــع رىض 

ــني  ــن الجواب ــول هذي ــيس لحص ــبب الرئي ــيل« )%41(. إن الس أه

معــاً عــى نســبة %83 مــن النســبة اإلجامليــة لألجوبــة، هــو أنــه 

يف العــام 2006 كان الجــواب »اتخــذ أهــيل القــرار وفقــاً ملــا تــراه 
مناســباً« مــن ضمــن الخيــارات. و هــذا الخيــار مل يتضمــن يف 

أســئلة العــام 2011.  و يف البحــث الــذي أجــري يف العــام 2011، 
أضيــف اإلختيــار » اتخــذ أهــيل القــرار وفقــاً ملــا تــراه مناســباً مــن 
دون األخــذ برأيــي« كجــواب عــى نفــس الســؤال. و كانــت نســبة 

هــذا الجــواب يف العــام 2011، %9. و كانــت هــذه النســبة لــدى 

النســاء %12، بينــام بلغــت لــدى الرجــال %6. لهــذا الســبب، فــإن 
اإلختيــار »اتخــذ أهــيل القــرار وفقــاً ملــا تــراه مناســبا« وزع عــى 
باقــي اإلختيــارات )خاصــة عــى الخياريــن(. و كانــت نســبة الذيــن 

تزوجــوا عــن طريــق الهــروب أو الخطــف 4%.     

الجدول 58. قرار الزواج، تايا 2006 - 2011 )%(
آخر تزوجت رغم 

معارضة عائلتي
هربت زواج مدبر، مع 

قرار عائلتي
زواج مدبر، مع 

قراري
مع قراري، من 

دون معرفة عائلتي
قراري، مبوافقة 

عائلتي

2006

0,1 0,6 5,8 31,2 29,7 1,3 31,2 تركيا

غیر ذلك
زواج مدبَّر، عائلتي 

اتّخذت القرار 
بدون أخذ رأیي

خطیفة ( فرار 
للزواج بدون رضا 

األھل)
تباُدل العرائس أنا اتّخذت القرار 

مبوافقة عائلتي

أنا اتّخذت القرار 
بدون موافقة 

عائيل

زواج مدبَّر، لكن 
مبوافقتي

2011

0,1 0,3 4,4 8,9 42,4 2,9 41,0 تركيا

ــزواج. يف  ــة ال ــاك عالقــة بــني املســتوى العلمــي و كيفي توجــد هن

ــات  ــهادات دراس ــى ش ــني ع ــبة الحاصل ــت نس ــام 2006، بلغ الع
عليــا  الذيــن أجابــوا بـــ »قمــت أنــا باإلختيــار و وافق عــى اختياري 

أهــيل« %65. و بلغــت هــذه النســبة لــدى غــري املتعلمــني 13%، 
و لــدى خريجــي املرحلــة اإلبتدائيــة و املرحلــة املتوســطة بلغــت 

هــذه النســبة %41. و لــو ألقينــا نظــرة إىل الجــواب » اتخــذ 

القــرار أهــيل وفقــاً ملــا تــراه مناســباً«، نجــد أن هنــاك %54 مــن 
املجموعــة التــي اختــارت هــذا الجــواب مــن غــري املتعلمــني، بينــام 

نجــد فقــط %9 مــن خريجــي املرحلــة الجامعيــة و الحاصلــني عــى 
شــهادات دراســات عليــا. و مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تــزداد 
نســبة الذيــن يختــارون و يتخــذون القــرار بأنفســهم، يف حــني تقــل 

نســبة اختيــار األهــل و اتخاذهــا للقــرار )الجــدول 59(.   

يف العــام 2011، و ألن اختيــارات األجوبــة تغــريت، لفــت اإلنتبــاه 

القــرار  و  االختيــار  و  العلمــي،  املســتوى  بــني  العالقــة  أن  إىل 
ــاً.  ــر وضوح ــت أك ــل، أصبح ــرار األه ــار و ق ــخيص و/ أو اختي الش

ــواب  ــاروا الج ــن اخت ــن الذي ــاك %78 م ــام 2011، هن ــي الع فف
ــني عــى شــهادات  ــع رىض أهــيل« حاصل ــار م ــا باإلختي »قمــت أن

دراســات عليــا. و هنــاك %79 مــن الذيــن اختــاروا هــذا الجــواب 

مــن خريجــي املرحلــة الجامعيــة، و منهــم %84 مــن الذيــن 
أكملــوا بعــد املرحلــة الجامعيــة. كذلــك يف نفــس املجموعــة 
ــة، فــإن نســبة املتزوجــني الذيــن اتخــذت عائلتهــم القــرار  العلمي

ــت %1 يف  ــم، بلغ ــذ برأيه ــن دون األخ ــباً م ــراه مناس ــا ت ــاً مل وفق
كل مــن املجموعــات العلميــة الثــالث. و قــد اختــار هــذا الجــواب 

فقــط %23 مــن غــري املتعلمــني. و كنتيجــة، كلــام ارتفــع املســتوى 
العلمــي، ارتفعــت نســبة الذيــن يتزوجــوا بنــاًء عــى اختياراتهــم، 
ــزواج وفقــاً لألصــول )مــن دون أخــذ راي  يف حــني قلــت نســبة ال

ــراره(. ــخص و ق الش
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الجدول 59.  قرار الزواج وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(
إجازات جامعية 

أو دراسات عليا

خريجي الثانوية 

أو ما يعادلها

خريجي املرحلة 

املتكميلية

خريجي املرحلة 

اإلبتدائية

غري  املتعلمني

)أمي، أو يجيد القراءة 

والكتابة ولكن مل يدخل 

املدرسة( 

2006

65,4 51,7 41,1 26,1 13,1 قمت أنا باإلختيار و وافق عى اختياري أهيل

2,9 2,1 1,4 1,2 0,6 قمت أنا باإلختيار من دون علم أهيل

21,1 28,2 32,5 32,8 24,3 ً اتخذت قراري بنفيس وفقاً ملا أراه مناسبا

8,6 13,5 18,0 32,6 54,3 ً اتخذ القرار أهيل وفقاً ملا تراه مناسبا

1,6 1,1 0,9 0,4 0,3 تزوجت بالرغم من اعرتاض أهيل

0,4 3,2 6,0 6,8 7,3 عن طريق الهروب

إجازات جامعية 

أو دراسات عليا

خريجي الثانوية 

أو ما يعادلها

خريجي املرحلة 

التكميلية

خريجي املرحلة 

اإلبتدائية

غري  املتعلمني

)مل يدخلوا املدرسة(

2011

78,1 58,8 43,5 32,0 21,2 قمت أنا باإلختيار مع رىض أهيل

2,5 3,4 3,6 2,8 2,4 قمت أنا باإلختيار من دون رىض أهيل

17,7 32,1 42,1 50,2 47,9 ً اتخذت قراري بنفيس وفقاً ملا أراه مناسبا

0,9 2,3 4,6 9,6 22,7 اتخذ أهيل القرار وفقاً ملا تراه مناسباً من دون األخذ برأيي

0,7 3,2 6,0 5,1 4,5 عن طريق الهروب/ الخطف

الجدول 60. قرار الزواج وفقاً للوضع اإلجتامعي و اإلقتصادي ، تايا 2006 - 2011 )%(
الطبقة الدنيا الطبقة الوسطى  الطبقة العليا 

58,4 30,3 15,3 قمت أنا باإلختيار و وافق عى اختياري أهيل

2,5 1,3 0,4 قمت أنا باإلختيار من دون علم أهيل

23,2 30,7 28,5 ً اتخذت قراري بنفيس وفقاً ملا أراه مناسبا

12,7 30,9 48 ً اتخذ القرار أهيل وفقاً ملا تراه مناسبا

1,2 0,5 0,5 تزوجت بالرغم من اعرتاض أهيل

2,0 6,1 7,1 عن طريق الهروب

الطبقة الدنيا الطبقة الوسطى الدنيا الطبقة الوسطى 

العليا

الطبقة العليا أعىل الطبقة العليا

84,8 67,8 48,9 33,6 27,8 قمت أنا باإلختيار مع رىض أهيل

2,2 2,3 2,3 2,9 3,6 قمت أنا باإلختيار من دون رىض أهيل

11,7 25,6 39,5 47,1 49,8 ً اتخذت قراري بنفيس وفقاً ملا أراه مناسبا

0,6 2,5 5,9 10,6 12,6 اتخذ أهيل القرار وفقاً ملا تراه مناسباً من دون األخذ برأيي

0,4 1,6 3,3 5,5 5,1 عن طريق الهروب/ الخطف
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كذلــك األمــر، عندمــا يرتفــع مســتوى الوضــع اإلجتامعــي و 
اإلقتصــادي ، ترتفــع نســبة الذيــن يتزوجــون بنــاًء عــى اختياراتهم، 
ــم. و يف  ــن دون أخــذ رأيه ــن يتزوجــون م ــبة الذي ــض نس و تنخف
مجموعــة الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي املنخفــض، تبلــغ نســبة 

الذيــن تزوجــوا بنــاًء عــى اختيارهــم و مــع موافقــة األهــل 15%، 
ــي و  ــع اإلجتامع ــة الوض ــبة يف مجموع ــذه النس ــت ه ــام بلغ بين

اإلقتصــادي الرفيــع %58. و يف مجموعــة الوضــع اإلجتامعــي و 
اإلقتصــادي املنخفــض، تبلــغ نســبة الذيــن تزوجــوا بنــاًء عــى قــرار 

ــع  ــة الوض ــبة يف مجموع ــذه النس ــت ه ــام بلغ ــل %48، بين األه

ــدول 60(.      ــع %13 )الج ــادي الرفي ــي و اإلقتص اإلجتامع

ــاً  ــم وفق ــى قراره ــاًء ع ــني بن ــبة املتزوج ــام 2011، إن نس يف الع
ــه مناســباً، الطريقــة األكــر شــيوعاً، بلغــت يف مجموعــة  ــا يرون مل

الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي األكــر تدنيــاً %50، بينــام تقــل 
هــذه النســبة يف مجموعــة الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي 

ــاًء  ــر، انخفضــت نســبة املتزوجــني بن ــك األم ــع %12. و كذل األرف
عــى قــرار األهــل و مــن دون أخــذ رأيهــم، مــع ارتفــاع مســتوى 
الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي. و بلغــت نســبة املتزوجــني بهــذه 
ــر  ــادي األك ــي و اإلقتص ــع اإلجتامع ــة الوض ــة يف مجموع الطريق

تدنيــاً %13، بينــام بلغــت يف مجموعــة الوضــع اإلجتامعــي و 

ــاًء  ــني بن ــبة املتزوج ــت نس ــد ارتفع ــع %1. و ق ــادي األرف اإلقتص
عــى اختيارهــم و مــع رىض األهــل، كلــام ارتفــع مســتوى الوضــع 
اإلجتامعــي و اإلقتصــادي. و يف مســتوى الوضــع اإلجتامعــي و 
اإلقتصــادي األكــر تدنيــاً، بلغــت نســبة املتزوجــني بهــذه الطريقــة 

%28، بينــام بلغــت هــذه النســبة يف مســتوى الوضــع اإلجتامعــي 

ــع 85%. ــادي األرف و اإلقتص

ــف  ــزواج يف مختل ــة ال ــا إىل كيفي ــال نظرن ــام 2006، يف ح  يف الع
ــا أن نســبة الذيــن تزوجــوا بنــاًء عــى قرارهــم يف  املناطــق، وجدن
ــض املتوســط(  ــرة، و إيجــه، و البحــر االبي ــة )مرم املناطــق الغربي
عاليــة، بينــام يف مناطــق وســط األناضــول و جنــوب رشق األناضــول 
نجــد أن هــذه النســبة منخفضــة. و هنــاك نقطــة أخــرى للتوقــف 
عندهــا، و هــي أن نســبة الذيــن قالــوا بأنهــم تزوجــوا »بنــاًء عــى 
قــرار األهــل وفقــاً مل رأوه مناســباً« يف املناطــق الغربيــة، منخفضــة، 
ــذه  ــإن ه ــول ف ــوب رشق األناض ــول و جن ــط األناض ــام يف وس بين

النســبة مرتفعــة جــداً. تبلــغ هــذه النســبة يف غــرب مرمــرة 16%، 

بينــام ترتفــع يف جنــوب رشق األناضــول لتبلــغ %46)الجــدول 61(.     

ــبة  ــى نس ــى أع ــت ع ــي حصل ــق الت ــام 2011، إن املناط يف الع
مــن الذيــن تزوجــوا بنــاًء عــى اختيارهــم و مــع رىض األهــل 

ــرة  ــرة )%55(، و رشق مرم ــرب مرم ــطنبول )%55(، و غ ــي إس ه

)%49(. و إن نســبة الذيــن تزوجــوا بنــاًء عــى قــرار األهــل وفقــاً 
ملــا يرونــه مناســباً و مــن دون أخــذ رأيهــم، يف هــذه املناطــق هــي 
منخفضــة مقارنــة مــع باقــي املناطــق. و بلغــت هــذه النســبة يف 

ــبة  ــطنبول %6. و إن نس ــت يف إس ــام بلغ ــرة %5، بين ــرب مرم غ
الذيــن تزوجــوا بنــاًء عــى قــرار األهــل وفقــاً ملــا يرونــه مناســباً و 
مــن دون أخــذ رأيهــم، هــي األعــى يف منطقــة رشق البحــر األســود 

ــر األســود  ــرب البح )%17( و شــامل رشق األناضــول )%12( و غ

.)12%(



واملقرتحات الوضع  تحديد  تايا  128

الجدول 61. قرار الزواج وفقاً للمناطق، تايا 2006 - 2011 )%(
عن طريق الهروب تزوجت بالرغم من 

اعرتاض أهيل
اتخذ القرار أهيل 
وفقاً ملا تراه مناسباً

اتخذت قراري 
بنفيس وفقاً ملا أراه 

مناسباً

قمت أنا باإلختيار 
من دون علم أهيل

قمت أنا باإلختيار و 
وافق عىل اختياري 

أهيل

2006

4,4 1,2 22,1 27,9 1,4 42,8 إسطنبول

15,0 0,7 16,3 27,7 2,0 38,4 غرب مرمرة

5,5 0,3 27,5 34,2 1,8 30,7 إيجه

9,4 0,7 27,3 24,9 1,9 35,9 رشق مرمرة

2,4 0,3 39,0 31,1 1,5 25,7 غرب األناضول

6,0 0,8 34,1 29,3 1,3 28,3 البحر األبيض املتوسط

5,7 0,4 41,0 34,7 0,9 17,1 وسط األناضول

9,6 0,6 37,1 23,8 0,8 28,0 غرب البحر األسود

9,8 0,3 32,1 26,2 1,4 30,2 رشق البحر األسود

5,6 0,5 21,8 40,8 1,4 29,8 شامل رشق األناضول

2,3 0,4 35,1 30,5 0,3 30,8 األناضول الرشقية

1,1 0,1 45,7 29,4 0,3 23,3 جنوب رشق األناضول

عن طريق الهروب/ 
الخطف

اتخذ أهيل القرار 
وفقاً ملا تراه مناسباً 

من دون األخذ 
برأيي

اتخذت قراري 
بنفيس وفقاً ملا أراه 

مناسباً

قمت أنا باإلختيار 
من دون رىض أهيل

 قمت أنا باإلختيار 
مع رىض أهيل

2011

3,6 5,7 30,9 4,3 55.2 إسطنبول

8,4 4,8 31,3 0,6 54.9 غرب مرمرة

4,2 8,3 38,7 3,2 45.4 إيجه

6,9 8,6 33,7 1,6 49.2 رشق مرمرة

2,5 10,6 49,4 2,5 34.7 غرب األناضول

5,0 7,0 49,3 4,0 34.4 البحر األبيض املتوسط

3,8 11,2 59,6 2,5 22.7 وسط األناضول

4,7 11,9 50,2 1,2 31.8 غرب البحر األسود

8,4 17,1 42,4 2,2 29.9 رشق البحر األسود

2,6 12,1 46,9 5,0 33.3 شامل رشق األناضول

2,4 10,8 46,8 2,1 37.7 األناضول الرشقية

1,6 10,8 51,2 3,0 30.1 جنوب رشق األناضول

قبــل عــام 1950 كان حــوايل 40 % مــن الرجــال يتزوجــون قبــل 
الســن 18، وتراجعــت هــذه النســبة إىل 20 % يف 1970 وإىل 
ــة مــن عــام  ــا بداي ــا بعــده. وأم ــا دون %10 يف عــام 1985 وم م
ــوايل 80%  ــت 1 %. وكان ح ــا تح ــبة إىل م ــت النس 2005 تقلص

ــام 1950  ــل ع ــن 18 قب ــوغ الس ــل بل ــن قب ــاء يتزوج ــن النس م
ــت 50 %  ــبة تح ــكان النس ــام ف ــبة بانتظ ــذه النس ــت ه فانخفض
ــن 18  ــل الس ــزواج قب ــبة ال ــت نس ــم تراجع ــن 1975 ث ــة م بداي

ــم 11-10(.  % إىل %20 يف الفرتــة مــا بــني 2006-2010 )الرس
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الخط البياين 10. نسبة الزواج قبل وبعد السن 18 حسب األعوام )ذكور(

الخط البياين 11. نسبة الزواج قبل وبعد السن 18 حسب األعوام )إناث( 

4.5.4. التعرف عىل الزوج و البيئة اإلجتامعية للتعارف

ــري  ــي الكث ــض تعط ــم البع ــع بعضه ــارف األزواج م ــة تع إن كيفي
ــك،  ــى ذل ــال ع ــة. مث ــات االجتامعي ــول العالق ــؤرشات ح ــن امل م
إن البيئــة اإلجتامعيــة التــي تعــرف فيهــا الزوجــان تعطــي فكــرة 
ــا  ــي ميكــن أن تنشــأ فيه ــا الت ــة يف مجتمعن ــة اإلجتامعي عــن البيئ

ــة عــن  العالقــات بشــكل مكثــف. يف العــام 2006، كانــت األجوب

الســؤال »كيــف تعرفتــم عــى زوجكــم« عــى الشــكل التــايل: »1- 

يف البيئــة العائليــة، أو الجــريان، 2- يف البيئــة املدرســية، 3- يف بيئــة 

العمــل، 4- يف بيئــة األصدقــاء )خــارج املدرســة و العمــل(، 5- عــرب 

ــزواج، 6- غــري كل الــذي تقــدم«. و يف العــام  ــة ال اإلنرتنيــت/ وكال

2011، طــرح الســؤال » يف اي بيئــة تعرفتــم عــى زوجكــم«. 
كانــت الخيــارات: »1- يف البيئــة العائليــة، أقربــاء، 2- يف بيئــة 

الجــريان، الحــي، 3- يف البيئــة املدرســية، يف درس معــني، 4- يف بيئــة 

العمــل، 5- يف بيئــة األصدقــاء )خــارج املدرســة و العمــل(، 6- عــرب 

اإلنرتنيــت، 7- وكالــة الــزواج، غــري كل الــذي تقــدم«. و تــم طــرح 
هــذا الســؤال لــكل ســنتني بشــأن الــزواج األول و الــزواج األخــري. 

ــارات الســؤال قــد اختلفــت بــني العامــني 2006 و  إن تنظيــم خي

2011، و لهــذا الســبب كان مــن الصعــب مبــكان املقارنــة بينهــا. 
ــس  ــريان يف نف ــة  و الج ــة العائليّ ــت البيئ ــام 2006، وضع يف الع

ــة  و بيئــة  الخيــار، بينــام يف العــام 2011، وضعــت البيئــة العائليّ
الجــريان يف خياريــن منفصلــني، مــام خلــق مشــاكل يف التحليــل. يف 

الجــدول أدنــاه، قدمــت يف العــام 2011 خيــارات البيئــة العائليــة 
و بيئــة الجــريان مــع خيــارات اإلنرتنيــت و وكالــة الــزواج. إن 

العديــد مــن الذيــن اشــرتكوا يف الدراســة يف العــام 2006، تعرفــوا 
عــى أزواجهــم يف البيئــة العائليــة اإلجتامعيــة، و بيئــة الجــريان. و 

يف مجمــل تركيــا هنــاك %84 مــن املشــرتكني يف الدراســات تعرفــوا 

ل 1950
 قب

ما

ل 1950
 قب

ما
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ــة  ــأيت بيئ ــة الجــريان. و ت ــة و بيئ ــة العائلي ــم يف البيئ عــى أزواجه

األصدقــاء اإلجتامعيــة يف املرتبــة الثانيــة )%7(. و حــني نقــارن بــني 
ــى  ــوا ع ــن تعرف ــبة األزواج الذي ــد أن نس ــف، نج ــة و الري املدين

أزواجهــم يف البيئــة العائليــة و الجــريان، بلغــت %90، بينــام 

بلغــت هــذه النســبة يف املدينــة %81 )الجــدول 62(. 

ــد  ــام 2011، فالعدي ــات  يف الع ــرتكوا يف الدراس ــن اش ــا الذي و أم
ــني. و  ــن اجتامعيت ــن خــالل بيئت ــم م ــوا عــى أزواجه ــم تعرف منه

هاتــان  البيئتــان هــام البيئــة العائليــة و االقــارب )%39( و بيئــة 

الجــريان و الحــي )%39(. و إن البيئــات اإلجتامعيــة األخــرى التــي 
مــن خاللهــا تعــرف األزواج عــى بعضهــم البعــض يف مجمــل تركيــا 

ــة العمــل )6%(،  ــة األصدقــاء )%8(، و بيئ ــوايل، بيئ هــي عــى الت

ــني  ــرق ب ــة )%4(. و إن الف ــدروس املعين ــية، و ال ــة الدراس و البيئ

ــاً نصــف  ــف، تقريب ــي الري ــاه. فف ــف يلفــت االنتب ــة و الري املدين

الزيجــات )%48( متــت بــني األزواج عــن طريــق بيئــة الجــريان و 
ــة  ــق البيئ ــي تحقــت عــن طري ــا نســبة الزيجــات الت الحــي. و أم

إن نســبة  فبلغــت )%39(. و  الريــف  األقــارب يف  العائليــة و 
الزيجــات التــي متــت عــن طريــق البئيــة الدراســية و بيئــة العمــل 
و بيئــة األصدقــاء هــي منخفضــة بالنســبة ملجمــل تركيــا. و يف حــال 

نظرنــا إىل املدينــة، فــإن%40 مــن الزيجــات قــد متــت مــن خــالل 
ــي  ــات الت ــبة الزيج ــر أن نس ــارب، و يظه ــة و األق ــة العائلي البيئ
متــت مــن خــالل بيئــة الجــريان و الحــي هــي منخفضــة بالنســبة 

إىل الريــف)%35(. إن نســبة األزواج الذيــن تعرفــوا عــى بعضهــم 

البعــض يف املدينــة يف بيئــة العمــل )%8( و بيئــة األصدقــاء )9%(، 
هــي مرتفعــة بالنســبة ملجمــل تركيــا.            

الجدول 62.  طريقة تعارف األزواج، تايا 2006 - 2011 )%(
غريها عرب اإلنرتنيت/ وكالة 

الزواج
بيئة األصدقاء )خارج 

املدرسة و العمل
بيئة العمل البيئة املدرسية البيئة العائلية و بيئة 

الجريان

2006

0,8 0 7,4 4,8 2,5 84,4 تركيا

0,9 0,1 8,8 6,3 3,0 81,0 املدينة

0,7 0 5,0 2,4 1,8 90,0 الريف

2011

3,0 0,1 8,1 6,1 4,4 78,4 تركيا

3,0 0,1 9,3 7,6 5,0 74,9 املدينة

2,8 0,3 5,1 2,6 3,0 86,3 الريف

إن ارتفــاع املســتوى العلمــي أدى إىل خلــق تنويــع يف البيئــة 
ــات  ــأ عالق ــي، تنش ــتوى العلم ــاض املس ــع انخف ــة. و م االجتامعي
وطيــدة بــني األفــراد يف البيئــة األكــر قرابــة، كالعائلــة و الجــريان. 
و مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، يضــاف إىل هــذه البيئــات، البيئــة 

املدرســية و بيئــة العمــل و بيئــة األصدقــاء. يف العــام 2006، 
ــني االشــخاص  ــت ب ــي حصل ــة التعــارف الت ــا ننظــر إىل كيفي عندم
الذيــن لديهــم مســتويات علميــة مختلفــة، نجــد أنــه مــع ارتفــاع 
املســتوى العلمــي، تنخفــض نســبة الذيــن تزوجــوا بعــد أن تعرفــوا 
عــى بعضهــم البعــض يف البيئــة العائليــة و بيئــة الجــريان. فنســبة 
ــم  ــى بعضه ــوا ع ــد أن تعرف ــوا بع ــن تزوج ــني الذي ــري املتعلم غ

ــام  ــة الجــريان، بلغــت %96. بين ــة و بيئ ــة العائلي البعــض يف البيئ

بلغــت هــذه النســبة لــدى خريجــي املرحلــة اإلبتدائيــة %90، و 

أمــا لــدى خريجــي املرحلــة املتوســطة فبلغت هــذه النســبة 80%، 
ــا، بلغــت هــذه  ــا يعادله ــة و م ــة الثانوي ــي املرحل ــدى خريج و ل

ــة  ــي املرحل ــدى خريج ــبة ل ــذه النس ــت ه ــبة %67، و بلغ النس

الجامعيــة و الحاصلــني عــى شــهادات دراســات عليــا %48. و 
تــزداد نســبة الذيــن تزوجــوا بعــد أن تعرفــوا عــى بعضهــم البعــض 
يف بيئــة األصدقــاء خــارج العمــل و املدرســة كلــام ارتفــع املســتوى 
ــة،  ــراءة و ال الكتاب ــون الق ــن ال يعرف ــدى الذي ــا ل ــي. و أم العلم
فتبلــغ نســبة الذيــن تزوجــوا بعــد أن تعرفــوا عــى بعضهــم البعض 

يف بيئــة األصدقــاء، %2، بينــام تبلــغ هــذه النســبة لــدى خريجــي 

املرحلــة املتوســطة، %9، و لــدى خريجــي املرحلــة الثانويــة و 

ــع هــذه النســبة  ــغ هــذه النســبة %14، و ترتف ــا فتبل ــا يعادله م
ــهادات  ــى ش ــني ع ــة و الحاصل ــة الجامعي ــي املرحل ــدى خريج ل

دراســات عليــا لتبلــغ %21. و كلــام ارتفــع املســتوى العلمــي 
ترتفــع نســبة املتزوجــني مــن خــالل التعــرف عــى بعضهــم البعــض 
ــن تزوجــوا  ــل. و ياُلحــظ أن الذي ــة العم ــية و بيئ ــة املدرس يف البئ
بعــد التعــرف عــى بعضهــم البعــض عــرب اإلنرتنيــت أو عــرب وكالــة 

ــة عــى  ــدل هــذه الحال ــا %0. و ت ــغ نســبتهم يف تركي ــزواج تبل ال
أنــه يف مجتمعنــا يتــزوج األشــخاص بعــد أن يتعرفــوا عــى بعضهــم 
البعــض وجهــاً لوجــه و يطــورون عالقاتهــم بشــكل عفــوي و تلقــايئ 

ــدول 63(.    )الج

يف العــام 2011، لــو ألقينــا نظــرة إىل العالقــة بــني املســتوى العلمي 
و بــني البيئــات اإلجتامعيــة التــي مــن خاللهــا تحقــق الــزواج بــني 
ــات،  ــا عــى بعضهــام البعــض يف هــذه البيئ زوجــني بعــد أن تعرف
فإنــه مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، ميكننــا أن نســمي هــذه 
ــن  ــع ضم ــة تق ــات ثانوي ــا بيئ ــا أنه ــزواج فيه ــم ال ــي ت ــة الت البيئ
خانــة البيئــة املدرســية، و بيئــة العمــل و األصدقــاء. إن نســبة غــري 
املتعلمــني الذيــن تزوجــوا بعــد أن تعرفــوا عــى بعضهــم البعــض 

يف البيئــة العائليــة و بيئــة األقــارب، هــي %47، و تنخفــض هــذه 

ــغ %25. و  ــا لتبل ــة الدراســات العلي ــدى خريجــي مرحل النســبة ل
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ــا أكــر يف التفاصيــل، تبلــغ هــذه النســبة لــدى خريجــي  إذا بحثن

املرحلــة مــا قبــل الجامعيــة/ املدرســة املهنيــة، %34، بينــام تبلــغ 

ــدى  ــة %22، و ل ــة الجامعي ــي املرحل ــدى خريج ــبة ل ــذه النس ه

خريجــي مرحلــة الدراســات العليــا تبلــغ هــذه النســبة %11. و إن 
نســبة غــري املتعلمــني الذيــن تزوجــوا بعــد أن تعرفــوا عــى بعضهم 

ــغ هــذه  ــام تبل ــة الجــريان و الحــي هــي %46، بين البعــض يف بيئ

ــغ  ــا %18. و تبل ــات العلي ــة الدراس ــي مرحل ــدى خريج ــبة ل النس
هــذه النســبة لــدى خريجــي املرحلــة مــا قبــل الجامعيــة/ املدرســة 

املهنيــة، %21، بينــام تبلــغ هــذه النســبة لــدى خريجــي املرحلــة 

الجامعيــة %16، و لــدى الذيــن يف املرحلــة بعــد الجامعيــة تبلــغ 

هــذه النســبة 8%. 

الجدول 63.  طريقة تعرف األزواج عىل بعضهم البعض وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(
إجازات جامعية أو 

دراسات عليا 
خريجي الثانوية 

أو ما يعادلها
خريجي املرحلة 

التكميلية
خريجي املرحلة 

اإلبتدائية
 غري املتعلمني

)أمي، أو يجيد القراءة 
والكتابة ولكن مل يدخل 

املدرسة( 

2006

48,3 66,7 80,1 90,3 96,3 البيئة العائلية، بيئة الجريان

14,2 5,5 3,2 0,2 0,2 البيئة املدرسية

15,2 13,1 5,8 0,5 0,5 بيئة العمل

21,2 13,6 9,2 2,2 2,2 بيئة األصدقاء )خارج املدرسة و العمل(

0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 عرب اإلنرتنيت/ وكالة الزواج

0,9 1,1 1,5 0,7 0,7 غريها

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا 

خريجي الثانوية 
أو ما يعادلها

خريجي املرحلة 
التكميلية

خريجي املرحلة 
اإلبتدائية

 غري املتعلمني
)مل يدخلوا أي مدرسة( 

2011

42,9 63,5 78,7 87,2 92,5 البيئة العائلية/ االقارب و الجريان/ الحي

22,1 6,9 2,3 1,2 0,6 البيئة املدرسية

16,8 12,9 6,0 3,0 0,9 بيئة العمل

15,6 13,6 9,6 5,6 2,7 بيئة األصدقاء )خارج املدرسة و العمل(

0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 عرب اإلنرتنيت/ وكالة الزواج

2,3 3,0 3,1 3,0 3,2 غريها

و لــو ألقينــا نظــرة عــى البيئــات االجتامعيــة التــي تعــرّف األزواج 

ــه يف  ــد أن ــق، نج ــف املناط ــض يف مختل ــم البع ــى بعضه ــا ع فيه

العــام

 2006، بلغــت نســبة الذيــن تعرفــوا عــى بعضهــم البعــض مــن 

خــالل البيئــة املدرســية و بيئــة األصدقــاء يف غــرب مرمــرة ،25 %  

، بينــام بلغــت هــذه النســبة يف إســطنبول 20 % ، و يف إيجــه 

بلغــت هــذه النســبة 19 % ، وبلغــت يف رشق مرمــرة 18 %. ويف 

ــا، إن نســبة  ــالث يف غــرب تركي إســطنبول و يف هــذه املناطــق الث

الذيــن تزوجــوا بعــد أن تعرفــوا عــى بعضهــم البعــض عــن طريــق 

ــي  البيئــة العائليــة و الجــريان هــي منخفضــة مقارنــة مــع باق

املناطــق الرتكيــة. تبلــغ هــذه النســبة يف غــرب مرمــرة %73، بينــام 

تبلــغ يف إيجــه %80، و تبلــغ يف إســطنبول %80، و يف رشق مرمــرة 

تبلــغ %81. إن نســبة الذيــن تزوجــوا بعــد أن تعرفــوا عــى بعضهم 
ــغ يف منطقــة  ــة و الجــريان تبل ــة العائلي ــق البيئ البعــض عــن طري
ــة، و شــامل رشق األناضــول  وســط األناضــول، و األناضــول الرشقي

%92، و تبلــغ هــذه النســبة يف جنــوب رشق األناضــول 95%. 
إن األفــراد يف البيئــة العائليــة و الجــريان يف املناطــق املتقدمــة 
ــف. فمــن  ــة بشــكل مختل ــم اإلجتمعاي ــاً، تتطــور عالقاته اقتصادي

حيــث اإلقتصــاد، إن املناطــق األقــل تطــوراً تنتــرش فيهــا العالقــات 

التقليديــة بشــكل اكــر )الجــدول 64(.   

يف العــام 2011، إن نســبة الزيجــات التــي متــت يف مناطــق غــرب 
ــي  ــريان، ه ــة و الج ــة العائلي ــرف يف البيئ ــالل التع ــن خ ــا م تركي
ــرة،  ــرب مرم ــي غ ــة. فف ــق الرشقي ــع املناط ــة م ــة مقارن منخفض
بلغــت نســبة الذيــن تزوجــوا بعــد أن تعرفــوا عــى بعضهــم 

البعــض عــن طريــق البيئــة العائليــة و الجــريان، %70، بينــام بلغت 
نســبة الذيــن تزوجــوا بعــد أن تعرفــوا عــى بعضهــم البعــض عــن 

طريــق بيئــة األصدقــاء )خــارج املدرســة و العمــل( %16. إن نســبة 
الذيــن تزوجــوا بعــد أن تعرفــوا عــى بعضهــم البعــض عــن طريــق 
بيئــة األصدقــاء )خــارج املدرســة و العمــل( هــي األعــى يف هــذه 

ــطنبول )%9(. إن  ــرة )%12(، و إس ــا رشق مرم ــق. و تتبعه املناط
نســبة الــزواج يف املناطــق التــي تقــع يف رشق تركيــا، بعــد التعــرف 
مــن خــالل البيئــة العائليــة و الجــريان، هــي مرتفعــة جــداً مقارنــة 
مــع املناطــق الرتكيــة. ففــي منطقــة شــامل رشق األناضــول تبلــغ 

هــذه النســبة %92، و يف االناضــول الرشقيــة تبلــغ %89، و يف 

ــغ 86%. ــوب رشق األناضــول تبل جن
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الجدول 64. طريقة تعرف األزواج عىل بعضهم البعض وفقاً للمناطق، تايا 2006 - 2011 )%(
غريها عرب اإلنرتنيت/ وكالة 

الزواج
بيئة األصدقاء )خارج 

املدرسة و العمل
بيئة العمل البيئة املدرسية البيئة العائلية و بيئة 

الجريان

2006

0,6 0 11,0 6,7 2,2 79,6 إسطنبول

2,0 0,2 14,7 6,0 4,3 72,8 غرب مرمرة

1,3 0 8,2 7,4 3,6 79,5 إيجه

1,0 0 10,8 4,9 2,3 81,0 رشق مرمرة

0,6 0,2 5,8 4,3 2,2 86,8 غرب األناضول

0,7 0 6,6 4,8 2,6 85,3 البحر األبيض املتوسط

0,6 0 2,8 2,3 2,5 91,9 وسط األناضول

0,9 0 6,5 4,4 2,7 85,4 غرب البحر األسود

1,0 0 5,2 3,0 2,1 88,7 رشق البحر األسود

0,3 0 2,9 2,3 2,6 91,9 شامل رشق األناضول

0,1 0,2 4,4 1,9 1,8 91,5 األناضول الرشقية

0,6 0 1,7 1,7 1,4 94,5 جنوب رشق األناضول

2011

2,3 0 8,8 8,9 5 75,1 إسطنبول

2,5 0,1 16,1 7,1 4,6 69,7 غرب مرمرة

2,9 0 6 8,9 5,6 76,5 إيجه

2,2 0,1 11,5 8,3 4,9 72,9 رشق مرمرة

2 0,1 8,9 6,6 4,2 78,2 غرب األناضول

5,9 0,3 9,3 4,9 5,3 74,3 البحر األبيض املتوسط

1,6 0,2 5 2,8 3,8 86,6 وسط األناضول

3 0 5,7 4,4 3,2 83,6 غرب البحر األسود

2,1 0 5,5 3,2 4,3 84,8 رشق البحر األسود

2,2 0 1,5 1,4 3,5 91,5 شامل رشق األناضول

0,8 0 7,7 1,4  1,4 88,8 األناضول الرشقية

5,1 0,6 5 1,7 1,9 85,8 جنوب رشق األناضول

 

4.5.5.زواج األقارب

ــا  ــاره ظاهــرة مهمــة. يف تاي ــربز باعتب ــا ي ــارب يف تركي إن زواج األق

ــم طــرح ســؤالعى الشــكل التايل:«هــل توجــد/  2006 و 2011 ت
ــم«. و  ــك حياتك ــني رشي ــم و ب ــة بينك ــة قراب ــاك عالق ــت هن كان
كانــت اإلختيــارات »نعــم« و »كال« للــزواج األول و الــزواج األخــري. 
ــاً بالجــواب عــى  ــوا جميع و إن املشــاركني يف هــذه الدراســة قام
هــذا الســؤال بالنســبة للــزواج األول. بلغــت نســبة زواج األقــارب 

يف العــام 2006، %22. و بتعبــري آخــر، هنــاك أكــر مــن زواج مــن 

بــني خمــس زيجــات يف تركيــا هــو زواج األقــارب. يف العــام 2011، 

ــارب %21 )الجــدول 65(. بلغــت نســبة زواج األق

ويف كال الفرتتــني فــإن نســبة املتزوجــني مــن األقــارب تختلــف بــني 

املدينــة والريــف. وكانــت نســبة الــزواج مــن األقــارب %25 يف 

الريــف وانخفضــت النســبة إىل %19 يف عــام 2011 )الجــدول 65(.   
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الجدول 65. زواج األقارب، تايا 2006 - 2011 )%(
الذين ال يتزوجون زواج األقارب الذين يتزوجون زواج األقارب

2006

77,6 22,4 تركيا 

79,8 20,2  املدينة

74,1 25,9 الريف

2011

78,7 21,3 تركيا
80,2 19,8  ةنيدملا

75,4 24,6 فيرلا

ــام 2006،  ــق يف الع ــني املناط ــات ب ــرة إىل اإلختالف ــا نظ ــو ألقين ل
نجــد أن منطقــة غــرب مرمــرة فيهــا أقــل نســبة مــن زواج االقــارب؛ 

ــغ %4.8. و إن  ــة تبل ــذه املنطق ــارب يف ه ــبة زواج األق ــإن نس ف
ــي املناطــق  ــع باق ــة م هــذه النســبة هــي منخفضــة جــداً مقارن
الرتكيــة. و يــأيت بعــد منطقــة غــرب مرمــرة بالتسلســل رشق مرمــرة 

)%14(، ثــم منطقــة إيجــه )%19(، ثــم غــرب البحــر األســود 

)%21(. و لــو ألقينــا نظــرة إىل باقــي املناطــق الرتكيــة، تــأيت 

بالتسلســل منطقــة غــرب األناضــول )%23(، ثــم وســط األناضــول 

ــم رشق  ــض املتوســط )%25(، ث ــة البحــر األبي ــم منطق )%24(، ث

ــم  ــول )%32(، ث ــامل رشق األناض ــم ش ــود )%30(، ث ــر األس البح

منطقــة األناضــول الرشقيــة )%34(، و آخرهــا منطقــة جنــوب 

رشق األناضــول )%43(. يف منطقــة جنــوب رشق األناضــول، أصبــح 
زواج األقــارب هــو مــن التقاليــد و األعــراف اإلجتامعيــة، و خاصــة 

زواج أوالد العــم/ العمــة أو الخــال/ الخالــة، الــذي يتبــع بشــكل. 

الجدول 66. زواج األقارب وفقاً للمناطق، تايا 2006 - 2011 )%(
الذين ال يتزوجون زواج األقارب الذين يتزوجون زواج األقارب

2006

83,8 16,2 إسطنبول

95,2 4,8 غرب مرمرة

80,8 19,2 إيجه

85,6 14,4 رشق مرمرة

77,3 22,7 غرب األناضول

74,9 25,1 البحر األبيض املتوسط

75,7 24,3 وسط األناضول

79,0 21,0 غرب البحر األسود

69,6 30,4 رشق البحر األسود

68,5 31,5 شامل رشق األناضول

66,2 33,8 األناضول الرشقية

56,9 43,1 جنوب رشق األناضول

2011

82,9 17,1 إسطنبول

93,2 6,8 غرب مرمرة

84,7 15,3 إيجه

86,5 13,5 رشق مرمرة

75,5 24,5 غرب األناضول

76,9 23,1 البحر األبيض املتوسط

74,9 25,1 وسط األناضول

80,6 19,4 غرب البحر األسود

74,4 25,6 رشق البحر األسود

77,2 22,8 شامل رشق األناضول

64,5 35,5 األناضول الرشقية

56,4 43,6 جنوب رشق األناضول
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ــي يف  ــارب ه ــزواج األق ــل ل ــبة األق ــت النس ــام 2011، كان يف الع

ــه  ــة إيج ــبة يف منطق ــذه النس ــت ه ــرة )%7(. و بلغ ــرب مرم غ

ــارب  ــام بلغــت نســبة زواج األق ــرة %14. ك %15، و يف رشق مرم

ــت  ــارب كان ــزواج األق ــى ل يف إســطنبول %17. و إن النســب األع

ــة  يف مناطــق جنــوب رشق األناضــول )%44(، و األناضــول الرشقي

)%36(، و رشق البحــر االســود )%26( )الجــدول 66(.

لــو ألقينــا نظــرة إىل العالقة بــني املســتوى العلمــي و زواج األقارب، 
ــام ارتفــع املســتوى العلمــي انخفضــت نســبة زواج  ــه كل نجــد أن

ــن  ــني الذي ــري املتعلم ــبة غ ــت نس ــام 2006 بلغ ــارب. يف الع األق

ــدى  ــبة ل ــذه النس ــت ه ــام بلغ ــارب %32، بين ــوا زواج األق تزوج

خريجــي املرحلــة اإلبتدائيــة %23، و لــدى خريجــي املرحلــة 

ــبة  ــذه النس ــت ه ــبة %17، و بلغ ــذه النس ــت ه ــطة بلغ املتوس

لــدى خريجــي املرحلــة الثانويــة/ مــا يعادلهــا، %15، و أمــا لــدى 
خريجــي املرحلــة الجامعيــة و مــا بعدهــا فتنخفــض هــذه النســبة 

ــدول 67(. ــغ %11 )الج لتبل

نالحــظ يف العــام 2011 أنــه كلــام ارتفــع املســتوى العلمــي 
انخفضــت نســبة زواج األقــارب. فقــد بلغــت نســبة غــري املتعلمــني 

ــام بلغــت هــذه النســبة  ــن تزوجــوا زواج األقــارب %31، بين الذي

لــدى خريجــي املرحلــة اإلبتدائيــة %23، و لــدى خريجــي املرحلــة 

ــبة  ــذه النس ــت ه ــبة %21، و بلغ ــذه النس ــت ه ــطة بلغ املتوس

لــدى خريجــي املرحلــة الثانويــة/ مــا يعادلهــا، %14، و أمــا لــدى 
خريجــي املرحلــة الجامعيــة و الدراســات العليــا فتنخفــض هــذه 

ــغ 12%. النســبة لتبل

الجدول 67. زواج األقارب وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(
الذين ال يتزوجون زواج األقارب الذين يتزوجون زواج األقارب

2006

68,2 31,8 غري املتعلمني )ال يعرفون القراءة و الكتابة، أو يقرأون و يكتبون و لكن مل يلتحقوا مبدرسة(

76,8 23,2 خريجو املرحلة اإلبتدائية

82,7 17,3 خريجو املرحلة املتوسطة

85,3 14,7 خريجو املرحلة الثانوية/ ما يعادلها

88,9 11,1 خريجو املرحلة الجامعية و الدراسات العليا

2011

69,5 30,5 غري املتعلمني )مل ينهوا تعليمهم(

77,2 22,8 خريجو املرحلة اإلبتدائية

78,6 21,4 خريجو املرحلة املتوسطة

86,0 14,0 خريجو املرحلة الثانوية/ ما يعادلها

88,3 11,7 خريجو املرحلة الجامعية و الدراسات العليا

4.5.6. من هم األشخاص الذين يتم بينهم زواج األقارب

ــة  ــا هــي صل ــم طــرح الســؤال: »م ــني 2006 و 2011، ت يف العام
ــول  ــم« للحص ــم برشيكك ــت تربطك ــم/ كان ــي تربطك ــة الت القراب
ــني األزواج. و قــد وجــه  ــة ب ــة القراب ــات املتعلقــة بصل عــى البيان
هــذا الســؤال بالنســبة للــزواج األول و الــزواج األخــري. تم اســتخدام 
خيــارات مختلفــة لهــذا الســؤال يف الدراســات التــي أجريــت. هناك 
نوعــان مــن االختالفــات الرئيســية بــني الخيــارات: اإلختــالف األول، 

يف العــام 2006، اســتخدمت عبــارات أوالد العــم/ العمــة/ الخــال/ 

الخالــة بغــض النظــر عــن جنــس الشــخص، بينــام يف العــام 2011، 
اســتخدمت العبــارات إبــن العــم/ ابنــة العــم إلــخ. و أمــا اإلختالف 
الثــاين، تــم وضــع عبــارة »أقــارب آخريــن« كخيــار أخــري، و أمــا يف 

ــني  ــيمها إىل عبارت ــارة و تقس ــذه العب ــري ه ــم تغي ــام 2011، ت الع
»أقــارب آخريــن مــن طــرف األب« و »اقــارب آخريــن مــن طــرف 
ــة  ــول إىل أجوب ــى التص ــني ع ــن التعديل ــاعد هذي ــد س األم«. و ق
أكــر وضوحــاً. لــو ألقينــا نظــرة إىل صلــة القرابــة بــني األزواج، نجــد 

أنــه يف العــام 2006، كان هنــاك %20 مــن الذيــن تــم مقابلتهــم 

ــة  ــن أوالد الخال ــوا م ــن تزوج ــم. و للذي ــن أوالد عمه ــوا م تزوج

ــال  ــن أوالد الخ ــوا م ــن تزوج ــا الذي ــبتهم %13. و أم ــت نس بلغ

فبلغــت نســبتهم %12، بينــام بلغــت نســبة الذيــن تزوجــوا مــن 

أوالد العمــة %11. و بلغــت نســبة الذيــن أفــادوا بأنهــم تزوجــوا 

مــن أقــارب آخريــن %44  )الجــدول 68(. 

يف العــام 2011، كان هنــاك %18 مــن الذيــن تــم مقابلتهــم 
تزوجــوا مــن أوالد العــم/ بنــات العــم و هــذه هــي النســبة األعــى. 

ــن  ــن إب ــوا م ــم تزوج ــادوا بأنه ــم أف ــك، %12 منه ــب ذل إىل جان
العمــة/ ابنــة العمــة. و يف نفــس النســبة ايضــاً، متــت اإلفــادة أن 

%12 مــن الذيــن تــم مقابلتهــم تزوجــوا مــن إبــن الخالــة/ ابنــة 
ــة  ــن الخــال/ ابن ــن إب ــن تزوجــوا م ــة. و بلغــت نســبة الذي الخال

الخــال %12. و إىل جانــب مــا ذكــر أعــاله، بلغــت نســبة الذيــن 
ــاروا الخياريــن »أقــارب آخريــن مــن طــرف األب« و »أقــارب  اخت
ــع  ــى. و م ــد األع ــل، الح ــكل منفص ــرف األم« بش ــن ط ــم م آخري
ارتفــاع نســبة الذيــن تزوجــوا من«أقــارب آخريــن من طــرب األب« 

إىل %29، بلغــت نســبة الذيــن تزوجــوا مــن »أقربــاء آخريــن مــن 
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طــرف األم« %18، حيــث تعتــرب حصــة كبــرية مــن بــني النســب. 

إن نســب زواج األقــارب يف العامــني 2006 و 2011 هــي متقاربــة 

مــن بعضهــا البعــض بشــكل كبــري. إال أن جميــع الفئــات، مــا عــدا 
»اقربــاء آخريــن«، قــد ارتفعــت نســبها بشــكل طفيــف يف العــام 

ــة مــع العــام 2006 )1-2%(. 2011 مقارن

الجدول 68. درجة القرابة بني الزوج و الزوجة، تايا 2006 - 2011 )%(
اقارب آخرون أوالد الخالة أوالد الخال أوالد العمة أوالد العم

2006

43,8 13,1 12,2 11,1 19,8 تركيا

أقارب آخرين من 
طرف األم

أقارب آخرين من 
طرف األب

إبن الخالة/ ابنة 
الخالة إبن الخال/ ابنة الخال  إبن العمة/ ابنة العمة إبن العم/ ابنة العم

2011

17,5 28,7 11,8 11,7 11,8 18,4 تركيا

 يف العــام 2006، إختلفــت طريقــة زواج األقــارب حســب املناطــق 

يف تركيــا. يف العــام 2006، إن الــزواج األكــر شــيوعاً بــني زواج 
األقــارب هــو يف جنــوب رشق األناضــول و هــو الــزواج بــأوالد العم، 

ــغ نســبته %37 يف هــذه املنطقــة و هــي أعــى نســبة  حيــث تبل
ــامل رشق  ــة ش ــة، منطق ــق التالي ــل املناط ــأيت بالتسلس ــا. و ت فيه

ــم  ــة )%25(، ث ــول الرشقي ــة األناض ــم منطق ــول )%27(، ث األناض

منطقــة غــرب البحــر األســود )%21(. و يف باقــي املناطــق الرتكيــة 
تــأيت النســب بالتسلســل يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط 

)%19(، ثــم إســطنبول )%18(، ثــم غــرب األناضــول )%17(، ثــم 

ــة  ــأيت منطق ــرياً ت ــه )%14(، و أخ ــم إيج ــرة )%17(، ث ــرب مرم غ

رشق مرمــرة )%9(. و لــو ألقينــا نظــرة إىل الــزواج بــأوالد العمــة، 

نجــد أن نســبة هــذا الــزواج يف منطقــة غــرب البحــر األســود 14%، 

ــبة  ــرب نس ــي تعت ــول %14 الت ــط األناض ــة وس ــبته يف منطق و نس
عاليــة مقارنــة مــع املناطــق األخــرى. و أمــا الــزواج بــأوالد الخــال، 
نجــده مطبقــاً بشــكل كبــري يف منطقــة رشق البحــر األســود حيــث 

ــول  ــوب رشق األناض ــة جن ــبة %14، و يف منطق ــذه النس ــغ ه تبل

ــة  ــأوالد الخال ــزواج ب ــام ال ــاً. بين ــبته %14 أيض ــغ نس ــث تبل حي

نجــده مطبقــاً بشــكل كبــري يف منطقــة غــرب مرمــرة حيــث تبلــغ 

نســبته %19، و يف منطقــة غــرب البحــر األســود حيــث تبلــغ 

ــدول 69(.  ــبته %18 )الج نس

يف العــام 2011، كــام يف العــام 2006، كانــت نســبة الــزوج بــأوالد 
ــرة  ــل، رشق مرم ــة بالتسلس ــق التالي ــل يف املناط ــي األق ــم ه الع

)%10(، إيجــه )%10(، غــرب مرمــرة )%13(. و كانــت نســبة 
ــوب  ــة، جن ــق التالي ــى يف املناط ــي األع ــم ه ــأوالد الع ــزواج ب ال

رشق األناضــول )%29(، و وســط األناضــول )%24(، و األناضــول 

الرشقيــة )%24(. و كانــت نســبة الــزواج بــأوالد العمــة هــي 

األعــى يف منطقــة شــامل رشق األناضــول )%19(، و يف غــرب 

مرمــرة )%14(. و كانــت نســبة الــزواج بــأوالد الخــال هــي األعــى 

ــة  ــأوالد الخال ــزواج ب ــا ال ــول )%24(. و أم ــامل رشق األناض يف ش

ــه )%15(، و رشق  ــة إيج ــى يف منطق ــي األع ــبته ه ــت نس فكان

ــن  ــن م ــراب آخري ــزواج بأق ــبة ال ــود )%13(. إن نس ــر األس البح
طــرف األب و نســبة الــزواج بأقــارب آخريــن مــن طــرف األم، هــام 
نســبتان عاليتــان بالنســبة لطــرق الزيجــات األخــرى يف كل املناطــق 

ــة شــامل رشق األناضــول.     ــدا منطق ــا ع م
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الجدول 69. درجة القرابة بني األزواج وفقاً للمناطق، تايا 2006 - 2011 )%(
اقارب آخرون أوالد الخالة أوالد الخال أوالد العمة أوالد العم

2006

53,0 9,1 11,6 7,9 18,3 إسطنبول

43,1 19,3 12,1 8,5 17,0 غرب مرمرة

47,3 13,2 12,8 12,5 14,3 إيجه

52,6 15,8 12,5 10,1 9,0 رشق مرمرة

47,2 15,6 10,1 10,0 17,1 غرب األناضول

39,4 16,3 12,6 12,6 19,1 البحر األبيض املتوسط

50,1 14,9 10,3 13,7 11,0 وسط األناضول

34,8 17,5 13,2 13,8 20,7 غرب البحر األسود

54,8 8,6 14,1 11,0 11,4 رشق البحر األسود

38,3 13,2 10,7 11,3 26,5 شامل رشق األناضول

41,8 10,6 10,7 12,4 24,5 األناضول الرشقية

29,9 9,9 13,9 9,5 36,8 جنوب رشق األناضول

أقارب آخرين من 
طرف األم

أقارب آخرين من 
طرف األب

إبن الخالة/ ابنة 
الخالة إبن الخال/ ابنة الخال  إبن العمة/ ابنة العمة إبن العم/ ابنة العم

2011

17,5 30,6 11,7 12,2 13,1 14,9 إسطنبول

24,3 36,4 4,8 7,3 14,2 13,0 غرب مرمرة

25,4 32,9 14,8 8,9 7,7 10,3 إيجه

23,0 34,8 10,5 10,9 10,4 10,4 رشق مرمرة

19,1 28,2 11,4 12,0 11,6 17,6 غرب األناضول

17,9 28,6 11,1 12,5 13,7 16,2 البحر األبيض املتوسط

13,2 24,0 12,9 12,0 13,6 24,4 وسط األناضول

22,0 28,2 11,9 11,1 12,4 14,4 غرب البحر األسود

21,6 23,7 13,4 11,0 10,2 20,1 رشق البحر األسود

14,0 13,1 9,3 23,6 18,8 21,2 شامل رشق األناضول

9,7 33,1 12,8 11,0 9,8 23,6 األناضول الرشقية

11,1 25,7 11,2 11,4 11,3 29,2 جنوب رشق األناضول

يف العــام 2006، تبــني أنــه كلــام زاد املســتوى العلمــي، انخفضــت 
ــأوالد العــم، و زادت نســبة الطــرق األخــرى مــن  ــزواج ب نســبة ال
ــم  ــأوالد الع ــزواج ب ــاه. إن ال ــت لإلنتب ــكل ملف ــارب بش زواج األق
الــذي هــو مــن أكــر الزيجــات التقليديــة مــن بــني زواج األقــارب، 
هــو منتــرش بــني مجموعــة غــري املتعلمــني/ ذوو املتســوى العلمــي 
املنخفــض. و كــام هــو معــروف، إن الــزواج بــأوالد العــم كــام هــي 
الحــال يف شــامل رشق األناضــول، تعتربهــا العائــالت يف بعــض 
املناطــق مــن أعــراف الــزواج. و كلــام زاد املســتوى العلمــي، تبــني 
أن األشــخاص يلجــأون إىل اختيــار رشكاء حياتهــم مــن خــارج البيئــة 
اإلجتامعيــة القريبــة. و بهــذا الشــكل ميكــن تفســري العالقــة التــي 

تربــط التعليــم بســائر فئــات زواج األقــارب. 

ــارات  ــع خي ــئلة م ــم األس ــى تنظي ــامدا ع ــام 2011، و اعت يف الع

اإلجابــة، ظهــر أن نســبة اختيــار إبــن العــم/ إبنــة العــم، مل تكــن 

واضحــة بالقــدر الذيــن كانــت بــه يف العــام 2006، و لكنهــا 

ــن تزوجــوا  ــن الذي ــم. إن %25 م ــا بالتعلي ــدى ربطه انخفضــت ل
زواج األقــارب هــم غــري املتعلمــني الذيــن تزوجــوا مــن إبــن العــم/ 
إبنــة العــم ، و بلغــت هــذه النســبة لــدى خريجــي املرحلــة 

ــات  ــبة الزيج ــني 13-%14. و إن نس ــا ب ــا م ــا فوقه ــة و م الثانوي
ــات  ــع الفئ ــدى جمي ــة ل ــي مرتفع ــارب ه ــن زواج األق ــرى م األخ
ــن  ــارب آخري ــزواج بأق ــة »ال ــص طريق ــه، و باألخ ــة. إال أن العلمي
مــن طــرف األب«، حصلــت عــى النســبة األعــى لــدى املســتويات 

ــن املتزوجــني زواج  ــك، إن %31 م ــى ذل ــال ع ــا. مث ــة كله العلمي
ــارب  ــد تزوجــوا بأق ــة ق ــة اإلبتدائي ــدى خريجــي املرحل ــارب ل األق

ــدول 70(.  ــرف األب )الج ــن ط ــن م آخري
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الجدول 70. درجة القرابة بني األزواج وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(
إجازات جامعية أو 

دراسات عليا 
خريجي الثانوية أو ما 

يعادلها
خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 

اإلبتدائية
 غري املتعلمني

)أمي، أو يجيد القراءة 
والكتابة ولكن مل يدخل 

املدرسة(

2006

10,4 13,6 14,2 19,1 25,9 أوالد العم

15,6 9,1 10,8 11,3 11,0 أوالد العمة

10,4 10,3 13,6 11,4 14,0 أوالد الخال

12,3 14,9 14,6 13,6 11,3 أوالد الخالة

51,3 52,1 46,8 44,6 37,9 أقارب آخرين

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا

خريجي الثانوية أو ما 
يعادلها

خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 
اإلبتدائية

 غري املتعلمني
)مل يدخلوا أي مدرسة( 

2011

13,0 13,9 14,2 18,3 25,1 إبن العم/ إبنة العم

7,2 9,2 12,9 11,9 13,0 إبن العمة/ إبنة العمة

12,6 12,6 10,4 11,3 12,7 إبن الخال/ إبنة الخال

19,3 15,5 14,2 10,6 9,4 إبن الخالة/ إبنة الخالة

27,4 27,9 31,2 29,8 25,5 أقارب آخرين من طرف األب

20,6 20,8 17,1 18,1 14,3 أقارب آخرين من طرف األم

4.5.7. وضع الزواج بني املواطنني املحليني

أجريــت يف العــام 2006 دراســة للبحــث يف موضــوع الــزواج، عــام 
إذا كان هنــاك رابــط لجهــة مســقط الــرأس بــني الزوجــني، و ذلــك 
ــط  ــم راب ــني زوجك ــم و ب ــل بينك ــؤال: »ه ــرح الس ــالل ط ــن خ م

لجهــة مســقط الــرأس«. و أمــا يف العــام 2011، مل يتــم طــرح هــذا 
الســؤال. و لهــذا الســبب ال ميكــن إجــراء تقييــم بــني العامــني.

ــني  ــني املواطن ــزواج ب ــبة ال ــا نس ــت يف تركي ــام 2006، بلغ يف الع

ــد أن  ــق، نج ــاً للمناط ــامً وفق ــني %69. و إذا أجرينــا تقيي املحلي

أعــى نســبة الــزواج بــني املواطنــني املحليــني يف بلدنــا بلغــت 87% 
ــة،  ــذه املنطق ــع ه ــود. و يتب ــر األس ــة رشق البح ــي يف منطق و ه

منطقــة جنــوب رشق األناضــول بنســبة %85. و إن نســبة الــزواج 
بــني املواطنــني املحليــني هــي األدىن يف منطقــة رشق مرمــرة و التــي 

ــزواج بــني املواطنــني  ــغ نســبة ال بلغــت %57. و يف إســطنبول تبل

املحليــني %56. و مــع زيــادة نســبة التعليــم، متيــل نســبة الــزواج 
بــني املواطنــني املحليــني إىل اإلنخفــاض. و تبلــغ هــذه النســبة لــدى 

غــري املتعلمــني %78، بينــام تنخفــض هــذه النســبة لــدى خريجــي 

املرحلــة الجامعيــة و الدراســات العليــا لتبلــغ %47 )الجــدول 71(.                
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الجدول 71. االنتامء إىل نفس املدينة مع الزوج حسب املنطقة ومستوى التعليم يف كامل تركيا، تايا 2006 )%(
كال نعم

30,8 69,2 تركيا

املنطقة

43,9 56,1 إسطنبول

39,5 60,5 غرب مرمرة

32,2 67,8 إيجه

42,8 57,2 رشق مرمرة

28,2 71,8 غرب األناضول

27,2 72,8 البحر األبيض املتوسط

21,6 78,4 وسط األناضول

31,6 68,4 غرب البحر األسود

13,6 86,4 رشق البحر األسود

19,4 80,6 شامل رشق األناضول

19,2 80,8 األناضول الرشقية

15,1 84,9 جنوب رشق األناضول

الوضع التعليمي

21,8 78,2 غري املتعلمني )ال يعرفون القراءة و الكتابة، أو يقرأون و يكتبون و لكن مل يلتحقوا مبدرسة(

27,3 72,7 خريجو املرحلة اإلبتدائية

34,4 65,6 خريجو املرحلة املتوسطة

42,6 57,4 خريجو املرحلة الثانوية/ ما يعادلها

53,2 46,8 خريجو املرحلة الجامعية و الدراسات العليا

4.5.8. املهر

لقــد تــم يف الدراســة التــي أجريــت يف العــام 2006 حــول مســألة 
ــراً  ــم مه ــم إعطاؤك ــل ت ــزواج، ه ــد ال ــؤال »عن ــرح الس ــر، ط امله
«. و كانــت الخيــارات »نعــم« و »كال« للــزواج األول و الــزواج 

األخــري. و تــم طــرح نفــس الســؤال يف العــام 2011 بالصيغــة 
ــت  ــر، كان ــك األم ــزواج«. كذل ــد ال ــراً عن ــم مه ــم إعطاؤك ــل ت »ه

الخيــارات »نعــم« و »كال« للــزواج األول و الــزواج األخــري. و كــام 
ــط.  ــزواج األول فق ــم هــذا الســؤال لل ــم تقيي ــروف ت هــو مع

ــزواج يف  ــد ال ــراً عن ــوا مه ــن أعط ــبة الذي ــام 2006، إن نس يف الع

مجمــل تركيــا، هــي %18. و بلغــت هــذه النســبة %16 يف العــام 

2011. ميكــن القــول أن نســبة الذيــن أعطــوا مهــراً عنــد الــزواج، 
هــي نفســها تقريبــاً بــني العامــني 2006 و 2011 )الجــدول 72(.    

الجدول 72. املهر، تايا 2006 - 2011 )%(
كال نعم

2006

82,2 17,8 تركيا

2011

84,4 15,6 تركيا

لــو ألقينــا نظــرة إىل املناطــق، نجــد أن نســبة الذيــن أعطــوا مهــراً 

عنــد الــزواج يف العــام 2006، هــي %49 يف شــامل رشق األناضــول، 

و %45 يف األناضــول الرشقيــة، و %43 يف جنــوب رشق األناضول، و 
هــذه النســب تعتــرب كبــرية جــداً مقارنــة مــع باقــي املناطــق. ففــي 
ــن  ــبة الذي ــت نس ــود انخفض ــر األس ــرب البح ــط و غ ــة وس منطق

ــارة أخــرى، تنخفــض  ــغ %23. بعب ــزواج لتبل ــد ال أعطــوا مهــراً عن

ــو و  ــزواج يف املناطــق الغربي ــد ال ــراً عن ــن يعطــون مه نســبة الذي
الجنوبيــة مقارنــة مــع املناطــق الشــاملية و الرشقيــة. ففــي منطقــة 
إيجــه انخفضــت نســبة الذيــن يعطــون مهــراً عنــد الــزواج إىل أدىن 

القيــم لتبقــى %7، و يف مناطــق شــامل رشق -  رشق - جنــوب رشق 

ــغ 1 يف كل ســبع حــاالت  األناضــول انخفضــت هــذه النســبة لتبل

تقريبــاً )الجــدول 73(. 
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الجدول 73. املهر وفقاً للمناطق، تايا 2006 - 2011 )%(
كال نعم

2006

89,8 10,2 إسطنبول

89,3 10,7 غرب مرمرة

93,3 6,7 إيجه

82,7 17,3 رشق مرمرة

88,7 11,3 غرب األناضول

88,8 11,2 البحر األبيض املتوسط

76,4 23,6 وسط األناضول

76,7 23,3 غرب البحر األسود

81,9 18,1 رشق البحر األسود

51,1 48,9 شامل رشق األناضول

54,6 45,4 األناضول الرشقية

57,3 42,7 جنوب رشق األناضول

2011

87,1 12,9 إسطنبول

91,7 8,3 غرب مرمرة

94,9 5,1 إيجه

88,9 11,1 رشق مرمرة

89,4 10,6 غرب األناضول

90,2 9,8 البحر األبيض املتوسط

76,2 23,8 وسط األناضول

78,7 21,3 غرب البحر األسود

88,7 11,3 رشق البحر األسود

60,3 39,7 شامل رشق األناضول

60,4 39,6 األناضول الرشقية

61,2 38,8 جنوب رشق األناضول

ــد  ــراً عن ــن يعطــون مه ــت أعــى نســبة للذي يف العــام 2011، كان
الــزواج يف املناطــق التاليــة بالتسلســل، شــامل رشق األناضــول 

رشق  جنــوب  ثــم   ،)40%( الرشقيــة  األناضــول  ثــم   ،)40%(

األناضــول )%39(. و كانــت أقــل نســبة للذيــن يعطــون مهــراً عنــد 

الــزواج يف املناطــق التاليــة، منطقــة إيجــه )%5(، و غــرب مرمــرة 

)%8(، و منطقــة البحــر األبيــض املتوســط )%10( )الجــدول 73(.

يف العــام 2006، بلغــت نســبة إعطــاء املهــر يف الريــف 25%، 

بينــام انخفضــت هــذه النســبة يف املدينــة لتبلــغ %14. يف العــام 

2011، بلغــت نســبة الذيــن يعطــون مهــراً عنــد الــزواج يف 
املناطــق الريفيــة %23، بينــام انخفضــت هــذه النســبة يف املناطــق 

الحريــة لتبلــغ %12. و ميكــن القــول واحــد مــن أربــع يعطــون 

ــف )الجــدول 74(. ــزواج يف الري ــد ال ــراً عن مه

الجدول 74. املهر وفقاً ملكان السكن، تايا 2006 - 2011 )%(
كال  نعم

2006

86,2 13,8 املدينة

75,5 24,5 الريف

2011

87,4 12,6 املدينة

77,2 22,8 الريف
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أظهــرت الدراســات يف العامــني 2006 و 2011 بشــكل واضــح، أن 
ــر  ــارشاً مبوضــوع إعطــاء مه ــط ارتباطــاً مب املتســوى العلمــي يرتب
ــتوى  ــادة يف املس ــإن كل زي ــق، ف ــذا املنطل ــن ه ــزواج. م ــد ال عن
العلمــي، تؤثــر عــى انخفــاض نســبة تطبيــق عــادات إعطــاء مهــر 

ــوا  ــن أعط ــبة الذي ــت نس ــام 2006، بلغ ــي الع ــزواج. فف ــد ال عن

مهــراً عنــد الــزواج مــن بــني غــري املتعلمــني %41، و أمــا مــن بــني 
خريجــي املرحلــة الجامعيــة و الدراســات العليــا فقــد بلغــت هــذه 

ــاض  ــام 2011، إن انخف ــن 40 فقــط )%2(. و يف الع النســبة 1 م
ــادة املســتوى  ــع زي ــزواج م ــد ال ــر عن ــادات إعطــاء مه ــق ع تطبي

ــرياً. يف  ــري كث ــاً و مل تتغ ــي تقريب ــام ه ــبتها ك ــت نس ــي، بقي العلم

العــام 2006، إن نســبة الذيــن ال يعرفــون القــراءة و الكتابــة، 
ــي  ــة، ه ــوا مبدرس ــن مل يلتحق ــون و لك ــرأون و يكتب ــن يق و الذي
ــام  ــة يف الع ــة علمي ــوا أي مرحل ــن مل يتم ــبة الذي ــن نس ــة م قريب

ــم الحصــول  ــي ت ــات الت ــإن البيان ــر، ف ــك األم 2011 )%38(. كذل
عليهــا مــن خــالل الدراســة الــذي أجريــت يف العــام 2011، تظهــر 
أن خريجــي الدراســات العليــا )مرحلــة جامعيــة متقدمــة/ مهنيــة 

ــام  ــة( بلغــت نســبتهم %2، و يف الع ــة الجامعي ــد املرحل ــا بع - م

2006 أيضــاً بلغــت نســبتهم %2 بشــكل متــوازي )الجــدول 75(. 

الجدول 75. املهر وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(
كال نعم

2006

59,0 41,0 غري املتعلمني )ال يعرفون القراءة و الكتابة، أو يقرأون و يكتبون و لكن مل يلتحقوا مبدرسة(

83,7 16,3 خريجو املرحلة اإلبتدائية

91,4 8,6 خريجو املرحلة املتوسطة

95,9 4,1 خريجو املرحلة الثانوية/ ما يعادلها

97,6 2,4 خريجو املرحلة الجامعية و الدراسات العليا

2011

62,4 37,6 غري املتعلمني )الذين مل يتموا أي مرحلة علمية(

83,0 17,0 خريجو املرحلة اإلبتدائية

90,7 9,3 خريجو املرحلة املتوسطة

95,5 4,5 خريجو املرحلة الثانوية/ ما يعادلها

97,8 2,2 خريجو املرحلة الجامعية و الدراسات العليا

ــز بشــكل  بشــكل عــام، إن املســتوى العلمــي هــو مــوزع و متامي
متشــابه جــداً بينــه و بــني نســبة الذيــن يعطــون مهــراً عنــد 

الــزواج. يف العــام 2006، إن األشــخاص يف مجموعــة املســتوى 

ــبة 37%،  ــادات بنس ــذه الع ــون ه ــاً، يطبق ــر تدني ــي األك العلم
لــدى األشــخاص يف مجموعــة  النســبة  بينــام تنخفــض هــذه 

ــر أن  ــام 2011، يظه ــغ %5. يف الع ــع لتبل املســتوى العلمــي األرف
ــاً مــن املســتوى  ــة األكــر تدني ــاك توجهــاً متشــابهاً. ففــي الفئ هن

ــزواج 30%،  ــد ال ــراً عن ــن يعطــون مه ــغ نســبة الذي ــي، تبل العلم
بينــام تبلــغ هــذه النســبة لــدى مجموعــة املســتوى العلمــي 

األرفــع %2 )الجــدول 76(.

الجدول 76. املهر وفقاً للوضع اإلجتامعي و اإلقتصادي ، تايا 2006 - 2011 )%(
نعم كال

2006

95,4 4,6 الطبقة العليا

83,6 16,4 الطبقة الوسطى

62,8 37,2 الطبقة الدنيا  

كال نعم

2011

98,3 1,7 أعى الطبقة العليا

96,0 4,0 الطبقة العليا

90,7 9,3 الطبقة الوسطى العليا

81,9 18,1 الطبقة الوسطى الدنيا

70,1 29,9 الطبقة الدنيا
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4.5.9. مراسم الزواج

يف العــام 2006، و يف مــا يخــص مراســم الــزواج تــم طــرح ســؤال 
عــى الشــكل التــايل »أي مــن املراســم تــم تظيمهــا يف زواجكــم«. و 
تــم وضــع خيــارات متعــددة ميكــن اإلشــارة عليهــا للجــواب عــى 
هــذا الســؤال الــذي يخــص الــزواج األول و الــزواج األخــري، و هــذه 
الخيــارات كانــت قطــع وعــد/ طلــب الفتــاة، الخطبــة، ليلــة الحناء، 
ــران  ــران رســمية، مراســم عقــد ق ــاف، مراســم عقــد ق حفــل الزف

ــم طــرح  ــام 2011 ت ــة مراســم. يف الع ــم إجــراء أي ــي، و مل يت دين
ــا«،  ــم تنظيمه ــم ت ــن املراس ــزواج، أي م ــد ال ــؤال »عن ــس الس نف
ــا للجــواب  ــددة ميكــن اإلشــارة عليه ــارات متع و أيضــاً وضــع خي
ــارات.  ــذه الخي ــان يف ه ــان اثن ــاك اختالف ــؤال. هن ــذا الس ــى ه ع
اإلختــالف األول، هــو أن الخيــار »قطــع وعــد/ طلــب الفتــاة« تغــري 
ــم  ــابع »مل يت ــار الس ــاء الخي ــم إلغ ــط. و ت ــد« فق ــع وع إىل »قط

ــارات الســؤال يف العــام 2011.         تنظيــم ايــة مراســم« مــن خي

إن مــن أكــر عــادات املراســم الــذي تــم تنظيمهــا يف العــام 2006، 

ــم تطبيــق مراســم حفــل  هــي حفــل الزفــاف. يف العــام 2006، ت
ــب  ــاء بالنس ــة الحن ــاة، و ليل ــب الفت ــد/ طل ــع وع ــاف، و قط الزف

%88، و 84، و %83 عــى التــوايل. و لوحــظ أن مــن املراســم، 

طبقــت الخطبــة %77، و مراســم عقــد القــران الرســمي %72، و 

مراســم عقــد قــران دينــي %72 أيضــاً. و مــن بــني الذيــن أجابــوا 

ــزواج 2%  ــد ال ــم عن ــة مراس ــوا أي ــن مل يقيم ــبة الذي ــت نس بلغ

ــدول 77(.     )الج

لــو ألقينــا نظــرة إىل مراســم الــزواج التــي أجريــت يف العــام 2011، 
نجــد أن حفــل الزفــاف هــي أيضــاً مــن أكــر الطــرق التــي طبقــت 

كــام هــي الحــال يف العــام 2006 )%88(. وتتبعهــا أيضــاً طريقــة 

ــق  ــبة تطبي ــام 2006 )%88(. و زادت نس ــد« يف الع ــع الوع »قط
ــمي، و  ــران الرس ــد الق ــم عق ــة، و مراس ــرى؛ الخطب ــرق األخ الط

مراســم عقــد قــران دينــي. يف العــام 2006، كانــت نســبة تطبيــق 
ــران  ــد الق ــم عق ــمي و مراس ــران الرس ــد الق ــم عق ــا مراس طريقت

ــام 2011  ــبة يف الع ــذه النس ــت ه ــني ارتفع ــي %72، يف ح الدين

ــوايل.       ــى الت ــغ %84 و %85 ع لتبل

الجدول 77.  املراسم التي تجرى عند الزواج، تايا 2006 - 2011 )%(
مل يتم إجراء أية 

مراسم
مراسم عقد قران 

ديني
مراسم عقد قران 

رسمي
حفل زفاف ليلة الحناء الخطبة قطع وعد/ طلب 

الفتاة

2006

1,7 72,3 71,7 88,3 83,1 77,4 84,1 تركيا

2011

84,6 84,2 89,4 84,9 81,6 88,2 تركيا

ــدى  ــق ل ــي تطب ــزواج الت ــم ال ــى طــرق مراس ــا نظــرة ع إذا ألقين
ــع  ــات الوض ــة مجموع ــة املختلف ــتويات العلمي ــات املس مجموع

ــام 2006،  ــه يف الع ــد أن ــة، نج ــادي املختلف ــي و اإلقتص اإلجتامع
ــم  ــق مراس ــبة تطبي ــع نس ــي، ترتف ــتوى العلم ــادة املس ــام زي كل
ــراء  ــة، إج ــاة، و الخطب ــب الفت ــد/ طل ــع وع ــة، قط ــزواج التالي ال
ــة  ــة ليل ــب طريق ــد أن نس ــمي. و نج ــران الرس ــد الق ــم عق مراس
الحنــاء، و مراســم عقــد القــران الدينــي منخفضــة، و تنخفــض أكــر 
لــدى مجموعــات املســتويات العلميــة العاليــة، و لــدى املســتويات 

ــب. ــذه النس ــع ه ــطة ترتف ــة املتوس العلمي

ــق  ــالف تطبي ــة إخت ــى كيفي ــرة ع ــا نظ ــام 2011، إذا ألقين يف الع

مراســم الــزواج وفقــاً للمســتوى العلمــي، نجــد أن جميــع الطــرق 
مــا عــدا طريقــة مراســم عقــد القــران الدينــي، تــزداد نســبها مــع 
ارتفــاع املســتوى العلمــي. و ينطبــق هــذا االرتفاع عــى كل الفئات 
العلميــة مبــا يف ذلــك مرحلــة مــا بعــد الجامعــة. و إن نســب هــذه 
املراســم مــا عــدا مراســم عقــد القــران الرســمي، هــي منخفضــة 
لــدى خريجــي املرحلــة الجامعيــة و الدراســات العليــا، مقارنــة مــع 
هــذه النســب لــدى الحاصلــني عــى شــهادات مــا فــوق الجامعيــة. 
ــران  ــد الق ــة، و عق ــدا الخطب و خاصــة نســب هــذه املراســم ماع
الرســمي، هــي منخفضــة لــدى الحاصلــني عــى شــهادات مــا فــوق 

الجامعيــة مقارنــة مــع باقــي املجموعــات العلميــة )الجــدول 78(. 
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الجدول 78. املراسم التي تجري عند الزواج وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(
إجازات جامعية 
أو دراسات عليا 

خريجي الثانوية أو ما 
يعادلها

خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 
اإلبتدائية

 غري املتعلمني
)أمي، أو يجيد القراءة والكتابة 

ولكن مل يدخل املدرسة( 

2006

85,2 86,5 85,5 85,0 79,2 قطع وعد/ طلب الفتاة

84,1 82,7 79,8 78,2 68,2 الخطبة

79,1 84,1 85,8 85,4 76,7 ليلة الحناء

86,1 87,9 88,4 90,0 84,8 حفل زفاف

81,8 77,9 76,7 72,5 59,4 مراسم عقد قران رسمي

67,4 72,1 76,2 73,3 69,6 مراسم عقد قران ديني

1,0 0,9 0,8 1,5 3,4 مل يتم إجراء أية مراسم

إجازات جامعية 
أو دراسات عليا 

خريجي الثانوية أو ما 
يعادلها

خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 
اإلبتدائية

 غري املتعلمني
)مل يدخلوا أي مدرسة( 

2011

92,3 90,7 86,9 88,4 83,8 قطع وعد/ طلب الفتاة

87,4 86,4 82,5 81,1 73,5 الخطبة

85,5 88,2 87,2 85,4 77,7 ليلة الحناء

89,5 91,4 91,1 89,8 84,6 حفل زفاف

90,1 89,3 85,1 84,0 75,0 مراسم عقد قران رسمي

81,3 87,5 84,6 85,3 82,1 مراسم عقد قران ديني

إذا ألقينــا نظــرة عــى العالقــة بــني مراســم الــزواج و الوضــع 

اإلجتامعــي و اإلقتصــادي، نجــد أنــه وفقــاً لبيانــات العــام 2006، 
ســبب عــدم إجــراء أي مــن املراســم عنــد الــزواج هــو ليــس 
الحالــة اإلقتصاديــة و االجتامعيــة املنخفضــة. فمــع زيــادة الوضــع 
اإلجتامعــي و اإلقتصــادي، ترتفــع نســبة إجــراء الخطبــة و مراســم 

عقــد قــران رســمي. و أمــا بالنســبة ملراســم الــزواج األخــرى، كقطع 
وعــد، و ليلــة الحنــاء، و حفــل زفــاف، و مراســم عقــد قــران دينــي، 
ــني الوضــع اإلجتامعــي و  ــا و ب ــارش بينه ــاط مب ــاك ارتب فليــس هن

اإلقتصــادي )الجــدول 80(.           

الجدول 79. مراسم الزواج املطبقة وفقاً للوضع اإلجتامعي و اإلقتصادي، تايا 2006 - 2011 )%(
الطبقة الدنيا الطبقة الوسطى الطبقة العليا

2006

79,0 85,0 83,6 قطع وعد/ طلب الفتاة

69,3 78,3 80,7 الخطبة

85,1 89,1 85,5 ليلة الحناء

85,1 89,1 85,5 حفل زفاف

55,4 73,2 80,9 مراسم عقد قران رسمي

66,7 73,6 68,6 مراسم عقد قران ديني

4,1 1,4 1,0 مل يتم إجراء أية مراسم

الطبقة الدنيا الطبقة الوسطى الدنيا  الطبقة الوسطى العليا  الطبقة العليا أعىل الطبقة العليا 

2011

84,9 87,8 90,9 93,0 89,9 قطع وعد/ طلب الفتاة

74,1 80,2 85,9 88,4 85,4 الخطبة

79,5 85,0 88,2 88,7 80,8 ليلة الحناء

85,2 90,2 91,2 89,5 87,2 حفل زفاف

75,6 82,8 88,8 90,1 93,0 مراسم عقد قران رسمي

81,7 84,4 86,9 86,1 77,9 مراسم عقد قران ديني
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ففــي العــام 2011، تبــني أن نســبة إجــراء جميــع مراســم الــزواج 
ــاع  ــع ارتف ــد زادت م ــي( ق ــران الدين ــد الق ــم عق ــد مراس ــا ع )م
لــدى  النســب  أن  تبــني  و  اإلقتصــادي.  و  اإلجتامعــي  الوضــع 
مجموعــة الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي األرفــع، هــي منخضــة 
ــع و  ــادي املرتف ــي و اإلقتص ــع اإلجتامع ــع الوض ــة م ــالً مقارن قلي

ــرية.    ــرتة األخ ــط يف الف املتوس

4.5.10 نوع القران

تــم طــرح الســؤال »كيــف أجريتــم عقــد القــران« يف دراســات تايــا 

ــة  ــارات التالي ــم الخي ــم تقدي ــام 2006. و ت ــت يف الع ــي أجري الت

للــزواج األول، و الثــاين، و الثالــث، و الرابــع، و الــزواج األخــري: 1- 

عقــد قــران رســمي، 2- عقــد قــران دينــي،  عقــد قــران رســمي و 

دينــي معــاً. و يف دراســات تايــا للعــام 2011، تــم طــرح الســؤال 
نفســه مــع الخيــارات نفســها، و لكــن للــزواج األول و الــزواج 

األخــري فقــط.

يف العــام 2006، كانــت نســبة %10 مــن الزيجــات يف تركيــا هــي 

ــد  ــا عق ــط، و %3 منه ــران رســمي فق ــد ق ــن خــالل إجــراء عق م

القــران الدينــي فقــط، و %86 منهــا عقــد قــران رســمي و دينــي 
معــاً. و رغــم أن خيــار »مل يتــم إجــراء قــران« مل يكــن موجــوداً بــني 

الخيــارات املقدمــة، فقــد كانــت هنــاك نســبة %1 مــن الزيجــات 

ــار. و أمــا يف العــام 2011، فقــد بلغــت نســبة  ــدة لهــذا الخي عائ

عقــد القــران الرســمي و عقــد القــران الدينــي %3 لــكل منهــام، و 

ــا نظــرة عــى  %94 عقــد قــران رســمي و دينــي معــاً. و إذا ألقين
ــف  ــه يف الري ــة، نجــد أن ــف و املدين ــاً للري ــالف وفق ــة اإلخت كيفي

%2 مــن الزيجــات هــي مــن خــالل عقــد قــران رســمي فقــط، و 

ــي فقــط، و %95 منهــا  %3 منهــا مــن خــالل عقــد القــران الدين
ــة،  ــا يف املدين ــاً. و أم ــي مع ــران رســمي و دين ــد ق مــن خــالل عق

فنجــد أن %4 مــن الزيجــات هــي مــن خــالل عقــد قــران رســمي 

فقــط، و %3 منهــا مــن خــالل عقــد قــران دينــي فقــط، و 93% 
منهــا مــن خــالل عقــد قــران رســمي و دينــي معــاً. 

و لــدى املقارنــة بــني العامــني، يظهــر أن نســبة عقــد القــران الرســمي قــد 

انخفضــت %6، و وفقــاً لذلــك ارتفعــت نســبة عقــد قــران رســمي و ديني 
معــاً. و أمــا نســبة عقــد القــران الديني هي الوحيــدة التي مل يظهر فيهــا أّي 

اختــالف  يذكــر )الجــدول 80(.

الجدول 80. نوع عقد الزواج حسب املنطقة السكنية ويف كامل تركيا، تايا 2011-2006 )%( 
مل يتم عقد قران عقد قران رسمي و ديني معاً عقد قران ديني عقد قران رسمي

2006

0,6 86,5 3,2 9,7 تركيا

مكان السكن

0,7 85,8 2,4 11,1 املدينة

0,5 87,5 4,6 7,5 الريف

قــران رســمي و دينــي  عقــد 
ــاً مع

عقد قران ديني فقط عقد قران رسمي فقط

2011

93,9 2,6 3,4 تركيا

مكان السكن

93,3 2,5 4,2 املدينة 

95,5 2,8 1,7 الريف

إذا أجرينــا مقارنــة بــني املناطــق، نجــد أنــه يف العــام 2006، تــم إجــراء 
عقــد قــران دينــي بنســب عاليــة يف املناطــق الرتكيــة الرشقيــة. و قــد 
بلغــت نســب عقــد القــران الدينــي يف منطقــة شــامل رشق األناضــول، 

و األناضــول الرشقيــة، و جنوب رشق األناضول بالتسلســل، %7 ، و 8%، 

و %16 عــى التــوايل. و أمــا عقــد القــران الرســمي فقــط فبلغــت أعى 

نســبة لــه يف إســطنبول )%17(، و وســط األناضــول )%14(، و منطقــة 

البحــر األبيــض املتوســط )%14(. و هنــا توجــد نقطة تلفــت االنتباه، و 
هــي أن املــامرس بشــكل كبــري يف تركيــا هــو عقد قــران رســمي و ديني 
معــاً. و قــد بلغــت نســبة عقــد قــران رســمي و دينــي معــاً يف كل تركيا 

باســتثناء جنوب رشق األناضــول، %80 )الجــدول 81(.  

و يف العــام 2011، بلغــت أعى نســبة لعقــد القران الدينــي يف املناطق 

التاليــة بالتسلســل، منطقــة جنــوب رشق األناضــول )%8(، و منطقــة 

األناضــول الرشقيــة )%5(. و أمــا عقــد القــران الرســمي، فبلغــت أعــى 

نســبة لــه يف املناطــق التاليــة بالتسلســل، إســطنبول )%8(، األناضــول 

الرشقيــة )%6(، و غــرب البحــر األســود )%5(. و إن منطقــة األناضــول 
الرشقيــة مثــرية لالهتــامم يف الصــدد؛ فــإن يف هــذه املنطقة نجد نســبتا 
عقــد القــران الرســمي فقــط و عقــد القــران الدينــي فقــط مرتفعتــان 

يف نفــس الوقــت. و كــام هــي الحــال يف العــام 2006، فإنــه يف العــام 

2011 أيضــاً يظهــر أن كالً مــن عقــد القــران الرســمي و عقــد القــران 
الدينــي، هــام األكــر انتشــاراً يف تركيــا. و تفــوق نســبة هــذه الطريقــة 

ــة. و إن املناطــق التــي فيهــا  ــزواج %89 يف كل املناطــق الرتكي مــن ال
طــرق عقــد القــران الرســمي و عقــد القــران الدينــي األكــر انتشــاراً 

هــي رشق البحــر األســود )%97(، غــرب مرمــرة )%97(، رشق مرمــرة 

ــول )97%(. ــط األناض )%97(، وس
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الجدول 81. نوع القران وفقاً للمناطق، تايا 2006 - 2011 )%(
مل يتم عقد قران عقد قران رسمي و ديني معاً عقد قران ديني عقد قران رسمي

2006

1,0 80,9 1,3 16,7 إسطنبول

0,8 93,2 0,5 5,5 غرب مرمرة

0,3 90,6 1,4 7,8 إيجه

0,3 88,2 1,7 9,8 رشق مرمرة

0,6 88,8 2,1 8,6 غرب األناضول

0,3 83,5 2,6 13,5 البحر األبيض املتوسط

0,7 83,1 2,7 13,6 وسط األناضول

1,0 92,2 1,5 5,3 غرب البحر األسود

0,2 95,4 2,6 1,8 رشق البحر األسود

0,3 91,6 6,5 1,7 شامل رشق األناضول

0,6 88,7 7,8 2,9 األناضول الرشقية

0,9 75,2 15,5 8,4 جنوب رشق األناضول

عقد قران رسمي و ديني معاً عقد قران ديني فقط عقد قران رسمي فقط

2011

90,0 1,9 8,1 إسطنبول

97,0 0,7 2,3 غرب مرمرة

95,5 1,4 3,2 إيجه

96,7 1,9 1,5 رشق مرمرة

95,0 1,4 3,6 غرب األناضول

94,9 3,5 1,6 البحر األبيض املتوسط

96,5 2,5 1,0 وسط األناضول

91,9 3,1 5,1 غرب البحر األسود

97,2 2,1 0,6 رشق البحر األسود

96,1 3,3 0,6 شامل رشق األناضول

88,5 5,3 6,2 األناضول الرشقية

91,8 7,5 0,8 جنوب رشق األناضول

إذا ألقينــا نظــرة عــى العالقــة بــني املســتوى العلمــي و نــوع 
ــتوى  ــض مس ــي، ينخف ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف ــه م ــران، فإن الق
ــري  ــدى غ ــبة ل ــذه النس ــغ ه ــط. و تبل ــي فق ــران الدين ــد الق عق

ــة  ــة اإلبتدائي ــي املرحل ــدى خريج ــغ ل ــام تبل ــني %8، بين املتعلم

%2، و لــدى خريجــي املرحلــة الثانويــة و مــا يعادلهــا تبلــغ هــذه 

ــا  ــات العلي ــة الدراس ــي مرحل ــدى خريج ــغ ل ــبة %1، و تبل النس

ــاع  ــع ارتف ــط، م ــمي فق ــران الرس ــد الق ــبة عق ــع نس %1. و ترتف
املســتوى العلمــي. فلــدى غــري املتعلمــني تبلــغ نســبة عقــد القــران 

الرســمي فقــط، %7، و ترتفــع هــذه النســبة لــدى خريجــي مرحلة 

ــغ 17%. ــا لتبل ــات العلي الدراس

ــني  ــابه ب ــاه متش ــاك اتج ــد هن ــه يوج ــاه أن ــت لالنتب ــن امللف و م

العامــني 2006 و 2011. ففــي العــام 2011، تنخفــض نســبة 
ــي، و  ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف ــط، م ــي فق ــران الدين ــد الق عق
ترتفــع نســبة عقــد القــران الرســمي فقــط، مــع ارتفــاع املســتوى 

العلمــي. و يف الدراســات التــي أجريــت يف العــام 2011، تــم أخــذ 
ــة  ــدى املجموعــات العلمي نســب عقــد القــران الرســمي فقــط، ل
ــوق  ــا ف ــة م ــة، و مرحل ــة الجامعي ــا، و املرحل ــات العلي يف الدراس
ــران الرســمي  ــد الق ــة كل عــى حــدى، بلغــت نســبة عق الجامعي

ــت  ــا %3، و بلغ ــات العلي ــة الدراس ــي مرحل ــدى خريج ــط، ل فق

هــذه النســبة لــدى خريجــي املرحلــة الجامعيــة %10، و ارتفعــت 

لــدى خريجــي مرحلــة مــا فــوق الجامعيــة %34  )الجــدول 82(.  
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الجدول 82. نوع القران وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(
إجازات جامعية 
أو دراسات عليا 

خريجي 
الثانوية أو ما 

يعادلها

خريجي املرحلة 
التكميلية

خريجي املرحلة 
اإلبتدائية

 غري املتعلمني
)أمي، أو يجيد القراءة والكتابة ولكن 

مل يدخل املدرسة( 

2006

17,3 11,8 8,4 9,6 6,7 عقد قران رسمي

0,7 1,3 2,6 2,4 7,8 عقد قران ديني

81,3 86,3 88,3 87,5 84,9 ً عقد قران رسمي و ديني معا

0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 مل يتم إجراء أي قران

إجازات جامعية 

أو دراسات عليا 

خريجي الثانوية 

أو ما يعادلها

خريجي املرحلة 

التكميلية

خريجي املرحلة اإلبتدائية غري  املتعلمني

)مل يدخلوا أي مدرسة( 

2011

9,2 4,3 3,1 2,5 1,6 عقد قران رسمي فقط

0,6 1,4 2,2 2,3 6,5 عقد قران ديني فقط

90,2 94,3 94,7 95,2 91,9 ً عقد قران رسمي و ديني معا

إذا ألقينــا نظــرة وفقــاً للوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي، تظهــر صــورة 

ــام ارتفــع مســتوى  مشــابهة للمســتوي العلمــي. يف العــام 2006، كل
الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي، ارتفعت نســبة عقد القران الرســمي، 

و انخفضــت نســبة عقــد القــران الدينــي. يف العــام 2011، زادت نســبة 

عقــد القران الرســمي لدى مجموعــات الوضع اإلجتامعــي و اإلقتصادي، 
بــدءاً مــن مجموعــات الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي املتــدين و حتى 
مجموعــات الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي املرتفــع، بينــام انخفضت 

نســبة عقد القــران الدينــي لديهــا )الجــدول 83(.  

الجدول 83. نوع القران وفقاً للوضع اإلجتامعي و اإلقتصادي، تايا 2006 - 2011 )%(   
الطبقة الدنيا الطبقة الوسطى الطبقة العليا

2006

6,8 9,4 16,3 عقد قران رسمي

9,0 2,6 0,8 عقد قران ديني

83,5 87,5 82,1 ً عقد قران رسمي و ديني معا

0,7 0,5 0,9 مل يتم إجراء أي قران

الطبقة الدنيا الطبقة الوسطى الطبقة الوسطى العليا الطبقة العليا أعىل الطبقة العليا 

2011

1,3 2,7 3,5 5,8 13,1 عقد قران رسمي فقط

4,1 2,7 1,9 0,6 1,2 عقد قران ديني فقط

94,6 94,7 94,7 93,6 85,7 ً عقد قران رسمي و ديني معا

إذا ألقينــا نظــرة عــى العالقــة بــني نــوع القــران و تحديــد إختيــار 
ــاً، أن  ــام كان متوقع ــد ك ــي، نج ــد الدين ــك حســب املعتق الرشي
القائلــني بــأن املعتقــد الدينــي يحتــل أهميــة كــربى عندهــم، 

ــبة 4%،  ــبتهم نس ــغ نس ــط، وتبل ــي فق ــران دين ــد ق ــرون عق يج
بينــام القائلــني أن املعتقــد الدينــي يحتــل أهميــة عندهــم بلغــت 

نســبتهم %3، وبلغــت نســبة الذيــن ال يعطــون أهميــة لهــذا 

األمــر %2. و مــع انخفــاض أهميــة املعتقــد الدينــي لــدى اختيــار 
الرشيــك، تنخفــض نســبة عقــد القــران الرســمي و الدينــي معــاً، و 
ترتفــع نســبة عقــد القــران الرســمي فقــط. و أمــا الذيــن مل يرغبــوا 
ــي يف  ــد الدين ــة املعتق ــدى أهمي ــن م ــؤال ع ــى الس ــة ع باإلجاب
اختيــار الرشيــك، تبلــغ نســبة املتزوجــني منهــم مــن خــالل عقــد 

ــالل  ــن خ ــني م ــم متزوج ــط، %21، و %4 منه ــمي فق ــران رس ق

عقــد قــران دينــي فقــط، %74 منهــم متزوجــني مــن خــالل عقــد 

قراندينيــة و رســمي معــاً، و %2 منهــم ليــس بينهــم عقــد قــران 

ــدول 84(.    )الج

و إذا ألقينــا نظــرة أيضــاً عــى العالقــة بــني نــوع القــران و 
تحديــد إختيــار الرشيــك حســب املعتقــد الدينــي، نجــد أن نتائــج 

التوجهــات التــي ظهــرت يف العامــني 2006 و 2011 متشــابهة إىل 
حــد كبــري. و تــم تقديــم خمــس خيــارات ملــدى أهميــة املعتقــد 
الدينــي. و تبــني يف الحالــة أن الذيــن ال يهتمــون كثــرياً املعتقــدات 
الدينيــة لــدى اختيــار الرشيــك، ترتفــع لديهــم نســبة عقــد القــران 
ــط،  ــي فق ــران الدين ــد الق ــبة عق ــض نس ــط، و تنخف ــمي فق الرس

ــي معــاً.   ــام ترتفــع نســبة عقــد القــران الرســمي و الدين بين
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الجدول 84. نوع القران وفقاً ملدى أهمية املعتقد الديني لدى اختيار الرشيك، تايا 2006 - 2011 )%(
ال يريد اإلجابة ال يهتم يهتم يهتم كثرياً

2006

20,9 17,5 9,1 6,9 عقد قران رسمي

3,5 1,8 2,8 4,1 عقد قران ديني

74,0 80,0 87,5 88,5 ً عقد قران رسمي و ديني معا

1,5 0,7 0,6 0,5 مل يتم إجراء أي قران

ال يريد اإلجابة ال يهتم عىل 
اإلطالق

ال يهتم محايد ليس إىل 
ذلك و ال ذاك

يهتم يهتم كثرياً

2011

8,8 14,7 6,9 4,5 2,1 1,2 عقد قران رسمي فقط

2,5 1,9 1,7 2,0 2,7 3,2 عقد قران ديني فقط

88,7 83,4 91,4 93,5 95,2 95,6 ً عقد قران رسمي و ديني معا

4.5.11. العالقة بني الزوجني

تــم اســتخدام أربعــة أســئلة يف التحليــل بشــأن العالقــة بــني 
الزوجــني. و هــذه األســئلة تتنــاول تقييــم العالقــات بــني الزوجــني، 
و املواضيــع التــي تنشــأ املشــاكل بســببها، و ردات الفعــل حــني ال 
ميكــن التوصــل إىل حــل املشــكلة مــع الــزوج عــن طريــق النقــاش. 

و قــد تــم طــرح الســؤال األول ملعرفــة اإلنطبــاع العــام حــول 
العالقــات بــني الزوجــني، و كان عــى النحــو التــايل: »كيــف تقيمون 
عالقاتكــم بأفــراد العائلــة و أقاربكــم املقربــني املذكوريــن ادنــاه«. 

و يف العــام 2011، تــم طــرح نفــس الســؤال بالصيغــة التاليــة 
ــني  ــم املقرب ــة و أقاربك ــراد العائل ــم بأف ــون عالقاتك ــف تقيم »كي
الذيــن ســأقرأهم  لكــم«.  و كانــت خيــارات الســؤال مختلفــة يف 

ــاك 11  ــت هن ــام 2006، كان ــي الع ــني 2006 و 2011. فف العام

خيــاراً، و ارتفــع عــدد الخيــارات إىل 21 يف العــام 2011 )الجــدول 

   .)85

يف العــام 2006، تــم تقييــم العالقــة بــني الزوجــني عــى أنهــا جيــدة 

ــة  ــبة العالق ــت نس ــا، و بلغ ــني يف تركي ــني املتزوج ــبة %47 ب بنس

الجيــدة جــداً %46. و كانــت نســبة الذيــن أفــادوا بــأن عالقتهــم 

ــأن  متوســطة بينهــم و بــني أزواجهــم %6. و أمــا الذيــن افــادوا ب

ــني ازواجهــم فبلغــت نســبتهم 0.5%،  عالقتهــم ســيئة بينهــم و ب
و بلغــت نســبة الذيــن أفــادوا بــأن عالقتهــم ســيئة جــداً بينهــم و 

بــني أزواجهــم %0.4. و إذا ألقينــا نظــرة عــى العالقــة بــني الزوجني 
مــن منظــور الرجــال و النســاء يف التقييــم، وجدنــا أن نســبة 
ــم  ــداً بزواجاته ــدة ج ــم جي ــأن عالقته ــدون ب ــن يفي ــال الذي الرج
هــي أعــى مقارنــة مــع إفــادات النســاء، و أمــا نســب العالقــات 
املتوســطة و الســيئة و الســيئة جــداً هــي منخفضــة مقارنــة مــع 

إفــادات النســاء. 

ــم  ــون أن عالقاته ــن يقول ــب الذي ــت نس ــام 2011،  ارتفع يف الع

ــام 2006. و نجــد  ــع الع ــة م ــدة جــداً، باملقارن ــم جي ــع أزواجه م
أن نســبة  العالقــات الجيــدة جــداً بــني الزوجــني يف تركيــا بلغــت 

ــال يف  ــي الح ــام ه ــت %33. و ك ــدة بلغ ــات الجي %62، و العالق

العــام 2006، تــم تقييــم إفــادات الرجــال عــى أنهــا أكــر إيجابيــة 
مــن التــي عنــد النســاء يف مــا يخــص العالقــات بــني الزوجــني.

الجدول 85. مستوى العالقات مع الزوج حسب الجنس ويف كامل تركيا، تايا 2011-2006 )%(
/سيئة جداً سيئة متوسطة جيدة جيدة جداً

2006

0,4 0,5 6,1 47,2 45,8 تركيا

جنس الشخص

0,3 0,3 4,8 46,4 48,3 الرجال

0,5 0,8 7,5 48,0 43,2 النساء

2011

0,2 0,4 4,6 32,6 62,2 تركيا

جنس الشخص

0,1 0,3 3,1 30,6 65,9 الرجال

0,3 0,5 6,1 34,6 58,5 النساء
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إذا ألقينــا نظــرة عــى املشــاكل التــي يواجههــا الزوجــان، نجــد أن 
ــة  ــؤوليات املتعلق ــي: املس ــة ه ــر مواجه ــاكل األك ــع املش مواضي
بالبيــت و األوالد، موضــوع اإلنفــاق، و عــدم كفايــة الدخــل املــايل. 
و ذلــك يظهــر بــأن املواضيــع املاديــة هــي التــي تســبب املشــاكل 
ــببات  ــى مس ــرة ع ــا نظ ــني. و إذا ألقين ــني الزوج ــر ب ــكل أك بش

املشــاكل كل عــى حــدى، نجــد أنــه يف العــام 2006، بلغــت نســبة 
الذيــن أفــادوا بأنهــم واجهــوا يف بعــض األحيــان مشــاكل متعلقــة 

مبســؤوليات البيــت و األوالد %3. و أمــا الذيــن افــادوا بأنهــم 
ــت و  ــق مبســؤوليات البي ــوا مشــاكل بصــورة مســتمرة تتعل واجه

األوالد فبلغــت نســبتهم %3. و متــت اإلفــادة بــأن النســاء يواجهون 
مشــاكل بهــذا الصــدد بنســب أعــى مقارنــة بالرجــال. فقــد بلغــت 
نســبة النســاء اللــوايت واجهــن مشــاكل تتعلــق مبســؤوليات البيــت 

ــال 34%  ــدى الرج ــبة ل ــذه النس ــت ه ــام بلغ و األوالد %39، بين

    .)87 )الجــدول 

هــو  األزواج  بــني  للمشــاكل  املســبب  الثــاين  املوضــوع  إن  و 

موضــوع اإلنفــاق. فقــد بلغــت نســبة املتزوجــون الذيــن يواجهــون 

يف بعــض األحيــان مشــاكل تتعلــق باإلنفــاق %29، %3 منهــم 
أفــادو أنهــم يواجهــون مشــاكل بصــورة مســتمرة بســبب موضــوع 

اإلنفاق)الجــدول 84(. و متــت اإلفــادة بــأن النســاء يواجهــون 
مشــاكل بهــذا الصــدد بنســب أعــى مقارنــة بالرجــال. فــإن هنــاك 

%34 مــن النســاء يواجهــن مشــاكل تتعلــق مبوضــوع اإلنفــاق مــع 

أزواجهــن، بينــام تبلــغ هــذه النســبة %31 لــدى الرجــال )الجــدول 

 .)84

ــدم  ــو ع ــني األزواج ه ــاكل ب ــبب للمش ــث املس ــوع الثال و إن املوض
كفايــة الدخــل املــايل. فقــد بلغــت نســبة املتزوجــون الذيــن يواجهون 

يف بعــض األحيــان مشــاكل تتعلــق بعــدم كفايــة الدخــل املــايل 28%. 

و أفــاد %5 منهــم بأنهــم يواجهــون مشــاكل بصــورة مســتمرة بســبب 
موضــوع عــدم كفايــة الدخــل املــايل. و إن النســب مواجهــة املشــاكل 

بســبب هــذه املوضــوع متشــابهة لــدى النســاء و الرجــال.

الجدول 86. املواضيع الثالث األوىل التي يواجه األزواج مشاكل بسببها ، تايا 2006 - 2011 )%(
ال عالقة باملوضوع نواجه مشاكل بصورة مستمرة أحياناً نواجه مشاكل ال نواجه مشاكل ابداً

2006

1,3 2,6 33,6 62,5 املسؤوليات املتعلقة بالبيت و األوالد

0,5 3,4 29,3 66,9 اإلنفاق

0,9 5,1 27,5 66,5 عدم كفاية الدخل املايل

2011

0,1 2,5 35,4 62,0 املسؤوليات املتعلقة بالبيت 

0,1 4,5 27,4 67,9 اإلنفاق

0,9 6,0 25,1 68,0 عدم كفاية الدخل املايل

إن مــن أكــر املشــاكل التــي واجههــا املتزوجــون  يف العــام 2011، 
تتعلــق بهــذه املواضيــع الثــالث بالتسلســل، املســؤوليات املتعلقــة 
بالبيــت، و اإلنفــاق، و عــدم كفايــة الدخــل املــايل. و بلغــت 
نســبة الذيــن واجهــوا مشــاكل تتعلــق باملســؤوليات املتعلقــة 

ــذا  ــاكل به ــوا مش ــم واجه ــل،%35 منه ــت %38. و بالتفصي بالبي

ــوا مشــاكل  ــام %3 منهــم واجه ــان، بين الخصــوص يف بعــض األحي

بهــذا الخصــوص بصــورة مســتمرة )الجــدول 86(. و إن نســبة 
ــني النســاء و  ــة ب ــذا الخصــوص هــي مختلف ــة املشــاكل به مواجه
ــاكل  ــوا مش ــن واجه ــبة الذي ــت نس ــال بلغ ــدى الرج ــال. فل الرج

ــض  ــاكل يف بع ــوا مش ــم واجه ــوص %36 )%34 منه ــذا الخص به

ــام  ــان، و %2 منهــم واجهــو مشــاكل بصــورة مســتمرة(، بين األحي

ــوا  ــدى النســاء %40 ) %37 منهــن واجه بلغــت هــذه النســبة ل

مشــاكل يف بعــض األحيــان، و %3 منهــن واجهــوا مشــاكل بصــورة 

مســتمرة(. و مبــا أن خيــار ســئل بشــكل مختلــف يف العامــني 2006 

و 2011، فإنــه مــن غــري املمكــن مقارنــة التــي تــم مواجهتهــا بهــذا 

ــني الســنتني )الجــدول 87(.    الخصــوص ب

ــني األزواج.  ــاكل ب ــبب املش ــر يس ــوع آخ ــو موض ــاق ه و إن اإلنف

ــاق 32%.  ــق باإلنف ــاكل  تتعل ــوا مش ــن واجه ــبة الذي ــت نس بلغ

و إن %27 منهــم واجهــوا مشــاكل بهــذا الخصــوص يف بعــض 

األحيــان، و %5 منهــم واجهــوا مشــاكل بشــكل مســتمر. و بلغــت 

ــاق 30%  ــق باإلنف ــاكل تتعل ــوا مش ــن واجه ــال الذي ــبة الرج نس

)%26 منهــم واجهــو لبعــض األحيــان، و %4 منهــم واجهوا بشــكل 

مســتمر(، بينــام ارتفعــت هــذه النســبة لــدى النســاء لتبلــغ 33% 

)%28 واجهــوا املشــاكل يف بعــض األحيــان، و %5 منهــم ماجهــوا 
املشــاكل بشــكل مســتمر(. 

بلغــت نســبة الذيــن واجهــوا مشــاكل تتعلــق بعــدم كفايــة الدخــل 

املــايل %31. %25 منهــم واجهــوا املشــاكل بعــض األحيــان، و 6% 
منهــم زاجهــوا املشــاكل بشــكل مســتمر. و بلغــت نســبة النســاء 
اللــوايت واجهــن مشــاكل بســبب عــدم كفايــة الدخــل املــايل 

ــان، و 7%  ــض األحي ــاكل يف بع ــن املش ــن واجه %33 )%26 منه
ــبة  ــت نس ــام بلغ ــتمر(، بين ــكل مس ــاكا بش ــن املش ــن واجه منه

الرجــال الذيــن واجهــوا مشــاكل بهــذا الخصــوص 29% )24% 

ــان، و %7 منهــم واجهــوا  منهــم واجهــوا املشــاكل يف بعــض األحي

ــدول 86(.  ــتمر( )الج ــكل مس ــاكل بش املش
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الجدول 87. املواضيع الثالث األوىل التي يواجه األزواج مشاكل بسببها وفقاً لجنس الشخص، تايا 2006 - 2011 )بشكل مستمر، و أحياناً( )%(
النساء الرجال

مشاكل بشكل مستمر أحياناً نواجه نواجه مشاكل نواجه مشاكل بشكل مستمر أحياناً نواجه مشاكل

2006

3,4 35,1 1,8 32,1 املسؤوليات املتعلقة بالبيت و األوالد

3,9 30,5 3,0 28,0 اإلنفاق

5,5 27,8 4,6 27,2 عدم كفاية الدخل املايل

2011

3,4 37,1 1,5 33,8 املسؤوليات املتعلقة بالبيت 

5,2 28,6 3,8 26,2 اإلنفاق

6,7 26,2 5,3 24,1 عدم كفاية الدخل املايل

كلام ارتفع املستوى العلمي، زادت نسبة مواجهة املشاكل املتعلقة 

باملسؤوليات التي تتعلق بالبيت و األوالد. يف العام 2006، واجه 

%29 من غري املتعلمني مشاكالً بهذا الخصوص، بينام واجه 41% 
من خريجي املرحلة الثانوية و ما يعادلها هذه املشاكل، و بلغت 
نسبة خريجي املرحلة الجامعية و الدراسات العليا الذين واجهوا 

مشاكالً بهذا الخصوص %43 )الجدول 88(.  

ــام زاد املســتوى العلمــي،  ــك األمــر يف موضــوع اإلنفــاق، فكل كذل
ــت  ــد بلغ ــاق. فق ــة باإلنف ــة املشــاكل املتعلق ــبة مواجه زادت نس
ــاق  ــق باإلنف ــاكالً تتعل ــوا مش ــن واجه ــني الذي ــري املتعلم ــبة غ نس

%29، بينــام بلغــت هــذه النســبة لــدى خريجــي املرحلــة الثانويــة 

ــا  ــات العلي ــة الدراس ــي مرحل ــا خريج ــا %35، و أم ــا يعادله و م
الذيــن واجهــوا مشــاكالً مــع أزواجهــم تتعلــق باإلنفــاق، فبلغــت 

ــبتهم 36%. نس

توجــد بــني مجموعــات املســتويات العلميــة املختلفــة اختالفــات 
بينــة بشــأن موضــوع عــدم كفايــة الدخــل املــايل، و إن مــن أكــر 
األشــخاص الذيــن يواجهــون مشــاكالً تتعلــق بعــدم كفايــة الدخــل 
ــن  ــة، و م ــة اإلبتدائي ــي املرحل ــة خريج ــن مجموع ــم م ــايل ه امل
ــة  ــدم كفاي ــق بع ــاكالً تتعل ــون مش ــن يواجه ــخاص الذي ــل األش أق

ــة  ــة الجامعي ــي املرحل ــة خريج ــن مجموع ــايل، هــم م ــل امل الدخ
ــاق،  ــة باإلنف ــاول املشــاكل املتعلق ــدى تن ــا. و ل و الدراســات العلي
ــادة املســتوى  ــع زي ــه م ــايل، نجــد بأن ــة الدخــل امل ــدم كفاي و بع
العلمــي يصبــح الدخــل املــايل كاف، و لكــن تبقــى مشــكلة كيفيــة 

إنفــاق هــذا الدخــل املــايل.

إن املشــاكل بــني األزواج املتعلقــة مبســؤوليات البيــت، ترتبــط 
ارتباطــاً مبــارشاً، حيــث ترتفــع مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي. و أما 
املشــكل املتعلقــة  مبوضــوع اإلنفــاق، فــال توجــد عالقــة مبــارشة 
بينهــا و بــني املســتوى العلمــي. و إن املشــاكل التــي تنجــم بســبب 
عــدم كفايــة الدخــل املــايل، فــإن ارتباطهــا باملســتوى العلمــي، هــو 
ــري املتعلمــني  ــاع املســتوى العلمــي. إن غ ــع ارتف ــا تنخفــض م أنه

الذيــن يواجهــون مشــاكالً بلغــت نســبتهم %36، و بلغــت هــذه 

النســبة لــدى خريجــي املرحلــة املتوســطة %31، و أمــا لــدى 

ــام  ــبة %26، بين ــذه النس ــت ه ــة فبلغ ــة الثانوي ــي املرحل خريج
ــة  ــا املهني ــات العلي ــي الدراس ــدى خريج ــبة ل ــذه النس ــت ه بلغ

ــة  ــة الجامعي %18، و بلغــت هــذه النســبة لــدى خريجــي املرحل

ــبة  ــذه النس ــت ه ــا بلغ ــات العلي ــي الدراس ــدى خريج %18، و ل

.8%

الجدول 88. املواضيع الثالث األوىل التي يواجه األزواج مشاكل بسببها وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )بشكل مستمر، و أحياناً( )%(   
إجازات جامعية أو 

دراسات عليا 
خريجي الثانوية أو 

ما يعادلها
خريجي املرحلة 

التكميلية
خريجي املرحلة 

اإلبتدائية
 غري املتعلمني

)أمي، أو يجيد القراءة والكتابة 
ولكن مل يدخل املدرسة( 

2006

43,0 40,9 37,0 36,0 29,4 املسؤوليات املتعلقة بالبيت و األوالد

35,8 35,4 32,6 32,7 28,8 اإلنفاق

22,6 30,4 30,6 35,6 30,3 عدم كفاية الدخل املايل

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا 

خريجي الثانوية أو 
ما يعادلها

خريجي املرحلة 
التكميلية

خريجي املرحلة 
اإلبتدائية

غري املتعلمني )مل يدخلوا أي 
مدرسة(

2011

40,9 40,9 38,9 36,9 33,9 املسؤوليات املتعلقة بالبيت 

27,60 32,40 32,00 33,10 31,10 اإلنفاق

15,8 26,9 31,6 35,2 35,2 عدم كفاية الدخل املايل
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4.5.12. ردود األفعال لدى األزواج عند حدوث مشاكل بينهم 

تــم يف العامــني 2006 و 2011 طــرح ســؤالني ملعرفــة طبيعــة 
ردود األفعــال لــدى األزواج يف تركيــا عنــد مشــاكل بينهــم. يهــدف 
الســؤال األول إىل معرفــة ردة فعــل الــذي يوجــه لــه الســؤال عنــد 
ــة  ــدف إىل معرف ــاين فيه ــؤال الث ــا الس ــكلة، و أم ــه للمش مواجهت
ــد حــدوث  ــه عن ــاه زوج ــه الســؤال تج ــه ل ــذي يوج ــل ال ردة فع

مشــكلة بينهــام. و كان الســؤال يف العــام 2006 عــى النحــو التــايل، 
»مــا هــو نــوع ردة الفعــل التــي تظهرونهــا عنــد حــدوث خــالف 
بينكــم و بــني زوجكــم )حــني ال تتمكنــوا مــن حــل الخــالف عــن 
طريــق الــكالم( )نرجــو منكــم اإلجابــة بعــد التفكــري يف موقفكــم يف 
الســنة األخــرية(«. و أمــا الســؤال الثــاين فتضمــن نفــس املحتــوى و 
لكــن بــدالً مــن الســؤال عــن »ردة فعلكــم« ســئل عــن »ردة فعــل 
ــويت،  ــع ص ــارات: أرف ــة خي ــؤال خمس ــذا الس ــم«. و كان له زوجك
أقاطــع، أتــرك البيــت، أســتخدم القــوة )العنــف الجســدي(، و ألتزم 

الصمــت. و يف العــام 2011، كان الســؤال املطــروح »«مــا هــو 
نــوع ردة الفعــل التــي تظهرونهــا عنــد حــدوث خــالف أو شــجار 
بينكــم و بــني زوجكــم )حــني ال تتمكنــوا مــن حــل الخــالف عــن 
طريــق الــكالم( )نرجــو منكــم اإلجابــة بعــد التفكــري يف موقفكــم يف 
الســنة األخــرية(«. و أمــا الســؤال الثــاين فتضمــن نفــس املحتــوى و 

لكــن بــدالً مــن الســؤال عــن »ردة فعلكــم« ســئل عــن »ردة فعــل 
زوجكــم«. و كان لهــذا الســؤال عــرشة خيــارات.

 مشــاكل حــدوث عنــد تظهــر التــي األفعــال ردود أكــر مــن إن4.5

ــني ــا يف األزواج ب ــة تركي ــت واملقاطع ــي الصم ــع ه ــوت ورف   .الص

 وكانــت نســبة الصامتــني 75 % )%32 منهــم بشــكل عــام و33%

 منهــم يف بعــض األحيــان و%11 منهــم نــادرا جــدا( )الجــدول 89(.

ــون الصمــت %70 يف حــني ــن يفضل  وبلغــت نســبة الرجــال الذي

ــدى النســاء إىل 80 % )الجــدول 90 و91(. بلغــت النســبة ل

و يف العــام 2006، تبــني أن 22 % مــن الذيــن طــرح عليهــم 

ــردة  ــام ك ــكل ع ــوت بش ــع الص ــاروا رف ــا اخت ــؤال يف كل تركي الس

ــان، و12 %   ــك يف بعــض األحي ــروا ذل ــم أظه ــل، و 35 % منه فع

منهــم أظهــروه نــادرا جــدا .و بلغــت نســبة الرجــال الذيــن رفعــوا 

أصواتهــم كــردة فعــل عنــد حــدوث مشــكلة 78 % )28 % منهــم 

ــم  ــان، و12 % منه ــض األحي ــم يف بع ــام، و 39 % منه ــكل ع بش

ــاء 61 %  ــدى النس ــبة ل ــذه النس ــت ه ــام بلغ ــداً( ، بين ــادراً ج ن

ــان،  ــض األحي ــن يف بع ــام، و 31 % منه ــكل ع ــن بش ) %17 منه

ــداً.( ــادراً ج ــن ن و %13 منه

الجدول 89. ردود األفعال التي تظهر عند حدوث مشكلة بني الزوجني، تايا 2006 - 2011 )%(
أبداً عىل اإلطالق نادراً جداً أحياناً بشكل عام 

2006

55,6 11,4 24,8 8,2 اقاطع

30,7 12,2 34,9 22,2 أرفع صويت

91,3 3,3 3,6 1,7 أترك البيت

95,2 2,6 1,7 0,4 استخدم القوة/ العنف الجسدي

25,1 10,5 32,5 31,9 ألتزم الصمت

أبداً عىل اإلطالق أحياناً بشكل عام 

2011

61,2 33,3 5,5 أقاطع

40,6 51,9 7,6 أرفع صويت، أرصخ

67,3 29,9 2,8 أوبخ

94,2 5,1 0,7 أهني

77,1 19,8 3,1 أترك الغرفة

95,8 3,5 0,7 أترك البيت

96,1 3,5 0,4 أكر اشياء 

98,1 1,7 0,2 أستخدم القوة/ العنف الجسدي

43,1 40,4 16,5 ألتزم الصمت/ أكبت يف داخيل

94,8 4,4 0,8 أفصل الفراش
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إن 44 % مــن املجيبــني يقولــون بأنهــم يظهــرون املقاطعــة عنــد 

حــدوث خــالف بينهــم و بــني أزواجهــم و ال يتمكنــون مــن حلــه 

عــرب الحــوار. فــإن 8 % منهــم بشــكل عــام، و 25 % منهــم يف بعض 

األحيــان، و 11 % منهــم نــادراً جــداً ال يتحدثــون مــع أزواجهــم أي 

ــدى النســاء، بلغــت  يقاطعونهــم كــردة فعــل )الجــدول 89( .و ل

نســبة اللــوايت فضلــن املقاطعــة كــردة فعــل 52 % ) %11منهــن 

ــن  ــان، و 12 % منه ــن يف بعــض األحي ــام، و 29 % منه بشــكل ع

نــادراً جــداً(، و أمــا لــدى الرجــال فبلــت هــذه النســبة 37 % )5% 

ــان، و11 %   ــض األحي ــم يف بع ــام، و 20 % منه ــكل ع ــم بش منه

منهــم نــادراً جــداً( )الجــدول 90 و91(.

ــبة  ــد أن نس ــرى، نج ــال األخ ــى ردود األفع ــرة ع ــا نظ و إذا ألقين

الذيــن تركــوا البيــت بلغــت %9 ) %2 منهــم بشــكل عــام، و4 %  

منهــم يف بعــض األحيــان،و %3 منهــم نــادراً جــداً(، و أمــا الذيــن 

اســتخدموا القــوة /العنــف الجســدي فبلغــت نســبتهم 5% )2%  

ــدول  ــدا( ) الج ــادراً ج ــم ن ــان، و %3 منه ــض األحي ــم يف بع منه

89( ونســبة اللجــوء إىل العنــف لــدى الرجــال بلغــت %7 ولــدى 
النســاء بلغــت %2 ) الجــدول 90 و91(.

يف العــام 2011، إن الذيــن رفعــوا أصواتهــم و رصخــوا، كــردة فعــل 

عــى خــالف وقــع بينمهــم و بــني أزواجهــم، بلغــت نســبتهم 60% 

)%52 منهــم فعلــوا ذلــك يف بعــض األحيــان، و %8 منهــم بشــكل 

ــدى الرجــال %65 )%56 منهــم  عــام(, و بلغــت هــذه النســبة ل

فعلــوا ذلــك يف بعــض األحيــان، و %9 منهــم بشــكل عــام(، بينــام 

ــن  ــن فعل ــاء %54 )%47 منه ــدى النس ــبة ل ــذه النس ــت ه بلغ

ذلــك يف بعــض األحيــان، و %7 منهــن بشــكل عــام(.

و إن الذيــن أظهــروا مقاطعــة كــردة فعــل عــى خــالف وقــع 

بينمهــم و بــني أزواجهــم، بلغــت نســبتهم %38. و بلغــت نســبة 

الذيــن أظهــروا ذلــك يف بعــض األحيــان %33 منهــم، و نســبة 

ــام %5. و بلغــت نســبة الرجــال  ــك بشــكل ع ــروا ذل ــن أظه الذي
ــكلة  ــدوث مش ــد ح ــة عن ــروا مقاطع ــم أظه ــادوا بأنه ــن أف الذي

بينهــم و بــني زوجاتهــم %31 )%28 منهــم أظهــروا ذلــك يف بعــض 

األحيــان، و %3 منهــم بشــكل عــام(، بينــام بلغــت هــذه النســبة 

لــدى النســاء %46 )%39 منهــن أظهــرن ذلــك يف بعــض األحيــان، 

ــام(.          ــن بشــكل ع و %7 منه

و كذلــك يف العــام 2011، إن نســبة الذيــن التزمــوا الصمــت عنــد 

حــدوث مشــكلة بينهــم و بــني أزواجهــم، بلغــت 57% )17% 

منهــم أظهــروا ذلــك بشــكل عــام، و %4 منهــم أحيانــاً(. و بلغــت 
ــكلة  ــدوث مش ــد ح ــت عن ــوا الصم ــن التزم ــال الذي ــبة الرج نس

بينهــم و بــني زوجاتهــم %52ـ بينــام بلغــت هــذه النســبة لــدى 

النســاء %62. و إن الرجــال الذيــن اســتخدموا القــوة، بلغــت 

ــاء 1%. ــدى النس ــبة ل ــذه النس ــت ه ــام بلغ ــبتهم %3، بين نس

الجدول 90. ردود أفعال الرجال التي يظهرونها عند حدوث مشكلة بينهم و بني زوجاتهم، تايا 2006 - 2011 )%(
أبداً عىل اإلطالق نادراً جداً أحياناً بشكل عام 

2006

63,1 11,2 20,3 5,4 اقاطع

22,4 11,6 38,4 27,5 أرفع صويت

88,5 4,2 4,9 2,4 أترك البيت

92,7 3,9 2,9 0,6 استخدم القوة/ العنف الجسدي

29,9 12,9 34,9 22,4 ألتزم الصمت

أبداً عىل اإلطالق أحياناً بشكل عام 

2011

68,9 27,7 3,4 أقاطع

35,2 56,4 8,5 أرفع صويت، أرصخ

59,9 36,8 3,3 أوبخ

93,0 6,2 0,9 أهني

77,2 19,8 3,0 أترك الغرفة

94,1 4,9 1,1 أترك البيت

94,9 4,6 0,5 أكر اشياء 

97,3 2,5 0,2 أستخدم القوة/ العنف الجسدي

48,2 40,0 11,7 ألتزم الصمت/ أكبت يف داخيل

95,7 3,7 0,5 أفصل الفراش
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الجدول 91. ردود أفعال النساء التي يظهرنها عند حدوث مشكلة بينهم و بني أزواجهم، تايا 2006  - 2011 )%(
أبداً عىل اإلطالق نادراً جداً أحياناً بشكل عام 

2006

48,0 11,6 29,3 11,1 اقاطع

39,1 12,7 31,4 16,8 أرفع صويت

94,2 2,4 2,3 1,1 أترك البيت

97,8 1,3 0,6 0,2 استخدم القوة/ العنف الجسدي

20,4 8,1 30,0 41,4 ألتزم الصمت

أبداً عىل اإلطالق أحياناً بشكل عام 

2011

53,4 39,0 7,6 أقاطع

46,0 47,3 6,7 أرفع صويت، أرصخ

74,7 22,9 2,3 أوبخ

95,3 4,1 0,6 أهني

77,0 19,7 3,3 أترك الغرفة

97,6 2,0 0,4 أترك البيت

97,4 2,4 0,2 أكر اشياء 

99,0 0,9 0,1 أستخدم القوة/ العنف الجسدي

37,9 40,8 21,3 ألتزم الصمت/ أكبت يف داخيل

93,8 5,2 1,0 أفصل الفراش

تبــني أنــه كلــام ارتفــع املســتوى العلمــي،   ،2006 عــام  ويف 

ارتفعــت نســبة ظهــور املقاطعــة، و رفــع الصــوت، و مغــادرة 

املــكان )البيــت( كــردود فعــل عنــد وقــوع خــالف بــني الزوجــني. 

ــراءة  ــون الق ــن ال يعرف ــبة الذي ــيط يف نس ــاض بس ــظ انخف ولوح

ــل  ــردة فع ــة ك ــلوب املقاطع ــتخدمون أس ــن يس ــة والذي و الكتاب

ــة  ــك مقارن ــم، و ذل ــني أزواجه ــم و ب ــاكل بينه ــدوث مش ــد ح عن

مــع الذيــن يقــرؤون و يكتبــون و لكــن مل يلتحقــوا بأيــة مدرســة. 

ولكــن بالنســبة للفئــات العلميــة األخــرى، ميكــن القــول بأنــه كلــام 

ارتفــع املســتوى العلمــي، زادت نســبة املقاطعــة كــردة فعــل عنــد 

ــتوى  ــام زاد املس ــر، كل ــك األم ــني الزوجني.كذل ــكلة ب ــدوث مش ح

العلمــي، زادت نســبة الذيــن يرفعــون أصواتهــم كــردة فعــل عنــد 

وقــوع خــالف بينهــم و بــني أزواجهــم .و قــد بلغــت نســبة الذيــن 

ــلوب  ــتخدمون أس ــن يس ــي والذي ــل علم ــى تحصي ــوا ع مل يحصل

ــدى  ــل 56 % ، وبلغــت هــذه النســبة ل ــردة فع ــع الصــوت ك رف

ــة  ــي املرحل ــدى خريج ــة 68 % ، و ل ــة االبتدائي ــي املرحل خريج

الثانويــة و مــا يعادلهــا بلغــت هــذه النســبة 78 % ، و ارتفعــت 

ــي املرحلــة الجامعيــة و مــا فوقهــا  هــذه النســبة لــدى خريج

%79.  وكلــام زاد املســتوى العلمــي لــدى غــري املتعلمــني ارتفعــت 

ــدول 92(.    ــت( )الج ــكان )البي ــادرة امل ــبة مغ نس

ــي، زادت  ــام زاد املســتوى العلم ــه كل ــر أن ــام 2011، ظه و يف الع
ــد  ــل عن ــردة فع ــون ك ــم و يرصخ ــون أصواته ــن يرفع ــبة الذي نس
ــري  ــبة غ ــت نس ــم. و بلغ ــني أزواجه ــم و ب ــكلة بينه ــدوث مش ح
املتعلمــني الذيــن يســتخدمون أســلوب املقاطعــة كــردة فعــل 

عنــد حــدوث مشــكلة بينهــم و بــني أزواجهــم %33، بينــام 
بلغــت هــذه النســبة لــدى خريجــي املرحلــة اإلبتدائيــة و املرحلــة 

املتوســطة %58، و لــدى خريجــي املرحلــة الثانويــة/ مــا يعادلهــا، 

بلغــت هــذه النســبة %66، و بلغــت هــذه النســبة لــدى خريجــي 

ــي،  ــتوى العلم ــام زاد املس ــا %65. و كل ــات العلي ــة الدراس مرحل
ــدوث  ــد ح ــت عن ــون البي ــون و يرتك ــن يقاطع ــبة الذي زادت نس
مشــكلة بينهــم و بــني أزواجهــم. و بلغــت نســبة غــري املتعلمــني 
الذيــن يســتخدمون أســلوب املقاطعــة و تــرك البيــت كــردة فعــل 

عنــد حــدوث مشــكلة بينهــم و بــني أزواجهــم %33، بينــام بلغــت 

هــذه النســبة لــدى خريجــي املرحلــة اإلبتدائيــة %37%، و لــدى 

خريجــي املرحلــة املتوســطة بلغــت هــذه النســبة %41، و لــدى 
ــبة  ــذه النس ــت ه ــا، بلغ ــا يعادله ــة/ م ــة الثانوي ــي املرحل خريج

ــة الدراســات  ــدى خريجــي مرحل %42، و بلغــت هــذه النســبة ل

ــا 47%. العلي
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الجدول 92. ردود األفعال التي تظهر عند حدوث مشكلة بني الزوجني وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(
بشكل عام و أحياناً و نادراً جداً

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا 

خريجي الثانوية أو ما 
يعادلها

خريجي املرحلة 
التكميلية

خريجي املرحلة 
اإلبتدائية

 غري املتعلمني
)أمي، أو يجيد القراءة 
والكتابة ولكن مل يدخل 

املدرسة( 

2006

53,9 49,8 44,9 42,1 42,4 اقاطع

79,4 77,7 76,6 68,4 56,1 أرفع صويت

12,6 10,8 10,2 7,9 6,8 أترك البيت

3,4 5,0 4,9 4,9 4,7 استخدم القوة/ العنف الجسدي

73,7 74,7 74,0 74,5 77,0 ألتزم الصمت

بشكل عام و احياناً

إجازات جامعية أو ما 

يعادلها 

خريجي الثانوية أو ما 

يعادلها

خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 

اإلبتدائية

غري  املتعلمني

)مل يدخلوا أي مدرسة( 

2011

46,5 42,4 40,6 36,8 32,8 أقاطع

64,9 65,8 58,3 59,7 47,2 أرفع صويت، أرصخ

27,9 35,2 34,7 34,2 26,4 أوبخ

5,8 7,6 6,3 5,6 4,1 أهني

34,1 30,1 26,0 20,0 10,4 أترك الغرفة

4,3 5,5 4,5 3,9 2,8 أترك البيت

4,0 4,9 5,6 3,4 1,9 أكر اشياء 

1,3 2,0 2,0 2,0 1,8 أستخدم القوة/ العنف الجسدي

54,2 56,8 58,9 57,2 56,3 ألتزم الصمت/ أكبت يف داخيل

6,1 6,3 5,4 5,0 3,8 أفصل الفراش

لــدى ســؤال املشــاركني يف دراســة العــام 2006 عــن كيفيــة ردود 
ــي ال  ــم و الت ــأ بينه ــي تنش ــات الت ــاه الخالف ــم تج ــال أزواجه أفع
يتــم حلهــا مــن خــالل الــكالم، كانــت هنــاك أجوبــة مختلفــة بــني 
الرجــال و النســاء. فقــد بلغــت نســبة الرجــال الذيــن أفــادوا بــأن 

ــت  ــام ارتفع ــل %54، بين ــردة فع ــن ك ــن أصواته ــم رفع زوجاته
ــوا   ــن رفع ــأن أزواجه ــن ب ــوايت قل ــاء الل ــدى النس ــبة ل ــذه النس ه

ــاء  ــن النس ــاد %37 م ــغ %76. و أف ــل، لتبل ــردة فع ــم ك أصواته
أن أزواجهــن قاطعوهــن كــردة فعــل، بينــام بلغــت هــذه النســبة 

%48 يف أجوبــة الرجــال. و باإلعتــامد عــى إفــادات األزواج، ميكــن 
القــول بــأن نســبة الرجــال الذيــن رفعــوا اصواتهــم و رصخــوا كــردة 
فعــل، هــي أعــى مــن نســبة النســاء، و بــأن نســبة النســاء اللــوايت 
قاطعــن أزواجهــن كــردة فعــل، هــي اعــى مــن نســبة الرجــال. و 

إن %80 مــن الرجــال أفــادوا بــأن زوجاتهــم التزمــن الصمــت عنــد 
حــدوث مشــكلة بينهــم. و بلغــت نســبة النســاء اللــوايت قلــن بــأن 

أزواجهــن التزمــوا الصمــت %69. كــام تبــني ان %8 مــن النســاء 

أفــدن بــأن أزواجهــن اســتخدموا القــوة معهــن، و %9 منهــن قلــن 

بــأن ازواجهــن تركــوا البيــت )الجــدول 93-94(.   

ــن  ــأن أزواجه ــاء ب ــن النس ــاد %65 م ــام 2011، أف ــا يف الع و أم
ــت  ــكلة حدث ــاه مش ــل تج ــردة فع ــوا، ك ــم و رصخ ــوا أصواته رفع

ــن  ــال الذي ــدى الرج ــبة %44 ل ــذه النس ــت ه ــام بلغ ــم، بين بينه
قالــوا أن زوجاتهــم رفعــن أصواتهــن و رصخــن كــردة فعــل. و أفــاد 

ــام  ــل، بين ــردة فع ــم، ك ــم قاطعوه ــال أن زوجاته ــن الرج %39 م

قــال %32 مــن النســاء أن أزواجهــم فعلــوا ذلــك. و أفــاد %55 من 
ــن يف داخلهــن، كــردة  الرجــال أن زوجاتهــم التزمــن الصمــت/ كب
فعــل عنــد حــدوث مشــكلة بينهــم. بينــام انخفضــت هــذه النســبة 

لــدى النســاء اللولتــي قلــن أن أزوجهــن فعلــوا ذلــك، لتبلــغ 43%. 

و قــال %1 مــن الرجــال أن زوجاتهــم اســتخدمن القــوة/ العنــف 
الجســدي، كــردة فعــل حــني وقــع خــالف بينهــم، بينــام ارتفعــت 
هــذه النســبة لــدى النســاء اللــوايت قلــن أن أزواجهــن فعلــوا ذلــك، 

ــغ  %4 )الجــدول 93-94(.           لتبل

ــر  ــني، تظه ــني الزوج ــالف ب ــوع خ ــدى وق ــه ل ــول بأن ــن الق ميك
النســاء اســاليب املقاطقــة و التــزام الصمــت كــردود أفعــال تجــاه 
الخــالف، و ذلــك بنســبة أعــى مــن الرجــال، يف حــني ترتفــع 
ــم،  ــون أصواته ــن يرفع ــال الذي ــبة الرج ــاء، نس ــع النس ــة م مقارن
ــياء، و  ــرون باألش ــت، و ي ــون البي ــم، و يرتك ــون زوجاته و يوبخ
ــاه  ــال تج ــردود أفع ــدي، ك ــف الجس ــوة أو العن ــتخدمون الق يس
خالفهــم مــع زوجاتهــم. و ميكــن تفســري هــذا الوضــع مــن خــالل 
أدوار الجنســني اإلجتامعيــة. فــإن ردود أفعــال النســاء عنــد وقــوع 
خــالف، كاملقاطعــة و الكبــت يف الداخــل، و التــزام الصمــت، هــي 
ــة أو  ــال اللفظي ــر إىل ردود األفع ــام ينظ ــة، ك ــال طبيعي ردود أفع
ــراً  ــا مظه ــى أنه ــرب، ع ــتثناء ال ــال، باس ــدى الرج ــلوكية ل الس

ــاً. ــوالً إجتامعي مقب
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الجدول 93. ردود افعال الزوجات وفقاً للرجال، عند حدوث مشكلة بينهم، تايا 2006 - 2011 )%(
أبداً عىل اإلطالق نادراً جداً أحياناً بشكل عام 

2006

52,5 10,6 27,0 9,9 تقاطع

45,7 12,4 27,9 14,0 ترفع صوتها

95,1 2,3 1,9 0,7 ترتك البيت

97,3 1,7 0,7 0,3 تستخدم القوة

19,9 8,5 32,1 39,5 تلتزم الصمت

أبداً عىل اإلطالق أحياناً بشكل عام 

2011

61,1 32,7 6,1 تقاطع

55,9 39,2 4,9 ترفع صوتها، ترصخ

81,1 17,4 1,4 توبخ

95,3 4,1 0,6 تهني

84,0 14,3 1,7 ترتك الغرفة

98,1 1,7 0,2 ترتك البيت

97,7 2,1 0,2 تكر اشياء 

98,8 1,0 0,2 تستخدم القوة/ العنف الجسدي

44,9 38,8 16,3 تلتزم الصمت/ تكبت يف داخلها

95,5 4,0 0,5 تفصل الفراش

 

الجدول 94. ردود افعال الزوجات وفقاً للنساء، عند حدوث مشكلة بينهم، تايا 2006 - 2011 )%(
أبداً عىل اإلطالق نادراً جداً أحياناً بشكل عام 

2006

63,4 9,4 19,9 7,3 يقاطع

24,2 9,6 34,9 31,3 يرفع صوته

90,5 3,9 3,7 1,9 يرتك البيت

92,2 3,6 3,2 0,9 يستخدم القوة

31,3 13 33,6 22,0 يلتزم الصمت

أبداً عىل اإلطالق أحياناً بشكل عام 

2011

68,2 26,8 5,0 يقاطع

35,1 52,8 12,0 يرفع صوته، يرصخ

58,5 35,5 5,9 يوبخ

89,3 8,7 2,1 يهني

82,3 14,9 2,8 يرتك الغرفة

95,1 3,9 1,0 يرتك البيت

94,5 4,5 0,9 يكر اشياء 

95,5 3,8 0,7 يستخدم القوة/ العنف الجسدي

56,8 34,2 9,0 يلتزم الصمت/ يكبت يف داخله

95,2 3,9 0,8 يفصل الفراش

ــي يظهرهــا  ــدى طــرح نفــس الســؤال »مــا هــي ردة الفعــل الت ل

ــتوى  ــني املس ــة ب ــة عالق ــر أي ــام 2006، مل تظه ــم« يف الع زوجك
العلمــي لــدى الذيــن أجابــوا عــى الســؤال، و بــني رفــع الصــوت 
كــردة فعــل عنــد حــودث مشــكلة بــني الزوجــني. و لكــن ارتفعــت 
نســبة الذيــن أفــادوا بــأن أزواجهــم يقاطعونهــم و يلتزمــون 

ــد حــدوث مشــاكل بينهــم، مــع ارتفــاع  الصمــت كــردة فعــل عن
املســتوى العلمــي لــدى الذيــن أجابــوا عــى الســؤال. و تبــني أنــه 
ــوة  ــتخدام الق ــبة اس ــت نس ــي، انخفض ــتوى العلم ــام زاد املس كل

)الجــدول 95(.
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ــدى  ــي ل ــتوى العلم ــام زاد املس ــه كل ــام 2011، أن ــني يف الع و تب
ــدوث  ــد ح ــل عن ــواع ردود الفع ــن أن ــؤال ع ــى الس ــني ع املجيب
ــاع اســلوب  ــم، ارتفعــت نســبة اتب ــني أزواجه ــم و ب مشــاكل بينه
ــراش.  ــل الف ــت، و فص ــزام الصم ــة، و الت ــرك الغرف ــة، و ت املقاطع
ــون  ــن يوبخ ــبة الذي ــت نس ــي، قل ــتوى العلم ــع املس ــام ارتف و كل
أزواجهــم، و يهينونهــم، و يســتخدمون القــوة معهــم كــردة فعــل 

عنــد حــدوث مشــكلة بينهــم. و كلــام زاد املســتوى العلمــي، ميكــن 
ــد  ــة األزواج مشــاكل، يلجــأون إىل تجمي ــدى مواجه ــه ل ــول أن الق
العالقــة لفــرتو محــددة، كــردة فعــل تجــاه املشــاكل بينهــم. و بهذه 
الحالــة، مينحــون ألنفســهم و للطــرف الىخــر فرصــة إلعــادة تقييــم 
ــخاص  ــر األش ــي، يظه ــتوى العلم ــاض املس ــع انخف ــكلة. و م املش

ــة للتطــور. ردود فعــل عكســية و قابل

الجدول 95. ردود أفعال الطرف اآلخر التي تظهر عند حدوث مشكلة بني الزوجني وفقاً للمستوى العلمي، تايا  2006 - 2011 )بشكل 

مستمر و أحياناً( )%(
بشكل عام و أحياناً و نادراً جداً

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا 

خريجي الثانوية أو ما 
يعادلها

خريجي املرحلة 
التكميلية

خريجي املرحلة 
اإلبتدائية

 غري املتعلمني
)أمي، أو يجيد القراءة 
والكتابة ولكن مل يدخل 

املدرسة( 

2006

53,3 52,6 45,5 38,6 36,9 اقاطع

70,6 64,1 63,7 63,7 68,1 أرفع صويت

8,9 7,8 6,7 6,6 8,0 أترك البيت

3,0 3,9 3,4 4,9 9,1 استخدم القوة/ العنف الجسدي

79,6 76,7 77,2 74,9 67,4 ألتزم الصمت

بشكل عام و احياناً

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا 

خريجي الثانوية أو ما 
يعادلها

خريجي املرحلة 
التكميلية

خريجي املرحلة 
اإلبتدائية

 غري املتعلمني
)مل يدخلوا أي مدرسة( 

2011

46,8 41,0 35,2 32,9 26,6 أقاطع

55,2 55,2 51,9 54,5 56,0 أرفع صويت، أرصخ

22,4 28,2 29,4 30,9 37,4 أوبخ

6,1 7,6 7,0 8,0 9,7 أهني

26,2 24,7 17,4 13,6 9,4 أترك الغرفة

2,6 4,9 3,4 3,2 3,2 أترك البيت

3,3 4,6 3,9 3,9 3,1 أكر اشياء 

1,8 2,7 2,6 2,8 4,4 أستخدم القوة/ العنف الجسدي

50,5 51,1 50,4 49,5 42,6 ألتزم الصمت/ أكبت يف داخيل

6,0 5,9 4,3 4,2 3,6 أفصل الفراش

4.5.13. الحصــول عــىل الدعــم عنــد حــدوث مشــاكل بــني 
الزوجــني

تــم يف العــام 2011 طــرح الســؤال »عندمــا تنشــأ مشــاكل جديــة 
ــى  ــون ع ــن تحصل ــن أي ــن أو م ــن م ــم، م ــني زوجك ــم و ب بينك
ــارات  ــرشة خي ــؤال ع ــذا الس ــة األوىل؟« و كان له ــم يف املرتب الدع
ــى  ــرة ع ــا نظ ــر«. و إذا ألقين ــذي ذك ــري ال ــار »غ ــك خي ــا يف ذل مب

ــادوا  ــوا أف ــن اجاب ــن الذي ــا %62 م ــه يف تركي ــا أن ــة، وجدن األجوب
بأنهــم ال يفكــرون بالحصــول عــى أي دعــم حــني تحصــل مشــاكل 
جديــة بينهــم و بــني أزواجهــم. و أمــا مــن بــني الذيــن أجابــوا بأنهم 
يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم، فالنســبة األكــرب كانــت الحصــول 

العائلــة )%23(. كــام أن األوالد  الكبــار يف  الدعــم مــن  عــى 
يتعقبــون الكبــار يف العائلــة. فقــد بلغــت نســبة الذيــن يفكــرون 

بالحصــول عــى الدعــم مــن األوالد %6. و يف هــذه الحالــة، تظهــر 
ــة مــن  ــه عندمــا يواجــه شــخص مشــكلة جدي ظاهــرة، و هــي أن
ــل األكــرب  ــراد الجي زوجــه،  يفكــر بالحصــول عــى الدعــم مــن أف
منــه مبــارشة يف العائلــة، أو مــن أفــراد الجيــل األصغــر منــه مبارشة 
يف العائلــة. و تبلــغ نســبة الذيــن يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم 
ــيس،  ــايئ نف ــة )أخص ــة متخصص ــص أو مؤسس ــب متخص ــن طبي م

استشــاري متخصــص مبوضــوع العائلــة و الــزواج( %3. و إن نســبة 
الذيــن يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم مــن األخــوة و األخــوات 

و مــن األقــارب، هــي متشــابهة )%2(. و أمــا نســبة الذيــن 
ــاء فهــي منخفضــة  يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم مــن األصدق

جــداً )%1.6(. بينــام تبلــغ نســبة الذيــن يفكــرون بالحصــول عــى 

الدعــم مــن الجــريان‰4، و تبلــغ لــدى الذيــن يفكــرون بالحصــول 

عــى الدعــم مــن رجــال الديــن‰2 )الجــدول 96(.
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الجدول 96. األشخاص أو املؤسسات التي يتم الرجوع إليها عند وقوع خالفات زوجية حسب املنطقة السكنية ويف كامل تركيا، تايا 2011 )%(

الريف املدينة تركيا

20,7 24,1 23,1 الكبار يف عائلتي

2,9 2,0 2,3 أقاريب

1,2 2,6 2,2 أخويت و أخوايت

5,9 5,4 5,5 أوالدي

0,6 3,6 2,7 شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة )أخصايئ نفيس، و استشاري متخصص مبوضوع العائلة و الزواج

0,7 2,0 1,6 أصدقايئ

0,5 0,4 0,4 جرياين

0,2 0,2 0,2 رجال الدين

67,3 59,7 61,9 ال اطلب من أحد

1,2 1,4 1,4 غري الذي ذكر

الجدول 97. األشخاص أو املؤسسات التي يتم الرجوع إليها عند وقوع خالفات زوجية حسب الجنس، تايا 2011 )%(      
النساء الرجال

24,4 21,9 الكبار يف عائلتي

2,3 2,2 أقاريب

3,3 1,1 أخويت و أخوايت

6,6 4,4 أوالدي

2,8 2,6 شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة )أخصايئ نفيس، و استشاري متخصص مبوضوع العائلة و الزواج

1,9 1,3 أصدقايئ

7, 2, جرياين

1, 3, رجال الدين

58,2 65,6 ال اطلب من أحد

1,2 1,5 غري الذي ذكر

و إذا ألقينــا نظــرة عــام إذا كان هنــاك اختــالف بــني املدينــة 
و الريــف، وجدنــا أن نســبة ســكان املدينــة الذيــن يفكــرون 

بالحصــول عــى الدعــم مــن الكبــار يف عائلتهــم )%24( هــي 

أعــى منهــا لــدى ســكان الريــف )%21(. و تبلــغ يف الريــف نســبة 

الذيــن ال يفكــرون بالحصــول عــى دعــم مــن أي شــخص %67، يف 

حــني تبلــغ هــذه النســبة يف املدينــة %60. و هنــاك فــارق مهــم 
أيضــاً، ففــي املدينــة تبلــغ نســبة الذيــن يفكــرون بالحصــول عــى 

الدعــم مــن طبيــب أو مؤسســة متخصصــة %4، بينــام تبلــغ هــذه 

ــدول 96(.  ــف %1 )الج ــبة يف الري النس

هنــاك بعــض املفارقــات املهمــة بــني الرجال و النســاء التــي تحملها 
النقــاط املوجــودة يف األجوبــة عــى الســؤال » عندما تنشــأ مشــاكل 
ــون  ــن تحصل ــن أي ــن أو م ــن م ــم، م ــني زوجك ــم و ب ــة بينك جدي
عــى الدعــم«. فــإن نســبة النســاء اللــوايت يفكــرن بالحصــول 
ــن  ــقائهن، و م ــن اش ــن، و م ــار يف عائالته ــن الكب ــم م ــى الدع ع
ــن،  ــني أزواجه ــن و ب ــة بينه ــكلة جدي ــوث مش ــد ح ــن عن أوالده
هــي عاليــة مقارنــة مــع هــذه النســبة لــدى الرجــال. و إن نســبة 
الذيــن يفكــرون مــن النســاء بالحصــول عــى الدعــم مــن طبيــب 

أو مؤسســة متخصصــة )%3( هــي قريبــة جــداً منهــا لــدى الرجــال 

)%3(. و إن نســبة الرجــال ال يفكــرون بالحصــول عــى دعــم مــن 

ــدى النســاء  ــغ هــذه النســبة ل ــام تبل ــغ %66، بين أي شــخص تبل

ــدول 97(. %58 )الج

تختلــف وفقــاً للمناطــق، األفــكار املتعلقــة بالحصــول عــى دعــم 
مــن شــخص مــا عــن حــدوث مشــكلة جديــة بــني الزوجــني. فتبلــغ 
ــار يف  ــن الكب ــم م ــى الدع ــول ع ــرون بالحص ــن يفك ــبة الذي نس

ــغ  ــرة تبل ــرب مرم ــود، و يف غ ــر األس ــرب البح ــة %15 يف غ العائل

هــذه النســبة %16، و ترتفــع هــذه النســبة يف شــامل رشق 

ــول  ــرون بالحص ــن يفك ــبة الذي ــغ %36. و إن نس ــول لتبل األناض
ــة  ــة، هــي مرتفع ــم يف األناضــول الرشقي ــن أقاربه ــم م عــى الدع

ــن  ــبة الذي ــرى )%6(. و إن نس ــق األخ ــع املناط ــة م ــداً مقارن ج
ــرة  ــن أوالدهــم يف غــرب مرم يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم م

)%11( و رشق مرمــرة )%9( هــي أعــى منهــا يف املناطــق األخــرى. 
ــرون بالحصــول عــى  ــن يفك ــى نســبة الذي ــا نظــرة ع و إذا ألقين
الدعــم مــن طبيــب أو مؤسســة متخصصــة وفقــاً للمناطــق، نجــد 

بــأن هــذه النســبة تبلــغ يف رشق مرمــرة %2.5، و يف رشق األناضول 

و إيجــه تبلــغ هــذه النســبة %2. و إن نســبة الذيــن ال يفكــرون 
ــة يف غــرب  ــن أي شــخص، هــي مرتفع ــم م بالحصــول عــى الدع

البحــر األســود )%74(، و جنــوب رشق األناضــول )%73(، و وســط 

ــدول 98(. ــرى )الج ــق األخ ــة باملناط ــول )%72(، مقارن األناض
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ــى  ــل ع ــي حص ــات الت ــخاص أو الجه ــى األش ــرة ع ــا نظ إذا ألقين
ــوا مشــاكل  ــالث الكــربى، حــني واجه ــدن الث ــا األزواج يف امل دعمه
ــة جــداً  ــر يف إســطنبول صــورة مختلف ــم، تظه ــة مــع أزواجه جدي
عــن تلــك التــي يف املدينتــني األخريــني. ففــي إســطنبول، إن نســبة 
األزواج الذيــن ال يفكــرون الحصــول عــى الدعــم مــن أي شــخص 
حــني يواجهــون مشــاكل مــع أزواجهــم، هــي نســبة منخفضــة جــداً 
مقارنــة باملناطــق األخــرى. فــإن نســبة الذيــن ال يفكــرون الحصــول 
عــى الدعــم مــن أي شــخص يف مثــل هــذه الحالــة يف إســطنبول، 

تبلــغ %48، بينــام تبلــغ هــذه النســبة يف إزمــري %61، و يف أنقــرة 

تبلــغ %62. كــام أن هنــاك فــرق مهــم آخــر، ففــي إســطنبول تبلــغ 
ــب أو  ــن طبي ــم م ــى الدع ــول ع ــرون بالحص ــن يفك ــبة الذي نس

ــن  ــبة يف كل م ــذه النس ــغ ه ــام تبل ــة %8، بين ــة متخصص مؤسس

إزمــري و أنقــرة %3. و يف إزمــري كانــت نســبة الذيــن يفكــرون 
بالحصــول عــى الدعــم مــن األصدقــاء هــي األعــى بــني املناطــق 

)%4(، حيــث بلغــت هــذه النســبة يف أنقــرة %3 و يف إســطنبول 

        .)99 )الجــدول   2%

الجدول 99. األشخاص أو املؤسسات التي يتم الرجوع إليها عند وقوع خالفات زوجية يف ثالث مدن كربى تايا 2011 )%(

إزمري أنقرة إسطنبول

22,1 22,5 31,1 الكبار يف عائلتي

4,6 1,0 2,2 أقاريب

3,8 2,3 2,9 أخويت و أخوايت

5,3 4,9 4,6 أوالدي

3,1 2,6 8,0 شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة )أخصايئ نفيس، و استشاري متخصص مبوضوع العائلة و الزواج

3,5 2,9 1,9 أصدقايئ

1,1 9, 3, جرياين

1, 0, 1, رجال الدين

60,9 62,0 48,1 ال اطلب من أحد

1,5 2,0 1,8 غري الذي ذكر

ــي  ــة الت ــخص أو الجه ــى الش ــامر، ع ــاً لألع ــرة وفق ــا نظ إذا ألقين
يفكــر األزواج الحصــول عــى العــدم منهــا عندمــا يواجهــوان 
مشــاكل بينهــم، نجــد أنــه كــام هــو متوقــع، ترتفــع نســبة 
ــام  ــة كل ــار يف العائل ــن الكب ــم م ــى الدع ــول ع ــري يف الحص التفك
زاد الســن. بينــام يفقــد هــذا النــوع مــن الدعــم التــي أعامرهــم 
فــوق املتوســطة. كذلــك األمــر، إن نســبة الذيــن تفــوق أعامرهــم 

ــي  ــن األوالد، ه ــم م ــى الدع ــول ع ــرون بالحص ــاً و يفك 45 عام
ــن تقــل أعامرهــم  ــدى الذي ــة مــع هــذه النســبة ل مرتفعــة مقارن

عــن 45 عامــاً. و إن النقطــة املهمــة األخــرى التــي يجــب التوقــف 
عندهــا، هــي أنــه مــع تقــدم الســن، تــزداد نســبة عــدم التفكــري يف 

ــدول 100(. ــخص )الج ــن اي ش ــم م ــى الدع ــول ع الحص

الجدول 100. األشخاص أو املؤسسات التي يتم الرجوع إليها عند وقوع خالفات زوجية حسب العمر تايا 2011 )%(

+65 55-64 45-54 35-44 25-34 18-24

4,5 7,9 17,4 26,2 34,8 42,4 الكبار يف عائلتي

1,7 1,6 2,4 2,4 2,6 2,6 أقاريب

5, 9, 1,4 3,1 3,1 2,1 أخويت و أخوايت

11,6 11,5 10,1 3,2 1, 1, أوالدي

7, 1,8 2,2 3,5 3,6 2,1 شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة )أخصايئ نفيس، و استشاري متخصص مبوضوع العائلة و الزواج

4, 7, 9, 2,3 2,4 1,7 أصدقايئ

5, 4, 4, 5, 5, 1, جرياين

2, 3, 2, 2, 2, 4, رجال الدين

78,1 73,7 64,6 58,9 53,7 49,4 ال اطلب من أحد

2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 1,0 غري الذي ذكر

تختلــف وفقــاً لنــوع العائلــة )العائلــة األساســية، العائلــة الكبــرية، 
ــة  ــدى مواجه ــم ل ــى الدع ــول ع ــكار الحص ــة( أف ــة املتفرق العائل
األزواج مشــاكل جديــة بينهــم. و تبلــغ نســبة أفــراد العائلــة 
األساســية الذيــن يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم مــن الكبــار يف 

العائلــة %22، بينــام تبلــغ هــذه النســبة لــدى أفــراد العائلــة الكبــرية 

ــة املتفرقــة %28. إن  ــدى العائل %27، و قــد بلغــت هــذه النســبة ل
نســبة الــذي يفكــرون بالحصــول عى الدعــم من األقــارب، هــي األعى 
لــدى أفــراد العائلــة األساســية، بينــام هــي صفــر لــدى أفــراد العائلــة 
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املتفرقــة. إن نســبة الذيــن يفكــرون بالحصــول عــى الدعم مــن األوالد 

هــي عاليــة لــدى أفــراد العائلــة املتفرقــة )%8( مقارنــة مــع نوعــي 
العائلــة األخريــني. و إن نســبة أفــراد العائلــة األساســية الذيــن يفكرون 
بالحصــول عــى الدعــم مــن طبيــب متخصــص أو مؤسســة متخصصــة 

هــي %3، و تنخفــض هــذه النســبة لــدى أفــراد العائلــة الكبــرية لتبلــغ 

ــة %8. و إن  ــة املتفرق ــراد العائل ــدى أف ــغ هــذه النســبة ل %2. و تبل

ــة املتفرقــة يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم  %11 مــن أفــراد العائل

مــن األصدقــاء، بينــام تبلــغ هذه النســبة لــدى أفــراد العائلة األساســية 

%2، و لــدى العائلــة الكبــرية %1. و هنــاك نقطــة أخــرى يجــب الرتكيز 
ــن ال يفكــرون  ــة الذي ــة املتفرق ــراد العائل ــا، و هــي أن نســبة أف عليه

ــغ هــذه  ــغ %44، و تبل بالحصــول عــى الدعــم مــن أي شــخص، تبل

النســبة لــدى أفــراد العائلــة األساســية و أفــراد العائلــة الكبــري 62%. 
و إن أفــراد العائلــة املتفرقــة يعتمــدون أســاليب يف املســاعدة و الدعم 

بصــورة مختلفــة عــن النوعــني اآلخريــن )الجــدول 101(.

الجدول 101. األشخاص أو املؤسسات التي يتم الرجوع إليها عند وقوع خالفات زوجية حسب أفراد األرسة، تايا 2011 )%(
املتفرقة الكبرية األساسية

28,7 26,6 22,4 الكبار يف عائلتي

0,0 2,1 2,3 أقاريب

0,0 1,2 2,4 أخويت و أخوايت

8,4 4,9 5,7 أوالدي

8,1 1,5 2,9 شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة )أخصايئ نفيس، و استشاري متخصص مبوضوع العائلة و الزواج 

10,7 0,5 1,8 أصدقايئ

0,0 0,2 0,5 جرياين

0,0 0,3 0,2 رجال الدين

44,1 62,1 61,9 ال اطلب من أحد

0,0 1,6 1,3 غري الذي ذكر

إذا ألقينــا نظــرة وفقــاً للوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصادي، عى الشــخص 
ــا  ــا عندم ــم منه ــى الدع ــول ع ــر األزواج الحص ــي يفك ــة الت أو الجه
يواجهــون مشــاكل بينهــم، نجــد أن النقطــة األكــر لفتــاً لإلنتبــاه هــي 
أن دعــم الطبيــب املتخصــص و املؤسســة املتخصــص هــي مهمــة يف 
مجموعــة الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصادية األرفــع. و تبلغ يف مجموعة 
الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي األرفــع نســبة الذيــن يفكــرون 
بالحصــول عــى الدعــم مــن طبيــب متخصــص و مؤسســة متخصصــة 

حــني يواجهــون مشــاكلة جديــة مــع أزواجهــم، %10. و يعتقــد أنــه 
كلــام انخفــص مســتوى الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي، انخفضــت 
نســبة الذيــن يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم مــن طبيــب متخصــص 

و مؤسســة متخصصــة. و كلــام ارتفــع مســتوى الوضــع اإلجتامعــي و 
اإلقتصــادي، انخفضــت نســبة الذين ال يفكــرون بالحصول عــى الدعم 
مــن أي أحــد. و عنــد تقييــم كبــار العائلــة، و األقــارب، و األوالد كلهــم 
ــة الوضــع  ــراد مجموع ــة، نجــد أن نســبة أف ــراد العائل ــم أف عــى أنه
ــى  ــول ع ــرون بالحص ــن يفك ــع الذي ــادي األرف ــي و اإلقتص اإلجتامع

الدعــم مــن أفــراد العائلــة، %29، يف حــني تبلــغ هــذه النســبة لــدى 
أفــراد مســتوى الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي مــا فــوق املتوســط 

%34، و لــدى أفــراد مســتوى الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي األكــر 

ــاً %35 )الجــدول 102(. تدني

الجدول 102. األشخاص أو املؤسسات التي يتم الرجوع إليها عند وقوع خالفات زوجية حسب الوضع االقتصادي-االجتامعي، تايا 2011 )%(
الطبقة 
الدنيا

الطبقة 
الوسطى الدنيا 

الطبقة 
الوسطى العليا 

الطبقة 
العليا

أعىل الطبقة 
العليا

26,8 23,0 22,2 23,2 18,6 الكبار يف عائلتي

2,9 2,4 2,0 1,4 3,9 أقاريب

1,9 1,9 2,4 3,0 4,2 أخويت و أخوايت

3,4 5,6 6,9 5,1 2,2 أوالدي

0,6 1,5 3,8 5,9 9,7 شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة )أخصايئ نفيس، و استشاري متخصص مبوضوع العائلة و الزواج

0,8 1,0 1,9 3,2 8,1 أصدقايئ

0,8 0,5 0,3 0,3 0,0 جرياين

0,1 0,1 0,3 0,4 0,0 رجال الدين

62,7 63,9 60,0 57,8 58,0 ال اطلب من أحد

0,8 1,2 1,5 1,6 1,9 غري الذي ذكر
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إذا ألقينــا نظــرة وفقــاً للمســتوى العلمــي، عــى الشــخص أو 
ــا  ــا عندم ــم منه ــى الدع ــول ع ــر األزواج الحص ــي يفك ــة الت الجه
يواجهــون مشــاكل بينهــم، نجــد أنــه كلــام ازداد املســتوى العلمــي، 
ــم  ــى الدع ــول ع ــرون بالحص ــن يفك ــن الذي ــبة الذي ــت نس ارتفع
مــن طبيــب متخصــص أو مؤسســة متخصصــة. و تبلــغ هــذه 

النســبة لــدى الذيــن مل ينهــوا أي مرحلــة علميــة ‰3، و أمــا لــدى 

خريجــي املرحلــة اإلبتدائيــة فتبلــغ هــذه النســبة %1.3، و لــدى 

ــدى  ــغ هــذه النســبة %4.5، و ل ــة املتوســطة تبل خريجــي املرحل

ــدى  ــبة %4.1، و ل ــذه النس ــغ ه ــة تبل ــة الثانوي ــي املرحل خريج

خريجــي مرحلــة الدراســات العليــا تبلــغ هــذه النســبة %6. كذلــك 
األمــر، ترتفــع نســبة الذيــن يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم مــن 
ــغ هــذه النســبة  ــع املســتوى العلمــي. و تبل ــام ارتف ــاء كل األصدق

لــدى الذيــن مل ينهــوا أي مرحلــة علميــة ‰4، و أمــا لــدى 
ــذه  ــغ ه ــطة فتبل ــة املتوس ــة و املرحل ــة اإلبتدائي ــي املرحل خريج

ــة  ــة الثانوي ــي املرحل ــدى خريج ــة( %1، و ل ــكل مرحل ــبة )ل النس

تبلــغ هــذه النســبة %3، و لــدى خريجــي مرحلــة الدراســات 

ــدول 103(.   ــبة %5 )الج ــذه النس ــغ ه ــا تبل العلي

الجدول 103. األشخاص أو املؤسسات التي يتم الرجوع إليها عند وقوع خالفات زوجية حسب مستوى التعليم، تايا 2011 )%(

دراسات عليا املرحلة 
الثانوية

املرحلة 
التكميلية

املرحلة 
اإلبتدائية

مل يدخلوا أي 
مدرسة

23,5 27,0 29,5 21,2 16,9 الكبار يف عائلتي

1,8 2,3 2,5 2,1 3,0 أقاريب

2,7 2,9 2,1 2,1 1,2 أخويت و أخوايت

2,6 2,8 3,7 6,9 9,0 أوالدي

6,3 4,1 4,5 1,3 0,3 شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة )أخصايئ نفيس، و استشاري متخصص مبوضوع العائلة و الزواج

5,1 2,6 0,9 1,0 0,4 أصدقايئ

0,1 0,3 0,4 0,6 0,4 جرياين

0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 رجال الدين

58,9 58,1 56,2 64,2 68,5 ال اطلب من أحد

1,6 1,2 1,3 1,5 1,0 غري الذي ذكر

4.5.14 الخصائص املثىل املتعلقة بالزواج

السن املثايل للزواج

وفقــاً للدراســات التــي أجريــت يف العــام 2006، أفــاد %50 مــن 
ــل  ــن األمث ــو الس ــا ه ــؤال »م ــى الس ــتجوابهم ع ــم اس ــن ت الذي
للرجــل عنــد الــزواج« بـــأن الســن املثــايل للرجــل عنــد الــزواج هــو 

ــني 15-19، و   ــايل هــو ب ــأن الســن املث ــاد %3 ب ــني 25-29. و أف ب

%1 أفــادوا أن الســن املثــايل هــو بــني 35-39. و أفــاد %37 بــأن 

الســن املثــايل هــو بــني 20-24. و مل يتــم تقييــم خيــارات الجــواب 

األخــرى التــي تتضمــن الفئــات العمريــة بــني 40-45 عامــاً و 

ــدى الرجــل  ــزواج ل ــايل لل ســن مــا فــوق الـــ45 عامــاً كالســن املث

ــدول 104(. )الج

ــم ســؤالهم يف مجمــل  ــن ت ــن الذي ــاد %50 م ــام 2011، أف يف الع

ــني 29-25  ــدى الرجــل هــو ب ــزواج ل ــايل لل ــأن الســن املث ــا ب تركي

عامــاً. و أفــاد %27 بــأن الســن املثــايل للــزواج لــدى الرجــل 

ــزواج  ــايل لل ــادوا أن الســن املث ــاً، و %19 أف ــني 20-24 عام هــو ب

ــايل  ــن املث ــني 30-34. و رأى %2 أن أن الس ــو ب ــل ه ــدى الرج ل

ــاً أن  ــاً. و رأى %2 أيض ــو بني15-19عام ــل ه ــدى الرج ــزواج ل لل

الســن املثــايل للــزواج لــدى الرجــل هــو بــني 35-39 عامــاً. و كــام 

ــة  ــارات األجوب ــم خي ــم تقيي ــام 2006، مل يت ــال يف الع ــي الح ه

األخــرى التــي هــي الفئــات العمريــة بــني 40-45 و فــوق الـــ 45 
ــا  ــال. و إذا قرن ــدى الرج ــزواج ل ــايل لل ــن مث ــا كس ــل تركي يف مجم

ــني  ــة. فيب ــة غريب ــر حال ــام 2011، تظه ــام 2006 و الع ــني الع ب

العامــني يلفــت اإلنتيبــاه انخفــاض نســبة %10 مــن الذيــن أفــادوا 

بــأن الســن املثــايل للــزواج لــدى الرجــل هــو 20-24 عامــاً، بنســبة 

ــأن الســن  ــادوا ب ــن أف ــام ارتفــع بنســبة %9 عــدد الذي %10، بين

املثــايل للــزواج لــدى الرجــل هــو بــني 30-34 عامــاً. يف هــذه 
الحــال، ميكــن التفســري بــأن األعــامر املثاليــة للــزواج لــدى الرجــال 

ــاً.     تتخــذ اتجاهــاً تصاعدي

يف العــام 2006، بلغــت أفــاد %48 مــن الذيــن أجابــوا عــى 

ــني 25- ــو ب ــل ه ــدى الرج ــزواج ل ــايل لل ــن املث ــؤال، أن الس الس

ــن  ــع هــذه النســبة، %39 التــي هــي نســبة الذي 29 عامــاً. و تتب
أفــادوا بــأن الســن املثــايل للــزواج لــدى الرجــل هــو بــني 24-20 
عامــاً. و إن النســب األكــر تدنيــاً نســبة الذيــن قالــوا بــأن الســن 

ــبة  ــم نس ــت %9، ث ــي بلغ ــاً و الت ــني 30-34 عام ــو ب ــايل ه املث

ــاً و  ــني 15-19 عام ــايل هــو ب ــأن هــذا الســن املث ــادوا ب ــن أف الذي

التــي بلغــت %3. و إن %51 مــن النســاء اللــوايت أجــن عــى هــذا 
الســؤال يف مجمــل تركيــا أفــادوا مثــل الرجــال، بــأن الســن املثــايل 

ــب  ــت النس ــاً. و كان ــني 20-24 عام ــو ب ــل ه ــدى الرج ــزواج ل لل
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األكــر تدنيــاً مــن إفــادات النســاء، هــي نســبة %11 التــي تعــود 

ــود  ــي تع ــبة %2 الت ــم نس ــاً، ث ــني 30-34 عام ــة ب ــة العمري للفئ

ــة  ــود للفئ ــي تع ــبة %1 الت ــني 15-19، و نس ــة ب ــة العمري للفئ

ــدول 104(.  ــاً )الج ــة 35-39 عام العمري

ــى  ــوا ع ــن أجاب ــال الذي ــن الرج ــاد %49 م ــام 2011،  أف يف الع
ــدى الرجــل هــو بــني  ــزواج ل ــايل لل ــأن الســن املث هــذا الســؤال، ب

25-29 عامــاً. و أفــاد %32 منهــم بــأن الســن املثــايل للــزواج 
ــأن  ــم ب ــاد %15 منه ــاً، و أف ــني 20-24 عام ــو ب ــل ه ــدى الرج ل

الســن املثــايل للــزواج لــدى الرجــل هــو بــني 30-34 عامــاً. و أفــاد 

%3 منهــم بــأن هــذا الســن املثــايل هــو بــني 15-19 عامــاً، و أمــا 
ــدى الرجــل هــو بــني  ــزواج ل ــايل لل ــأن الســن املث ــادوا ب ــن أف الذي

ــن  ــاء ع ــؤال النس ــد س ــبهم %1. و عن ــت نس ــاً فبلغ 35-39 عام
ــن أن هــذا  ــاد %51 منه ــدى الرجــال، أف ــزواج ل ــايل لل الســن املث

الســن املثــايل هــو بــني 25-29 عامــاً.  و أفــاد %23 منهــن  بــأن 

الســن املثــايل للــزواج لــدى الرجــل هــو بــني 30-34 عامــاً. و أفــاد 

%1 منهــن أن الســن املثــايل للــزواج لــدى الرجــل هــو بــني 19-15 

عامــاً،  و أفــاد %2 منهــن أن هــذا الســن املثــايل هــو بــني 39-35 

ــاً )الجــدول 104(. عام

الجدول 104. سن الزواج لدى الرجل، الذي يراه الناس مناسباً، تايا 2006 - 2011 )%(
النساء الرجال تركيا

2006 
2,1 3,0 2,5 ً بني 19-15 عاما

35,4 39,2 37,2 ً بني 24-20 عاما

50,7 48,4 49,6 ً بني 29-25 عاما

11,0 9,0 10,0 ً بني 34-30 عاما

0,7 0,4 0,5 ً بني 39-35 عاما

2011

0,8 2,7 1,7 ً بني 19-15 عاما

22,5 31,8 27,1 ً بني 24-20 عاما

51,0 48,7 49,9 ً بني 29-25 عاما

23,1 15,3 19,2 ً بني 34-30 عاما

2,4 1,4 1,9 ً بني 39-35 عاما

إذا ألقينــا نظــرة عــى العالقــة بــني املســتوى العلمــي لــدى  الذيــن 
ســئلوا، و بــني أجوبتهــم املتعلقــة بالفئــة العمريــة املناســبة للــزواج 

لــدى الرجــال، نجــد أنــه يف العــام 2006، باســتثناء غــري املتعلمــني 
)الذيــن ال يعرفــون القــراءة و الكتابــة، أو الذين يقــرؤون و يكتبون 
و لكــن مل يلتحقــوا بأيــة مدرســة(، كانــت أعــى نســبة لــدى جميــع 
الفئــات العلميــة )خريجــي املرحلــة اإلبتدائيــة، خريجــي املرحلــة 
ــي  ــا، و خريج ــا يعادله ــة/ م ــة الثانوي ــي املرحل ــطة، خريج املتوس
ــب  ــن املناس ــارات الس ــني خي ــن ب ــا( م ــات العلي ــة الدراس مرحل

للــزواج لــدى الرجــال هــي نســبة خيــار الفئــة العمريــة بــني 25-

29 عامــاً. و أمــا لــدى غــري املتعلمــني فقــد بلغــت أعــى نســبة بــني 
خيــارات الســن املناســب للــزواج لــدى الرجــال هــي نســبة خيــار 

ــام زاد املســتوى  ــاً )%57(. و كل ــني 30-34 عام ــة ب ــة العمري الفئ

العلمــي، زادت نســبة خيــار الفئــة العمريــة 30-34 عامــاً، كالســن 

املناســب للــزواج لــدى الرجــال )الجــدول 105(.

و كــام يف العــام 2006، أفــادت األجوبــة يف العــام 2011، أنــه 

باســتئناء غــري املتعلمــني، كانــت أعــى نســبة لــدى جميــع الفئــات 
العلميــة، مــن بــني خيــارات الســن املناســب للــزواج لــدى الرجــال 

هــي نســبة خيــار الفئــة العمريــة بــني 25-29 عامــاً. و كلــام زاد 

املســتوى العلمــي، انخفضــت نســبة خيــار الفئــة العمريــة 20-24 
عامــاً، كالســن املناســب للــزواج لــدى الرجــال، بينــام زادت نســبة 

الفئــة العمريــة 30-34 عامــاً كالســن املناســب للــزواج لــدى 
الرجــال. و بإيجــاز، مل يتــم تحديــد النســب للفئــات العمريــة بــني 

40-44 عامــاً و مــا فــوق الـــ 45 عامــاً، ال مــن بــني الرجــال و ال من 
بــني النســاء، يف مــا يتعلــق بالســن املثــايل للــزواج لــدى الرجــال. و 
قــد كانــت النســبة األعــى بــني الخيــارات هــي نســبة خيــار الفئــة 

العمريــة بــني25-29 عامــاً، بينــام كانــت النســب األدىن بينهــا هــي 

نســبة الفئــة العمريــة بــني 15-19 عامــاً، و الفئــة العغمريــة بــني 

ــبة  ــض نس ــي، تنخف ــتوى العلم ــادة املس ــع زي ــاً. و م 35-39 عام
ــدى  ــزواج ل ــايل لل ــاً، كالســن املث ــني 15-19 عام ــة ب ــة العمري الفئ

الرجــال.      
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الجدول  105.سن الزواج لدى الرجل، الذي يراه الناس مناسباً، وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(

إجازات جامعية 
أو دراسات عليا 

خريجي الثانوية أو ما 
يعادلها خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 

اإلبتدائية

 غري املتعلمني
)أمي، يجيد القراءة والكتابة 

ولكن مل يدخل املدرسة( 

2006

0,4 1,1 2,3 1,7 6,5 ً بني 19-15 عاما

13,3 21,5 41,7 35,2 56,6 ً بني 24-20 عاما

59,5 61,2 48,7 51,4 32,7 ً بني 29-25 عاما

25,2 15,2 6,9 11,1 4,1 ً بني 34-30 عاما

1,5 0,9 0,4 0,4 0,2 ً بني 39-35 عاما

إجازات جامعية 
أو دراسات عليا 

خريجي الثانوية أو ما 
يعادلها خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 

اإلبتدائية
 غري املتعلمني

)مل يدخلوا أي مدرسة( 

2011

0,8 1,6 1,3 1,7 3,3 ً بني 19-15 عاما

10,8 17,5 27,8 32,4 42,9 ً بني 24-20 عاما

50,0 53,1 52,3 49,7 42,0 ً بني 29-25 عاما

33,9 25,0 16,9 14,8 11,0 ً بني 34-30 عاما

4,4 2,6 1,6 1,2 0,8 ً بني 39-35 عاما

يف العــام 2006، متــت اإلشــارة إىل أن الســن املثــايل للــزواج لــدى 

ــاً، و بلغــت  ــني 20-24 عام ــا بلغــت هــو ب املــرأة يف مجمــل تركي

ــني  ــة ب ــة العمري ــا نســبة الفئ ــار %61. و تبعته ــذا الخي نســبة ه

25-29 عامــاً. و قــد بلغــت نســبة الذيــن أفــادوا بــأن الفئــة 
ــدى  ــزواج ل ــب لل ــن املناس ــو الس ــاً، ه ــني 25-29 عام ــة ب العمري

النســاء، %24. و بلغــت نســبة الذيــن أفــادوا يف مجمــل تركيــا بــأن 

ــزواج  ــاً، هــو الســن املناســب لل ــني 19-15 عام ــة ب ــة العمري الفئ

لــدى النســاء، %13. بينــام أفــدر %2 بــأن الســن املناســبة للــزواج 

ــا  ــاً، و أم ــني 30-34 عام ــة ب ــة العمري ــو يف الفئ ــاء ه ــدى النس ل

افئــة العغمريــة بــني 35-39 عامــاً، فبلغــت نســبة الذيــن رأوهــا 
عــى أن الســن املناســب للــزواج لــدى النســاء، صفــر. و قــد أظهــر 

ــار الســن  ــق باختي ــا يتعل ــاً متشــابهاً يف م الرجــال و النســاء توجه

ــاء و  ــن النس ــاد %60 م ــد أف ــاء. فق ــدى النس ــزواج ل ــب لل املناس

%62 مــن الرجــال الذيــن تــم ســؤالهم، أن الســن املناســب للــزواج 

ــاً. و أشــار  ــني 20-24 عام ــة ب ــة العمري ــدى النســاء هــو يف الفئ ل

%1 مــن الرجــال و %2 مــن النســاء بــأن الســن املناســب للــزواج 

ــاً. إال أن 15%  ــة 30-34 عام ــة العمري ــو يف الفئ ــاء ه ــدى النس ل
مــن الرجــال رأوا أن الســن املناســب للــزواج لــدى النســاء هــو يف 

الفئــة العمريــة 15-19 عامــاً، بينــام رأى %11 مــن النســاء هــذه 

الفئــة العمريــة كســن مناســب للــزواج لــدى النســاء. و رأى 27% 
مــن النســاء أن الســن املناســب للــزواج لــدى النســاء هــو يف الفئــة 

العمريــة 25-29 عامــاً، رأى %22 مــن الرجــال بــأن هــذه الفئــة 

العمريــة هــي هــذا الســن املناســب )الجــدول 106(.    

الجدول 106. سن الزواج لدى املرأة، الذي يراه الناس مناسباً، تايا 2006 - 2011 )%(
النساء الرجال تركيا

2006

10,8 15,2 13,0 ً بني 19-15 عاما

60,4 61,7 61,0 ً بني 24-20 عاما

26,7 21,8 24,3 ً بني 29-25 عاما

1,9 1,1 1,5 ً بني 34-30 عاما

0,2 0,1 0,1 ً بني 39-35 عاما

2011

7,2 13,4 10,3 ً بني 19-15 عاما

52,7 56,7 54,7 ً بني 24-20 عاما

36,6 27,6 32,1 ً بني 29-25 عاما

3,4 2,1 2,8 ً بني 34-30 عاما

0,2 0,1 0,1 ً بني 39-35 عاما
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يف العــام 2011، رأى%10  مــن الذيــن أجابــوا فــب مجمــل 
ــدى النســاء هــو تحــت ســن  ــزواج ل ــا أن الســن املناســب لل تركي

ــو يف  ــن ه ــذا الس ــم أن ه ــني رأى %55 منه ــاً، يف ح الـــ 19 عام

الفئــة العمريــة بــني 20-24 عامــاً، و بلغــت نســبة الذيــن رأوا أن 

ــني 25-29 عامــاً، %32. و  ــة  ب ــة العمري هــذا الســن هــو يف الفئ

ــة  ــو يف الفئ ــدى النســاء ه ــزواج ل ــن املناســب لل رأى %3 أن الس

العمريــة بــني 30-34 عامــاً. و أمــا نســبة الذيــن رأوا يف تركيــا أن 

ــة.  ــر باملئ ــت صف ــاً، فبل ــني 35-39 عام ــة ب ــة العمري الفئ

ــزواج  ــايل لل يف العــام 2011، رأى %53 مــن النســاء أن الســن املث

لــدى املــرأة هــو يف الفئــة العمريــة بــني 20-24 عامــاً، بينــام رأى 

ــني 29-25  ــة ب ــة العمري %37 منهــن أن هــذا الســن هــو يف الفئ

عامــاً. و رأى %7 مــن النســاء أن الســن املثــايل للــزواج لــدى املــرأة 

ــاء أن  ــن النس ــط م ــاً. و رأى %3 فق ــن الـــ19 عام ــت س ــو تح ه
ــني  ــة ب ــة العمري ــو يف الفئ ــرأة ه ــدى امل ــزواج ل ــايل لل ــن املث الس

30-34 عامــاً. وإذا أجرينــا مقارنــة مــع النســاء، نجــد أن الرجــال 
الذيــن اعتــربوا الســن املتقــدم هــو الســن املناســب للــزواج لــدى 

النســاء فــإن نســبتهم  منخفضــة جــدا. فقــد رأى 28 % مــن 

الرجــال أن الســن املناســب للــزواج لــدى النســاء مــا بــني 29-25 

عامــا، و رأى %57 منهــم أن الفئــة العمريــة مــا بــني 20-24عامــاً 

هــو الســن املناســب للــزواج لــدى النســاء. 

أفــاد بــني %63 - %66 مــن الذيــن ال يعرفــون القــراءة و الكتابــة، 
ــة مدرســة، و  ــون و لكــن مل يلتحقــوا بأي ــن يقــرأون و يكتب و الذي
ــطة، أن  ــة املتوس ــي املرحل ــة، و خريج ــى اإلبتدائي ــي املرح خريج

الفئــة العمريــة بــني 20-24 عامــاً هــو الســن املثــايل للــزواج لــدى 

النســاء. و أفــاد %55 مــن خريجــي املرحلــة الثانويــة و مــا يعادلها 

و %42 مــن خريجــي املرحلــة الجامعيــة و الدراســات العليــا بــأن 

الســن املثــايل للــزواج لــدى املــرأة هــو يف الفئــة العمريــة بــني 20-

25 عامــاً. و هنــا توجــد نقطــة تســتدعي التوقــف عندهــا، فمــع 
زيــادة املســتوى العلمــي تنخفــض نســبة الذيــن يــرون أن الســن 

املثــايل للــزواج لــدى املــرأة هــو يف الفئــة العمريــة 15-19. و يــرى 

%26 مــن الذيــن ال يعرفــون القــراءة و الكتابــة أن الســن املثــايل 

ــاً،  ــني 15-19 عام ــة ب ــة العمري ــو يف الفئ ــرأة ه ــدى امل ــزواج ل لل

بينــام رأى %3 مــن خريجــي املرحلــة الجامعيــة و الدراســات 
العليــا  ذلــك. و كلــام ارتفــع مســتوى الذيــن أجابــوا، تزيــد نســبة 

الذيــن يــروا بــأن الفئتــني العمريتــني بــني 25-29 عامــاً و بــني 30-

34 عامــاً هــام العمريــن املثاليــني للــزواج لــدى املــرأة. فقــد أشــار 
نصــف خريجــي املرحلــة الجامعيــة و الدراســات العليــا )%50( إىل 

ــزواج  ــايل لل ــن املث ــاً هــي الس ــني 25-29 عام ــرة ب ــة العم أن الفئ

لــدى املــرأة، بينــام رأى %5 منهــم أن الســن املثــايل للــزواج لــدى 

املــرأة هــو يف الفئــة العمريــة بــني 30-34 عامــاً.  )الجــدول 107(.

الجدول 107. سن الزواج لدى املرأة، الذي يراه الناس مناسباً، وفقاً للمستوى العلمي، تايا 2006 - 2011 )%(

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا 

خريجي الثانوية أو ما 
يعادلها خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 

اإلبتدائية

 غري املتعلمني
)أمي، يجيد القراءة 

والكتابة ولكن مل يدخل 
املدرسة( 

2006

2,8 5,5 11,3 13,5 26,3 ً بني 19-15 عاما

41,8 55,1 62,6 66,4 62,4 ً بني 24-20 عاما

50,1 36,7 24,9 19,0 10,8 ً بني 29-25 عاما

4,8 2,5 1,2 1,0 0,5 ً بني 34-30 عاما

0,5 0,2 0,0 0,1 0,0 ً بني 39-35 عاما

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا 

خريجي الثانوية او ما 
يعادلها خريجي املرحلة التكميلية خريجي املرحلة 

اإلبتدائية
 غري املتعلمني

)مل يدخلوا أي مدرسة( 

2011

3,8 6,6 9,4 11,9 18,9 ً بني 19-15 عاما

35,4 45,9 59,2 61,2 63,3 ً بني 24-20 عاما

52,5 43,7 29,6 25,1 16,6 ً بني 29-25 عاما

8,1 3,7 1,7 1,5 1,1 ً بني 34-30 عاما

0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 ً بني 39-35 عاما

ميزات الشخص املرغوب الزواج به   

يف الدراســات التــي أجريــت يف العــام 2006 املتعلقــة مبيــزات 
الشــخص املرغــوب الــزواج بــه، تــم طــرح الســؤال »أي مــن 
ــتتزوجون  ــذي س ــخص ال ــة بالش ــاه املتعلق ــورة أدن ــزات املذك املي

بــه مهمــة بالنســبة إليكــم«. و كانــت خيــارات هــذا الســؤال هــي 
مثانيــة خيــارات يف إطــار امليــزات املظهريــة، و الحــب، و املســتوى 
العلمــي، و الدخــل املــايل. و للتقييــم، تــم تقديــم هــذه الخيــارات 
مــع الخيــارات التــي ذكــرت أعــاله؛ »مهــم جــداً«، »مهــم«، »غــري 

ــام 2011،  ــة الســؤال يف الع ــت طريق ــد«. و كان ــم«، و »ال أري مه
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ــة  ــزات اإلجتامعي ــن املي ــؤال األول تضم ــؤالني. الس ــالل س ــن خ م
ــه؛ »بالنســبة إليكــم،  ــزواج ب ــراد ال ــذي يُ ــة يف الشــخص ال املطلوب
ــون يف  ــي تك ــة ل ــأقرؤها مهم ــي س ــة الت ــزات اإلجتامعي ــل املي ه

ــؤال 11  ــذا الس ــه«. و كان له ــزواج ب ــون ال ــذي ترغب ــخص ال الش
خيــاراً. و أمــا الســؤال الثــاين، فتضمــن امليــزات الشــخصية املطلوبــة 
يف الشــخص الــذي يـُـراد الــزواج بــه؛ »بالنســبة إليكــم، هــل امليزات 
الشــخصية التــي ســأقرؤها مهمــة لــي تكــون يف الشــخص الــذي 

ترغبــون الــزواج بــه«. و كان لهــذا الســؤال 12 خيــاراً. و قدمــت يف 
الخيــارات يف كال الســؤالني عبــارات تقييــم »غــري مهــم«، »ال فــرق 

لــدي«، و »مهــم«.

يف العــام 2006، كانــت امليــزة األهــم التــي يرغبــون الذيــن ينــوون 
الــزواج أن تكــون موجــودة يف الشــخص الــذي ســيتزوجون بــه هــي 
ــود  ــة وج ــى أهمي ــدوا ع ــن أك ــبة الذي ــت نس ــد بلغ ــب. و ق الح

الحــب بينهــم و بــني الشــخص الــذي ســيتزوجون بــه، 90% 
)مــع مجمــوع خيــارارات »مهــم« و »مهــم جــداً«(. و تبــني هــذه 
النســب أن الحــب هــو رشط مهــم للــزواج يف تركيــا. و مــن الالفــت 
ــاء.  ــال و النس ــني الرج ــة ب ــي متطابق ــبة ه ــذه النس ــاً، أن ه أيض
ــام  ــب. ك ــزواج الح ــري ل ــاء معاي ــال و النس ــن الرج ــدى كل م و ل
أنــه يف مجتمعنــا، فضــالً عــن أهميــة امليــزات الشــخصية كوظيفــة 
الشــخص، و مســتواه العلمــي، و دخلــه املــايل، و امليــزات املظهرية، 

ــة عــى  ــة أكــرب و هــي أهميــة موافقــة العائل ــاك أهمي توجــد هن

ــزواج )الجــدول 108(. هــذا ال

و مــع نســبة الذيــن أجابــوا بأنــه يجــب وجــود ميــزة الحــب بينهــم 

و بــني الشــخص الــذي ســيتزوجون بــه، التــي بلغــت %84 )مهــم 
ــه  ــوا أن ــن قال ــبة الذي ــع نس ــات«(، و م ــل »األهمي ــداً و مجم ج
ــي بلغــت  ــة، الت ــة مامثل ــة ذات بني يجــب أن الشــخص مــن عائل

%84 )مهــم جــداً و مجمــل »األهميــات«(، أفاجــوا أيضــاً أنــه مــن 
ــزوج ألول  ــه، يت ــيتزجون ب ــذي س ــخص ال ــاً أن الش ــرورة أيض ال

مــرة. و أفــاد %61 )مهــم جــداً و مجمــل »األهميــات«( مــن الذين 
ــيتزوجون  ــن س ــخص الذي ــون للش ــم أن يك ــن امله ــه م ــوا، أن أجاب
ــيتزوجون  ــذي س ــخص ال ــون الش ــب أن يك ــام يج ــة. ك ــه وظيف ب
بــه فــراداً مــن عائلــة لديهــا بنيــة مامثلــة، حيــث يعتــرب التوافــق 
عامــالً ميــراً. إال أنــه بســبب عــدم فهــم مــا هــو املقصــود متامــاً 
مــن بنيــة عائليــة مامثلــة، ال ميكــن إضافــة تعليقــات تفصيليــة يف 
ــوا يقصــدون  ــن أجاب هــذا املوضــوع. مــن املمكــن أن يكــون الذي
ببنيــة عائليــة مامثلــة؛ مــن نفــس املنطقــة، أو مــن نفــس الطبقــة 
اإلجتامعيــة، أو مــن نفــس املســتوى العلمــي، أو مــن نفــس 
املذهــب. ينظــر إىل الشــخص املتــزوج و املطلــق يف مجتمعنــا عــى 
أنــه شــخص غــري مرغــوب فيــه للــزواج، و هــذه اســتنتاج آخــر. 

الجدول 108. امليزات املطلوبة يف الشخص املقرر الزواج به، تايا 2006 )%(
ال أريد غري مهم مهم مهم جداً

0,9 46,6 44,6 8,0 يجب أن يكون وسيامً/ جميالً

0,3 9,4 55,1 35,2 يجب أن يكون يحبكم

8,0 63,7 23,1 5,2 يجب أن يكون مستواه العلمي أعى من مستواكم العلمي

8,8 58,8 26,1 6,3 يجب أن يكون دخله املايل أكر من دخلكم

4,3 34,0 34,2 27,5 يجي أن تكون لديه وظيفة

5,3 62,6 27,6 4,5 يجب أن تكون ساعات عمله قليلة )مدرس، وظيفة بدوام جزيئ، إلخ..(، حتى لو كان مدخوله قليالً

0,6 16,2 31,2 52,0 يجب أن يكون يتزوج ألول مرة

0,5 16,0 50,6 32,9 يجب أن يكون من عائلة ذات بنية مامثلة

امليــزات اإلجتامعيــة  2011، عــى  العــام  ألقينــا نظــرة يف  إذا 
ــبة  ــي نس ــبة ه ــى نس ــد أن أع ــه، نج ــزواج ب ــرر ال ــخص املق للش
ــة  ــة مامثل ــة ذات بني ــن عائل ــخص م ــذا الش ــون ه رضورة أن يك

)%93(.  وبلغــت نســبة رضورة أن يكــون الشــخص متدينــاً 92%، 

و نســبة رضورة أن تكــون لديــه وظيفــة %87، و نســبة رضورة أن 

ــام  ــوا يف الع ــن أجاب ــس املذهــب %87. و إن الذي ــن نف ــون م يك

ــه و  ــة. إال أن ــخصية مهم ــزات الش ــع املي ــدوا أن جمي 2011، وج
مقارنــة مــع امليــزات األخــرى، كانــت امليــزات األقــل أهميــة هــي 

ميــزة أن يكــون الشــخص جميــالً/ وســيامً )%83( و رضورة وجــود 

بينهــام )%94(. و أمــا نســب امليــزات األخــرى فكانــت متشــابهة 

ــدول 109(. ــاً )الج تقريب
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الجدول 109. امليزات املطلوبة يف الشخص املقرر الزواج به، تايا 2011 )%(
امليزات اإلجتامعية

غري مهم ال فرق لدي مهم

14 23 63 يجب أن يكون مستواه العلمي جيد

26 38 37 يجب أن يكون دخله املايل عال

13 15 72 يجب أن تكون لديه وظيفة

17 33 50 يجب أن تكون ساعات عمله قليلة

6 10 83 يجب أن تكون هذه املرة األوىل التي يتزوج فيها 

7 15 78 يجب أن يكون من عائلة ذات بنية مامثلة

8 16 76 ً يجب أن يكون متدينا

13 25 62 يجب أن يكون من نفس املذهب

24 38 39 يجب أن يكون من نفس البلدة/ نفس مسقط الرأس

17 32 50 يجب أن يكون من نفس البيئة اإلجتامعية

17 30 53 يجب أن يكون من نفس العرق

امليزات الشخصية

غري مهم ال فرق لدي مهم

6 12 82 يجب أن يكون مغرم بكم

17 32 52 يجب أن يكون جميالً/ وسيامً

2 6 92 يجب أن يعتني بنفسه )كاإلهتامم بالنظافة(

0 2 98 يجب أن يكون مخلصاً لزوجه  

1 3 96 يجب أن يكون محباً لقضاء وقت مع العائلة 

0 1 98 يجب أن يكون شخصاً ذو موثوقية، ال يكذب

0 2 98 يجب أن يعطي أهمية ملشاعر الطرف اآلخر

1 3 96 ً يجب أن يكون مقتصدا

1 4 96 ً يجب أن يكون كرميا

0 2 98 يجب أن يتحى بالصرب و التسامح

1 2 97 يجب أن ال يقلل من قيمة عائلة زوجه

0 1 98 يجب أن يعرف كيف يترصف يف املجتمع

ــي يجــب أن  ــزات الت ــام 2006، وجــد النســاء أن أهــم املي يف الع
تكــون يف الشــخص الــذي ســيتزوجن بــه هــي حســب التسلســل؛ 

ــا )90%(،  ــرم به ــون مغ ــة )%95(، أن يك ــه وظيف ــون لدي أن يك

أن يكــون مــن عائلــة ذات بنيــة مامثلــة )%87(، أن يكــون هــذا 

الــزواج هــو أول زواج لــه )%80(، و أن يكــون دخلــه املــايل أعــى 

مــن دخلهــا )%57(. و أمــا بالنســبة للرجــال، يتغــري الرتتيــب 

ــه )%90(، أن يكــون هــذا  ــايل: أن تكــون مغــرم ب عــى النحــو الت

الــزواج هــو أول زواج لهــا )%86(، أن تكــون مــن عائلــة ذات 

بنيــة مامثلــة )%81(، أن تكــون جميلــة )%59(، أن يكــون لديهــا 

ــة للرجــل و  وظيفــة )%36(. و كــام ياُلحــظ، إن األدوار االجتامعي
ــك.  ــد الرشي ــة عن ــص املطلوب ــدد الخصائ ــاركت يف تح ــرأة، ش للم
تعتــرب النســاء عــى نطــاق واســع يف املجتمــع، أن مــن أهــم 
امليــزات لــدى الرجــال هــي أن يكونــوا مســؤولني عــن الحفــاظ عــن 
ــن  ــإن م ــا بالنســبة للرجــال، ف ــألرسة، و أم ــرب ل ــت األرسي ك البي
أهــم امليــزات أن تكــون املــرأة مغرمــة بهــم. لذلــك، وفقــاً للقيــم و 
األمنــاط اإلجتامعيــة، فــإن الرجــل يعطــي أهميــة كــربى بــأن تكــون 

ــزوج ألول مــرة )الجــدول 110(. ــا تت ــي ســيتزوج به املــرأة الت

ــذي  ــرزت بشــأن الشــخص ال ــي ب ــزات الت يف العــام 2011، إن املي
ســيتم الــزواج بــه، تختلــف بــني الرجــال و النســاء. فقــد تبــني أن 
نســبة النســاء اللــوايت تفــدن بأنــه يجــب أن يكــون الــزوج لديــه 

وظيفــة بلغــت %92، و نســبة اللــوايت قلــن أنــه يجــب أن يكــون 

هــذا الــزواج هــو الــزواج األول لــه بلغــت %83، و نســبة اللــوايت 
قلــن أنــه يجــب أن يكــون مــن عائلــة ذات بنيــة مامثلــة بلغــت 

%82، و نســبة اللــوايت قلــن أنــه يجــب أن يكــون متدينــاً بلغــت 

ــه يجــب أن مــن نفــس املذهــب  ــن أن ــوايت قل %79، و نســبة الل

بلغــت %68. و أمــا بالنســبة للرجــال، فــإن امليــزة األهــم لديهــم 
ــرة األوىل  ــزوج للم ــا، تت ــون به ــي يتزوج ــرا‘ الت ــون امل ــي أن تك ه

)%85(. و بلغــت نســبة الرجــال الذيــن قالــوا أنــه يجــب أن تكــون 

الزوجــة مــن عائلــة ذات بنيــة مامثلــة %75، و بلغــت نســبة 

الذيــن قالــوا أنــه يجــب أن تكــون الزوجــة متدينــة %73، و بلغــت 
نســبة الذيــن قالــوا أنــه يجــي أن يكــون املســتوى العلمــي للزوجــة 

ــوا أن الزوجــة يجــب أن  ــن قال ــداً %59، و بلغــت نســبة الذي جي
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تكــون مــن نفــس املذهــب %58، و بلغــت نســبة الذيــن قالــوا أن 

الزوجــة يجــب أن يكــون لديهــا وظيفــة %53. و كــام تبــني هنــا، 
فــإن أهميــة أن يكــون هــذا الــزواج هــو الــزواج األول للرشيــك، و 
أن تكــون عائلــة الرشيــك ذات بنيــة مامثلــة، و أن يكــون الرشيــك 
ــاء و  ــة للنس ــزات مهم ــي مي ــب، ه ــس املذه ــن نف ــاً و م متدين

الرجــال عــى الســواء )الجــدول 111(.  

يف العــام 2011، وجــدت النســاء أن امليــزات املهمــة التــي يجــب 
أن تكــون يف الشــخص الــذي ســيتزوجن بــه، هــي أن يتحــى بالصرب 

و التســامح، و أن يعــرف كيــف يتــرصف يف املجتمــع، و أن يكــون 
محــل ثقــة، أن يعطــي أهميــة ملشــاعر الطــرف اآلخــر، يجــب أن ال 
يقلــل مــن قيمــة عائلــة زوجتــه. و إن نســب هــذه امليــزات هــي 
ــإن  ــا بالنســبة للرجــال، ف ــا البعــض. و أم ــة جــداً مــن بعضه قريب
امليــزات التــي يعتربونهــا مهمــة باملــرأة التــي ســيتزوجون بهــا، هــي 
أن تكــون محــل ثقــة، و أن تعــرف كيــف تتــرصف يف املجتمــع، و 
أن تكــون مخلصــة لزوجهــا، و أن تتحــى بالصــرب و التســامح، و أن 
ال تقلــل مــن قيمــة عائلــة زوجهــا. و إن نســب هــذه امليــزات هــي 

أيضــاً قريبــة جــداً مــن بعضهــا البعــض )الجــدول 112(.

الجدول 110. املواصفات املطلوبة لدى املرشح للزواج حسب الجنس، تايا 2011 )%(
امليزات املطلوبة يف الشخص املقرر الزواج به، بنظر الرجال

ال أريد غري مهم مهم مهم جداً

0,8 40,0 50,0 9,2 يجب أن تكون جميلة

0,1 9,7 55,0 35,2 يجب أن تكون مغرمة بكم

12,4 70,8 14,1 2,7 يجب أن تكون مستواها العلمي أعى من مستواكم العلمي

14,5 71,8 11,8 1,8 يجب أن يكون دخلها املايل أكر من دخلكم

7,0 56,9 29,5 6,6 يجي أن تكون لديها وظيفة

6,3 64,1 25,9 3,7 يجب أن تكون ساعات عملها قليلة )مدرس، وظيفة بدوام جزيئ، إلخ..(، حتى لو كان مدخولها قليالً

0,5 13,6 29,8 56,1 يجب أن يكون هذا الزواج هو أول زواج لها 

0,4 18,8 51,0 29,8 يجب أن تكون من عائلة ذات بنية مامثلة

امليزات املطلوبة يف الشخص املقرر الزواج به، بنظر النساء

ال أريد غري مهم مهم مهم جداً

1,1 55,1 37,4 6,4 يجب أن يكون وسيامً

0,5 9,0 55,2 35,2 يجب أن يكون مغرماً بكم

2,3 54,4 34,8 8,5 يجب أن يكون مستواه العلمي أعى من مستواكم العلمي

1,4 41,8 44,7 12,1 يجب أن يكون دخله املايل أكر من دخلكم

0,8 4,0 40,2 54,9 يجي أن يكون لديه وظيفة

4,0 60,5 29,8 5,6 يجب أن تكون ساعات عمله قليلة )مدرس، وظيفة بدوام جزيئ، إلخ..(، حتى لو كان مدخوله قليالً

0,8 19,6 33,0 46,6 يجب أن يكون هذا الزواج هو أول زواج له 

0,5 12,4 50,2 36,8 يجب أن يكون من عائلة ذات بنية مامثلة
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الجدول 111. املواصفات االجتامعية املطلوبة لدى املرشح للزواج حسب الجنس، تايا 2011 )%(
امليزات اإلجتامعية املطلوبة يف الشخص املقرر الزواج به، بنظر الرجال يف مجمل تركيا

مهم ال فرق لدي غري مهم

16,7 24,9 58,5 يجب أن يكون مستواها العلمي جيد

31,7 39,0 29,3 يجب أن يكون دخلها املايل عال

22,9 24,5 52,7 يجب أن تكون لديها وظيفة

22,4 31,4 46,3 يجب أن تكون ساعات عملها قليلة

6,3 9,0 84,7 يجب أن تكون هذه املرة األوىل التي تتزوج فيها 

8,4 16,4 75,3 يجب أن تكون من عائلة ذات بنية مامثلة

9,3 17,4 73,3 يجب أن تكون متدينة

14,6 27,8 57,6 يجب أن تكون من نفس املذهب

25,4 38,5 36,1 يجب أن تكون من نفس البلدة/ نفس مسقط الرأس

19,1 33,7 47,2 يجب أن تكون من نفس البيئة اإلجتامعية

19,7 31,0 49,3 يجب أن تكون من نفس العرق

امليزات اإلجتامعية املطلوبة يف الشخص املقرر الزواج به، بنظر النساء يف مجمل تركيا

مهم ال فرق لدي غري مهم

11,0 21,5 67,5 يجب أن يكون مستواه العلمي جيد

18,9 36,2 44,8 يجب أن يكون دخله املايل عال

2,1 6,1 91,7 يجب أن تكون لديه وظيفة

11,6 34,5 53,9 يجب أن تكون ساعات عمله قليلة

6,1 10,5 83,4 يجب أن تكون هذه املرة األوىل التي يتزوج فيها 

4,8 13,7 81,5 يجب أن يكون من عائلة ذات بنية مامثلة

6,3 14,4 79,3 ً يجب أن يكون متدينا

10,2 22,0 67,8 يجب أن يكون من نفس املذهب

21,7 37,1 41,2 يجب أن يكون من نفس البلدة/ نفس مسقط الرأس

15,0 31,9 53,0 يجب أن يكون من نفس البيئة اإلجتامعية

14,8 28,8 56,4 يجب أن يكون من نفس العرق
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الجدول 112. املواصفات املطلوبة حول الشخصية لدى املرشح للزواج حسب الجنس، تايا 2011 )%(
امليزات الشخصية املطلوبة يف الشخص املقرر الزواج به، بنظر الرجال 

مهم ال فرق لدي غري مهم

82,6 11,6 5,8 يجب أن تكون مغرمة بكم

55,0 30,2 14,7 يجب أن تكون جميلة

91,4 6,2 2,5 يجب أن تعتني بنفسها )كاإلهتامم بالنظافة(

98,1 1,5 0,4 يجب أن تكون مخلصة لزوجها  

96,1 3,1 0,8 يجب أن تكون محبة لقضاء وقت مع العائلة 

98,3 1,4 0,3 يجب أن تكون شخصاً ذو موثوقية، ال تكذب

97,8 1,9 0,3 يجب أن تعطي أهمية ملشاعر الطرف اآلخر

95,9 3,5 0,6 يجب أن تكون مقتصدة

95,0 4,2 0,8 يجب أن تكون كرمية

97,9 1,8 0,3 يجب أن تتحى بالصرب و التسامح

96,7 2,5 0,8 يجب أن ال تقلل من قيمة عائلة زوجها

98,3 1,5 0,3 يجب أن تعرف كيف تترصف يف املجتمع

امليزات الشخصية املطلوبة يف الشخص املقرر الزواج به، بنظر النساء 

مهم ال فرق لدي غري مهم

81,1 13,0 6,0 يجب أن يكون مغرم بكم

48,0 33,1 18,9 يجب أن يكون جميالً/ وسيامً

92,7 5,8 1,5 يجب أن يعتني بنفسه )كاإلهتامم بالنظافة(

98,0 1,7 0,3 يجب أن يكون مخلصاً لزوجه  

96,9 2,7 0,5 يجب أن يكون محباً لقضاء وقت مع العائلة 

98,4 1,4 0,2 يجب أن يكون شخصاً ذو موثوقية، ال يكذب

98,0 1,8 0,2 يجب أن يعطي أهمية ملشاعر الطرف اآلخر

95,9 3,4 0,6 ً يجب أن يكون مقتصدا

96,1 3,5 0,4 ً يجب أن يكون كرميا

98,5 1,3 0,2 يجب أن يتحى بالصرب و التسامح

98,0 1,7 0,3 يجب أن ال يقلل من قيمة عائلة زوجه

98,4 1,4 0,1 يجب أن يعرف كيف يترصف يف املجتمع

4.6. النتائج، و التوصيات يف السياسة اإلجتامعية

إن النتيجــة الرئيســية التــي ظهــرت يف هــذا التقريــر الــذي تتضمــن 
ــة و  ــات الزوجي ــا، و العالق ــزواج يف تركي ــة بال ــات املتعلق التوجه
النــامذج املثاليــة للــزواج التــي تــم دراســتها يف هــذا التقريــر، ميكن 
ــزواج يف  ــايل. إن التوجهــات املتعلقــة بال تلخيصهــا عــى النحــو الت
تركيــا تشــهد فــرتة تحــول: فمــع زيــادة نســبة الذيــن مل يتزوجــوا 
أبــداً و املطلقــني، يرتفــع ســن الــزواج األول. كــام أن هنــاك داللــة 
مفادهــا أن الحــب هــو عامــل مهــم، و تحــول إىل رشط يف الزواج. و 
يلعــب املســتوى العلمــي و الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي دوراً 
مهــامً يف هــذا التحــول. كــام أنــه كلــام ارتفــع املســتوى العلمــي، 
تــم تأجيــل الــزواج. و قــد ارتفعــت نســبة الذيــن مل يتزوجــوا أبــداً 
ــة املســتوى العلمــي  ــن هــم يف مجموع ــني األشــخاص الذي ــن ب م
الرفيــع و املســتوى اإلجتامعــي و اإلقتصــادي الرفيــع. و مــع ارتفــاع 

املســتوى العلمــي و املســتوى اإلجتامعــي و اإلقتصــادي لــدى 

ــك، و  ــار الشــخيص. لذل ــاً عــى اإلختي ــزواج مبني ــح ال األفــراد، يصب
بســبب الضغــوط االجتامعيــة و العائليــة، أصبــح موضــوع اإلختيــار 
الشــخيص للــزوج موضــوع يتــم طرحــه بــدالً مــن موضــوع الــزواج 

نفســه. 

ــول يف  ــذا التح ــن ه ــم م ــى الرغ ــة، فع ــة الثاني ــبة للنقط و بالنس
ــة  ــة املتعلق ــم التقليدي ــة القي ــاك وجــود ألهمي ــزال هن ــا ال ي تركي
بالــزواج و أهميــة العائلــة بخصــوص ذلــك. إن امليــزة اإلجتامعيــة 
ــة  ــه، هــي تشــابه البني ــزواج ب ــاً يف الشــخص املقــرر ال األكــر طلب
العائليــة بــني الطرفــني. و يف مجتمعنــا، إن مســألة اإلنســجام بــني 
العائلتــني لــدى الــزواج، هــي أكــر أهميــة مــن امليــزات الشــخصية 
ــه  ــام أن ــة. ك ــص املظهري ــايل، و الخصائ ــل امل ــة، و الدخ كالوظيف
مــن املهــم أن يكــون الشــخص املقــرر الــزواج بــه متدينــاً، و مــن 
نفــس املذهــب، كذلــك املعتقــد الدينــي مهــم أيضــاً لــدى تطبيــق 
الــزواج. و إن الرتكيــز عــى اإلنســجام بــني العائــالت، هــي واحــدة 
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مــن األســباب التــي قــد تتســبب يف ارتفــاع نســبة زواج األقــارب. 

ــد  ــاء البل ــني أبن ــم ب ــي تت ــا، الت ــات يف تركي ــن الزيج و إن %70 م
الواحــد، تــويل لــدى اختيــار الرشيــك، أهميــة للقيــم املشــرتكة، و 
العــادات و التقاليــد املتعلــق بالــزواج يف هــذه البيئــة اإلجتامعيــة. 
باإلضافــة إىل ذلــك، إن التقاليــد و العــادات تظــل محميــة. و 
أخــريا، عنــد مواجهــة مشــكلة يف الــزواج، يتبــادر إىل الذهــن أفــراد 
العائلــة عنــد التفطــري يف الحصــول عــى الدعــم. و خاصــة بالنســبة 
ألفــراد العائــالت املتفرقــة، فــإن الحصــول عــى الدعــم مــن الكبــار 
ــارة أخــرى، إن  ــة هــو مهــم جــداً بالنســبة إليهــم. و بعب يف العائل
ــة مــن مراحــل  ــا يف كل مرحل ــاظ عليه ــم الحف ــة يت ــة العائل أهمي

الــزواج.

و أمــا بالنســبة للنقطــة الثالثــة املهمــة، فهــي أن املســتوى العلمــي، 
و الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي، و اإلختالفــات بــني املناطــق، و 
املامرســات املتعلقــة بالــزواج، كلهــا عوامــل تؤثــر عــى العالقــات 
بــني األزواج، و عــى النــامذج املثاليــة املتعلقــة بالــزواج يف تركيــا. و 
الالفــت لإلنتبــاه، أن هنــاك اختالفــات جذريــة و جديــة بــني غــرب 
ــزواج. و تظهــر  ــا مــن حيــث املامرســات املتعلقــة بال و رشق تركي
هــذه االختالفــات يف املناطــق الرشقيــة و الغربيــة الرتكيــة يف ســن 
الــزواج األول، و البيئــة التــي تعــرف فيهــا الزوجــني عــى بعضهــام 
ــا  ــر. و عندم ــزواج، و امله ــم ال ــران، و مراس ــواع الق ــض، و أن البع
نجــد يف الغــرب أنــه مــع زيــادة ســن الــزواج األول، و مــع تعــرف 
الزوجــني عــى بعصهــم البعــض يف البيئــات الثانوية كبيئــة العمل و 
بيئــة األصدقــاء، و مــع انتشــار الــزواج بنــاًء عــى القــرار الشــخيص، 
نجــد يف الــرشق أن ســن الــزواج األول هــو أقــل، و تتحــدد البيئــات 
ــم البعــض  ــى بعضه ــا الزوجــني ع ــرف فيه ــي يتع ــة الت اإلجتامعي
ــة و الجــريان، و بالنســبة التخــاذ  ــات العائلي ــن البيئ ــي ضم و تبق
ــخيص.  ــرار الش ــى الق ــل ع ــرار األه ــدم ق ــزواج، يتق ــرار يف ال الق
و يؤثــر املســتوى العلمــي و الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي 
ــزواج. و مــع تأثــري  عــى هــذا النــوع مــن املامرســات املتعلقــة ال
املســتوى العلمــي و الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي و االختــالف 
بــني املناطــق عــى املامرســات املتعلقــة بالــزواج، تتأثــر أيضــأ و يف 
نفــس الوقــت، العالقــات بــني الزوجــني و النــامذج املثاليــة املتعلقة 
بالــزواج. لــدى مواجهــة األزواج مشــاكل بينم يف عالقاتهــم، تختلف 
ــي. و  ــتوى العلم ــاً للمس ــاكل وفق ــك املش ــاه تل ــال تج ردود األفع
إن هــذه املشــاكل هــي يف أغلبهــا يف هــذه املواضيــع الثــالث: 
املســؤوليات املتعلقــة بالبيــت، املواضيــع املتعلقة باإلنفــاق، و عدم 
كفايــة الدخــل املــايل. و كلــام ارتفــع املســتوى العلمي، زادت نســبة 
مواجهــة املشــاكل املتعلقــة باملســؤوليات التــي تتعلــق بالبيــت. و 
ســبب ذلــك ممكــن أن يكــون، أنــه لــدى ارتفــاع املســتوى العلمي، 
ــاً. و  ــر إنصاف ــورة أك ــؤوليات بص ــم املس ــات بتقاس ــع التوقع ترتف
مــع زيــادة املســتوى العلمــي، يصبــح الدخــل املــايل كافيــاً، إال أننــا 
ــل.  ــذا الدخ ــاق ه ــة إنف ــق يف كيفي ــاكل تتعل ــول مش ــهد حص نش
ــوع  ــق ن ــادة املســتوى العلمــي، ميكــن أن يتســبب يف خل و إن زي
مــن املشــاكل املتعلقــة بزيــادة التوقعــات املتعلقــة باملشــاركة بــني 

الــزوج و زوجتــه، و تلــك التوقعــات هــي أن تكــون هــذه املشــاركة 
ــاً،  ــي أيض ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف ــه م ــني أن ــاً. و تب ــر إنصاف أك
كانــت ردود أفعــال األشــخاص عنــد مواجهــة مشــاكل بينهــم، 
هــي محاولــة إيجــاد جــو مناســب للطرفــني ميكنهــام مــن تقييــم 
ــام بــردود أفعــال آنيــة و مبــارشة. و أمــا  املوقــف، بــدالً مــن القي
عنــد انخفــاض املســتوى العلمــي، تتضمــن ردود األفعــال تحــركات 

آنيــة و مبــارشة مصحوبــة باســتخدام القــوة. 

و أخــرياً، هنــاك مثــة حاجــة ملحــة إىل دراســة بعــض النقــاط بنظــر 
الساســة اإلجتامعيــة. مــن أهــم املواضيــع، هــو موضــوع الــزواج يف 

ســن مــا دون الـــ18 عامــاً. يف اآلونــة األخــرية، كان موضــوع النقاش 

تركيــا »العــروس الفتــاة«، فقــد بلغــت يف العــام 2011 نســبة 

اإلنــاث اللــوايت تزوجــن للمــرة األول يف ســن مــا دون الـــ18 عامــاً، 

ــرة األوىل يف  ــوا للم ــن تزوج ــون الذي ــبة الذك ــت نس %28. و بلغ

ســن مــا دوت الـــ18 عامــاً، %6. إن هــذه النتائــج هي مهمــة جداً، 
ألنــه لــدى مناقشــة مســألة الــزواج املبكــر يجــب وضــع حقيقــة أن 
نســبة »العريــس الفتــى« أصبحــت يف مســتوى مهــم جــداً، للتمكن 
مــن جعــل السياســات اإلجتامعيــة املطــورة أكــر فعاليــة و تأثــرياً. 
مــن ناحيــة أخــرى، عنــد الســؤال عــن الســن املثــايل للــزواج لــدى 

ــا أن ســن  املــرأة، أجــاب %13 مــن الذيــن ســئلوا يف مجمــل تركي

19 عامــاً هــو الســن املثــايل. و أمــا بالنســبة للرجــل، فقــد أجــاب 
%3 مــن الذيــن ســئلوا عــن العمــر املثــايل للــزواج لــدى الرجــل، 

بــأن العمــر املثــايل هــو مــا دون ســن الـــ19 عامــاً. يف ضــوء تلــك 
ــم يف هــذا الصــدد.  ــه مــن الــرورة تحــول القي ــج، نجــد أن النتائ
ــا  ــد مالحظته ــامذج إال عن ــم و الن ــن تتحــول هــذه القي ــن ل و لك
ــا  ــي يف م ــق الوع ــكان خل ــة مب ــن األهمي ــه م ــا. و إن ــي له و الوع
يتعلــق بالعواقــب الســلبية يف مســألة زواج الفتيــان و الفتيــات يف 
ــي. و فضــالً  ــيل و اإلجتامع ــردي و العائ ــا، عــى املســتوى الف تركي
عــن خلــق الوعــي بخصــوص هــذه املســألة، يجــب اتخــاذ تدابــري 
وقائيــة. و يجــب مواجهــة هــذا املوضــوع بالتعــاون مــع مؤسســات 

الدولــة و مؤسســات املجتمــع املــدين املعنيــة بهــذه املســألة. 

وهنــاك نقطــة أخــرى، وهــي أنــه توجــد نســب مــن الذيــن 
ــداء رأيهــم. ففــي العــام  التزوجــوا مــن دون منحهــم الحــق يف إب

2011، بلغــت نســبة الذيــن تزوجــوا بنــاًء عــى قــرار األهــل و مــن 
ــن  ــوايت تزوج ــاء الل ــبة النس ــت نس ــم، %9. و بلغ ــذ رأيه دون أخ

بهــذه الطريقــة %12، بينــام بلغــت هــذه النســبة لــدى الرجــال 

%6. و مــن األهميــة مبــكان خلــق الوعي تجــاه الحقوق الشــخصية 
املتعلقــة بهــذا املوضــوع  للرجــال و النســاء عــى الســواء. إن 
الــزواج املطبــق بــني الراشــدين، هــو مؤسســة تتطلــب مســؤولية 
ــة و  ــن األهمي ــه م ــني. و إن ــل كال الطرف ــن قب ــة م ــة و مهم جدي
ــار و  ــى اختي ــاً ع ــاط مبني ــذا االرتب ــون ه ــكان أن يك ــرورة مب ال
إرادة الطرفــني، لتأســيس هــذه العالقــة بصــورة إيجابيــة.  إن 
نســبة األزواج الذيــن يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم مــن طبيــب 
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متخصــص أو مؤسســة متخصصــة عنــد مواجهتــم مشــالك بينهــم، 

هــي نســبة منخفضــة جــداً )%3(. خاصــة وفقــاً للمســتوى العلمي 
ــر  ــق، تظه ــاً للمناط ــادي و وفق ــة و اإلقتص ــتوى اإلجتامعي و املس
ــال  ــبة الرج ــة. و إن نس ــوع إىل الواجه ــذا املوض ــات يف ه االختالف
الذيــن ال يفكــرون بالحصــول عــى الدعــم مــن أي شــخص، هــي 
مرتفعــة مقارنــة مــع هــذه النســبة لــدى النســاء. وإن نســبة الذين 
ــن أصحــاب  ــن أي أحــد، م ــم م ال يفكــرون بالحصــول عــى الدع
املســتوى العلمــي و الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي املتــدين، هي 
ــدى أصحــاب  ــع هــذه النســبة ل ــة م ــة مقارن ــام مرتفع بشــكل ع
املســتوى العلمــي و الوضــع اإلجتامعــي و اإلقتصــادي املرتفــع. و 
مــع زيــادة الســن، ترتفــع أيضــاً نســبة الذيــن ال يفكــرون بالحصول 
عــى الدعــم مــن أي أحــد. و يف املناطــق الريفيــة و مناطــق رشق 
ــا بشــكل عــام، نجــد أن نســبة الذيــن ال يفكــرون بالحصــول  تركي
عــى العــدم مــن أي أحــد، هــي مرتفعــة مقارنــة مــع هــذه النســبة 
ــر  ــتنتاجات، يظه ــك اإلس ــع تل ــوء جمي ــرى. و يف ض ــق األخ املناط

موضــوع آخــر مهــم، وهــو وجــوب تقديــم خدمــات داعمــة مــن 
األخصائيــني و املؤسســات املتخصصــة لتلــك املجموعــات، و جعــل 

الهــدف إعــالم الجمهــور بهــذا املوضــوع. 

وقــد ظهــرت يف هــذه الدراســات مأســاة اجتامعيــة جديــة و 
مهمــة، وهــي اســتخدام العنــف ضــد املــرأة يف تركيــا. فقــد أفــاد 

ــام 2011،  ــن يف الع ــام 2006، و %5 منه ــن النســاء يف الع %8 م
ــد  ــن. وتوج ــل أزواجه ــن قب ــدي م ــف الجس ــن للعن ــن تعرض أنه
ــة بخصــوص هــذا املوضــوع،  دراســات حــول السياســة اإلجتامعي
ــد  ــى هــذه الدراســات مبســاهمة هــذا البحــث، تحدي ــن ع و لك
ــع  ــل م ــتمرار العم ــع اس ــة. وم ــتهدفة ذات األولوي ــات املس الفئ
جميــع فئــات املجتمــع، ملواجهــة العنــف ضــد املــرأة، فــإن تحديــد 
املناطــق و الفئــات ذات األولويــة، يســاهم بشــكل مهــم يف جعــل 

ــة.  ــر فعالي ــة أك هــذه املواجه
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 5.1مقّدمة

تتغــرّي ميــزات تركيــا الدميغرافيــة برعــة اســتجابًة للتحــوالت 

ــذي  ــرتيك – ال ــعب ال ــدد الش ــاوز ع ــة. تج ــة واالقتصادي االجتامعي

بلــغ أقــّل مــن 14 مليــون نســمة يف خــالل الســنوات األوىل 

ــة  ــني كان ثالث ــوم. يف ح ــمة الي ــون نس ــة – الـــ 75 ملي للجمهوري

ــة حتــى خمســينيات  ــاع الســكان يعيشــون يف املناطــق الريفي أرب

ــات  ــت وب ــرور الوق ــع م ــرّي هــذا االتجــاه م ــن، تغ ــرن العرشي الق

ــة. يف  ــق الحري ــوم يف املناط ــون الي ــكان يعيش ــاع الس ــة أرب ثالث

أربعينيــات القــرن العرشيــن، كان 274 مــن كل ألــف مولــود 

ــه،  ــرن عين ــات الق ــم األول، ويف مثانيني ــوغ عامه ــل بل ــون قب ميوت

بقــي معــدل وفيــات الرضــع أكــر مــن 100٪، ولكنــه اليــوم تراجــع 

إىل 17٪. يف حــني كان أمــد الحيــاة املتوقــع عنــد الــوالدة 35 عامــاً 

يف الســنوات األوىل للجمهوريــة، ارتفــع اليــوم إىل حــواىل 74 عامــاً. 

حتــى النصــف الثــاين مــن ســتينيات القــرن العرشيــن، كانــت كّل 

امــرأة تضــع 6-7 مواليــد، ولكــّن هــذا العــدد انخفــض اليــوم إىل 

ــن لــكل امــرأة، مــا يتيــح للشــعب تجديــد نفســه بالــكاد  مولوديْ

)معهــد اإلحصــاء الــرتيك، 1995؛ جمعيــة الصناعيــني ورجــال 

األعــامل األتــراك، 1999؛ معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات 

الســكانيّة، 2009؛ كوتــش وآخــرون، 2010؛ مؤسســة تنظيــم 

ــة، ال يتغــرّي مســتوى  ــاء هــذه العملي ــة، 2007(. أثن شــؤون الدول

معــدل املواليــد فحســب، بــل أيضــاً الهيــكل العمــري، أي أّن منطــه 

يتغــري. ارتفــع ســّن األم عنــد الــوالدة األوىل برعــة يف تركيــا؛ 

ــنة  ــة 20-24 س ــة العمري ــن الفئ ــة م ــّن خصوب ــى س ــّول أع وتح

إىل الفئــة العمريــة 25-29؛ وتقلّصــت مخاطــر مــدة الخصوبــة. يف 

حــني كان عمــر األم عنــد الــوالدة األوىل أقــّل مــن 18 ســنة يف تركيــا 

يف ســتينيات القــرن العرشيــن، ارتفــع اليــوم إىل 22 ســنة. ســتتّم يف 

هــذه الدراســة مناقشــة تحــّول معــدل املواليــد، الــذي يعــّد الدليل 

ــر  ــي تؤث ــل الت ــرايف، والعوام ــول الدميغ ــى التح ــاراً ع ــر انتش األك

عــى هــذا التحــول. للدراســة خمســة أهــداف رئيســية هــي: )1( 

مناقشــة تحــّول الخصوبــة يف تركيــا وتحــّول العوامــل التــي تســّهل 

هــذا التغــرّي؛ )2( تحديــد املتغــريات الكليــة التــي تؤثــر عــى 

معــدالت املواليــد باســتخدام مجموعــات البيانــات مــن اإلســتطالع 

حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة لعــام 2008 واإلســتطالع 

ــري  ــاس تأث ــا للعــام 2011؛ )3( قي ــة تاي ــة األرسة الرتكي حــول تركيب

العوامــل الدميوغرافيــة والبيولوجيــة التــي ســاعدت عــى التحــول 

ــد  ــرّي امللحــوظ يف معــدالت املوالي ــد عــى التغ يف معــدالت املوالي

ــتقبلية  ــؤات مس ــام بتنب ــس؛ )4( القي ــوذج بونجارت ــتخدام من باس

عــى مســتوى معــدالت املواليــد وأمناطهــا؛ )5( اإلشــارة إىل الفــرص 

ــل  ــد   إىل أق ــع انخفــاض معــدالت املوالي ــر م ــي تظه واملخاطــر الت

ــا  ــي ميكــن تحويله ــم االقرتاحــات الت ــد وتقدي مــن معــدل التجدي

ــة. ــات ملموس إىل سياس

5.2مصدر البيانات واملنهجية

تــأيت بيانــات اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة لعــام 

2008 )اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة لعــام 
2008(. يهــدف هــذا البحــث إىل جمــع املعلومــات عــن معــدالت 
املواليــد وأمنــاط الــوالدة، ووفيــات حديثــي الــوالدة والرضــع، 

وتنظيــم األرسة، وصحــة األم والطفــل، وهــو دراســة تســتند عــى 

أخــذ العينــات عــى الصعيــد الوطنــي. أثنــاء عمليــة االختيــار، تــّم 

اتبــاع منهجيــة أخــذ العينــات عــى مراحــل ومســتويات متعــددة. 

ــام 2008،  ــة لع ــة الرتكي ــا والصح ــول الدميوغرافي ــتطالع ح يف اإلس

تــّم اســتخدام ”االســتبيان املنــزيل” و”اســتبيان املــرأة،” وتــّم جمــع 

بعــض املعلومــات األساســية عــن النســاء غــري املتزوجــات قــّط يف 

وحــدة منطيــة أخــرى تــّم إلحاقهــا باالســتبيان. يف خــالل ”االســتبيان 

املنــزيل،” تــّم جمــع معلومــات عــن 10.525 أرسة و40.054 فــرداً 

ــّم جمــع معلومــات عــن 7.405  يف أرس؛ ويف ”اســتبيان املــرأة،” ت

ــة عــن  ــة اإلضافي ــا يف ”الوحــدة النمطي نســاٍء غــري متزوجــات. أم

املــرأة غــري املتزوجــة قــّط،” فقــد تــّم جمــع معلومــات عــن 3.838 

للدراســات  )معهــد جامعــة هاســتيب  متزوجــة.  غــري  امــرأة 

ــكانيّة ، 2009(. الس

يف خــالل هــذه الدراســة، تــّم اســتخدام بيانــات معــدل املواليــد من 

ــا  ــة الســابقة لإلســتطالع حــول الدميوغرافي الدراســات الدميوغرافي

ــات  ــة لعــام 2008 باســتمدادها مــن مصــادر بيان والصحــة الرتكي

ــة )معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات الســكانيّة ، 1987؛  ثانوي

1989؛ 1994؛ 1999؛ 2004(. عــالوًة عــى ذلــك، تــّم أيضــاً 
ــكل األرسة يف  ــن هي ــث ع ــتني: ”بح ــن دراس ــات م ــتخدام بيان اس

تركيــا” لعامــْي 2006 و2011، اللتــني أجرتهــام مديريــة الخدمــات 

ــة، عــى الرغــم  ــة يف وزارة األرسة والسياســات االجتامعي االجتامعي

ــد،.  ــدالت املوالي ــن مع ــداً ع ــة ج ــات قليل ــام معلوم ــن تضّمنه م

ــة، أي  ــة والريفي ــق الحري ــب املناط ــا بحس ــث تركي ــل البح ميثّ

ــف الوحــدات  ــري بشــكٍل منفصــل، وتصني ــرة وأزم اســطنبول وأنق

ــة لإلحصــاء املســتوى 1. يف اســتطالع العــام 2006 حــول  اإلقليمي

تركيبــة األرسة الرتكيــة، أجريــت مقابــالت مــع 12.208 أرٍس، وتــّم 

جمــع معلومــات دميوغرافيــة عــن 48.235 فــرداً مــن هــذه األرس، 

كــام أجريــت مقابــالت مبــارشة مــع 23.279 فــرداً تخطـّـوا الـــ 18 

ــة األرسة  ــول تركيب ــام 2011 ح ــتطالع الع ــا يف اس ــر. أّم ــن العم م

ــع  ــّم جم ــع 12.056 أرسة وت ــالت م ــت مقاب ــد أجري ــة، فق الرتكي

معلومــات دميوغرافيــة عــن 44.117 فــرداً مــن هــذه األرس، 

ــوا الـــ 18  ــرداً تخطّ ــع 24.647 ف ــارشة م ــالت مب ــت مقاب وأجري

ــاً. يف  ــاوزوا الـــ 65 عام ــرداً تج ــم 2.455 ف ــا فيه ــر، مب ــن العم م

خــالل الدراســة، أعطــي أفــراد محــّددون مــن األرس الئحــة األفــراد 

واســتبيان األرسة، بينــام أعطــي مــن تجــاوزوا الـــ 18 مــن العمــر 
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اســتبياناً فرديــاً منفصــالً. )TAYA، 2006؛ وزارة األرسة والسياســات 

ــور  ــيس يتمح ــة الرئي ــامم الدراس ــا أّن اهت ــة، 2011(. مب االجتامعي

حــول ”معــدالت الــوالدة” ومل يجمــع اإلســتطالع حــول الدميوغرافيا 

والصحــة الرتكيــة لعــام 2008 املســتخدم يف تحليــالت مقارنــة 

ــذه  ــار يف ه ــني االعتب ــذ بع ــاء، مل نأخ ــن النس ــات م ــوى معلوم س

ــاٍء يف  ــع نس ــالت م ــن مقاب ــة ع ــات املنبثق ــوى البيان ــة س الدراس

ــام  ــتطالع الع ــْي 2006 و2011. يف اس ــوث األرسة لعام ــار بح إط

2006 حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة، تــّم متثيــل املتغــري التابــع لهذه 
ــال، يف مجموعــات، وال ميكــن اســتخدام  الدراســة، أي عــدد األطف

مجموعــة البيانــات هــذه يف تحليــالت بواســون االنحداريــة يف 

إطــار هــذه الدراســة. عــالوًة عــى ذلــك، ويف مجموعــة البيانــات 

هــذه، تــّم أيضــاً متثيــل الفــرتة الزمنيــة مــن بدايــة الــزواج األول، 

ــّد  ــذي يع ــر، ال ــري العم ــة، ومتغ ــايس يف الدراس ــري أس ــي متغ وه

أحــد املتغــريات املســتقلة، يف مجموعــات. ونتيجــًة لذلــك، ســيتّم 

ــات  ــة لهــذه الدراســة باســتخدام بيان إجــراء التحليــالت االنحداري

مــن اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة لعــام 2008 

ــة فحســب. ــة األرسة الرتكي ــام 2011 حــول تركيب واســتطالع الع

يف  املشــرتكة  املتغــريات  أســاس  عــى  التحليــالت  إجــراء  تــّم 

ــدات  ــمية وح ــة )تس ــن، واملنطق ــل الس ــوث، مث ــْي البح مجموعت

اإلحصــاءات اإلقليميــة املســتوى 1(، ومــكان اإلقامــة )منطقــة 

ريفيــة أو حريــة(، ومســتوى رخــاء األرسة، ومســتوى تعليــم 

ــاء  ــة النس ــملت الدراس ــد ش ــل. وق ــع العم ــاث، ووض ــراد اإلن األف

ــن  ــوايت تزّوج ــنة والل ــني 15 و49 س ــّن ب ــرتاوح أعامره ــوايت ت الل

مــرة واحــدة عــى األقــل. يف هــذه الدراســة، تــّم أوالً قيــاس تأثــري 

ــالت بواســون  ــرب تحلي ــوالدة ع ــدالت ال ــى مع ــريات ع هــذه املتغ

االنحداريــة؛ ويف وقــت الحــق باســتخدام طريقــة بونجارتــس، تــّم 

تحليــل البيانــات باســتخدام البيانــات مــن الدراســات الدميوغرافيــة 

فقــط وإضافــة اللغــة األم كمتغــري إضــايف. وتبــنّي الفقــرة املناســبة 

ــة  ــداري وطريق ــون االنح ــل بواس ــن تحلي ــة ع ــات مفّصل معلوم

ــس. بونجارت
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ومرجر: معهد وإلحتا  ووليك، 1995، 2010؛ معهد جامعت ساسصحب ولدإوسات ووهكانّحت ، 1999، 2004، 2009

5.3. التحليل

5.3.1. تغرّيات معدالت املواليد يف تركيا

ــة  ــاء البني ــادة بن ــز إلع ــاعدة حواف ــتقالل، ومبس ــالن االس ــد إع بع

ــت رسعــة معــدل املواليــد اإلجــاميل لــكل  الدميوغرافيــة، ارتفع

العرشيــن. يف  القــرن  7 حتــى منتصــف ثالثينيــات  امــرأة إىل 

ــي  ــد اإلجــاميل – والت ــدأت رسعــة معــّدل املوالي فــرتات الحقــة، ب

بقيــت عــى املســتوى عينــه حتــى خمســينيات القــرن العرشيــن- 

ــدأت  ــا ب ــن منتصــف الخمســينيات عندم ــداًء م ــاض ابت يف االنخف

ــت  ــدن. تراجع ــة إىل امل ــق الريفي ــن املناط ــة م ــرات الداخلي الهج

الرعــة اإلجامليــة إىل 6 مواليــد مــع بدايــة الســتينيات، لتنخفــض 
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إىل 5 يف نهايــة الســبعينيات وإىل 3 يف نهايــة الثامنينيــات. وانخفض 

مســتوى معــدالت املواليــد إىل أقــل مــن 3 لــكل امــرأة يف بدايــة 

العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن قبــل أن يرتاجــع إىل 

أقــل بقليــل مــن مســتوى التجديــد )2.16( بحســب مــا أظهرتــه 

نتائــج اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة لعــام 2008 

ــاين 12(. ــم البي )الرس

مســتوى  تغــرّيات  عــن  املعلومــات  تاريــخ  يعــود  أن  ميكــن 

معــدل املواليــد مــع مــرور الوقــت حتــى الســنوات األخــرية مــن 

اإلمرباطوريــة العثامنيــة. يبــنّي بيهــار )1995( وبيهــار ودوبــن 

)1998( أنــه يف نهايــة القــرن التاســع عــرش، كانــت رسعــة معــّدل 

املواليــد اإلجــاميل يف اســطنبول وضواحيهــا 3-4 أطفــال لــكل 

امــرأة. وتبــنّي هــذه النتيجــة أّن االنخفــاض يف معــدالت الــوالدة مل 

يبــدأ مــع عهــد الجمهوريــة، بــل منــذ فــرتة طويلــة مبســاعدة نــواٍح 

ــة وراء االنخفــاض  ــل اســطنبول. كانــت األســباب الكامن ــدة مث رائ

الحــاد يف معــدالت املواليــد، وبخاصــة ابتــداًء مــن منتصــف 

خمســينيات القــرن العرشيــن، التطــورات االجتامعيــة واالقتصاديــة 

عــى املســتوى الــكيل، مثــل ارتفــاع املســتوى التعليمــي، ورسعــة 

التحــر الكبــرية، وارتفــاع الدخــل، وبــدء النســاء العمــل يف 

ــرار أســاليب  ــة عــى غ ــة، واملحــددات االجتامعي ــف مدفوع وظائ

تحديــد النســل وارتفــاع ســن الــزواج واإلجهــاض املتعّمــد. يف 

ــا، وبخاصــة  خــالل هــذه الفــرتة، حدثــت تطــورات هامــة يف تركي

لناحيــة ســّن الــزواج وانتشــار وســائل منــع الحمــل. لهــذا الســبب، 

تراجــع مســتوى معــدالت املواليــد يف تركيــا أــا ســلود  إىل أن بلــغ 

ــد. ــدل التجدي ــتوى مع مس

الرسم البياين 13. تغرّيات معّدل املواليد اإلجاميل بحسب وحدات اإلحصاءات اإلقليمية، 2008-1993

ومرجر: معهد جامعت ساسصحب ولدإوسات ووهكانّحت ، 1994، 1999، 2004، 2009

ليــس التحــول يف مســتوى معــدل املواليــد يف تركيــا متجانســاً بــل 

غــري متجانــس. يف منطقــة غــرب األناضــول، التــي تشــمل املناطــق 

ــت  ــة، انخفض ــري وبورص ــطنبول وأزم ــل اس ــرية مث ــة الكب الحري

ــد مــع  ــد إىل معــدالت التجدي ــة ملعــدالت املوالي الرعــة اإلجاملي

ــدالت  ــتغرقت مع ــام اس ــن، بين ــرن العرشي ــعينيات الق ــة تس بداي

ــد يف وســط األناضــول ومناطــق شــامل رشق األناضــول 10  املوالي

ســنوات لتنخفــض إىل هــذا املســتوى يف العقــد األول مــن القــرن 

الحــادي والعرشيــن، واملعــدالت يف منطقــة جنــوب رشق األناضــول 

20 ســنة لتبلــغ هــذا الــدرك مــع نهايــة العقــد األول مــن القــرن 
ــّول معــدل املواليــد،  الحــادي والعرشيــن. يف خــالل عمليــة تح

ــا بشــكٍل  ــرياً عــن تركي ــت منطقــة رشق األناضــول متأخــرة كث كان

عــام واملناطــق األخــرى )الرســم البيــاين 13(. يظهــر مســتوى 

ــابه  ــه تش ــوم أوج ــول الي ــة رشق األناض ــد يف منطق ــدل املوالي مع

مــع معــدالت املواليــد يف تركيــا يف منتصــف مثانينيــات القــرن 

ــة متأخــرة 25 ســنة عــن  ــدّل عــى أّن املنطق ــن. وهــذا ي العرشي

تحــّول معــدل املواليــد يف تركيــا و50 عامــاً عــن تحــّول املعــّدل يف 
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منطقة غرب األناضول.

يف تركيــا، مل يتغــرّي مســتوى معــدل املواليــد فحســب، بــل كــام هــو 

متوقــع يف عمليــة تحــّول معــدل املواليــد، تغــرّي منــط ســّن املواليــد 

أيضــاً )الرســم البيــاين 14(. يظهــر البحــث الدميوغــرايف الــذي 

أجــري قبــل اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة لعــام 

2008 أّن الفئــة العمريــة التــي تظهــر عــادة أعــى معــدل مواليــد 
ــة  ــذه النتيج ــنة. ه ــني 20-24 س ــرتاوح ب ــي ت ــي الت ــا ه يف تركي

متوقعــة لهــذه الفــرتة التــي كان ســّن الــزواج فيهــا أقــّل بقليــل ثــّم 

أعــى بقليــل مــن 20 ســنة. ولكــّن اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا 

ــاّص  ــد الخ ــدل املوالي ــنّي أّن مع ــام 2008 يب ــة لع ــة الرتكي والصح

ــة 24-20  ــة العمري ــن الفئ ــا م ــّول يف تركي ــد تح ــة ق ــّن معين بس

ســنة إىل الفئــة العمريــة 25-29 ســنة. وهــذه نتيجــة ارتفــاع 

الســّن عنــد الــزواج األول و تأخــري الحمــل داخــل األرسة عــن 

طريــق اســتخدام وســائل منــع الحمــل أو باإلجهــاض. وميكــن أيضــاً 

مالحظــة حالــة مامثلــة للتاميــز بــني املناطــق لناحيــة تحــّول منــط 

الســّن الخــاص مبعــدالت املواليــد. وكــام هــي الحــال بالنســبة إىل 

البــالد، باســتثناء رشق األناضــول، معــدل املواليــد بحســب الســّن 

يف جميــع املناطــق األخــرى هــو األعــى يف الفئــة العمريــة 29-25 

ســنة؛ ولكنــه األعــى يف الفئــة العمريــة 20-24 يف رشق األناضــول 

فحســب. ويــدّل ذلــك عــى أنــه يف املســتوى العــام ملعــدالت 

الــوالدة، تأخــرت رشق األناضــول كثــرياً لناحيــة تحــّول أمنــاط الســّن 

عــرب تركيــا وغريهــا مــن املناطــق.

الرسم البياين 14. تغرّيات معدل املواليد بحسب السّن، 2008-1978

ومرجر: معهد جامعت ساسصحب ولدإوسات ووهكانّحت ، 2009

5.3.2. تحــّول العوامــل التــي تؤثـّـر عــىل مســتوى معــّدل املواليــد 
وأمناطــه يف تركيــا

ــا مبســاعدة  ــد وأمناطه ــّم التغــرّيات يف مســتوى معــدالت املوالي تت

مســتوى ومنــط املحــددات الدميوغرافيــة )الســّن عنــد الــزواج 

األول، واســتخدام وســائل منــع الحمــل، واإلجهــاض املتعمــد، 

ــة، والعقــم املؤقــت بعــد الحمــل( التــي  وفــرتة الرضاعــة الطبيعي

تؤثــر بشــكل مبــارش عــى معــدالت املواليــد وأمناطهــا. لهــذا 

الســبب، ســتتّم يف هــذا القســم مناقشــة التغــريات يف املحــددات 

ــريات يف  ــزواج، والتغ ــّن ال ــدل وس ــريات يف مع ــة )التغ الدميوغرافي

ــاض  ــدل اإلجه ــريات يف مع ــل، والتغ ــع الحم ــائل من اســتخدام وس

ــكٍل  املتعمــد، واالختالفــات يف العقــم املؤقــت( التــي تؤثــر بش

مبــارش عــى مســتوى معــدالت املواليــد وأمناطهــا، وســيتم توضيــح 

مســتويات معــدل املواليــد وأمناطهــا الناتجــة عــن هــذه التغــريات.
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5.3.2.1. التغريات يف معدل وسّن الزواج

يظهــر البحــث الدميغــرايف الــذي أجــري يف تركيــا يف الســنوات 

األربعــني املاضيــة أّن مــا يقــرب مــن جميــع النســاء يتزوجــن 

قبــل نهايــة فــرتة الخصوبــة. ويــدّل ذلــك عــى أّن الــزواج يف تركيــا 

ظاهــرة عامليــة مقبولــة يف جميــع الفئــات االجتامعيــة. وواقــع أّن 

معــدل الطــالق أقــل مــن 1٪ يبــنّي بوضــوح أّن بالنســبة إىل املــرأة، 

الــزواج مؤسســة تــدوم ملــدى الحيــاة. مبــا أّن كّل الــوالدات تقريبــاً 

ــة  ــاء، مث ــبة إىل النس ــه بالنس ــنّي أن ــزواج، يتب ــار ال ــدث يف إط تح

ــزواج األول ومعــدالت املواليــد  ــد ال صــالت وثيقــة بــني الســّن عن

ــزواج األول  ــد ال ــني الســّن عن ــا. ويشــري واقــع أّن الفــرتة ب وأمناطه

والســّن عنــد إنجــاب أول طفــل قــد بقيــت ثابتــة دون تغــرّي كبــري، 

ــا. ــد يف تركي أي 1.6 ســنوات، إىل تطــّور ســلوك دميغــرايف جام

الرسم البياين 15.  التغرّيات يف معدل الزواج اإلجاميل، 2008-1980

2010 ،2008 ،2003 ،2001 ،TÜİK :ومرجر

مبــا أّن الــزواج يف ســن متأخــرة الناجــم عــن ظــروف الحــرب تــّم يف 

فــرتة الحقــة، تــّم افــرتاض نســبة عاليــة مــن معــدل الــزواج اإلجــاميل 

يف الســنوات األوىل مــن عهــد الجمهوريــة. يف هــذه الفــرتة، تــّم وضع 

آليــات لتحفيــز الــزواج، كــام تــّم دعــم بنــاء عائلــة واملحافظــة عليها. 

تســبّبت هــذه التطــورات جزئيــاً بانخفاض الســن عنــد الــزواج األول 

لــكّل مــن الرجــال والنســاء. وكام أكّدنا يف القســم الســابق، تســارعت 

نســبة التحــر بعــد خمســينيات القــرن العرشيــن. يف خــالل هــذه 

الفــرتة، ارتفعــت حصــة الصناعــة والخدمــات يف املناطــق الحريــة 

ضمــن مجمــوع اإلنتــاج، وإليجــاد فــرص عمــل يف هــذه القطاعــات، 

ــة. جعــل هــذا  ــة التعليمــي أهمي اكســتب مســتوى القــوى العامل

الوضــع عمليــة بنــاء أرسة يف املناطــق الحريــة تتبايــن مــع نظريتهــا 

ــم  ــة التعلي ــاء أرسة، ازدادت أهمي ــة بن ــة. فبغي ــق الريفي يف املناط

والعقــارات اململوكــة ونتيجــًة لذلــك، طالــت فــرتة اختيــار الــزوج أو 

ــة، ونتيجــة لتأخــر  ــايل، ال ســيام يف املناطــق الحري الزوجــة. وبالت

الــزواج، ارتفــع الســّن عنــد الــزواج األول برعــة )ســيلوف، 1974؛ 

بيهــار، 1995؛ دوبــن وبيهــار، 1998؛ شــورتر وماكــورا، 1982؛ 

معهــد اإلحصــاء الــرتيك، 1995(.

ــّر  ــى م ــاميل ع ــزواج اإلج ــدل ال ــريات يف مع ــر يف التغ ــا النظ عندم

ــات كبــرية يف  ــاين 15(، ومــع أنهــا أظهــرت تقلب الزمــن )الرســم البي

أوقــات الحــرب واألزمــات االقتصاديــة يف الســنوات الثالثــني املاضيــة، 

مييــل معــدل الــزواج اإلجــاميل بشــكل عــام اىل االرتفــاع. وقــد 

ــن  ــني ضم ــكان البالغ ــة الس ــتمرة يف حص ــادة املس ــت الزي انعكس

مجمــوع الســكان يف خمســينيات القــرن العرشيــن بزيــادة يف عــدد 

الســكان يف ســن الــزواج وبالتــايل يف عــدد الزيجــات. وقــد أســفرت 

هــذه العمليــة التــي ظهــرت مــع تأثــري الزخــم الســكاين عــن زيــادة 

ــطء شــديد. ــا، وإن كان بب ــزواج اإلجــاميل يف تركي ــدالت ال يف مع
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الرسم البياين 16. التغريات يف معّدل السّن عند الزواج األول، 2008-1935

ومروجــر: أحانــات ألــث مــن معهــد وإلحتــا  ووــليك، 1937، 1944، 1949، 1954، 1961، 1964، 1969، 1973، 1982، 1984، 1989، 1993، 2003؛ 
وإلســصطاع حــلا ووديلغروفحــا لووتلــت وولوحــت وعــام 1988، وإلســصطاع حــلا ووديلغروفحــا لووتلــت وولوحــت وعــام 1993، وإلســصطاع حــلا ووديلغروفحــا لووتلــت وولوحــت 

وعــام 1998، وإلســصطاع حــلا ووديلغروفحــا لووتلــت وولوحــت وعــام 2003، وإلســصطاع حــلا ووديلغروفحــا لووتلــت وولوحــت وعــام 2008.

ــمح  ــام 2002 يس ــل ع ــول قب ــاري املفع ــدين الس ــون امل كان القان

للمــرأة أن تتــزوج يف تركيــا يف ســّن الـــ 15 عــى األقــل. ومــن بــاب 

التــي  املســاواة االجتامعيــة بــني الجنســني، ومــع التعديــالت 

أدخلــت عــى القانــون املــدين عــام 2002، تــّم تغيــري الســّن األدىن 

ــى  ــاء. وع ــال والنس ــبة إىل الرج ــنة بالنس ــزواج إىل 17 س ــد ال عن

الرغــم مــن هــذه األنظمــة القانونيــة، يالحــظ أّن املــرأة ميكــن أن 

ــي. عــى ســبيل  ــزلوج ووديل ــل هــذا الســّن بواســطة وو ــزوج قب تت

ــزواج كان 15 ســنة،  ــال، وعــى الرغــم مــن أن الســّن األدىن لل املث

ــة  ــة الرتكي ــا والصح ــول الدميوغرافي ــتطالع ح ــج اإلس ــرت نتائ أظه

لعــام 1993 أّن 1.2٪ مــن النســاء يف الـــ 14 مــن العمــر كــّن 

متزوجــات. وكذلــك، أظهــرت نتائــج بحــث عــدد الســكان والصحــة 

يف تركيــا لعامــْي 2003 و2008 أنــه بعــد رفــع الســّن األدىن للزواج 

ــوايل، 3.4٪ و٪3.8  ــى الت ــت، ع ــام 2002، كان ــنة يف ع إىل 17 س

مــن النســاء يف الـــ 16 مــن العمــر متزّوجــات. وتشــري هــذه النتائج 

ــر عــى  ــة التــي تؤث ــة والدميوغرافي ــة العوامــل االجتامعي إىل أهمي

ســّن الــزواج مثــل الــزواج الدينــي.

العمــر عنــد بدايــة الــزواج، الــذي هــو مؤسســة شــاملة يف تركيــا، 

ــة  ــة العمري ــن الرجــال والنســاء يف الفئ ــكّل م ــاع ل آخــذ يف االرتف

15-49 ســنة )الرســم البيــاين 16(. وقــد ارتفــع الســّن عنــد 

الــزواج األول، الــذي كان 23 ســنة للرجــال و19 للنســاء يف بدايــة 

ــال و22 للنســاء  ــنة للرج ــن، إىل 25 س ــرن العرشي ــات الق أربعيني

يف خــالل التســعينيات؛ وهــو اليــوم 27 ســنة للرجــال و24 للنســاء. 

وتظهــر هــذه النتائــج أنــه يف الســنوات الســبعني املاضيــة، ارتفــع 

الســّن عنــد الــزواج األول 4 ســنوات لــكّل مــن الرجــال والنســاء.

5.3.2.2. التغريات يف استخدام وسائل منع الحمل

ــاً يف إطــار الــزواج،  ــا، حيــث تحصــل الــوالدات كلهــا تقريب يف تركي

اســتخدام وســائل منــع الحمــل يف غايــة األهميــة يف عمليــة تأخــري 

الحمــل أو إجهاضــه. مــن املعــروف أنــه يف خــالل مرحلــة التحــول 

الدميغــرايف التــي مــرت بهــا بلــدان أوروبــا الغربيــة، كان االســتخدام 

الواســع النطــاق لوســائل منــع الحمــل التقليديــة والحديثــة أكــر 

أهميــة مــن تأخــري الــزواج واملحــددات الدميوغرافيــة األخــرى 

ــان دي كا، 1999(. ــن، 1996؛ ف ــار ودوب )بيه

يف مرحلــة إعــادة الهيكلــة التــي بــدأت مــع إعــالن الجمهوريــة يف 

ــع الحمــل  ــة عــى وســائل من ــود القانوني ــامد القي ــم اعت ــا، ت تركي

نتيجــة للسياســات وملووحــت وإلناــاب التــي تهــدف إىل إصــالح 

لقانــون النظــام الصحــي الصــادر  الرتكيبــة الســكانية. ووفقــاً 
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ــا  ــل وإنتاجه ــع الحم ــائل من ــترياد وس ــع اس ــّم من ــام 1930، ت ع

واســتخدامها والتشــجيع عليهــا. ومــا أمكــن تخطّــي هــذا العائــق 

الوحيــد إال مــع القانــون الســكاين املناهــض جزئيــاً لإلنجــاب والــذي 

صــدر يف أواســط ســتينيات القــرن العرشيــن. كنتيجــة لهــذه 

ــتخدام  ــم اس ــات لدع ــن الترشيع ــلة م ــاذ سلس ــّم إنف ــة، ت العملي

ــت  ــب( للنســاء ضمــن اطــت ووصلمح ــزة داخــل الرحــم )اللول األجه

ووخمهــحت ونلىل التــي غطّــت الســنوات 1963-1967 )فرانــز، 

1994؛ مكتــب التخطيــط اإلســرتاتيجي، 1963(.

مــا نعرفــه عــن اســتخدام وســائل منــع الحمــل يف تركيــا قبــل عــام 

1960 محــدود جــداً. يشــّدد دوبــن وبيهــار )1998( عــى أنــه يف 
ــة والســنوات األوىل  ــة العثامني الســنوات األخــرية مــن اإلمرباطوري

مــن عهــد الجمهوريــة، تــّم اســتخدام القــذف الخارجــي واإلرضــاع 

ــطنبول  ــة اس ــل يف منطق ــع حم ــيلتْي من ــع كوس ــاق واس ــى نط ع

الكــربى. أول املعلومــات التــي لدينــا عــى الصعيــد الوطنــي بشــأن 

ــام 1963.  ــداد ع ــن تع ــا م ــل تأتين ــع الحم ــائل من ــتخدام وس اس

ــتخدمن  ــاء يس ــن النس ــث، كان 22٪ م ــذا البح ــج ه ــاً لنتائ وفق

نوعــاً مــن وســائل منــع الحمــل، وكانــت غالبيتهــا طرقــاً تقليديــة 

ــاي،  ــك، 1974؛ أوزب ــورتر، 1968؛ فيس ــك وش ــة )فيس وفولكلوري

1978(. هــذه النتيجــة مهمــة إذ أنــه يظهــر أّن األفــراد اســتعملوا 
وســائل منــع الحمــل حتــى قبــل ووقانــلا ووهــكاين الصــادر عــام 

1965. وتظهــر نتائــج التعداديْــن الالحقــنْي عامــْي 1968 و1973 
أّن، عــى التــوايل، 32٪ و38٪ مــن النســاء يف تركيــا كــّن يســتخدمن 

إحــدى وســائل منــع الحمــل )أوزبــاي، 1978(.

يف الســنوات الالحقــة، وكــام هــو مبــنيَّ يف الرســم البيــاين 6، 

ــع  ــوايت يســتخدمن إحــدى وســائل من ارتفعــت نســبة النســاء الل

الحمــل مــع تأثــري ووقانــلا ووهــكاين الصــادر عــام 1983 إىل 50-

60٪، ويف وقــت الحــق، ارتفعــت هــذه النســبة أكــر بعــد لتبلــغ 
70٪ً بــدءاً مــن العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن. 
ــات  ــج السياس ــز نه ــبب تركّ ــة، وبس ــني املاضي ــنوات الثالث يف الس

ــار  ــب(، ازداد انتش ــم )اللول ــل الرح ــاز داخ ــى الجه ــكانية ع الس

اســتخدام هــذا الجهــاز واســتعامل وســائل منــع الحمــل الحديثــة 

ــتوى  ــظ مس ــني حاف ــورت، 2010(. يف ح ــوش وإيري ــتمرار )ك باس

اســتخدام حبــوب منــع الحمــل عــى ثباتــه، ميكــن مالحظــة 

ــي الذكــري والطــرق الشــبيهة  ــرية يف اســتخدام الواق ــادة الكب الزي

ــار  ــدل انتش ــادة يف مع ــّم الزي ــوب. مل تت ــاة فال ــط قن ــة رب بعملي

وســائل منــع الحمــل الحديثــة يف تركيــا عــن طريــق التحــول مــن 

ــدء  ــق ب ــل عــن طري ــة، ب ــة إىل األســاليب الحديث الطــرق التقليدي

النســاء اللــوايت مل يســتخدمن وســائل منــع الحمــل مــن قبــل 

باســتخدام األســاليب الحديثــة. وطريقــة القــذف الخارجــي أهــّم 

األدلــة عــى ذلــك، إذ تشــّكل يف حــّد ذاتهــا كامــل الطــرق التقليدية 

تقريبــاً، وقــد أظهــرت نســبة اســتخدامها الواســع النطــاق مقاومــة 

كبــرية لالنخفــاض وبقيــت ثابتــة )25-26٪( منــذ مثانينيــات القــرن 

ــا والصحــة  ــج اإلســتطالع حــول الدميوغرافي ــر نتائ ــن. تظه العرشي

الرتكيــة لعــام 2008 أيضــاً أّن القــذف الخارجــي هــو طريقــة منــع 

الحمــل األكــر أهميــة يف تركيــا بنســبة 26٪ )الرســم البيــاين 17(.

الرسم البياين 17. التغريات يف استخدام وسائل منع الحمل، 2008-1978 )%(

ومروجر: ريرغلساما، ولس، يحغحت، سللحت لإلمن، 2001؛ معهد جامعت ساسصحب ولدإوسات ووهكانّحت  2009
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5.3.2.3. التغريات يف مستويات اإلجهاض املتعّمد

يف الســنوات التــي كانــت فيهــا السياســات املواليــة لإلنجــاب 

ســارية املفعــول يف تركيــا، كانــت حــاالت اإلجهــاض املتعمــدة 

ــل  ــرية مث ــدن الكب ــة يف امل ــع، وبخاص ــاق واس ــى نط ــرشة ع منت

ــات  ــة عقوب ــه كان مث ــع أن ــة، م ــرة وبورص ــري وأنق اســطنبول وأزم

جزائيــة قاســية ضدهــا. يف تقريــر اللجنــة التــي شــكلتها وزارة 

ــّم  ــام 1958، ت ــوراك يف ع ــر ب ــور ز. طاه ــة الدكت ــة برئاس الصح

التشــديد عــى املســتوى العــايل لحــاالت اإلجهــاض التــي أجريــت 

ــاض  ــني اإلجه ــة ب ــار الصل ــّم إظه ــة وت ــري صحي ــروف غ ــت ظ تح

ــد  ــز، 1994(. وق ــوالدة )فران ــاء ال ــات أثن ــات األمه ــد ووفي املتعم

تــّم ترشيــع اإلجهــاض املتعّمــد، الــذي تــّم منعــه يف تركيــا مبوجــب 

القانــون الســكاين الصــادر عــام 1965 والــذي ســمح باإلجهــاض يف 

حــاالت تهديــد حيــاة األم أو الطفــل فحســب، مــن خــالل القانــون 

الســكاين الصــادر عــام 1983 الــذي جعــل هــذا اإلجــراء اختياريــاً 

ــن الحمــل. ــى األســبوع العــارش م حت

تبــنّي املعلومــات التــي لدينــا أنــه ابتــداًء مــن عــام 1978، وبتأثــري 

القانــون الســكاين الصــادر عــام 1983، ارتفعــت حــاالت اإلجهــاض 

ــاين  ــام 1993 )الرســم البي ــى ع ــا حت ــرأة يف تركي ــكل ام املتعمــد ل

ــع الحمــل  7(. يف وقــت الحــق، وبخاصــة مــع انتشــار وســائل من
حــاالت  معــدل  أخــذ  عليهــا،  للحصــول  املتزايــدة  والســهولة 

ــا  اإلجهــاض ينخفــض. وتشــري نتائــج اإلســتطالع حــول الدميوغرافي

ــث  ــة لعــام 2008 أّن هــذا العــدد انخفــض إىل ثل والصحــة الرتكي

املســتوى األصــيل الــذي بيّنــه اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا 

ــام 1993. ــة لع ــة الرتكي والصح

الرسم البياين 18. التغريات يف املعدل اإلجاميل لحاالت اإلجهاض املتعمد، 2008-1978

ــات  ــت وعــام 1998؛ أحان ــا لووتلــت وولوح ومتــدإ: معهــد جامعــت ساســصحب ولدإوســات ووهــكانّحت  1999، 2004، 2009؛ TDA 1978؛ وإلســصطاع حــلا ووديلغروفح
وإلســصطاع حــلا ووديلغروفحــا لووتلــت وولوحــت وعــام 1993.

5.3.2.4. التغريات يف مستويات العقم املؤقت بعد الحمل

ــج  ــن خطــر حمــل آخــر ينت ــل م ــذي يقل ــل ال ــد الحم ــم بع العق

عمومــاً عــن االمتنــاع عــن مامرســة الجنــس وعمليــة اإلرضــاع. يف 

تركيــا، تغطــي فــرتة االمتنــاع هــذه األيــام األربعــني التاليــة للــوالدة. 

الزمنيــة  الفــرتة  بهــذه  االجتامعيــة جميعهــا  الفئــات  وتلتــزم 

ــة  ــدة الرضاع ــد م ــرى، تعتم ــة أخ ــن ناحي )HÜNEE، 2009(. م

والدميوغرافيــة  االجتامعيــة  املــرأة  خصائــص  عــى  الطبيعيــة 

واالقتصاديــة. لهــذه األســباب، يتمتــع مــدى العقــم املؤقــت بعــد 

ــة  ــن مامرس ــاع ع ــدى االمتن ــر مب ــري ال يتأث ــامت متغ ــل بس الحم

الجنــس بــل مبــدة فــرتة الرضاعــة الطبيعيــة. كــام يظهــر يف الرســم 

ــة عــى  ــاين 8، بقيــت فــرتة العقــم املؤقــت بعــد الحمــل ثابت البي

ــا  ــام 1998-2008. ومب ــني ع ــة أشــهر يف الســنوات العــرش ب أربع

أّن فــرتة اإلرضــاع يف املناطــق الريفيــة أطــول، نجــد أّن فــرتة العقــم 

ــق  ــة باملناط ــاك مقارن ــني هن ــول بعام ــل أط ــد الحم ــت بع املؤق

الحريــة. بحســب املناطــق، وبخاصــة يف رشق األناضــول، لوحظت 

فــرتات أطــول مــن العقــم املؤقــت بعــد الحمــل حتــى ســتة أشــهر.
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الرســم البيــاين 19. تغــرّي متوســط فــرتة العقــم املؤقــت بعــد الحمــل، اإلســتطالع حــول الدميوغرافيا والصحــة الرتكيــة لعام 1998 واإلســتطالع 

حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكية لعــام 2008 )%(

5.3.2.5. العوامل التي تأثّر عىل معدل املواليد

مبــا أّن املتغــري التابــع املســتخدم يف هــذه الدراســة )العــدد الــكيل 

لألطفــال( ليــس متواصــالً بــل متغــرياً متفــرداً،   بــدالً مــن االنحــدار 

الخطــي، يتــّم يف هــذه الدراســة أيضــاً اســتعامل تللحــل ألوســلا 

ــاً مــا تســتعمل للمتغــريات يف هــذا النــوع  والنلــدوإي، التــي غالب

مــن البحــوث. توزيــع بواســون توزيــع إحصــايئ طبيعــي مســتخدم 

ــة  ــرتة زمني ــالل ف ــوائية يف خ ــوادث العش ــن الح ــدد م ــد ع لتحدي

الطبيعــي  اللوغاريتــم  هــو   Ai معــدل   .Ai معــدل  مــع   )t
i
(

ملعــدل املتغــري التابــع الــذي يحــّدده تحليــل بواســون االنحــداري. 

ــة: ــة املســتخدمة يف هــذه الدراســة هــي التالي واملعادل

iiiiiii x+Bx+Bx+Bx+Bx+Bx+B+B(t(
iiiii eìt)= xyE( 6655443322110ln==l

λ املنمذجــة تســاوي املعــدل مروبــاً بالوقــت، فهــي قيمــة 
i
t
i
ألّن 

t  فــرتة التعــرض؛ x1 ســّن املــرأة، 
i
عدديــة. يف هــذه املعادلــة، متثـّـل 

 x4 ،املنطقــة x3 ،)ــة x2 منطقــة اإلقامــة )املناطــق الريفية/الحري

ــاء األرسة.  ــتوى رخ ــل، و x6 مس ــع العم وض
 
x5 ،ــم ــتوى التعلي مس

املســتقلة  واملتغــريات  متواصــل؛  النمــوذج  يف  العمــر  متغــري 

ــّم  ــة. بســبب ذلــك، كان يت األخــرى جميعهــا هــي متغــريات فئوي

اســتخدام املتغــريات الفئويــة كمتغــريات وهميــة يف التحليــل. يتــّم 

تفســري نتائــج تحليــل بواســون االنحــداري عامــة بحســب نســب 

الرعــة، أي، وحــدة واحــدة للتغيــري يف نتائــج املتغــري املســتقل يف 

مــرات متزايــدة مــن نســبة رسعــة محســوبة عــى املتغــري التابــع. 

ــاهني، 2010(. ــورت وأدايل وش )إري

ــول  ــتطالع ح ــة )اإلس ــتخدمة يف الدراس ــات املس ــْي البيان ملجموعت

الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة لعــام 2008 واســتطالع العــام 

2011 حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة(، وحــدة التحليل هــي املرأة. يف 
مجموعــات البيانــات جميعهــا، أخــذت بيانــات النســاء مــن الفئــة 

ــع هــو عــدد  ــار. املتغــري التاب ــة 49-15 ســنة بعــني االعتب العمري

ــذ  ــت من ــي مض ــة الت ــدة الزمني ــرض هــي امل ــرتة التع ــال. ف األطف

ــزواج غــري محــّدد يف اســتطالع العــام  ــخ ال أول زواج للمــرأة. تاري

2011 حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة، ولكنــه يشــمل معلومــات عــن 
ســّن املــرأة عنــد الــزواج. عــى الرغــم مــن اســتخدام هــذا املتغــري 

يف النمــوذج، وذلــك ألّن ســّن بــدء تعــرّض النســاء للخصوبــة كان 

ــّن  ــم بس ــاً التحك ــّم أيض ــة، ت ــدة الفعلي ــدر امل ــامً بق ــد مه يُعتق

ــن  ــن املتغريي ــّم عــرض كّل مــن هذي ــد ت النســاء يف النمــوذج. وق

املرتبطــني بالوقــت بالســنوات. يف مــا يتعلــق بالدائــرة االجتامعيــة، 

أو بعبــارة أخــرى العوامــل الهيكليــة البيئيــة، تــّم التحكــم مبتغريات 
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ــم  ــل، يتحك ــرأة. يف التحلي ــة امل ــة إقام ــة )IBSS 1( ومنطق املنطق

مســتوى رخــاء األرسة برخــاء املنــزل الــذي تعيــش فيــه املــرأة. ال 

ــة أي  ــة األرسة الرتكي ــول تركيب ــام 2011 ح ــتطالع الع ــمل اس يش

متغــري لرخــاء األرسة. ولكــّن متغــريات رخــاء األرسة الالزمــة لبلــوغ 

هــذا املتغــري مشــمولة يف مجموعــة املتغــريات. باســتخدام رخــاء 

األرسة يف مجموعــة املتغــريات، تــّم التوصــل إىل مصغــع إاــا  ونب  

ــتخدام  ــة باس ــة األرسة الرتكي ــول تركيب ــام 2011 ح ــتطالع الع إلس

ــم ووضــع العمــل،  ــل العامــيل. باســتخدام متغــريات التعلي التحلي

تــّم شــمل خصائــص املــرأة االجتامعيــة واالقتصاديــة يف التحليــل.

الجــدول 113. عــدد األوالد عــىل قيــد الحيــاة بحســب ســّن املــرأة، اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة للعــام 2008 واســتطالع 

العــام 2011 حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة  )%(
معدل عدد عدد األطفال الباقني عىل قيد الحياة

األطفال 
الباقني عىل 
قيد الحياة

012345678910+

اإلستطالع حول الدميوغرافيا والصحة الرتكية للعام 2008

19-1594,34,80,60,20,00,00,00,00,00,00,00,07

24-2061,822,511,53,10,80,30,00,00,00,00,00,57

29-2527,924,028,811,24,52,10,50,40,50,00,01,48

34-3013,414,832,420,49,23,72,42,00,80,70,22,25

39-358,39,630,423,512,96,03,52,21,31,01,32,69

44-405,35,628,523,313,68,76,12,82,21,32,53,11

49-454,35,825,221,716,510,15,53,72,11,63,73,23

36,113,421,113,17,03,72,11,30,80,50,81,69تركيا

اإلستطالع حول تركيبة األرسة الرتكّية للعام 2011

19-1589,38,02,20,60,00,00,00,00,00,00,00,14

24-2067,619,810,51,80,10,10,00,00,10,00,00,48

29-2531,326,130,18,82,50,60,40,10,00,00,01,29

34-3014,621,038,516,35,62,80,50,40,30,10,11,93

39-359,413,039,022,79,02,72,60,90,40,20,22,37

44-406,612,337,825,18,44,02,21,21,11,00,22,59

49-457,412,532,425,111,14,13,21,31,01,30,82,74

28,717,429,014,85,32,11,30,60,40,40,21,71تركيا

حــول  اإلســتطالع  نتائــج  بحســب  االنحــدار،  تحليــل  قبــل 

الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة للعــام 2008 واســتطالع العــام 

2011 حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة، تــّم تحليــل عــدد أوالد النســاء 
بحســب ســّن املــرأة. تبــنّي النتائــج يف الجــدول 1 أّن مســتوى 

معــدل املواليــد اتّبــع أيضــاً مســاراً مامثــالً يف املــايض غــري البعيــد، 

أي بــني عامــْي 2011-2008. تظهــر نتائــج اإلســتطالع حــول 

الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة للعــام 2008 أّن متوســط   عــدد 

ــة  ــة العمري ــاء يف املجموع ــن النس ــاة م ــد الحي ــى قي ــال ع األطف

ــتطالع  ــج اس ــر نتائ ــرى، تظه ــة أخ ــن ناحي ــو 1.69؛ م 49-15 ه
ــو  ــدل ه ــذا املع ــة أّن ه ــة األرسة الرتكي ــول تركيب ــام 2011 ح الع

1.71. يف الفئــة العمريــة 49-45 التــي تكــون فــرتة الخصوبــة 
ــد بشــكل واضــح. يف  ــدل املوالي ــاض مع ــر انخف ــت، يظه ــد انته ق

حــني أّن متوســط   عــدد األطفــال عــى قيــد الحيــاة يف هــذه الفئــة 

ــا  ــج اإلســتطالع حــول الدميوغرافي ــاً لنتائ ــة هــو 3.23 وفق العمري

ــة لعــام 2008، ينخفــض هــذا املتوســط إىل 2.74  والصحــة الرتكي

ــة. يف  ــة األرسة الرتكي ــول تركيب ــام 2011 ح ــتطالع الع ــب اس بحس

الفئــات العمريــة التــي ال تكــون قــد انتهــت فيهــا خصوبــة املــرأة 

ــاً.  ــني 2011-2008 واضح ــد ب ــدل املوالي ــاض مع ــد، كان انخف بع

ــوايت  ــنة الل ــة 49-45 س ــة العمري ــاء يف الفئ ــبة النس ــت نس ارتفع

ــرتة  ــاة إىل 52.3٪ يف الف ــد الحي ــى قي ــّل ع ــن أو أق ــّن ولديْ لديه

ــت  ــرى، ارتفع ــارة أخ ــت 35.3٪، وبعب ــا كان 2011-2008 بعدم
ــدول 113(. ــبة 30٪ )الج ــذه النس ه

عندمــا تــّم فحــص محــددات العــدد اإلجــاميل لألطفــال بنمــوذج 

ــة  ــظ أّن قيم ــدول 114(، لوح ــداري )الج ــون االنح ــل بواس تحلي

ــات كانــت تســاوي  ــْي البيان ــكال مجموعت ــّي ل F مــن الطــراز املبن

0.000. يــدّل ذلــك عــى أّن املتغــريات املســتقلة املســتخدمة 
متوافقــة مــع تصميــم النمــوذج وأّن الخصائــص العامــة التفســريية 

ــع أّن قيمــة F يف  ــك، واق ــة جــداً. وعــالوًة عــى ذل للنمــوذج عالي

ــّل مــن ٪5  ــل مــن املتغــريات املســتقلة أق ــة واحــدة عــى األق فئ

يبــنّي  أّن كّل متغــري مســتقل يســهم يف تفســري التغــريات يف املتغــري 

التابــع.
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الجــدول 114. محــددات إجــاميل عــدد األطفــال الذيــن ينجبهــّن النســاء: نتائــج تحليــل بواســون االنحــداري، اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا 
والصحــة الرتكيــة لعــام 2008 واســتطالع العــام 2011 حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة

اإلستطالع حول الدميوغرافيا والصحة الرتكية 
للعام 2008

استطالع حول تركيبة األرسة الرتكّية 2011

املوثوقية )P>ItI(املعدلاملوثوقية  )P>ItI(املعدل

1.040.0001.030.000العمر )15 – 49(

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

-1.00-1.00اسطنبول )الفئة املرجعية(

1.020.2370.970.111غرب مرمرة

1.030.2120.890.142ايجه

1.050.0031.110.001رشق مرمرة

1.110.0011.090.004غرب األناضول

1.090.0031.210.000البحر األبيض املتوسط 

1.150.0001.270.000وسط األناضول

1.170.0001.190.000غرب البحر األسود

1.220.0001.310.000رشق البحر األسود

1.260.0001.890.000شامل رشق األناضول

1.410.0002.010.000وسط رشق األناضول

2.020.0002.270.000جنوب رشق األناضول

املنطقة السكنّية

-1.00-1.00املدينة )الفئة املرجعية(

1.120.0041.190.000الريف

املستوى التعليمي

1.290.0001.410.000أميّة، لم تُنهي املرحلة اإلبتدائية

1.170.0311.270.000املرحلة اإلبتدائية

1.090.0291.140.022املرحلة التكميلية

-1.00-1.00الثانوية أو ما فوق  )الفئة املرجعية(

حالة العمل

1.290.0001.250.000ال تعمل 

1.030.0720.990.246األجور / املرتبات

-1.00-1.00صاحبة العمل )الفئة املرجعية(

1.220.0001.250.000لنفسها

مستوى اإلزدهار المنزلي
2.090.0002.210.000األدىن 20%

1.790.0001.760.000متديّن 20%

1.320.0051.580.015متوسط 20%

1.110.0071.020.075عالي 20%

-1.00-1.00األعى %20  )الفئة املرجعية(

.F=0.0000 < وإلسصطاع حلا ووديلغروفحا لووتلت وولوحت ولعام 2008 لوسصطاع ووعام 2011 حلا تروحبت ونب  وولوحت ل والحصاما

ــع،  ــري املتغــري املســتقل عــى املتغــري التاب ــّم دراســة تأث ــا تت عندم

والــذي هــو العــدد اإلجــاميل لألطفــال، متّــت مالحظــة لوحــظ أّن 

ــوذج  ــمول يف النم ــر، املش ــري العم ــدة يف متغ ــدة واح ــادة وح زي

كمتغــري متواصــل، تزيــد مــن احتــامل إنجــاب طفــل إضــايف 
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بنســبة 1.04 مــرات وفقــاً لإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة 

الرتكيــة لعــام 2008 و1.03 مــرات وفقــاً إلســتطالع العــام 2011 

حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة. عنــد أخــذ اســطنبول كفئــة مرجعيــة 

ــون  ــد، وجــد الباحث ــدل املوالي ــز اإلقليمــي يف مســتوى مع والتامي

ــْي البيانــات، مســتوى معــدل املواليــد يف  ــه لــكل مــن مجموعت أن

اســطنبول وغــرب مرمــرة وبحــر إيجــه ال يختلــف )F>0.05(؛ 

ولكــن كلــام انتقلنــا نحــو الــرشق، يزيــد مســتوى معــدل املواليــد 

إىل حــّد كبــري مقارنــة باســطنبول. تظهــر نتائــج اإلســتطالع حــول 

ــاب  ــامل إنج ــام 2008 أّن احت ــة للع ــة الرتكي ــا والصح الدميوغرافي

املزيــد مــن األطفــال مقارنــة باســطنبول أعــى بنســبة 2.02 مــرة 

يف جنــوب رشق األناضــول؛ ووفقــاً لـــ اســتطالع العــام 2011 حــول 

تركيبــة األرسة الرتكيــة، أعــى بنســبة 2.27 مــرة. )F<0.05(. عندمــا 

ــة األرسة  ــول تركيب ــام 2011 ح ــتطالع الع ــج اس ــة نتائ ــّم مقارن تت

ــد يف  ــدل املوالي ــتويات مع ــني مس ــرق ب ــر الف ــي تظه ــة الت الرتكي

اســطنبول ومســتويات معــدل املواليــد يف املناطــق الرشقيــة بنتائــج 

اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة لعــام 2008، مــن 

الســهل أن نــرى أّن هــذا الفــارق أعــى بشــكل ملحــوظ )الجــدول 

.)114

تظهــر نتائــج تحليــل بواســون االنحــداري أّن منطقــة ســكن للمــرأة 

ــام 2011  ــج اســتطالع الع ــر نتائ ــال. تظه ــدد األطف ــر عــى ع تؤثّ

ــامل  ــة، احت ــق الريفي ــه يف املناط ــة أن ــة األرسة الرتكي ــول تركيب ح

إنجــاب ولــد إضــايف أعــى بنســبة 19٪ مقارنــة باملناطــق الحرية؛ 

وفقــا لنتائــج اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة لعــام 

ــج  ــر نتائ ــى بـــ F<0.05( ٪12(. وتظه ــبة أع ــذه النس 2008، ه
ــام  ــة لع ــة الرتكي ــا والصح ــول الدميوغرافي ــتطالع ح ــن اإلس كّل م

2008 و اســتطالع العــام 2011 حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة أنــه 
مــع انخفــاض املســتوى التعليمــي بســبب عوامــل أخــرى، يرتفــع 

ــتطالع  ــج اإلس ــر نتائ ــد )F<0.05(. وتظه ــدل املوالي ــتوى مع مس

حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة للعــام 2008 أّن النســاء غــري 

ــايف  ــد إض ــاب ول ــة إلنج ــر عرض ــرة أك ــّن 1.29 م ــامت ه املتعل

ــة بالنســاء اللــوايت يصــل مســتواهّن التعليمــي إىل املدرســة  مقارن

ــج اســتطالع  ــر نتائ ــة أخــرى، تظه ــن ناحي ــوق؛ م ــا ف ــة وم الثانوي

العــام 2011 حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة أّن هــذه النســبة أعــى 

ــرة. 1.41 م

منــوذج االنحــدار املبــنّي  يف الجــدول 114، يبــنّي أنّــه باملقارنــة 

ــني  ــايف ب ــل إض ــاب طف ــامل إنج ــاث، احت ــل اإلن ــاب العم ــع أرب م

ــز  ــر أّي متاي ــب ال يظه ــل أجر/مرت أوســاط النســاء العامــالت مقاب

)F>0.05(. ولكــن، مــرة أخــرى باملقارنــة مــع أربــاب العمــل 

ــن  ــوايت يعمل ــد النســاء الل ــد عن ــاث، مســتويات معــدل املوالي اإلن

عــى حســابهّن الخــاص، وبخاصــة النســاء اللــوايت ال يعملــن، 

ــة  ــج اســتطالع العــام 2011 حــول تركيب ــر نتائ ــري. تظه أعــى بكث

األرسة الرتكيــة أنــه باملقارنــة مــع أربــاب العمــل اإلنــاث، احتــامل 

ــى بـــ  ــن أع ــوايت ال يعمل ــاء الل ــد النس ــايف عن ــل إض ــاب طف إنج

1.25 مــرة. وباملثــل، تظهــر نتائــج اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا 
والصحــة الرتكيــة لعــام 2008، أنــه مقارنــة مــع معــدالت املواليــد 

عنــد اإلنــاث مــن أربــاب العمــل، احتــامل إنجــاب النســاء اللــوايت 

يعملــن عــى حســابهّن طفــالً إضافيــاً أعــى بـــ 1.22 مــرة؛ وهــذا 

االحتــامل أعــى بـــ 1.29 مــرة أعــى عنــد النســاء اللــوايت ال يعملن.

أخــذ النســاء اللــوايت يعشــن يف أرٍس عاليــة الرخــاء عــى أنهــا 

املرجــع وفحصهــا بحســب مســتوى رخــاء األرسة، يرتفــع احتــامل 

إنجــاب طفــل إضــايف برعــة مــع انخفــاض مســتوى رخــاء األرسة. 

وفقــاً لنتائــج اســتطالع العــام 2011 حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة، 

احتــامل إنجــاب طفــل إضــايف بــني أواســط النســاء اللــوايت يعشــن 

يف أرس تتمتــع بــأدىن مســتوى رخــاء أعــى 2.21 مــرة مقارنــة 

ــب  ــاء. بحس ــتوى رخ ــى مس ــع بأع ــن يف أرس تتمت ــوايت يعش بالل

نتائــج اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة للعــام 

2008، هــذا الخطــر النســبي أعــى بنســبة 2.09 مــرة )الجــدول 
.)114

5.3.4. املتغرّيات الوسيطة التي تحّدد معدالت املواليد

أنــه  الدميوغرافيــا  علــم  الوســيطة يف  املتغــريات  تبــنّي منــاذج 

العوامــل  تكــون  والســلوكية،  البيولوجيــة  العوامــل  مبســاعدة 

االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة عــى املســتوى الــكيل تشــغيلية 

لناحيــة معــدالت املواليــد وأمناطهــا. وتســّمى العوامــل البيولوجيــة 

ــد  ــدالت املوالي ــى مع ــارش ع ــكل مب ــر بش ــي تؤث ــلوكية الت والس

وأمناطهــا ”ومصغــعوت وولســحطت )ووصلســطحت(” يف علــم الدميوغرافيــا 

ــني العوامــل عــى  ــال للعالقــة ب )بونجارتــس، 1978(. وأفضــل مث

املســتوى الــكيل واملتغــريات الوســيطة هــو العالقــة بــني املســتوى 

ــو  ــي، وه ــتوى التعليم ــد املس ــوالدة. يزي ــدالت ال ــي ومع التعليم

ــارش عــن  ــد بشــكل غــري مب ــكيل، مــن معــدالت املوالي متغــري هي

ــزواج  ــد ال ــّن عن ــة الس ــيطة لناحي ــريات الوس ــادة املتغ ــق زي طري

للعوامــل  باختصــار،  الحمــل.  منــع  وســائل  واســتخدام  األول 

االجتامعيــة واالقتصاديــة تأثــري غــع مبــارش عــى معــدالت املواليــد، 

ــارش. ــري مب ــيطة تأث ــريات الوس ــني أّن للمتغ يف ح

قــام كينجســيل ديفيــس وجوديــث بليــك بتطويــر مفهــوم املتغــري 

الوســيط يف منتصــف خمســينيات القــرن العرشيــن )ديفيــس 

وبليــك، 1956(. اســتخدم ديفيــس وبليــك 11 متغــرياً وســيطاً يف 

ــالث ملعــدالت  ــاً للمراحــل الرئيســية الث ــا وفق دراســتهام وصّنفاه

املواليــد وهــي الجــامع الجنــيس وبدايــة الحمــل والــوالدة. ولكــن 

مبــا أنهــا كانــت تضــّم عــدداً كبــرياً مــن املتغــريات ويصعــب 
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ــى نطــاق واســع.  ــريات ع ــّم اســتخدام هــذه املتغ ــا، مل يت تحليله

ــس )1978؛ 1982؛ 1985(  ــون بونجارت ــام ج ــق، ق ــت الح يف وق

ــد  ــيط جدي ــري وس ــوذج متغ ــر من ــوذج وتطوي ــذا النم ــيط ه بتبس

ــريات  ــة متغ ــتخدام أربع ــد باس ــدالت املوالي ــري يف مع ــر التغ يف

رئيســية. ومبــا أنــه يحتــوي عــى عــدد أقــل مــن املتغــريات التــي 

يســهل احتســابها، اســتخدم هــذا النمــوذج يف كثــري مــن األحيــان 

ــدول. ــني ال ــات ب ــدان واملقارن ــن البل ــد م يف العدي

ــن  ــة م ــات الرتكي ــى البيان ــس أوالً ع ــوذج بونجارت ــق من ــّم تطبي ت

ــتخدمت  ــي اس ــة الت ــاي يف الدراس ــر أوزب ــاي )1978(. أظه أوزب

البيانــات مــن البحــوث الدميوغرافيــة عامــْي 1968 و1973 أّن 

العقــم املؤقــت بعــد الحمــل والرضاعــة الطبيعيــة كانــا  فعالــنْي يف 

ــع الحمــل. يف وقــت  ــد بقــدر وســائل من ــد معــدالت املوالي تحدي

الحــق، أظهــرت األمــم املتحــدة )1987(، باســتخدام البيانــات 

ــن  ــام 1978 وم ــت يف ع ــي أجري ــاث الت ــن األبح ــة م الدميوغرافي

معهــد هاســتيب الجامعــي للدراســات الســكانية )1989( وبيانات 

مــن البحــوث الدميوغرافيــة لعامــْي 1983 و1988، تأثــري املتغريات 

ــتخدم  ــرى تس ــة أخ ــات، ويف دراس ــذه الدراس ــد ه ــيطة. بع الوس

ــنوات  ــت يف الس ــي أجري ــة الت ــوث الدميوغرافي ــن البح ــات م بيان

1978 و1983 و1988 و1993 )هانســيوغلو، 1997(، تــّم تقديــم 
التغــرّي  يف تأثــري املتغــريات الوســيطة عــى معــدالت املواليــد عــى 

مــّر الزمــن. يف وقــت الحقــة، باســتخدام بيانــات اإلســتطالع حــول 

الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة للعــام 2008، وبشــكٍل يتجــاوز 

تصنيفــات املناطــق الحريــة والريفيــة، أجريــت دراســة تــّم فيهــا 

ــة  ــة واالقتصادي ــريات االجتامعي ــري املتغ ــة تأث ــرة األوىل معالج للم

ــورت، 2002(. ويف وقــت  ــد )إيري املتعــددة عــى معــدالت املوالي

ــّم تطبيــق منــوذج بونجارتــس عــى البيانــات مــن  الحــق أيضــاً، ت

اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة للعــام 2003 

ــام 2008،  ــة للع ــة الرتكي ــا والصح ــول الدميوغرافي ــتطالع ح واإلس

وقــد قــام بذلــك عــى التــوايل إريــورت )2008( وإريــورت وأدايل 

ــاهني )2010(. وش

5.3.4.1. منوذج بونغارتس

يف منــوذج بونجارتــس، مثــة أربعــة متغــريات وســيطة رئيســية تضــّم 

معــدالت الــزواج واســتخدام وســائل منــع الحمــل واإلجهــاض 

ــذي يختلــف وبخاصــة  املتعمــد والعقــم املؤقــت بعــد الحمــل ال

ــة. وجــد بونجارتــس يف دراســاته  بحســب فــرتة الرضاعــة الطبيعي

التــي أجراهــا باســتخدام بيانــات مــن 36 بلــداً، أّن هــذه املتغــريات 

املواليــد  معــدالت  يف  التغــريات  مــن   ٪96 تفــر  أن  ميكــن 

ــّم  ــس، يت ــس، 1978؛ 1982؛ 1985(. يف منــوذج بونجارت )بونجارت

احتســاب تأثــري املتغــريات الوســيطة عــى معــدالت املواليــد مــن 

ــة  ــيطة األربع ــريات الوس ــت للمتغ ــؤرشات وضع ــة م ــالل أربع خ

ــزواج  ــدالت ال ــؤرش ملع ــي م ــؤرشات ه ــذه امل ــاله. ه ــورة أع املذك

ــؤرش  ــل )Cc(، وم ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــؤرش اس )Cm(، وم

ــل  ــد الحم ــت بع ــم املؤق ــؤرش العق ــد )Ca(، وم ــاض املتعّم لإلجه

)Ci(. ميكــن تحديــد قيــم لهــذه املــؤرشات بــني صفــر أو 1. عندمــا 

ال يكــون للمتغــري أّي تأثــري عــى انخفــاض معــدالت الــوالدة، 

ــامل  ــري ش ــري تأث ــة ”1” وإذا كان للمتغ ــى قيم ــؤرش ع ــل امل يحص

ــب  ــر.” بحس ــة ”صف ــى قيم ــل ع ــد، يحص ــدالت املوالي ــى مع ع

ــى  ــيط ع ــري الوس ــض للمتغ ــري املنخف ــة للتأث ــس، كنتيج بونجارت

معــدالت املواليــد، تنخفــض رسعــة معــدالت املواليــد إىل أقــّل مــن 

ــنّي يف منــوذج  ــد املحتمــل املب ــة. معــدل املوالي مســتوياتها املحتمل

ــى  ــكي )TF(. وع ــت وو ــدا ووختلأ ــه مع ــرّف بأن ــس يع بونجارت

ــني متزوجــات يف خــالل  ــرتاض أّن النســاء يف ســّن اإلنجــاب يبق اف

هــذه الفــرتة وال يســتخدمن أي وســيلة منــع الحمــل ومل يجريــن 

أي عمليــات إجهــاض متعمــد ومل ميــررن مبرحلــة العقــم املؤقــت 

كنتيجــة للرضاعــة الطبيعيــة، يصبــح معــدل الخصوبــة الــكيل 

حــواىل 15.3. معــدل الخصوبــة املالحــظ نتيجــة لتأثــري املتغــريات 

ــون  ــا تك ــد، أي عندم ــدالت املوالي ــى مع ــض ع ــيطة املنخف الوس

معــدالت الخصوبــة العمريــة املحــددة صالحــة لفــرتة معينــة مــن 

ــي أّن  ــام يعن ــكي )TFR(، م ــت وو ــدا ووختلأ ــر مع ــن، يظه الزم

ــة. ــرتة الخصوب ــة ف ــرأة يف نهاي ــكل ام ــد ل ــدد املوالي متوســط   ع

ــدا  ــام مع ــوذج ه ــتخدمان يف النم ــان مس ــران هام ــاران آخ معي

ووختلأــت ووزلجحــت وإلجــاميل )TM( ومعــدا ووختلأــت ووزلجحــت 

ــاميل  ــة اإلج ــة الزوجي ــدل الخصوب ــت وإلجــاميل )TN(. مع ووطبحعح

ــن  ــوايت تزوج ــاء الل ــد للنس ــدد املوالي ــنّي  ع ــذي يب ــار ال ــو املعي ه

ــري  ــة العم ــة الزوجي ــّن الـــ 15 وتعرّضــن ملعــّدل الخصوب يف س

اإلجــاميل حتــى بلغــن الـــ 49 ســنة. مــن ناحيــة أخــرى، يســاوي 

معــدل الخصوبــة الزوجيــة الطبيعيــة اإلجــاميل، يف ظــل الظــروف 

التــي ال يتــّم فيهــا اســتخدام وســائل منــع الحمــل وإجــراء عمليــات 

إجهــاض متعمــد، معــدل الخصوبــة الزوجيــة اإلجــاميل )TM(. يف 

ــت  ــم املؤق ــؤرش العق ــر أوالً مب ــا يتأث ــس، وبعدم ــوذج بونجارت من

إىل  املواليــد  معــدالت  ينخفــض مســتوى   ،)Ci( الحمــل  بعــد 

معــدل الخصوبــة الزوجيــة الطبيعيــة اإلجــاميل )TN( مــن معــدل 

ــاميل )15.3(. ــة اإلج الخصوب

TN = TF*Ci = 15.3*Ci

بعــد التعــرض الســتخدام مــؤرشْي وســائل منــع الحمــل واإلجهــاض 

املتعمــد االختيــاري، يرتاجــع معــدل الخصوبــة الــذي كان قــد 

تراجــع إىل مســتوى معــدل الخصوبــة الزوجيــة الطبيعيــة اإلجــاميل 

ــة اإلجــاميل )TM( يف  ــة الزوجي ــغ معــدل الخصوب ــر إىل أن يبل أك

وقــت الحــق.
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TM = TN*Cc*Ca

يف وقــت الحــق، مــع تأثــري مــؤرش الــزواج )Cm(، ينخفــض معــدل 

املواليــد، الــذي انخفــض مــن قبــل إىل مســتوى معــدل الخصوبــة 

ــو  ــظ، وه ــد املالح ــدل املوالي ــتوى مع ــاميل، إىل مس ــة اإلج الزوجي

مســتوى معــدل الخصوبــة اإلجــاميل.

TDH = TM*Cm

منــوذج  معادلــة  تحديــد  يتــّم  املعــادالت،  هــذه  إىل  اســتناداً 

األساســية. بونغارتــس 

TDH  = Cm * Cc * Ca * Ci * TF

كــام يظهــر يف الرســم البيــاين 20، عندمــا يتــّم طــرح تأثــري العقــم 

ــل  ــاميل، نحص ــة اإلج ــدل الخصوب ــن مع ــل م ــد الحم ــت بع املؤق

اإلجــاميل )TN(؛  الطبيعيــة  الزوجيــة  الخصوبــة  معــدل  عــى 

ــع الحمــل مــن  ــريات اســتخدام وســائل من ــّم طــرح تأث ــا يت عندم

معــدل الخصوبــة الزوجيــة الطبيعيــة اإلجــاميل، نحصــل عــى 

ــة املطــاف،  ــة اإلجــاميل )TM(. ويف نهاي ــة الزوجي معــدل الخصوب

عندمــا يتــّم طــرح تأثــري الزواجــات مــن معــدل الخصوبــة الزوجيــة 

.)TFR( ــاميل ــة اإلج ــدل الخصوب ــى مع ــل ع ــاميل، نحص اإلج

الرسم البياين 20. املتغريات الوسيطة يف منوذج بونجارتس

ومروجر: )ألنااإتس، 1978؛ 1982؛ 1985(؛ رإيلإت لأدويل لشاسني، 2010

5.3.4.2. متغري وسيط يف منوذج بونجارتس

يوضــح مــؤرش نهــبت ووــزلوج )Cm( مــا إذا كان الفــرق بــني معــدل 

الخصوبــة اإلجــاميل ومعــدل الخصوبــة الزوجيــة اإلجــاميل مهــامً أم 

ــات،  ــاب متزوج ــّن اإلنج ــاء يف س ــع النس ــت جمي ــال كان ال. يف ح

وألنّــه لــن يكــون ملعــدل الــزواج تأثــري يخّفــض معــدالت الــوالدة، 

ــذه  ــل له ــكٍل مامث ــاوي 1. بش ــزواج يس ــبة ال ــؤرش نس ــيكون م س

الحالــة االســتثنائية، مثــة حالــة اســتثنائية أخــرى عندمــا ال تكــون 

أّي امــرأة يف ســن اإلنجــاب متزوجــة. يف هــذه الحالــة، يكــون مؤرش 

ــرك  ــام يتح ــك، وفي ــة لذل ــر. وكنتيج ــاوي صف ــزواج يس ــبة ال نس

مــؤرش نســبة الــزواج نحــو صفــر، ينخفــض   معــدل الخصوبــة 

ــذ  ــّم أخ ــزواج، يت ــبة ال ــؤرش نس ــاب م ــالل احتس ــاميل. يف خ اإلج

التوزيــع العمــري للنســاء أيضــاً بعــني االعتبــار. لهــذا الســبب، تــّم 

وضــع مــؤرش نســبة الــزواج باســتخدام معــدالت املواليــد العمريــة 

ــزواج  ــدالت ال ــاب ومع ــن اإلنج ــات يف س ــددة لنســاء متزوج املح

g املدرجــة يف 
a
العمريــة املحــددة كــام هــو موضــح أدنــاه. تعطــي 

ــة؛ ومــن  ــة العمري ــة للنســاء يف الفئ ــة )a( معــدل الخصوب املعادل

a( m( نســبة النســاء اللــوايت ال يزلــن 
a
ناحيــة أخــرى، تعطــي 

ــاوي  ــط يس ــا، وألّن البس ــة. هن ــة العمري ــن الفئ ــات ضم متزوج

معــدل الخصوبــة اإلجــاميل )TFR( والقاســم يســاوي معــدل 
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الخصوبــة الزوجيــة اإلجــاميل )TM(، ميكــن إعــادة كتابــة املعادلــة 

كــام هــو مبــنّي أدنــاه.

ــر وولمــل )Cc( عــن  ــّم احتســاب مــؤرش وســصخدوم لســائل مل يت

ــل،  ــر الحم ــت خط ــّن تح ــوايت ه ــاء الل ــبة النس ــذ نس ــق أخ طري

ــوايت  ــة الل ــّن الخصوب ــات ويف س ــاء املتزوج ــرى، النس ــارة أخ وبعب

يســتخدمن وســائل منــع الحمــل ومــدى فعاليــة الوســيلة املفضلــة 

لديهــّن باســتخدام املعادلــة املبينــة أدنــاه . متثـّـل ”u” يف املعادلــة 

نســبة النســاء املتزوجــات ويف ســّن الخصوبــة اللــوايت يســتخدمن 

ــتخدمة.  ــيلة املس ــة الوس ــل ”e” فعالي ــل؛ ومتثّ ــع الحم ــائل من وس

ــس  ــأه لوي ــذي أنش ــم ال ــح ووعق ــل تتلح ــو عام ــت 1.08 ه الثاب

ــس،  ــم بحســب الســن )بونجارت ــري باســتخدام معــدالت العق ه

ــوايت  ــت، النســاء الل ــذا الثاب ــع إدراج ه 1978؛ 1982؛ 1985(. م
لســن تحــت خطــر الحمــل، وبعبــارة أخــرى، الزوجــات العقيــامت 

والنســاء املتزوجــات برجــال يعانــون مــن العقــم غــري مشــموالت 

يف املــؤرش، وكنتيجــة لذلــك، يتــّم تصحيــح نســبة اســتخدام وســائل 

منــع الحمــل.

عــى الرغــم مــن أّن البيانــات عــن وســائل منــع الحمل قــد ُجمعت 

مــن خــالل دراســات ســكانية أجريــت كّل خمــس ســنوات منذ عام 

ــة الوســيلة التــي  ــات عــن فعالي ــّم جمــع البيان ــا، يت 8691 يف تركي

يتــّم اختيارهــا منــذ اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكية 

ــتبيان البحــث.  ــم إىل اس ــة وحــدة التقوي ــع إضاف ــام 3991، م للع

ــمول  ــؤال املش ــتناد إىل الس ــة، وباإلس ــوث املاضي ــى البح ــاًء ع بن

ــام  ــة للع ــة الرتكي ــا والصح ــول الدميوغرافي ــتطالع ح ــط يف اإلس فق

8891، والــذي يتمحــور حــول مــا إذا كان يتــّم اســتخدام أي وســيلة 

ــأن  ــات بش ــع البيان ــّم جم ــل، ت ــوع الحم ــد وق ــل عن ــع للحم من

فعاليــة وســائل منــع الحمــل مــع أنــه ال يُعتقــد أنهــا موثوقــة جــداً 

)كولو-غالســكو وآخــرون، 1991(. يتــّم اســتخدام املعادلــة التاليــة 

الحتســاب درجــة فعاليــة الوســيلة املســتخدمة. يف هــذه املعادلــة، 

 ،m ــة الســنوي للوســيلة تشــري ”21Fm” إىل معــدل عــدم الفعالي

و”f” احتــامل الحمــل الشــهري )71.0( )هامرســلو، 3991(.

يهــدف مــؤرش وإلجهــاض ومصعمــد )Ca( إىل قيــاس تأثــري عمليــات 

اإلجهــاض املتعمــد االختيــاري عــى معــدالت املواليــد، ويتــّم 

احتســاب باســتخدام املعادلــة أدنــاه. يف هــذه املعادلــة متثّــل 

”TFR” معــدل الخصوبــة اإلجــاميل؛ و”u” معدل اســتخدام وســائل 

ــة؛  ــّن الخصوب ــات يف س ــاء املتزوج ــل النس ــن قب ــل م ــع الحم من

و”TA” عــدد حــاالت اإلجهــاض املتعمــد عنــد النســاء املتزوجــات 

ــاب TA، ال  ــم احتس ــا يت ــة. عندم ــّن الخصوب ــني س ــوايت تخط الل

ــي تقــوم  ــار إال حــاالت اإلجهــاض املتعمــد الت تؤخــذ بعــني االعتب

ــع  ــيلة من ــّم اســتخدام وس ــا النســاء املتزوجــات. يف حــال مل يت به

حمــل بعــد إجهــاض متعمــد، مــع افــرتاض أّن كّل إجهــاض متعمــد 

ــة. ــت 0.40 يف املعادل ــتخدام الثاب ــّم اس ــد، يت ــع 0.40 موالي مين

يعكــس مــؤرش ووعقــم ومؤقــت أعــد وولمــل )Ci( التأثــري املتناقــص 

لتجنــب االتصــال الجنــيس بعــد الــوالدة ومــدة الرضاعــة الطبيعيــة. 

بحســب بونجارتــس، يف حالــة عــدم تجنــب االتصــال الجنــيس 

بعــد الــوالدة وغيــاب الرضاعــة الطبيعيــة، متوســط   الفــرتة الزمنيــة 

بــني مولوديــن هــو 20 شــهراً. بلــغ بونجارتــس ذلــك عــن طريــق 

ــرأة  ــا امل ــوم يف خالله ــوالدة ال تق ــد ال ــف بع ــهر ونص ــة ش إضاف

باإلباضــة، وفــرتة انتظــار للحمــل التــايل مــن 7.5 أشــهر، وشــهرين 

الحتــامل وفــاة الجنــني داخــل الرحــم، و9 أشــهر مــن الحمــل. يتــّم 

احتســاب قيمــة مــؤرش العقــم املؤقــت بعــد الحمــل مــن خــالل 

ــد  ــت بع ــم املؤق ــرتة العق ــري ”i” إىل ف ــا، تش ــاه. هن ــة أدن املعادل

الحمــل، وبعبــارة أخــرى، متثـّـل متوســط   مقــدار الوقــت الــذي ميــر 

بــدون اإلباضــة لشــهور.

5.3.4.3. مســاهمة املتغــريات الوســيطة يف انخفــاض معــّدل 
ــد املوالي

ليــس مــن الســهل دامئــاً فهــم تأثري قيــم مــؤرش املتغريات الوســيطة 

التــي يتــّم احتســابها مــن خــالل منــوذج بونجارتــس عــن معــدالت 

ــري تكــون  ــة هــذا التأث ــة األســهل واألوضــح لرؤي ــد. الطريق املوالي

بالنظــر إىل نســبة مســاهمة كل متغــري وســيط مــع انخفــاض 

معــدل اإلخصــاب اإلجــاميل ليبلــغ مســتوى معــدل الخصوبــة 

ــؤرش  ــكل م ــوي ل ــري املئ ــاب التأث ــن احتس ــن املمك ــاميل، فم اإلج

متغــري وســيط عــى مســتوى معــدل املواليــد مــع املعادلــة أدنــاه. 

تجمــع ”Cx” املســتخدمة يف هــذه املعادلــة قيــم مــؤرش معــدالت 

الــزواج ومــؤرش اســتخدام وســائل منــع الحمــل ومــؤرش اإلجهــاض 
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املتعّمــد ومــؤرش العقــم املؤقــت بعــد الحمــل عــى التــوايل )األمــم 

.)1987 املتحدة، 

تبــنّي القيــم املحتســبة عــى أســاس بيانــات اإلســتطالع حــول 

ــا والصحــة الرتكيــة للعــام2008  )الجــدول 3( أّن أكــرب  الدميوغرافي

ــن  ــد بنســبة 67٪ هــي م ــدالت املوالي ــاض مع مســاهمة يف انخف

ــاض يف  ــزى االنخف ــل. ويع ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــتوى اس مس

ــزواج و5٪ إىل العقــم  معــدالت املواليــد بنســبة 24٪ إىل تأخــري ال

ــد. ــاض املتعم ــؤرشات اإلجه ــل و4٪ إىل م ــد الحم ــت بع املؤق

ــا  ــد، اإلســتطالع حــول الدميوغرافي ــاض مســتويات معــدل املوالي ــة ملســاهمة املتغــريات الوســيطة يف انخف الجــدول 115. النســبة املئوي

ــام 2008 ــة لع والصحــة الرتكي

)Pm(  الزواج)Pc( طريقة االستخدام)Pa( العقم املؤقت ما بعد الحمل  اإلجهاض املتعمد
)Pi(

املنطقة

236754الغرب

276553الجنوب

216937الوسط

207442الشامل

296227الرشق

املنطقة السكنّية

246754املدينة

226639الريف

املستوى التعليمي للمرأة

266329أميّة

157645املرحلة اإلبتدائية

266257املرحلة التكميلية

286354الثانوية أو ما فوق

حالة العمل للمرأة

216946ال تعمل

276147تعمل، ال ضامن اجتامعي

335962تعمل، مع ضامن اجتامعي

مستوى اإلزدهار املنزيل

256636األدىن

226549متديّن

216756متوسط

256843عايل

236863األعى

اللغة األم للمرأة

236755الرتكية

276436الكردستانيّة

365167لغة أخرى

246745تركيا

ــل أكــرب  ــائل منــع الحم ــتخدام وس ــيط الس يؤّمــن املتغــري الوس

ــات  ــع املجموع ــد يف جمي ــدالت املوالي ــاض مع ــاهمة يف انخف مس

الفرعيــة الســكانية )الجــدول 115(. عــى أســاس إقليمــي، يســاهم 

ــع الحمــل بنســبة 74٪ يف انخفــاض معــدل  اســتخدام وســائل من

ــني املناطــق  ــرب ب ــارق األك ــع الف ــد يف شــامل األناضــول. ينب املوالي

ــل يف  ــد الحم ــت بع ــم املؤق ــدة العق ــن م ــة م ــة والريفي الحري

املناطــق الريفيــة. بحســب املســتوى التعليمــي، يــؤدي اســتخدام 

ــد  ــدل املوالي ــاع مع ــة أرب ــاض ثالث ــل إىل انخف ــع الحم ــائل من وس

بــني النســاء اللــوايت أنهــني دراســتهّن االبتدائيــة. بــني هــؤالء 

النســاء، تأثــري انخفــاض معــدالت الــزواج محــدود للغايــة باملقارنــة 
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مــع غريهــّن مــن النســاء مــن مســتويات تعليميــة مختلفــة. يظهــر 

وضــع العمــل أنــه كلــام حظيــت النســاء بالضــامن االجتامعــي مــن 

ــزواج  ــالً مــع املجتمــع، وتأخــري ال ــّن هــّن أكــر تكام خــالل عمله

ــة  ــذه الفئ ــد يف ه ــدالت املوالي ــاض مع ــى انخف ــة ع ــر فعالي أك

أكــر مــن أي فئــة أخــرى. بحســب مســتوى الرخــاء يف األرسة، مــا 

ــا  ــد. يف م ــدل املوالي ــري يف إســرتاتيجيات خفــض مع ــز كب ــن متاي م

يتعلــق بانخفــاض معــدالت الــوالدة عنــد النســاء اللــوايت يتحدثــن 

باللغــة الكرديــة كاللغــة األم، لنســب الــزواج تأثــري أقــل، يف حــني أّن 

الســتخدام وســائل منــع الحمــل تأثــري أعــى.

5.3.4.4. تغرّي مساهمة املتغريات الوسيطة: 2008-1968

للكشــف عــن تأثــري املتغــريات الوســيطة عــى انخفــاض معــدالت 

ــن  ــيكون م ــا، س ــة يف تركي ــني املاضي ــنوات األربع ــد يف الس املوالي

األســهل فهــم التغــريات املحتملــة يف معــدالت املواليــد وأمناطهــا. 

ــت  ــي أجري ــة الت ــات الدميوغرافي ــن الدراس ــات م ــف البيان تكش

ــض  ــد انخف ــاميل ق ــة اإلج ــدل الخصوب ــني 2008-1968 أّن مع ب

مــن 5.70 إىل 2.16 يف الســنوات األربعــني املاضيــة )الجــدول 

116(. تظهــر نتائــج أول بحــث دميوغــرايف أجــراه معهــد هاســتيب 
الجامعــي للدراســات الســكانية يف عــام 1968 أنــه يف خــالل هــذه 

ــد  ــدالت املوالي ــاض مع ــرب يف انخف ــاهمة األك ــاءت املس ــرتة، ج الف

ــبة 39٪. وكان  ــك بنس ــل، وذل ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــن اس م

العقــم املؤقــت بعــد الحمــل ســبباً آخــر النخفــاض معــدالت 

املواليــد، وذلــك بنســبة 33٪. مثــة نقطــة مثــرية لالهتــامم، وهــي 

أنــه يف عــام 1968، كانــت مســاهمة العقــم املؤقــت بعــد الحمــل 

أكــرب مــن مســاهمة معــدل الــزواج. يبــدو ذلــك ذا صلــة بواقــع أنه 

منــذ 45 عامــاً، كانــت النســاء يتزّوجــن يف وقــت أبكــر ويرضعــن 

أطفالهــن لفــرتة أطــول. تبــنّي نتائــج البحــوث التــي أجريــت بعــد 

خمــس ســنوات يف عــام 1973 أّن أهــم عامــل فعــال لخفــض 

معــدالت املواليــد كان مــرة أخــرى اســتخدام وســائل منــع الحمــل، 

وذلــك بنســبة 44٪. ومــع ذلــك، فــإّن أهــم تغيــري بعــد عــام 1973 

ــاً  ــت تقريب ــد عادل ــزواج ق ــة أّن مســاهمة معــدالت ال هــو حقيق

ــى  ــل )28٪ و27٪ ع ــد الحم ــت بع ــم املؤق ــدة العق مســاهمة م

ــوايل(. الت

الجدول 116. تغرّي قيم املؤرش والنسبة املئوية ملساهامت املتغريات الوسيطة: 2008-1968
19681973 1978198319881993199820032008

)Cm(  0.7830.7430.74030.68770.62610.60250.67580.56150.5983الزواج

)Cc( 0.6870.6220.65770.51740.44690.38070.33870.26730.2391استخدام وسائل منع الحمل

)Ca( 0.9830.9830.93170.91020.87460.84570.86890.88990.9150اإلجهاض املتعمد

)Ci( 0.7270.7520.85110.86330.87590.88890.88500.89690.8929العقم املؤقت ما بعد الحمل

املؤرش املركّب للقيم

Cm*Cc*Ca*Ci0.3840.3420.3860.2800.2140.1720.1760.1200.117

نسبة املساهمة

 Cm 262832293029232724إسهام

 Cc 394444525255626267إسهام

 Ca 2277910854إسهام

 Ci 3327171297755إسهام

المعدالت العامة للخصوبة
TDH5,705,594,334,043,022,652,612,232,16

ومروجر: ألزأاي، 1978؛ سانهحلغلل، 1997؛ ريريلإت، 2002؛ رإيلإت لأدويل لشاسني، 2010

ــدأ  ــذي أجــري عــام 1978 يف وقــت الحــق، وفيــام ب يف البحــث ال

الســّن عنــد الــزواج األول يرتفــع يف تركيــا، أصبــح تأثــري معــدالت 

الــزواج ثانويــاً، وكــام هــو مبــني يف البحــوث يف وقــت الحــق، 

ظلّــت هــذه البنيــة عــى حالهــا. يف خــالل الفــرتة بــني 1968 

و2008، ارتفعــت النســبة املئويــة ملســاهمة اســتخدام وســائل 

منــع الحمــل، وبخاصــة مــع انتشــار وســائل منــع الحمــل الحديثــة 

ــة وانخفضــت النســبة  ومــع فــرتات أقــرص مــن الرضاعــة الطبيعي

املئويــة ملســاهمة الرضاعــة الطبيعيــة )الجــدول 116(. تؤكّــد نتائج 

اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيــة لعــام2008  هــذه 

ــا  ــد يف تركي ــة وتظهــر أّن ٪67 مــن انخفــاض معــدالت املوالي البني

ــاض  ــن انخف ــل، و٪24 م ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــن اس ــأيت م ي

معــدالت الــزواج والـــ ٪9 املتبقيــة مــن حــاالت اإلجهــاض املتعمــد 

وانخفــاض فــرتة العقــم املؤقــت بعــد الحمــل.
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5.4. النتائج واقرتاحات السياسات االجتامعية

ميكــن دراســة تأثــري التغــري املســتقبيل يف معــدالت املواليــد عــى 

الدميوغرافيــة  والعمليــات  العمــري  والتوزيــع  الســكان  مــدى 

ــتناداً إىل  ــة اس ــيناريوهات مختلف ــة س ــالل أربع ــن خ ــرى م األخ

اإلســقاطات الســكانية مــن قبــل األمــم املتحــدة )الجــدول 117(. 

يفــرتض ســيناريو معــدل املواليــد مــن املســتوى املتوســط أّن 

ــول  ــينخفض إىل 1.69 بحل ــاميل )TFR( س ــة اإلج ــدل الخصوب مع

عــام 2050. ويفــرتض ســيناريو ارتفــاع معــدل املواليــد أّن معــدل 

الخصوبــة اإلجــاميل ســيكون 0.5 طفــل أكر من ســيناريو املســتوى 

املتوســط، يف حــني أّن ســيناريو معــدل املواليــد املنخفــض يفــرتض 

ــيناريو  ــرتض س ــرى، يف ــة أخ ــن ناحي ــل. م ــل أق ــدل 0.5 طف مع

ــغ  ــاميل البال ــة اإلج ــدل الخصوب ــت أّن مع ــوالدات الثاب ــدل ال مع

ــع  ــه م ــى حال ــيبقى ع ــني 2010-2005 س ــا ب ــرتة م 2.16 يف الف
2.16 يف عــام 2050 )األمــم املتحــدة، 2012(.

الجدول 117. سكان تركيا والتوزيع العمري بحسب سيناريوهات مختلفة
  2050  2045  2040  2035  2030  2025  2020  2015  2010 املؤرشات

املستوى املتوسط ملعدل الوالدة

 TDH2.152.021.911.821.761.711.691.681.69

)%( 15 >26   24   23   21   20   18   17   17   16   

)%(  64 -1568   69   69   69   69   68   67   66   64   

)%( +656   7   8   9   11   13   15   17   20   

77.00380.75383.98486.66588.77090.30291.25191.617  72.752إجاميل عدد السكان )باآلالف(

معدل الوالدة العايل

TDH2.152.272.312.322.262.212.192.182.19

)%( 15>26   25   25   24   23   22   21   21   20   

)%(  64 -1568   68   67   67   66   66   65   64   62   

)%( +656   7   8   9   11   12   14   15   17   

77.77182.76387.54391.77295.50498.920102.150105.159  72.752إجاميل عدد السكان )باآلالف(

معدل الوالدة املتدين

TDH2.151.771.511.321.261.211.191.181.19

)%( 15>26   24   21   18   16   14   13   12   11   

)%(  64 -1568   69   71   72   72   72   70   68   66   

)%( +656   7   8   10   12   14   17   20   23   

76.23578.74380.42581.56482.09281.91780.96679.259  72.752إجاميل عدد السكان )باآلالف(

معدل الوالدة الثابت

TDH2.152.152.152.152.152.152.152.152.15

)%( 15>26   25   24   23   22   21   21   20   20   

)%(  64 -1568   68   68   68   67   66   65   64   62   

)%( +656   7   8   9   11   13   14   16   18   

77.39881.87786.10289.98593.51596.70199.528101.972  72.752إجاميل عدد السكان )باآلالف(

ومرجر: ونمم ومصلد ، 2012

وفقــاً لســيناريو ارتفــاع معــدل املواليــد الــذي يفــرتض ارتفاعــاً يف 

ــذي يفــرتض أّن  ــة ال ــد وســيناريو املعــدالت الثابت معــدالت املوالي

معــدالت املواليــد تبقــى عــى حالهــا، ســيتجاوز عــدد ســكان تركيــا 

ــنْي   ــاً للســيناريوهني الباقي ــول عــام 2050. ووفق ــون بحل 100 ملي
اللذيـْـن يفرتضــان انخفاضــاً يف معــدالت املواليــد عــى أســاس مــدى 

انخفــاض معــدل الخصوبــة، ســيصل عــدد ســكان تركيــا إىل مــا بــني 

79 مليــون و91 مليــون نســمة.

ــاً  ــرية وفق ــات كب ــاً اختالف ــكان أيض ــة للس ــة العمري ــر الرتكيب تظه

ــكان  ــن الس ــام 2010، كان 26٪ م ــة. يف ع ــيناريوهات مختلف لس

يف الفئــة العمريــة 14-0، وحصــة هــذه الفئــة العمريــة مــن 

الســيناريوهات كافــة،  الســكان ســتنخفض بحســب  مجمــوع 

ــض إىل 20٪ يف  ــوف تنخف ــباب س ــكان الش ــبة الس ــة أّن نس لدرج

ســيناريوهْي معــدل املواليــد الثابتــة وارتفــاع معــدل املواليــد، وإىل 

ــد.  ــدل املوالي ــاً يف مع ــرتض انخفاض ــذي يف ــيناريو ال 11٪ يف الس
حصــة الســكان يف ســّن العمــل، والتــي هــي 68٪ يف العــام 2010، 
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ال تتغــرّي  كثــرياً بحســب الســيناريوهات، وتــرتاوح بــني 62٪ و٪66. 

بحلــول عــام 2050، ســرتتفع حصــة جيــل كبــار الســن )65 

ســنة ومــا فــوق(، التــي تشــّكل 6٪ مــن الســكان اليــوم، إىل ٪17 

وفقــاً لســيناريو ارتفــاع معــدل املواليــد وإىل 23٪ وفقــاً لســيناريو 

ــدول 117(. ــد )الج ــدل املوالي ــاض مع انخف

مــع أخــذ تجــارب البلــدان التــي خضعــت لهــذه التحــوالت 

ــة  ــرتاض أّن التحــوالت االجتامعي ــار، وباف ــني االعتب ــل يف ع ــن قب م

واالقتصاديــة والدميوغرافيــة والنفســية يف تركيــا تســتمر، يتــّم 

ــى  ــع بأع ــذي يتمت ــيناريو ال ــؤ بالس ــاه للتنب ــاط أدن ــد النق تحدي

إمكانيــة للتحقــق:

1. يف البلــدان املتقدمــة التــي اختــربت عمليــة التحــول التــي 
ــني 1.6 و1.7.  ــد ب ــدالت املوالي ــرتاوح مع ــا اآلن، ت ــهدها تركي تش

متوســط   معــدل املواليــد يف 21 دولــة أعضــاء يف االتحــاد األورويب 

هــو 1.62؛ ومعــدل املواليــد اإلجــاميل يف 34 دولــة أعضــاء يف 

ــاء  ــني أعض ــو 1.74. ب ــة ه ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع منظم

االتحــاد األورويب، يف دول جنــوب أوروبــا التــي تتمتــع بأوجــه 

ــبانيا،  ــا، أي إس ــع تركي ــة م ــة وثقافي ــة واقتصادي ــابه اجتامعي تش

وإيطاليــا، والربتغــال، واليونــان، يــرتاوح مجمــوع معــدالت املواليــد 

مــا بــني 1.3 و1.5 )تيفينــون، 2011(. ميكــن افــرتاض أنــه مبــا أّن 

ــز عــن هــذه البلــدان، وكنتيجــة  تركيــا ذات أغلبيــة مســلمة، تتميّ

لذلــك، لــن مياثــل التغيــري الــذي تشــهده تركيــا التغيــريات يف 

تلــك البلــدان. ولكــن ال بــّد مــن اإلشــارة إىل أّن معــدالت املواليــد 

اإلجامليــة يف البلــدان العربيــة مثــل الكويــت )2.32( وتونــس 

)2.04( قــد انخفــض إىل معــدل التجديــد 2.1 بــدءاً مــن منتصــف 

العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن، ويف جمهوريــة إيــران 

ــغ 1.77  ــد ليبل ــدل التجدي ــن مع ــل م ــض إىل أق ــالمية، انخف اإلس

ــدة، 2012(. ــم املتح )األم

ــني معــدالت  ــة جــداً ب ــة وثيق ــل، مثــة عالق ــا مــن قب 2. كــام أرشن
املواليــد ومســتوى الرخــاء يف بلــد معــنّي.. التوجــه الرئيــيس يف 

هــذه العالقــة هــو أنــه مــع ارتفــاع مســتوى الرخــاء، مثــة انخفــاض 

مقابــل لــه يف معــدالت املواليــد. مــع أخــذ ذلــك يف عــني االعتبــار، 

ــع التوجــه الصعــودي يف  ــه نظــراً الحتــامل أن يتاب ميكــن توقــع أن

التنميــة االقتصاديــة الحاليــة، ســيتابع التناقــص الحــايل يف معــدالت 

املواليــد.

3. تابــع توجــه انخفــاض معــدالت الــوالدة يف تركيــا بــدون انقطــاع 
خمســينيات القــرن العرشيــن. وتظهــر نتائــج اســتطالع العــام 

ــاض يف  ــذا االنخف ــاً أّن ه ــة أيض ــة األرسة الرتكي ــول تركيب 2011 ح
معــدالت املواليــد متابــع. عــى افــرتاض أّن هــذا التوجــه املتناقــص 

ســوف يســتمر يف التناقــص بطريقــة خطيــة ومنمــذج رياضيــاً، مــن 

ــا   إىل 1.8 يف  ــد يف تركي املمكــن أن ينخفــض إجــاميل معــدل املوالي

عــام 2025 و1.6 يف عــام 2050. 

ــة  ــة الرتكي ــا والصح ــول الدميوغرافي ــتطالع ح ــج اإلس ــنّي نتائ 4.  تب
ــوالدة  ــدالت ال ــغ مع ــة، يبل ــق الحري ــه يف املناط ــام2008  أن لع

اإلجامليــة بــني النســاء اللــوايت أكملــن تعليمهــّن املتوســط مســتوى 

1.6-1.5. مــع االرتفــاع الريــع يف عــدد النســاء يف املناطــق 
ــع أّن  ــاً واق ــط، وأيض ــّن املتوس ــن تعليمه ــوايت أكمل ــة الل الحري

معــدالت املواليــد بــني بقيــة الســكان يتقــارب مــع معــدالت 

ــه يف  ــتنتج أن ــن أن نس ــدة، ميك ــة الرائ ــذه املجموع ــد يف ه املوالي

ــا دون  ــد إىل م ــدالت املوالي ــتنخفض مع ــالد، س ــاء الب ــع أنح جمي

الخصوبــة  مســتوى  ســيناريو  بحســب  املتوقــع   1.69 معــدل 

ــط. املتوس

ــي تحصــل اآلن يف  ــة الت ــة التحولي ــار هــذه العملي ــّم اختب 5. مل يت
تركيــا بالطريقــة عينهــا يف املجموعــات االجتامعيــة والدميوغرافيــة 

املختلفــة. عــى الرغــم مــن أنــه مثــة عمليــة تقــارب رسيــع، تظهــر 

معــدالت املواليــد وأمناطهــا الحاليــة يف املجموعــات الســكانية 

األدىن فروقــات هامــة )إريــورت وأدايل وشــاهني، 2010(. يف تركيــا، 

لثالثــة أربــاع النســاء معــدل مواليــد أقــل مــن 3، وللربــع املتبقــي 

معــّدل يفــوق 3. يف هــذا املعنــى، قــد تواصــل معــدالت املواليــد 

ــن يف رشق  ــوايت يعش ــامت الل ــري املتعل ــات غ ــاء الكردي ــني النس ب

ــا  ــوظ. ومب ــكل ملح ــر بش ــاض أك ــرية االنخف ــول يف أرس فق األناض

أنــه مــن املتوقــع أن يتــّم هــذا التقــارب يف خــالل هــذه العمليــة 

التحوليــة، قــد تنخفــض معــدالت املواليــد يف جميــع أنحــاء البــالد   

إىل 1.6.

6. تــّم تثبيــت عــادة ”أرسة مــع طفلــني” بشــكٍل راســخ يف جميــع 
أنحــاء تركيــا. وفقــاً لنتائــج اإلســتطالع حــول الدميوغرافيــا والصحــة 

الرتكيــة لعــام2008 ، ذكــرت 51٪ مــن النســاء أّن  اثنــنْي هــو عــدد 

األطفــال املثــايل. ترتفــع هــذه النســبة إىل حــواىل 60٪ بــني النســاء 

مــن الجيــل األكــر شــباباً. ومثــة عــادة أخــرى ثبّتــت نفســها مؤخــراً 

ــنْي،” وهــي  ــن طفل ــادة ”أرسة م ــع ع ــب م ــاً إىل جن ــا جنب يف تركي

ــة،  ــرش املاضي ــنوات الع ــد.” يف الس ــل واح ــن طف ــدة ”أرسة م قاع

ارتفعــت نســبة النســاء اللــوايت يجــدن أّن ”0” أو ”1” هــو العــدد 

املثــايل مــن األطفــال مــن 6٪ إىل 10٪. وترتفــع هــذه النســبة 

إىل 18٪ بــني النســاء اللــوايت أنهــني تعليمهــّن املتوســط عــى 

األقــل ويعشــن يف مناطــق حريــة تتوســع باســتمرار. عنــد أخــذ 

توجهــات الفجــوة التــي تضيــق بــني العــدد الحــايل مــن األطفــال 

والعــدد املثــايل لألطفــال جنبــاً إىل جنــب مــع ارتفــاع نســبة النســاء 

اللــوايت يــردن أن ينجبــا أقــل مــن طفلــني يف عــني االعتبــار، ميكــن 

ــد الحــايل  ــكّل ثقــة إّن املســار الطبيعــي ملعــدالت املوالي القــول ب

هــو نحــو االنخفــاض يف تركيــا.
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7. كنتيجــة لعاملــني أساســيني، أي ارتفــاع معــدل اســتخدام وســائل 
منــع الحمــل وارتفــاع الســّن عنــد الــزواج األول، تســببا بانخفــاض 

معــدالت املواليــد والتغيــري يف أمنــاط املواليــد، باتــت النســاء 

ــر الدراســات  ــزواج. وتظه ــل يف إطــار مؤسســة ال ــاً أق ميضــني وقت

الدميوغرافيــة التــي أجريــت يف تركيــا أّن الزيــادة يف اســتخدام 

ــتمّر يف  ــة، ستس ــائل الحديث ــة الوس ــل، وبخاص ــع الحم ــائل من وس

االرتفــاع. يف تركيــا، كان اســتخدام القــذف الخارجــي -- الــذي كان 

شــعبياً لفــرتة طويلــة جــداً باملقارنــة مــع النســبة املئويــة للنســاء 

ــص يف  ــد تناق ــل -- ق ــع حم ــيلة من ــتخدمن أي وس ــوايت ال يس الل

ــتقبل  ــه يف املس ــى أن ــك ع ــدّل ذل ــة. ي ــة املاضي ــنوات القليل الس

القريــب، ســيبدأ عــدد أكــرب مــن النســاء باســتخدام وســائل منــع 

الحمــل الحديثــة لتفــادي اإلنجــاب أو لتوســيع الفــرتة الزمنيــة بــني 

الــوالدات. يســاهم ارتفــاع الســّن عنــد الــزواج األول أيضــاً بشــكٍل 

كبــري يف انخفــاض معــدالت املواليــد يف تركيــا. وتظهــر نتائــج 

لعــام2008   الرتكيــة  والصحــة  الدميوغرافيــا  حــول  اإلســتطالع 

ــْي 1970 و1990،  ــني عام ــال والدات ب ــة أجي ــة ثالث ــه كان مث أنّ

ــرية يف  ــة كب ــع برع ــزواج األول يرتف ــد ال ــي أّن الســّن عن ــا يعن م

ــاءات  ــة وإحص ــوث الدميغرافي ــج البح ــذ نتائ ــا تؤخ ــا. عندم تركي

ــزواج يف  ــّن ال ــرتاض أّن س ــن اف ــاً، ميك ــار مع ــني االعتب ــزواج بع ال

ــباب،  ــذه األس ــة. له ــنوات املقبل ــد يف الس ــر بع ــريتفع أك ــا س تركي

ــن أدىن  ــا إىل أدىن م ــة يف تركي ــد الحالي ــدالت املوالي ســتنخفض مع

ــة يف  ــا الغربي ــدان أوروب ــن بل ــري م ــهدتها كث ــي ش ــتويات الت املس

ــاً. ــالل 40 عام خ

ــر مرجحــاً  ــدو الســيناريو األك ــم اإلســقاطات أعــاله، يب ــد تقيي عن

حصولــه “ســحلاإيل معــدا ووــلالدوت ذي ومهــصلى ومصلســط” 

الــذي يتنبــأ بــأّن معــدل الــوالدات ســينخفض إىل 1.69 ولــداً 

بحلــول عــام 2050.

ــتوى  ــد ذي املس ــدل املوالي ــيناريو مع ــيناريو )س ــذا الس ــري ه يش

املتوســط( هــو األكــر احتــامالً حصولــه بالنظــر إىل تواصــل النهــج 

واالتجاهــات الحاليــة يف تركيــا، إىل ونزمــت ووديلغروفحــت التــي 

بــدأت يف حــواىل منتصــف هــذا القــرن ومــن شــأنها أن تؤثــر 

عــى قطاعــات العمــل والصحــة والضــامن االجتامعــي )ألبــري 

وديغــري وســايان، 2012(. كــام تظهــر تجــارب البلــدان املتقدمــة، 

ال ميكــن تغيــري مســار األحــداث مــن خــالل السياســات الســكانية 

ــن  ــة م ــلة متكامل ــذ سلس ــالل تنفي ــن خ ــاً م ــل أيض ــب، ب فحس

الربامــج التــي تغطــي جميــع مجــاالت الحيــاة. وعــالوًة عــى 

ذلــك، هــذه العمليــة مكلفــة جــداً ألنهــا تتضمــن ضامنــات مثــل 

مســاعدة األرسة ومســاعدة األطفــال وإنشــاء دور رعايــة لألطفــال 

وإجــازات األمومــة واألبــوة. لهــذا الســبب، يجــب أن تتّخــذ تركيــا 

ــاض يف معــدالت  ــن االنخف ــد م ــة لوقــف املزي االحتياطــات الالزم

املواليــد وضــامن أن تبقــى معــدالت املواليــد يف مســتوى التجديــد 

ــد أن تحمــي نفســها مــن ونزمــت  عــى األقــل يف حــال كانــت تري

ــي  ــات الت ــك االحتياط ــدث. تل ــر أن تح ــي تنتظ ــت الت ووديلغروفح

ــل  ــد أو أق ــتوى التجدي ــد مس ــد عن ــدل املوالي ــى مع ــظ ع تحاف

بقليــل منــه وتضمــن ســالمة كّل مــن األم والطفــل مقرتحــة أدنــاه:

ــن  ــاا ووذي ــدد ونطف ــى ع ــت ع ــلد عددي ــني قح ــي تعح 1. ال يلبغ
يلبغــي أا تلابهــم أي أب : يف خطــة عمــل )األمــم املتحــدة، 

ــة،  ــكان والتنمي ــأن الس ــام 1994 بش ــدويل لع ــر ال 1994( املؤمت
الــذي عقــد يف القاهــرة، والــذي كانــت تركيــا أحــد املوقعــني عليهــا، 

تــّم التأكيــد عــى أنــه ينبغــي عــى األزواج أن يقــرروا بحريــة عــدد 

ــي تســهيل  ــك يعن ــايض، كان ذل ــم. يف امل ــت إنجابه ــم ووق أطفاله

ــي  ــوم يعن ــه الي ــع الحمــل، ولكن حصــول األزواج عــى وســائل من

ــدد  ــاب الع ــن إنج ــع األزواج م ــي متن ــروف الت ــى الظ ــاء ع القض

املرغــوب فيــه مــن األطفــال. لهــذا الســبب، وبخاصــة بعــد القانون 

ــز التنفيــذ يف عــام 1983، ال ينبغــي أن  ــذي دخــل حي الســكاين ال

تســتخدم القيــود العدديــة، مثــل البيانــات السياســية املعــرب عنهــا 

ــاا  ــت أطف ــاا” أو “ثاث ــاا يكفح ــل “طف ــن خــالل شــعارات مث م

عــى ونقــل،” كأداة للسياســة الســكانية. يف خــالل هــذه العمليــة، 

ستســاهم االحتياطــات الهادفــة إىل تســهيل هــذه العمليــة أكــر يف 

زيــادة معــدالت املواليــد مــن وضــع قيــود عدديــة.

وولمــل لســهلوت  ملــر  ونصشــاإ لســائل  يكــلا  أا  يلبغــي   .2
وولتــلا روحهــا وبعْيــن: تفيــد خطــة عمــل املؤمتــر الــدويل بشــأن 

الســكان والتنميــة مــرة أخــرى بأنّــه عــى الدولــة إزالــة العقبــات 

أمــام األفــراد إليجــاد أنســب وســيلة منــع للحمــل بالنســبة إليهــم 

وللحصــول عليهــا. لهــذا الســبب، وحتــى لــو اتبعــت الدولــة 

سياســات التعزيــز لزيــادة معــدالت الــوالدة، أو سياســات للحفــاظ 

عليهــا عــى املســتوى عينــه، يبقــى مــن واجبهــا خلق بيئة يســتطيع 

فيهــا األفــراد الذيــن يريــدون إنجــاب عــدد أقــل مــن األطفــال أو 

الذيــن يريــدون تأخــري إنجــاب األطفــال أو توســيع الفــرتة الزمنيــة 

ــاب،”  ــق وإلنا ــوم “ح ــد مفه ــك. ويؤك ــام بذل ــال القي ــني األطف ب

ــل  ــة عم ــان يف خط ــوق اإلنس ــن حق ــزء م ــه كج ــّم بيان ــذي ت ال

املؤمتــر الــدويل بشــأن الســكان والتنميــة، والتــي تضمــن “وولــق ر 

عــدم وإلناــاب” يف الوقــت عينــه، دور الدولــة هــذا. وعــالوة عــى 

ذلــك، فــإّن توافــر وســائل منــع الحمــل وســهولة الحصــول عليهــا 

ســيقلالن مــن عــدد حــاالت الحمــل غــري املرغــوب فيهــا ويكونــان 

 محوريــنْي يف خفــض حــواىل 10٪ مــن حــاالت اإلجهــاض املتعمــد 

املســتخدم أحيانــا كوســيلة لتنظيــم األرسة وإنهــاء حــاالت الحمــل 

غــري املرغــوب فيهــا.

ــام  ــر م ــل أو ــأم لووطف ــت و ــات ووتلح ــز ووخدم ــي تعزي 3. يلبغ
ســي علحــه ووحــلم: يف الســنوات العرشيــن املاضيــة، شــهدت تركيــا 
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تحســينات هامــة يف مجــال الخدمــات الصحية لــألم والطفــل. ارتفعت 

نســبة النســاء الحوامــل اللــوايت يتلقــني خدمــات الرعايــة قبــل الــوالدة 

مــن 50٪ إىل 90٪. ومــع ذلــك، مل تبلــغ نوعيــة هــذه الخدمــات بعــد 

املســتوى املطلــوب. مــن أجــل أن نفهــم بشــكٍل أفضــل مــا إذا كانــت 

الرعايــة مــا قبــل الــوالدة كافيــة أم ال، عندمــا ننظــر إىل نســبة األمهــات 

اللــوايت تلقــني رعايــة مــا قبــل الــوالدة أربع مــرات عــى األقــل، واللوايت 

قمــن بــأول زيــارة صحيــة لهــّن يف خــالل األشــهر الثالثــة األوىل مــن 

الحمــل وأنجــن مبســاعدة مهنيــني صحيــني، نجــد أّن هــذه النســبة ال 

تــزال نحــو 65٪. وعــالوة عــى ذلــك، مثــة فروقــات كبــرية بني مســتوى 

ــق. يف رشق  ــني املناط ــا ب ــات ونوعيته ــذه الخدم ــى ه ــول ع الحص

األناضــول، النســبة املئويــة لألمهات اللــوايت يتلّقني الرعايــة الكافية قبل 

الــوالدة هــو أقــل مــن 40٪. يف تركيــا، حيــث مثــة مــا يقرب مــن مليون 

و600 ألــف حالــة حمــل، تشــري ســجالت وزارة الصحــة إىل أّن عــدد 

النســاء الحوامــل اللــوايت يتلقــني رعايــة مــا قبــل الــوالدة هــو حــواىل 

ــذه  ــني ه ــرق ب ــداج، 2009(. الف ــنة )أك ــف يف الس ــون و300 أل ملي

األرقــام مقيــاس لعــدم القــدرة عــى تقديــم الرعايــة لجميــع حــاالت 

الحمــل وعــدم القــدرة عــى تقديــم الرعايــة املناســبة للوايت تشــملهّن 

الرعايــة. مثــة مــؤرش آخــر يوحــي بــأّن الخدمــات الصحية لــألم والطفل 

غــري مناســبة، وهــو واقــع أّن حــواىل 12٪ مــن حــاالت الحمــل يف تركيــا 

تنتهــي باإلجهــاض واإلمــالص. إذا تــّم اتخــاذ تدابــري ملنع هــذه الحاالت 

التــي تــدّل عــى عــدم تحديــد حــاالت الحمــل ومتابعتها، يتــاح اكتامل 

فــرتات حــاالت الحمــل املرغــوب فيها واملنتهية قــراً، مام يتيــح بدوره 

رفــع معــدالت املواليــد أو إبقاءهــا عــى املســتوى عينــه.

4. يلبغــي ووقضــا  عــى ووفــاإق أــني ووذوــلإ لوإلنــاث ر تشــكحل إأس 
ومــاا ووبــرشي: يالحــظ أنــه يف تركيــا، وباملقارنــة مــع الرجــال، النســاء 

ــي  ــم والت ــل الصحــة والتعلي ــاً يف اإلجــراءات مث يف وضــع أكــر حرمان

تلعــب دوراً رائــداً يف تشــكيل رأس املــال البــرشي يف تركيــا. أهــم ســمة 

لــدول مثل فرنســا وفنلنــدا، حيــث كانت السياســات املواليــة لإلنجاب 

ناجحــة جزئيــاً عــى األقــل، هــي الدعم املقــدم للنســاء يف املقــام األول، 

ولكــن أيضــاً للعائــالت واألطفــال وكبــار الســن، وارتفــاع عــدد النســاء 

يف مــكان العمــل. يف البلــدان التــي متــت فيهــا زيــادة معــدالت املواليد 

بنجــاح، مثــة بنيــة اجتامعيــة أكــر مســاواة بــني الرجــل واملــرأة. مــن 

ناحيــة أخــرى، النســب املئويــة املتدنيــة من النســاء يف املــدارس األعى 

ــات  ــتخدام الخدم ــة الس ــرية املنخفض ــا والوت ــة يف تركي ــن االبتدائي م

ــوايت هــّن أصــالً يف وضــع غــري  ــداً. النســاء، الل ــة جي ــة معروف الصحي

ــاً يف  ــات أيض ــرشي، محروم ــال الب ــكيل رأس امل ــة تش ــؤات يف عملي م

خــالل اســتهالكه. واالنخفــاض املســتمر يف معدل تشــغيل النســاء منذ 

خمســينيات القــرن العرشيــن إىل يومنــا هــذا، مــام أدى إىل توظيــف 

25٪ فقــط مــن النســاء اليــوم، هــو نتيجــة مبــارشة لهــذه العمليــة 
)كوتــش وآخــرون، 2010(. للقضــاء عــى هــذا الوضــع املتناقــض الذي 

يحصــل عندمــا يكون مســتوى النســاء التعليمي آخــذاً يف االرتفــاع، ويف 

خــالل عمليــة تشــكيل رأس املــال البــرشي واســتهالكه، ينبغــي دعــم 

النســاء مــن خــالل سياســات ”التمييــز اإليجــايب” يف مجــال التعليــم 

والصحــة، واألهــم مــن ذلــك، يف مجــال العاملــة.

5. يلبغــي أاــذ تدوأــع وصعزيــز ومهــالو  والجصامعحــت أــني ووالهــنْي:: 
ــنْي  ــو أدوار الجنس ــات ه ــاء املحروم ــام النس ــق أم ــم العوائ ــد أه أح

ــزل  ــة املن ــكل دورا رب ــع. يش ــع يف املجتم ــاق واس ــى نط ــة ع املقبول

واألم املفروضــان تقليديــاً عــى النســاء عقبــة كبــرية، حتــى بالنســبة 

إىل النســاء اللــوايت أكملــن حّصتهــّن مــن عمليــة تشــكيل رأس املــال 

ــك  ــدأن بالعمــل وبقــني كذل البــرشي للخــروج عــن نطــاق األرسة وب

لفــرتة طويلــة. يجعــل هــذا الحاجــز مــن املســتحيل تقريبــاً بالنســبة 

إىل النســاء اللــوايت أخــذن عــى عاتقهــّن أداء كّل مهــام رعايــة األطفــال 

واألعــامل املنزليــة تــرك هذه البيئــة واالنضــامم إىل الحيــاة االجتامعية. 

لهــذا الســبب، وكــام تــّم التأكيــد يف تقريــر نرشتــه املديريــة العامــة 

لوضــع النســاء وقضاياهــّن، للتغلّب عــى العقبات التي تواجها النســاء 

يف مجــاالت الحيــاة كلهــا تقريبــاً، تحتاج تركيــا إىل الخضــوع إىل ”تحّول 

ذهنــي” لتحقيــق املســاواة االجتامعيــة بــني الجنســني )اإلدارة العامــة 

املعنيّــة بوضــع املــرأة، 2012(. ليتحقــق هذا التغيري، ينبغــي أوالً وقبل 

كل يشء إدخــال تعديــالت عــى الدســتور والقانــون املــدين والقانــون 

الجنــايئ وقانــون العمــل وقانــون الخدمــة املدنيــة والقوانــني األخــرى 

ذات الصلــة لتحقيــق املســاواة بــني الجنســني وتوســيع الربامــج عــى 

“ثقافــت ومهــالو  أــني ووالهــنْي،” والتــي ال تــزال قيــد التنفيــذ جزئيــاً، 

مبــا يشــمل الفصائــل التــي كانــت تاريخيــاً مقاومة ملثــل هــذه األفكار، 

ومطلــوب أيضــاً أن تســتمر هــذه الربامــج مــن خــالل وســائل اإلعــالم.

ــاا  ــن ا ــل م ــت ووطف ــؤلوحت إعاي ــل مه ــت رىل تلم ــاج وودلو 6. تلص
ــل، وبســبب األدوار املفروضــة  ــا مــن قب ــع مؤسهــحت: كــام ذكرن تدوأ

عــى النســاء يف تركيــا، تعــاين النســاء مــن صعوبــات كبــرية يف التوفيــق 

ــرأة يف  ــاركة امل ــادة مش ــاج زي ــل. وتحت ــة والعم ــاة الخاص ــني الحي ب

ــى يف  ــد أع ــدالت موالي ــجيع مع ــل، وتش ــة والعم ــاة االجتامعي الحي

الوقــت عينــه، إىل سلســلة مــن الترشيعــات املؤسســية التــي تتحمــل 

الدولــة مــن خاللهــا مســؤولية أكــرب يف رعايــة الطفــل. تظهــر نتائــج 

ــام 2008 أّن ٪4  ــة لع ــا والصحــة الرتكي اإلســتطالع حــول الدميوغرافي

فقــط مــن أطفــال النســاء العامــالت يذهبــون إىل مركــز رعايــة نهاريــة 

مــن بــني النســاء اللــوايت لديهــّن أطفــال دون ســن الخامســة. حتــى 

ــن، 9٪ فقــط  ــب يعمل ــث النســاء يف الغال ــة حي يف املناطــق الحري

مــن أطفالهــّن يســتطيعون الذهــاب إىل مركــز للرعايــة النهاريــة. لهــذا 

الســبب، ســتكون مراكــز الرعايــة النهاريــة العامــة لألطفــال مــا قبــل 

ســّن الذهــاب إىل املدرســة - والتــي تديرهــا الدولــة يف أماكــن عمــل 

األمهــات أو يف املراكــز الحريــة للســامح للنســاء بإرســال أطفالهــّن 

عــى الرغــم مــن أنهــّن ال يعملــن - جــزءاً هامــاً مــن هــذا التنظيــم 

الجديــد. يف األماكــن التــي ال ميكــن أن تصــل إليهــا الدولــة، قــد يكــون 
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تقديــم الخدمــات - مــن خــالل الــرشكات الخاصــة التي تتلقــى إعانات 

حكوميــة وتقــدم خدمــات بأقــّل مــن ســعر الســوق أو دفــع مبلــغ 

ــة  ــة األطفــال املؤسســية للمــرأة العامل ــة نفقــات رعاي معقــول لتلبي

كبــَدل رعايــة الطفــل أو لــألزواج - جــزءاً مــن إعــادة التنظيــم هــذه.

7. تلصــاج وودلوــت رىل تلفحــذ اطــلوت ماوحــت لردوإيــت وصشــاحر رنااب 
ــز  ــدء مبراك ــرار الب ــى غ ــية، ع ــري املؤسس ــب التداب ــاا: إىل جان ونطف

ــه كــام هــو،  ــد أو الحفــاظ علي ــادة معــدل املوالي ــة لزي ــة نهاري رعاي

ــأن  ــة بش ــة الالزم ــة واإلداري ــري املالي ــاذ التداب ــة إىل اتخ ــاج الدول تحت

ــدل مســاعدة الطفــل واإلجــازة املدفوعــة أو غــري مدفوعــة األجــر  ب

ــادة  ــاً إع ــد أيض ــن املفي ــيكون م ــياق، س ــذا الس ــألم أو األب. يف ه ل

هيكلــة بــدل مســاعدة الطفــل املدفوعــة إىل أي مــن الزوجــني لتغطية 

ــازة  ــدى اإلج ــدة وم ــادة م ــاً زي ــة، وأيض ــروف الراهن ــات الظ احتياج

مدفوعــة األجــر عــى وجــه الخصــوص، والتــي عــادة مــا تعطــى لــألم 

ــادة بــدل مســاعدة  قبــل أو بعــد الــوالدة، لتشــمل األب. تســاهم زي

الطفــل عــى مراحــل وفقــاً لعمــر الطفــل يف كثــري مــن األرس لتغطــي 

االحتياجــات املتزايــدة ألطفالهــا الذيــن ينمــون. ومــع ذلــك، عنــد أخــذ 

مواجهــة صعوبــات يف محاولــة تحديــد مــا إذا كان البــدل ينفــق فعــالً 

عــى الطفــل والحجــج أّن هــذا البــدل ال يســاعد يف الواقــع يف زيــادة 

معــدالت املواليــد أو الحفــاظ عليهــا، بل يســبب وقوع حــاالت الحمل 

يف وقــت أبكــر مــن العــادة، وبالتــايل ليــس لــه أّي تأثــري فعــيل عــى 

ــه  ــار، ســيكون بوســعنا أن نقــول إن ــد يف عــني االعتب معــدالت املوالي

بزيــادة معــدالت املواليــد أو الحفــاظ عليهــا، ســتكون التدابــري اإلدارية 

أكــر فعاليــة مــن التدابــري املاليــة.

8. يلبغــي أا تكــلا تدوأــع زيــاد  معــدالت وملووحــد أل وولفــاظ علحها 
ر وولقــت وملاســب: إّن التجــارب التــي اختربتهــا الــدول املتقدمــة أثناء 

فــرتة التحــول الدميغــرايف تظهــر أنــه لحاميــة الرتكيبــة الســكانية مــن 

أزمــة معينــة، ينبغــي اتخــاذ تدابــري يف الوقت املناســب. خلــف النجاح 

يف زيــادة معــدالت املواليــد مــن مســتويات 1.7-1.6 إىل 2.0-1.9 

يف فرنســا، وفنلنــدا، وأيســلندا والرويــج، والســويد، حقيقــة أّن هــذه 

ــق هــذه التدابــري بنجــاح فحســب، بــل قامــت أيضــاً  البلــدان مل تطبّ

بتنفيذهــا يف الوقــت املناســب قبــل أن تنخفــض معــدالت املواليــد إىل 

1.5 أو أقــّل، مــا يعتــرب معــدل مواليــد منخفــض جــداً. لهــذا الســبب، 
ــة يف  ــاذ االحتياطــات الالزم ــا إىل اتخ ــاج تركي ــوم، تحت ــن الي ــدءاً م وب

ــوم،  ــو الي ــام ه ــد ك ــدل املوالي ــى مع ــاظ ع ــب للحف ــت املناس الوق

واملحتســب عــى أنــه 2.1، عنــد التحــرر مــن تأثــع ووصلقحــت.

9. وصلفحــذ ووهحاســت ووهــكانحت أشــكٍل ملّهــق، يلبغــي رنشــا  مروــز 
تلهــحق ووهحاســات ووهــكانحت: لزيادة معــدل املواليــد أو الحفاظ عليه 

عنــد مســتوى أقــل بقليــل مــن املســتوى الحــايل الــذي يســمح بحجم 

ســكاين وتركيبة أكر اســتدامة، ينبغي أن تتكامل السياســات الســكانية 

ــذا الســبب، ســيكون إنشــاء ”مركــز  ــة. له مــع السياســات االجتامعي

ــود وزارة األرسة  ــداً لتنســيق جه تنســيق السياســات الســكانية” مفي

والسياســات االجتامعيــة، ووزارة العمــل والضــامن االجتامعــي، ووزارة 

ــة،  ــة، ووزارة التنمي ــدل، ووزارة الداخلي ــم، ووزارة الع ــة والتعلي الرتبي

ــد مــن املؤسســات األخــرى  ــوزارات األخــرى، والعدي ــد مــن ال والعدي

ذات الصلــة يف املقــام األول لبلــوغ الهــدف املنشــود. ســيكون الهــدف 

ــل وزارة األرسة  ــاؤه داخ ــّم إنش ــن أن يت ــذي ميك ــز، ال ــذا املرك ــن ه م

والسياســات االجتامعيــة أو وزارة التنميــة، دمــج السياســات الســكانية 

ــة األخــرى وتنســيق الترشيعــات واإلجــراءات  بالسياســات االجتامعي

وتنفيذهــا. إىل جانــب علــامء االجتــامع وعلــامء النفــس وعلــامء 

ــف  ــز إىل توظي ــذا املرك ــاج ه ــا، يحت ــامء األنروبولوجي ــاد وعل االقتص

ــات  ــم السياس ــاهم يف تصمي ــام سيس ــاً، م ــا أيض ــامء الدميوغرافي عل

الســكانية وتنفيذهــا وتقييــم فعاليتهــا، ولكــن - ورمبــا هــذا األهــم – 

ضــامن تكاملهــا مــع السياســات االجتامعيــة األخــرى.

ــدة يف  ــاً ع ــدت فرص ــد وج ــا ق ــة أّن تركي ــذه الدراس ــج ه ــر نتائ تظه

اإلتيــان بخدمــات نوعيــة بــدل أن تكــون كميــة للمشــاكل يف التعليــم 

ــاض  ــن االنخف ــة ع ــل الناجم ــي والعم ــامن االجتامع ــة والض والصح

الريــع يف معــدل املواليــد، ومــع ذلــك، ال تــزال البــالد تواجــه مخاطــر 

كثــرية تؤثــر عى هــذه املجاالت. شــيخوخة الســكان، وارتفــاع معدالت 

ــات،  ــدالت الوفي ــادة مع ــد وزي ــدالت املوالي ــاض مع ــة، وانخف اإلعال

وبخاصــة االنخفــاض يف القــوة العاملــة والســكان بشــكٍل عــام بســبب 

االنخفــاض يف معــدالت املواليــد، تظهر كلهــا عمق األزمــة الدميوغرافية 

يف تركيــا. وقــد تداولت هذه الدراســة الترشيعــات والتدابري االجتامعية 

والدميوغرافيــة واالقتصاديــة التــي يتعــني اتخاذها للحفــاظ عى معدل 

املواليــد عنــد مســتواه الحــايل. وتشــّدد تجــارب الــدول املتقدمــة عــى 

ــن  ــا، ولك ــّد ذاته ــة يف ح ــري كافي ــكانية غ ــات الس ــري السياس أّن تداب

ينبغــي تنفيــذ السياســات الســكانية بتكامــل مــع التدابــري االجتامعية 

واالقتصاديــة والقانونيــة واملســاواة االجتامعيــة بني الجنســني. يف خطة 

التنميــة العــارشة التــي تغطــي الفــرتة مــا بــني 2018-2014، وصفــت 

ــد  ــة بـــ ”مســتوى معــدل املوالي هــذه األزمــة الســكانية الدميوغرافي

الــذي بلــغ 2.12 طفــل يف عــام 2006، تراجــع اىل 2.08 طفــل يف عــام 

2012، أي انخفــض عــن معــدل التجديــد البالغ 2.10 طفــل،” وأضاف 
التقريــر أنـّـه “ر سذو ووهــحاق ، مثت حاجت رىل تطلير سحاســات ســكانحت 

فعاوــت لر وولقــت وملاســب لملجهــت نلــل زيــاد  معــدالت وملووحــد 

لومهــلني.” وفقــاً القرتاحــات هــذه الدراســة، وبشــأن السياســات التــي 

ينبغــي تطبيقهــا، يؤكــد التقريــر كذلــك عــى أّن “ياــب وولفــاظ عى 

ووهــكاا ووشــباب لوولحليــني للقــف والنخفــاض وورسيــر ر معــدالت 

وملووحــد، لولقحــام أذوــك، ســحصّم وتخاذ مامإســات تصحح وللهــا  ووصلفحق 

أــني وولحــا  ووخاصــت لووعمــل لتطليــر رجــازوت لحقــلق ونملمــت، وام 

ســحصّم دعــم مرووــز وورعايــت وولهاإيــت لالْــق فــرص ووعمــل أألقــات 

عمــل مرِنــت.”



6 الفصل 

االستاذة املشاركة الدكتورة أالنور 
تشافلني

الطالق يف تركيا 



ومقدمت

متدإ ومعطحات لوملهج

ووصللحل

وولصائج، ل ووصلصحات ر ووهحاست وإلجصامعحت
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6.1. املقدمة
 

ــارة  ــا كــام هــو عليــه يف كثــري مــن الــدول هــو عب ــزواج يف تركي ال

عــن مؤسســة أساســية تهــدف إىل تأســيس الوحــدة العائليــة 

ــة  ــة والدميوغرافي ــة واالجتامعي وتســيري بعــض األنشــطة االقتصادي

تحــت ســقف األرسة. معظــم البالغــني مــن الرجــال والنســاء 

تقريبــاً تزوجــوا مــرة واحــدة عــى األقــل يف تركيــا، وبالرغــم 

ــا، ولكــن يف الســنوات األخــرية  مــن عــدم انتشــار الطــالق يف تركي

بــدأت هــذه الظاهــرة تــزداد بشــكل تدريجــي وأصبحــت تلفــت 

نظــر العديــد مــن مجــاالت الدراســة املختلفــة. الطــالق باملعنــى 

الرســمي هــو إنهــاء الــزواج الــذي تــم تأسيســه يف إطــار القوانــني 

وانفصــال الزوجــني بقــرار قانــوين بحيــث يصبــح كل مــن الرجــل 

واملــرأة جاهزيــن للقيــام بــزواج جديــد )معهــد االحصــاء الرســمي، 

ــن  ــا ع ــم إجراؤه ــا يت ــمية يف تركي ــات الرس 2002(. إن االحصائي
طريــق املديريــة العامــة للســجل املــدين واملواطنــة بواســطة نظــام 

ــات  ــع البيان ــم جم ــة(. فيت ــكان املركزي ــام إدارة الس ــس )نظ مرني

واعالنهــا مــن قبــل مؤسســة االحصــاء الرتكيــة )TÜİK(. وقــد 

ــا  ــالق يف تركي ــات الط ــة احصائي ــاء الرتكي ــة االحص ــت مؤسس أعلن

لعــام 2012. وهــذه البيانــات االحصائيــة تعتمــد عــى عــدد 

وقائــع الــزواج والطــالق بشــكل رســمي وتحديــث معلومــات 

الســجل املــدين )مؤسســة االحصــاء الــرتيك، 2013(. وحســب 

ــبة  ــا ازدادت بنس ــالع يف تركي ــة الط ــإن رسع ــات ف ــذه االحصائي ه

%2.7 ســنوياً لتصــل النســبة إىل %01.64. وأن %40 مــن حــوادث 

الطــالق كانــت يف الســنوات الخمســة األوىل مــن الــزواج. إذا دققنــا 

يف معــدالت الطــالق عــى مســتوى املناطــق نــرى أن أعــى نســبة 

للطــالق وقعــت يف منطقــة إيجــه وأقــل نســبة كانــت يف منطقــة 

ــب ‰2.3 و 0.58‰(.  ــى الرتتي ــول )ع ــط األناض وس

ــد رســمي إىل  ــزواج بعق ــا ال ــم فيه ــي يت ــا الت ــل تركي ــدول مث يف ال

جانــب النــكاح الرشعــي )الــذي يذكــر بشــكل شــائع بنــكاح االمام( 

ــة الحقيقيــة للطــالق كــام هــو  وحتــى نســتطيع أن نعكــس الحال

عليــه يف الــزواج يف تركيــا ويف الــدول الشــبيهة يجــب البحــث 

خــارج نطــاق النــكاح الرســمي. هــذا االحتيــاج ليــس ســارياً مــن 

ــود  ــن وج ــم م ــه بالرغ ــط. ألن ــالق فق ــتوى الط ــني مس ــل تعي أج

معلومــات عــن أســباب الطــالق يف االحصائيــات الرســمية، ولكــن 

ــني  ــا بع ــط. إذا أخذن ــمية فق ــات رس ــي بيان ــات ه ــذه املعلوم ه

ــباب  ــان أس ــة يف بي ــه املحكم ــد علي ــي تعتم ــاس الت ــار األس االعتب

ومــربرات الطــالق فــإن هــذه األســباب تبقــى محــدودة ومقيــدة. 

ــني الطرفــني هــو مــن أكــرب األســباب  ــا نجــد ســوء العــرشة ب فإنن

ــدرس  ــام ن ــم الرســمية. ولكــن حين ــرارات املحاك ــر يف ق ــي تذك الت

هــذا املــربر بشــكل عــام فــأن هــذا املــربر يحتــوي يف داخلــه عــى 

أســباب ذات أبعــاد كثــرية تــؤدي إىل ســوء العــرشة بــني الزوجــني. 

ــث يف  ــات البح ــق يف بيان ــم التدقي ــم أن يت ــن امله ــه م ــك فإن لذل

هــذا املجــال. ونحتــاج أيضــاً إىل نتائــج هــذه الدراســات مــن أجــل 

ــراد يف موضــوع الطــالق. ــف األف ــل مواق تحلي

إذا دققنــا يف الدراســات التــي متــت يف تركيــا عــن الطــالق ســتلفت 

ــت  ــي مت ــة الت ــام الدراس ــوع. وه ــذا املوض ــتان يف ه ــا دراس نظرن

حــول موقــف املواطنــني يف أنقــرة اتجــاه الطــالق والتــي متــت يف 

مركــز مدينــة أنقــرة والتــي دعمتهــا مؤسســة الدراســات العائليــة 

)أركان، 1996(، والدراســة الثانيــة التــي دعمتهــا املديريــة العامــة 

أســباب  يف  بحثــت  والتــي  واالجتامعيــة  العائليــة  للدراســات 

الطــالق مــن خــالل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل 

مقابــالت متــت مــع أشــخاص مطلقــني يف كل محافظــة مــن أصــل 

ــن  ــدة م ــة واح ــاس محافظ ــى أس ــا ع ــم اختياره ــة ت 12 محافظ
كل منطقــة اقليميــة يف تركيــا )2009(. ومتلــك دراســات الســكان 

ــم  ــا ) TNSA 2003و TNSA 2008( تصامي ــة يف تركي والصح

والتحليــل  واالجتامعــي  االقتصــادي  للوضــع  مناســبة  وأســئلة 

الدميوغــرايف للنســاء اللــاليت هــم يف عمــر االنجــاب وتطلقــن 

مــرة واحــدة عــى األقــل يف حياهــن املدنيــة. وتوجــد أعــامل 

حديثــة تحتــوي عــى تحليــالت تتعلــق بتأســيس الــزواج وتفككــه 

وتأسيســه مــن جديــد والتــي تســتند إىل تقاريــر الدراســة يف هــذا 

املضــامر )HÜNEE, 2004; HÜNEE, 2009( ومعطيــات 

تاريــخ الــزواج حســب دراســات الســكان والصحــة TNSA  لعــام 

ــم، 2012(.  ــو وغريه ــان أوغل ــل- قبط 2008 )يوكس

6.2. مصدر املعطيات واملنهج

ســيتم مــن خــالل هــذه املقالــة رســم إطــار يف مواضيــع املواقــف 

ــج  ــي ينت ــزواج الت ــا، خــواص ال املتعلقــة مبســتوى الطــالق يف تركي

ــة  ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي ــا الطــالق، الخــواص الدميوغرافي عنه

ــي  ــراد املطلقــني، أســباب الطــالق والحــاالت والســلوكيات الت لألف

ــدن  ــا يف امل ــل تركي ــة متث ــالق. الدراس ــبباً للط ــون س ــن أن تك ميك

ــتوى -1  ــة يف املس ــق االحصائي ــدة املناط ــف وح ــف وتصني والري

باالضافــة إىل إســطنبول وأنقــرة وإزمــري.  وقــد تــم اجــراء مقابلــة 

مــع 12.208 خانــة ضمــن دراســة بنيــة األرسة الرتكيــة ) تايــا 

2006(، وتــم جمــع معلومــات دميوغرافيــة يف هــذه الخانــات 
مــن48.235 فــرد، وتــم اجــراء مقابلــة وجهــاً لوجــه مــع 23.279 

ــة )  ــة األرسة الرتكي ــة بني ــن دراس ــنة. وضم ــوق 18 س ــخص ف ش

تايــا 2011( تــم اجــراء مقابــالت مــع 12.056 خانــة وجمــع 

ــاً  ــة وجه ــم اجــراء مقابل ــن 44.117 وت ــة م ــات دميوغرافي معلوم

لوجــه مــع24.647  شــخص فــوق 18 ســنة. تــم مــن خــالل 

هــذا العمــل تطبيــق قامئــة األفــراد ومجموعــة األســئلة باملتعلقــة 

ــاً  ــم أيض ــة، وت ــني يف الخان ــراد املرجعي ــى األف ــة ع ــاكني الخان بس

تطبيــق مجموعــة أســئلة عــى األفــراد فــوق 18 ســنة يف الخانــة.
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ســيتم مــن خــالل هــذه العمــل دراســة تغــري نســبة الطــالق بــني 

ــال  ــدة ب ــنوات. إن هــذه امل تاريخــي الدراســتني خــالل خمــس س

شــك هــي فــرتة قصــرية مــن أجــل متابعــة التغــري يف انحــالل معيــار 

أو ضابــط الــزواج الــذي ترســخ بشــكل قــوي يف تركيــا. ولكــن مــع 

ــدة مــن  ــرى فائ ــا ن ــل أنن ــة هــذا املي ــة رؤي ــه مــن ناحي ــك فإن ذل

مقارنــة نتائــج هاتــني الدراســتني. 

إن مقالــة الطــالق هــذه تركــز عــى أن ربــط انتهــاء العالقــة 

الزوجيــة باملشــاكل التــي تقــع خــالل الحيــاة الزوجيــة فقــط 

يعتــرب غــري كاف. الطــالق مــن جهــة هــو نتيجــة لفقــدان الحلــول 

للمشــاكل يف الحيــاة الزوجيــة، وهــو مــن جهــة ثانيــة مــؤرش عــى 

امكانيــة اســتمرار حيــاة املتزوجــني خــارج الحيــاة الزوجيــة أيضــاً. 

إذا مل نأخــذ بعــني االعتبــار امكانيــة وقــوع الطــالق يف الــزواج 

الــذي اليــراد اســتمراره بســبب الخــواص الفرديــة للطرفــني أو 

بســبب الظــروف االجتامعيــة، كنــا ســننتظر أن يقــع الطــالق لــدى 

ــبب  ــذا الس ــبيهة. له ــاكل ش ــون مش ــن يعيش ــم األزواج الذي معظ

يتــم يف التحاليــل التــي تدخــل ضمــن مــدار بحــث الطــالق تقديــم 

ــم  ــروف حياته ــراد، وظ ــواص األف ــم خ ــى فه ــاعدنا ع ــج تس نتائ

ــم. وامكانياته

ــا  ــة ) تاي ــة األرسة الرتكي ــة بني ــالق يف دراس ــة بالط ــئلة املتعل األس

ــن  ــخاص الذي ــن األش ــخص م ــا إىل 1068 ش ــم توجيهه 2011( ت
ــث  ــكان البح ــن س ــل )إىل %5 م ــى األق ــدة ع ــرة واح ــوا م طلق

والدراســة(. وأســئلة شــبيهة يف دراســة ) تايــا 2006( تــم توجيههــا 

خــالل البحــث إىل 374 مطلــق ومطلقــة )%2 مــن ســكان البحــث 

ــا يف  ــني وقته ــام يح ــروق كل ــذه الف ــري ه ــيتم تذك ــة(. س والدراس

ــوع.  ــة باملوض ــالت املتعلق ــداول والتحلي الج

6.3. التحليل 

6.3.1. مستوى الطالق يف تركيا 

إذا دققنــا يف نتائــج دراســة بنيــة األرسة الرتكيــة لعــام 2006 

وعــام 2011، نجــد أن %80 مــن األشــخاص فــوق 18 ســنة 

مــن الذيــن تــم مقابلتهــم ضمــن هــذه الدراســة قــد تزوجــوا مــرة 

ــن الصعــب أن  ــل )الجــدول 118(. وإن كان م واحــدة عــى األق

ــرة واحــدة عــى  ــني م ــري يف نســبة األشــخاص املطلق ــارن التغ نق

األقــل اســتناداً ملعطيــات الدراســتني، ولكــن مــن املمكــن أن نقــوم 

مبقارنــة نســبة األشــخاص الذيــن هــم يف حالــة الطــالق يف تواريــخ 

البحــث.  هــذه النســبة تشــري إىل ازديــاد بنســبة ‰7 خــالل 

خمــس ســنوات فارتفعــت مــن النســبة %1.5 إىل النســبة 2.2% 

ــخاص  ــن األش ــد ‰6 م ــك نج ــة إىل ذل ــدول 118(. باالضاف )الج

فــوق 18 ســنة يعيشــون حياتــاً مســتقلة. إذا أخذنــا بعــني 

االعتبــار نســبة الــذي يعيشــون بشــكل مســتقل نــرى أن الطــالق 

ــاد مســتمر.  ــه هــو يف ازدي ــح منتــرشاً لهــذه الدرجــة ولكن مل يصب

الجدول 118.  توزع للسكان حسب الوضع املدين للمواطنني فوق 18 سنة خالل تايا 2006 و 2011 )%(.

2011 2006
21,5 19,5 العزاب 

69,8 74,0 املتزوجون واملتزوجات

2,2 1,5 املطلقون واملطلقات

5,9 5,1 األرامل

0,6 - الذين يعيشون حياة مستقلة *

* اليلجد تتلحف وللاوت ومدنحت ولذين يعحشلا أشكل مهصقل حهب دإوست 2006.

ــة لعــام 2011 أن %4.4 مــن  ــة األرسة الرتكي وحســب دراســة بني

الســكان فــوق 18 ســنة طلقــوا مــرة واحــدة عــى األقــل )الجــدول 

119a(. وتقــل نســبة الطــالق يف الــزواج األول. وتــزداد نســبة 
ــاين وبعــده.  ــزواج الث الطــالق يف ال

الجدول 119أ. املطلقون ملرة واحدة عىل األقل ضمن الفئة العمرية ما فوق 18 سنة، تايا 2011 )%(
تركيا

4,4منفصل
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ــزواج األول  ــن ال ــني أن %5 م ــة تب ــذه الدراس ــج ه ــب نتائ وحس

ــالق،  ــى بالط ــاين انته ــزواج الث ــن ال ــالق، وأن %12 م ــى بالط انته

بينــام الطــالق بعــد الــزواج الثالــث كانــت بنســبة %29 )الجــدول 

119b(. ومــن املواضيــع التــي يجــب تناولهــا مــع حادثــة الطــالق 
هــو موضــوع الــزواج مــن جديــد ونريــد أن نفيــد بــأن هــذا غــري 

ــراد  ــن األف ــار أن %4 م ــني االعتب ــا بع ــا. وإذا أخذن ــائع يف تركي ش

فــوق 18 ســنة تزوجــوا مرتــني عــى األقــل، وأن ‰3 مــن األفــراد 

ــك يف  ــم، ســيفيدنا ذل ــل يف حياته ــرات عــى األق ــالث م تزوجــوا ث

ــري  ــه تأث ــث ل ــزواج الثال ــاين ويف ال ــزواج الث ادراك أن الطــالق يف ال

محــدود عــى املــؤرشات كرعــة الطــالق.

الجدول 119ب. وضع الزواج حسب عدد وقوعات الزواج، تايا 2011 )%(
الزواج الثالث وبعده الزواج الثاين الزواج األول

57,5 72,7 85,8 مستمر

12,5 13,2 8,3 الزوج متويف

29,2 11,7 5,3 طالق/طالقة

0,8 2,5 0,6 حياة مستقلة

0,3 3,5 80,3 النسبة ضمن السكان فوق 18 سنة

ــدة  ــرة واح ــوا م ــن طلق ــخاص الذي ــزواج لألش ــدد ال ــة ع إن دراس

ــغ  ــاين تبل ــزواج الث ــامم. إن ال ــر باالهت ــوع جدي ــل موض ــى األق ع

ــرى  ــام ن ــدد االجــاميل للســكان تحــت %4 بين نســبته داخــل الع

نصــف الذيــن طلقــوا مــرة واحــدة عــى األقــل قــد تزوجــوا مــرة 

ــزواج مــؤرش قــوي بــني  ــار ال ــأن معي ــة. هــذا الوضــع يؤكــد ب ثاني

ــدول 120(. ــني )الج ــراد املطلق األف

الجدول 120. عدد دفعات الزواج للمطلقني مرة واحدة عىل األقل حتى هذا اليوم )يشمل النكاح الرشعي وتعدد الزوجات( )%(
تركيا

48,0 1

47,4 2

3,7 3

0,4 4

0,3 5

0,2 6

6.3.2. مدة الزواج واألطفال 

توجــد عالقــة عكســية بــني مــدة الــزواج والطــالق. وحســب نتائــج 

دراســة بنيــة األرسة الرتكيــة لعــام 2011، أظهــرت الدراســة أن 

ــة  ــتمرت الحال ــخاص اس ــة اش ــن خمس ــد م ــالق لواح ــة الط حال

الزوجيــة ســنتني أو أقــل، وشــخصان مــن أصــل خمســة أشــخاص 

مطلقــني اســتمرت حياتهــم الزوجيــة خمــس ســنوات أو أقــل 

ــراد املطلقــني حســب هــذه الدراســة  ــك. وأن نصــف األف ــن ذل م

اســتمرت حياتهــم الزوجيــة مثــاين ســنوات أو أقــل )الجــدول 121(. 

هــذه النســب مطابقــة مــع احصائيــات الطــالق ملؤسســة االحصــاء 

 .)TÜİK, 2013( 2012 لعــام  )TÜİK( الرتكيــة

الجدول 121.  مدة استمرار الحياة الزوجية لألفراد املطقلني، تايا 2011 )%( 
النسبة املئوية % مدة الزواج

21,4 سنتان أو أقل من ذلك

28,4 3 سنوات أو أقل

39,6 5 سنوات أو أقل

50,3 8 سنوات أو أقل

إن أهــم عامــل ثانــوي يف العالقــة بــني مــدة الــوزاج والطــالق هــو 

عــدد األطفــال. إن طــول مــدة الحيــاة الزوجيــة يؤثــر مبــارشة عــى 

ــب مــن  احتــامل انجــاب األطفــال. الرغبــة يف انجــاب األطفــال يُصعِّ

ــوزع  ــة الت ــم دراس ــذا القس ــم يف ه ــد ت ــالق. لق ــرار الط ــاذ ق اتخ

ــاء  ــال األحي الســكاين حســب دراســة الوضــع املــدين وعــدد األطف

وذلــك بأخــذ العالقــة بــني الرغبــة يف انجــاب األطفــال وبــني الطالق 

ــا هــي 2.6  ــة يف تركي ــار. إن رسعــة االنجــاب االجاملي بعــني االعتب

ــرق  ــرياً يف هــذه الدارســة ف )TNSA 2008(. ويلفــت النظــر كث

ــراد  ــة األف ــني املطلقــني مــن ناحي ــراد املتزوجــني وب ــني األف هــام ب

الذيــن الميلكــون أي طفــل والذيــن ميلكــون طفــالَ واحــداً. وحســب 

نتائــج عــام 2011، ثبــت مــن ناحيــة عــدم وجــود أي طفــل فكانت 

النســبة لــدى األفــراد املتزوجــني حــوايل %8 والنســبة لــدى األفــراد 
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ــت  ــة ثب ــت %22 )الجــدول 122(. وبنفــس الطريق املطلقــني كان

مــن ناحيــة وجــود طفــل واحــد أن األفــراد املتزوجــني كانــت هــذه 

النســبة %17 بينــام لــدى األفــراد املطلقــني كانــت هــذه النســبة 

%35 فقــط. إذا نظرنــا مــن ناحيــة وجــود طفلــني عــى األقــل لــدى 

العوائــل يف هــذه الدراســة تبــني أن %75 مــن األفــراد املتوزجــني 

ــذا  ــر. إن ه ــني أو أك ــون طفل ــني ميلك ــراد املطلق ــن األف و%43 م

ــي تشــري إىل انتشــار  ــن تفســريه بخــروج النتيجــة الت الوضــع ميك

الطــالق يف الســنوات األوىل مــن الــزواج وكــون عــدد أطفــال 

ــة، وأن  ــال يف الدول ــدد األطف ــدل ع ــت مع ــني تح ــراد املطلق األف

ــون أي  ــن الميلك ــاالً أو الذي ــون أطف ــن ميلك ــراد واألزواج الذي األف

طفــل ســيتناولون موضــوع الطــالق أكــر. بــال شــك هنــاك حاجــة 

ــذا  ــون ه ــى يك ــوع حت ــق باملوض ــة تتعل ــات نوعي ــع بيان إىل جم

ــاً.  ــري قوي ــل التربي النــوع مــن التحلي

الجدول 122. عدد األطفال الذين هم عىل قيد الحياة حسب الحالة املدنية، تايا 2011 )%(
املطلقني واملطلقات األرامل الذين يعيشون حياة مستقلة املتزوجون

21,7 3,8 8,8 8,1 0

35,4 8,2 34,3 16,7 1

24,2 20,3 29,7 33,2 2

10,2 21,8 16,1 20,3 3

8,5 45,8 11,1 21,7 4+

6.3.3. تأسيس الزواج الذي ينتهي بالطالق 

إن دراســة كيفيــة تشــكل الــزواج الــذي ينتهــي بالطــالق ستســلط 

ــام  ــني وه ــن جهت ــا م ــيتم تناوله ــي س ــئلة الت ــى األس ــوء ع الض

ــر  ــؤدي إىل خط ــل ت ــزواج ه ــيس ال ــة تأس ــن أن طريق ــد م التأك

ــة  ــة الثاني ــة أم ال، والجه ــة الزوجي ــاء العالق ــالق وانته ــوع الط وق

هــل يوجــد تأثــري لطريقــة تأســس الــزواج عــى كــون طريــق انهــاء 

الحيــاة الزوجيــة مفتوحــاً. وحســب نتائــج االســتطالع لعــام 2011 
ــأن 94%  ــرى ب ــرة ن ــزواج ألول م ــود ال ــر إىل عق ــد النظ ــه عن فإن
ــدول  ــت )الج ــس الوق ــة يف نف ــمية وعرفي ــي رس ــود ه ــن العق م

123أ(. 

ــيس  ــم تأس ــزواج األول ت ــن ال ــط م ــدول 123a(  فق إن %3 )الج

ــن  ــدول 123b(  م ــت  %13 )الج ــمي، وانته ــكل رس ــده بش عق

الحيــاة الزوجيــة لــدى هــؤالء بالطــالق. بينــام كانــت نســبة 

الطــالق لــدى املتزوجــني بعقــد دينــي فقــط هــي %15. بينــام يف 

الــزواج الــذي تــم بعقــد رســمي ودينــي معــاً كانــت نســبة الطــالق 

ــمي  ــد الرس ــود العق ــدول 123b(. إن وج ــط )الج ــه %4.7 فق في

والدينــي يف آن واحــد يصعــب مــن وقــوع حــاالت الطــالق. ولكــن 

ــط  ــي فق ــد دين ــط أو بعق ــمي فق ــد رس ــم بعق ــذي يت ــزواج ال ال

يزيــد ذلــك مــن نســبة وقــوع الطــالق وانتهــاء الحيــاة الزوجيــة. 

إن هــذه الحالــة تجعــل االنتقــال مــن الحيــاة املســتقلة إىل الطــالق 

يف الزيجــات التــي تــم عقدهــا بنــكاح دينــي فقــط إىل حالــة أكــر 

غموضــاً، وتجعلنــا مــن جهــة أخــرى نفكــر باحتــامل وجــود عقــد 

ــم تأسيســها  ــي ت ــة يف الزيجــة الت ــع زوجــة ثاني ــزوج م رســمي لل

عــى عقــد دينــي فقــط.

الجدول 123أ. نوع عقد الزواج عند الزواج األول، تايا 2011 )%(
العقد الرسمي والرشعي معاً العقد الرشعي فقط العقد الرسمي فقط

93,9 2,6 3,4 تركيا

الجدول 123ب.  وضع الزيجة حسب نوعية العقد يف الزواج األول، تايا 2011 )%(
العقد الرسمي والرشعي معاً العقد الرشعي فقط العقد الرسمي فقط

86,7 66,4 78,1 املتزوج

0,6 1,9 0,5 حياة مستقلة

8,0 17,0 8,3 أحد الزوجني أرمل

4,7 14,8 13,1 مطلق/مطلقة

املوضــوع املهــم اآلخــر غــري موضــوع النــكاح مــن ناحيــة تأســيس 

ــدول 124(.  ــزواج )الج ــرار يف ال ــاذ الق ــة اتخ ــو طريق ــزواج ه ال

ــن يف  ــزواج وأخــذ رضــا الوالدي ــرروا بأنفســهم ال ــن ق ــراد الذي األف

ذلــك تبلــغ نســبة الطــالق لديهــم %5، أمــا الذيــن تزوجــوا برتتيــب 

ــرار مــن  ــن وصــدور ق ــل الوالدي مســبق )اتفــاق مســبق( مــن قب

الطرفــني تبلــغ نســبة الطــالق لديهــم %12.2. بينــام الــزواج الــذي 

ــدون أن  ــن ب ــن ولك ــار الوالدي ــي باختي ــبق يعن ــاق مس ــم باتف ت

ــة  ــه %4. إن قل ــالق في ــبة الط ــغ نس ــك تبل ــان يف ذل ــرر الطرف يق
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ــة  ــا إذن أو موافق ــذ فيه ــي التؤخ ــات الت ــالق يف الزيج ــبة الط نس

املــرأة يعــود لضعــف اســتقاللية األفــراد يف اتخــاذ قــرار الطــالق، 

واســتمرار الحيــاة الزوجيــة بشــكل مخالــف لرضــا الطرفــني والــذي 

تــم عقــده أيضــاً خــارج رضــا الطرفــني.

الجدول 124.  وضع الزيجة حسب شكل القرار الصادر للزواج األول،  تايا 2011 )%(
أخرى  الزواج املتبادل

) الشغار ( 
الهروب، أو التهريب طريقة الزواج 

برتتيب مسبق بدون 
أخذ رأي املتزوجني

طريقة الزواج 
برتتيب مسبق، وقرار 

من الطرفني

باختياره/بقراره، 
برضا الوالدين

* 84,5 70,5 86,5 78,6 89,1 املتزوج

* 0,7 0,9 0,5 1,2 0,6 حياة مستقلة

* 7,2 20,6 9,0 7,9 4,9 وفاة أحد الزوجني

* 7,6 7,9 4,0 12,2 5,4 مطلق

*وقلت عدد ووعحلات مل تعطى وولهب ومئليت.

ــزواج  ــة ال ــن ناحي ــا م ــق فيه ــم التدقي ــي ت ــرى الت ــة األخ النقط

والطــالق هــي الــزواج بــني األقربــاء. كــام هــو معلــوم أن الــزواج 

بــني األقربــاء هــو شــائع ومنتــرش يف تركيــا ومــا تــزال هــذه 

النســبة تحافــظ عــى مســتواها منــذ ســنوات وهــي بجــوار 20%. 

ــام 2006،  ــا( لع ــة )تاي ــة األرسة الرتكي ــج دراســة بني وحســب نتائ

تــم دراســة القرابــة بــني األفــراد املطلقــني مــن أزواجهــم فكانــت 

النســبة قليلــة فــكان %14 منهــم متزوجــني مــع أقربائهــم، وكانــت 

نســبة األقــارب بــني املتزوجــني هــي حــوايل %23 )الجــدول 125(. 

نحتــاج هنــا إىل معطيــات خاصــة مــن أجــل تحليــل قلــة حــاالت 

الطــالق بــني املتزوجــني مــع أقربائهــم. ومبــا أن القرابــة بــني األزواج 

تزيــد مــن تفاقــم املشــاكل يف حــاالت الطــالق فهــي تكــون قليلــة 

ــام  ــة لع ــة األرسة الرتكي ــة بني ــج دراس ــب نتائ ــن حس ــاً. ولك أحيان

2011 أن هــذا الفــارق ليــس بــارزاً. فــزواج األقربــاء يف تركيــا لــدى 
ــيل 9%  ــام ي ــي ك ــب ه ــى الرتتي ــاً ع ــني حالي ــني واملتزوج املطلق

 .)125 )الجــدول  و21% 

الجدول 125.  حالة القرابة بني األزواج حسب الوضع املدين حسب تايا 2011-2006 )%(
زواج مع غري األقرباء زواج مع األقرباء

2006

77 23 املتزوجون

86 14 املطلقون

- - الذين يعيشون حياة مستقلة *

80 22 أحد الزوجني متويف

2011

2011

79 21 املتزوجون

91 9 املطلقون

86 14 الذين يعيشون حياة مستقلة *

80 20 أحد الزوجني متويف

* ال يلجد تتلحف ااص أاولحا  ومهصقلت ضمن دإوست 2006.

 6.3.4. الخواص االجتامعية واالقتصادية لألفراد املطلقني

ــراد  ــة لألف ــة واالقتصادي ــني الخــواص االجتامعي ــم تعي ــن امله إن م

املطلقــني ودراســة الفــروق/ التشــابهات بينهــم وبــني األفــراد 

املتزوجــني. وقــد تــم أوالً دراســة وجــود أي تأثــري للــرشوط الحياتية 

يف الريــف واملــدن عــى مســتوى الطــالق. وحســب نتائــج دراســة 

ــا( لعــام 2011، ثبــت وجــود نســبة 1%  ــة )تاي ــة األرسة الرتكي بني

بــني نســب الطــالق ملــرة واحــدة عــى األقــل بــني األفــراد الذيــن 

ــت  ــة. فكان ــون يف املدين ــن يعيش ــني الذي ــف وب ــون يف الري يعيش

ــة  ــق الحري ــل يف املناط ــى األق ــدة ع ــرة واح ــالق مل ــبة الط نس

ــل يف  ــرة واحــدة عــى األق ــام نســبة حــاالت الطــالق مل %4،9 بين

املناطــق الريفيــة كانــت %3،8. يف حالــة دراســة نفــس هــذه 

ــني  ــارز ب ــارق ب ــور ف ــد ظه ــا نج ــق، فإنن ــب املناط ــب حس النس

هــذه النســب. إن أكــر املناطــق انتشــاراً مــن ناحيــة الطــالق هــي 
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املناطــق تقــع فيهــا املــدن الكبــرية وهــي عــى الرتتيــب إســطنبول 

وأنقــرة وإزمــري، ونســبة األفــراد الذيــن طلقــوا مــرة واحــدة عــى 

األقــل يف هــذه املــدن الكبــرية هــي عــى الرتتيــب %5.2، %6.3 و 

%6.6. مقابــل ذلــك فــإن أقــل نســبة لألفــراد املطلقــني يف املناطــق 

األخــرى هــي عــى الرتتيــب منطقــة شــامل رشق األناضــول، ورشق 

البحــر األســود، جنــوب رشق األناضــول، ومنطقــة رشق وســط 

األناضــول فتختلــف نســبة املطلقــني يف هــذه املناطــق بــني 15% 

ــي  ــالق ه ــبة الط ــإن نس ــرى ف ــق األخ ــبة للمناط و %28. بالنس

%4.5 وهــي قريبــة مــن معــدل الطــالق يف تركيــا. وقــد تــم 

ــزود  ــني للت ــراد املطلق ــات األف ــق يف معطي ــة التدقي ــالل الدراس خ

بفكــرة عــن التاميــز االقليمــي والحــري والريفــي ضمــن دراســة 

للوضــع  الطــالق  فحــاالت   .2006 لعــام  الرتكيــة  األرسة  بنيــة 

املــدين بالنســبة لألفــراد يف املــدن هــي بنســبة %1.9 بينــام تقــل 

هــذه النســبة يف املناطــق الريفيــة إىل %0.9. والتاميــز يظهــر 

ــن  ــة ميك ــذه الدراس ــل ه ــن أج ــق، فم ــني املناط ــارز ب ــكل ب بش

ــار مدينــة اســطنبول كمدينــة كبــرية لحســاب هــذه النســبة  اختي

ــدين  ــع امل ــالق للوض ــاالت الط ــبة لح ــى نس ــتقل. فأع ــكل مس بش

ــدل  ــي مبع ــه وه ــة إيج ــا منطق ــي %2.2. وتليه ــطنبول ه يف اس

ــي  ــا ه ــق يف تركي ــني املناط ــالق ب ــاالت الط ــبة لح ــل نس %2. وأق

منطقــة رشق البحــر األســود ومنطقــة جنــوب رشق األناضــول 

وهــي بنســبة ‰5. وتــم التدقيــق يف نســبة حــاالت الطــالق 

ــاول املوضــوع بشــكل  ــم تن ــني األفــراد مــن الرجــال والنســاء وت ب

مســتقل مــن ناحيــة املســتوى التعليمــي للدراســتني يف عــام 2006 

ــدى  ــني الجنســني وم ــي ب ــارق التعليم ــام 2011 ملناقشــة الف و ع

تأثــريه عــى نســب حــاالت الطــالق. إن نســبة الطــالق بــني الرجــال 

مــن مســتويات مختلفــة يف التعليــم مل يظهــر أي تغــري هــام، بينــام 

هــذه النســبة بــني النســاء وخاصــة يف دراســة بنيــة األرسة الرتكيــة 

لعــام 2011 أظهــرت أنــه كلــام زاد املســتوى التعليمــي لــدى 

النســاء زادت نســبة الطــالق بينهمــن )الجــدول 126(. إن الفــارق 

يف املســتوى التعليمــي لــدى املطلقــات مــن أجــل تفســري الفــارق 

يف موقعهــن االجتامعــي  هــي ميــزة أكــر بــارزة مــن الفــارق الــذي 

يفــر الفــارق يف املوقــع االجتامعــي لــدى الرجــال. هــذه الحالــة 

تعكــس الفــرق بــني النســاء والرجــال فيــام يتعلــق بــدور التعليــم 

يف تفســري مســتوى الطــالق. 

الجدول 126. نسبة الطالق حسب مستوى التعليم، تايا 2011-2006 )%( 
امرأة رجل

مطلقة متزوجة مطلق متزوج

2006

0,8 71,1 0,7 84,5 مل يدرس يف أي مدرسة

1,6 69,4 1,2 82,0 أنهى املدرسة االبتدائية

2,1 83,9 0,9 88,1 أنهى املرحلة األساسية

2,8 66,8 1,3 68,3 أنهى املرحلة االعدادية

2,3 52,2 0,9 55,5 أنهى الثانوية العامة

4,3 54,8 0,8 70,4 معهد دبلوم

2,1 72,7 1,0 75,3 شهادة إجازة جامعية

0,8 71,1 0,7 84,5 شهادة ماجستري وما فوق

1,6 69,4 1,2 82,0 تركيا

2011

2,0 65,5 1,8 79,0 مل يدرس يف أي مدرسة

2,4 84,7 1,6 91,1 أنهى املدرسة االبتدائية

1,3 59,5 0,2 18,1 أنهى املرحلة األساسية

3,7 80,2 2,6 87,8 أنهى املرحلة االعدادية

4,9 55,4 1,6 53,4 أنهى الثانوية العامة

5,5 54,9 1,4 62,6 معهد دبلوم

6,4 60,1 2,2 69,8 شهادة إجازة جامعية

5,1 63,5 2,8 61,4 شهادة ماجستري وما فوق

3,1 71,0 1,7 71,9 تركيا

ماحظــت: مبــا أنــه مل تعطــى معللمــات عــن نهــبت ونفــرود ر وولاوــت ومدنحــت ولذيــن مل يصزلجــلو أأــدوً، لونإومــل لووذيــن يعحشــلا أشــكل مهــصقل، فاولضــر ووصعلحمــي مامــلع 

نهــب وولضــر ووصعلحمــي التقاأــل 100%. 
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6.3.5. أسباب الطالق

ــتني.  ــالق يف الدراس ــباب الط ــق بأس ــات تتعل ــع بيان ــم جم ــد ت لق

ــبب  ــن س ــؤال ع ــه س ــم توجي ــة 2011 ت ــبة لدراس ــن بالنس ولك

الطــالق يف الــزواج األول الــذي انتهــى بالطــالق مــرة واحــدة 

عــى األقــل، بينــام يف دراســة 2006 ســئل األفــراد املطلقــني 

ــم  ــباب طالقه ــن أس ــة وع ــخ املقابل ــة يف تاري ــم املدني ــن حالته ع

األخــري. بتعبــري آخــر، أن نتائــج 2006 التشــمل أســباب أول طــالق 

ــة إىل  ــالق. باالضاف ــد الط ــد بع ــن جدي ــوا م ــن تزوج ــراد الذي لألف

ــني الدراســات يف تصنيــف األســباب، فنجــد  ــاك فــروق ب ــك هن ذل

يف نتائــج الدراســة لعــام 2011 أن مجموعــة كبــرية تقــدر بحــوايل 

%32 أعطــوا االجابــة عــى ســؤال ســبب الطــالق باختيــار إجابــة 

)الجــدول 127(  »أخــرى«. وعنــد دراســة أســباب الطــالق اســتناداً 

لنتائــج الدراســتني مــن ناحيــة مقارنــة أســباب الطالق التــي ظهرت 

يف املقدمــة، تبــني أن التــرصف بــال مســؤولية وبســلوك عــدم املباالة 

كانــت مــن أهــم أســباب الطــالق التــي ظهــرت يف الدراســتني.

الجدول 127. أسباب الطالق حسب جنس املتزوجني، حسب  تايا 2011-2006 )%(

الرجال النساء

*2006

3,9 11,7 الخمر والقامر

0,0 17,2 الرب وسوء املعاملة

1,6 1,3 الوضع االقتصادي يف البيت والعجز عن تأمني معيشة األرسة

28,7 20,5 الخيانة والخداع

4,6 10,7 التعرض للخيانة

- - التحرش الجنيس داخل األرسة

17,8 21,1 السلوك بال مسؤولية وعدم املباالة

24,0 9,6 الرتك/ الرتك من قبل الطرف اآلخر

0,5 1,5 عدم انجاب األطفال

1,5 0,3 مامرسة العنف اتجاه األطفال يف األرسة

16,0 3,9 ترصف الزوجني بسلوك غري محرتم اتجاه عوائل الطرفني

0,0 0,7 تدخل عائلة الزوج أو الزوجة يف شئون الحياة الزوجية للمتزوجني

0,5 0,3 إصابة أحد الزوجني مبرض مزمن صعب املعالجة

1,0 1,1 جرائم مثل الرقة والنهب والغصب والتحرش الجنيس

- - أخرى

2011

1,2 14,1 الخمر والقامر

0,5 12,3 الرب وسوء املعاملة

6,1 8,3 الوضع االقتصادي يف البيت والعجز عن تأمني معيشة األرسة

4,8 9,6 الخيانة والخداع

- - التعرض للخيانة

0,0 0,6 التحرش الجنيس داخل األرسة

18,4 14,7 السلوك بال مسؤولية وعدم املباالة

4,9 4,0 الرتك/ الرتك من قبل الطرف اآلخر

1,5 2,2 عدم انجاب األطفال

0,6 0,2 مامرسة العنف اتجاه األطفال يف األرسة

10,2 4,6 ترصف الزوجني بسلوك غري محرتم اتجاه عوائل الطرفني

5,8 4,7 تدخل عائلة الزوج أو الزوجة يف شئون الحياة الزوجية للمتزوجني

1,6 1,3 إصابة أحد الزوجني مبرض مزمن صعب املعالجة

0,5 0,7 جرائم مثل الرقة والنهب والغصب والتحرش الجنيس

43,9 22,6 أخرى

*سبب ووطاق ووذي يؤدي رىل ووطاق ر ألا زلوج 
**ووهبب وناع ولطاق أني ونفرود ومطلقني حهب وولاوت ومدنحت ر تاإيخ وودإوست
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وقــد ظهــر فــارق مهــم يف أســباب الطــالق تبعــاً لجنــس األزواج. 

فتــم تحليــل النتائــج مــن ناحيــة النســاء والرجــال ومقارنتهــا 

كســبب للطــالق يف الدراســتني. وخــالل دراســتنا للنتائــج مــن 

ــال مســؤولية وعــدم  ــت أن الســلوك ب ــيس ثب ــز الجن ــة التامي ناحي

املبــاالة لــدى الرجــال والنســاء كان ســبباً هامــا يف وقــوع الطــالق. 

ولكــن بعــض أســباب الطــالق تعتمــد متامــاً عــى جنــس الطرفــني. 

مثــالً القــامر وادمــان الخمــر، العنــف وســوء املعاملــة هــي أســباب 

ــك، أن تــرتك الزوجــة  ــة للمــرأة. وعكــس ذل ــاة الزوجي تنهــي الحي

البيــت والخيانــة الزوجيــة تعتــرب مــن أهــم أســباب الطــالق 

بالنســبة للرجــال  الشــائعة  بالنســبة للرجــل. ومــن األســباب 

كســبب للطــالق هــي عــدم احــرتام العائلــة والتــرصف بشــكل غــري 

ــدول 127(.  ــرتم )الج مح

6.3.6.  املوقــف املتعلــق بالحالــة والســلوك الــذي ميكــن أن 
ــالق ــبباً للط ــون س يك

ــة  ــباب متداخل ــن أس ــج ع ــرار نات ــن ق ــارة ع ــو عب ــالق ه إن الط

فيــام بينهــا. وتــم يف الدراســتني لبنيــة األرسة الرتكيــة احصــاء 

ــم  ــالق فت ــببات للط ــة املس ــأيت يف مقدم ــي ت ــالق الت ــباب الط أس

ــه  ــه الســؤال فيــام إذا كان كل ســبب مــن هــذه األســباب ل توجي

دور يف الطــالق بشــكل مســتقل أم ال )الجــدول 128(. ومــن بــني 

ــم  ــالق؛ الجرائ ــداً للط ــبباً وحي ــون س ــن أن تك ــي ميك ــاالت الت الح

التــي تســتحق العقوبــة، العنــف وإدمــان الخمــر/ والقــامر. وتبــني 

أن هــذه األســباب ميكــن أن تكــون الســبب الوحيــد للطــالق 

ــأيت ســبب  ــني %85 و%94. وكســبب للطــالق ي ــرتاوح ب بنســبة ت

عــدم املبــاالة والتــرصف بــدون مســؤولية بعــد الخيانــة الزوجيــة 

وميكــن الحــاق هذيــن الســببني خلــف أســباب الطــالق املذكــورة 

ــام  ــالق. وفي ــبباً للط ــا س ــون لوحده ــن ان تك ــي ميك ــاله والت أع

ــة باملوقــف يف هــذا املوضــوع وهــي  ــق بالتســاؤالت املتعلق يتعل

ــلوكيات.  ــذه الس ــة يف ه ــري االجتامعي ــاع املعاي ــع باتب ــرة التوق ك

ــا، فــإن  ــة يف تركي ــة الكبــرية للعالقــات الزوجي بالرغــم مــن األهمي

األســباب مثــل عــدم قيــام الزوجــني بواجباتهــم وفــق املعايــري التــي 

تعتمــد عــى الجنــس )مثــالً عــدم قيــام املــرأة بواجباتهــا املنزليــة، 

وعــدم اهتــامم الرجــل باقتصــاد وتأمــني معيشــة املنــزل( واملشــاكل 

التــي تعــرتض الزوجــني واملتعلقــة بعوائلهــم، تعتــرب كســبب وحيــد 

للطــالق بــني ثلــث ســكان الدراســة أو أقــل. وميكــن التفكــري بــأن 

هــذه الحالــة أكــر مــن أن تكــون غــري هامــة ولكنهــا لوحدهــا ال 

تكفــي أن تكــون ســبباً وحيــداً للطــالق بــل مــن األفضــل دمجهــا 

مــع أســباب أخــرى تــؤدي إىل وقــوع الطــالق. ونقطــة أخــرى ملفتة 

ــون  ــون أن يك ــا يرغب ــني يف تركي ــم املتزوج ــي أن معظ ــر ه للنظ

ــرد واحــد مــن أصــل عــرشة  لهــم أطفــال مــن هــذه الزيجــة، وف

أفــراد ســواء كان مــن طــرف الرجــل أو املــرأة فــإن عــدم االنجــاب 

ــن  ــالق. وضم ــوع الط ــتقالً لوق ــداً ومس ــبباً وحي ــد س ــم يع لديه

ــل  ــو ردود فع ــخيص، ه ــف الش ــئلة املوق ــة بأس ــات املتعلق االجاب

هــؤالء األفــراد إزاء الحــاالت التــي تعرتضهــم واجاباتهــم الواقعيــة 

اتجــاه ذلــك ويجــب أن الننــى أن هــؤالء مييلــون للتــرصف بشــكل 

موضوعــي وطبيعــي اتجــاه بعــض املشــاكل النــادرة )عــدم انجــاب 

ــة.  ــم العادي طفــل( يف حياته
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الجدول 128. الحاالت التي ميكن أن تكون سبباً وحيداً يف وقوع الطالق، حسب  تايا 2011 )%(
ليس يل أي رأي ال نعم

2,6 3,4 94,0 خيانة الزوجة لزوجها )ولو مرة واحدة(

3,2 6,1 90,7 خيانة الرجل لزوجته )ولو مرة واحدة(

4,0 8,1 87,9 ارتكاب املرأة لجرائم مثل الرقة والنهب والسلب والتحرش الجنيس 

3,9 7,7 88,4 ارتكاب الرجل لجرائم مثل الرقة والنهب والسلب والتحرش الجنيس

2,5 9,8 87,7 سوء معاملة املرأة لزوجها )رضب وتحقري(

2,4 9,9 87,7 سوء معاملة الرجل لزوجته )الرب، التحقري(

3,8 11,3 84,9 ادمان املرأة يف الخمر ولعب القامر وغريها من العادات السيئة

3,6 11,6 84,8 ادمان الرجل يف الخمر ولعب القامر وغريها من العادات السيئة

5,5 23,1 71,4 سلوك املرأة بدون مسؤولية والالمباالة اتجاه البيت والزوج واألطفال

5,4 23,2 71,4 سلوك الرجل بدون مسؤولية والالمباالة اتجاه البيت والزوجة واألطفال

4,8 76,0 19,2 عدم قيام املرأة بواجباتها املنزلية كام ينبغي

4,4 52,5 43,2 عدم اهتامم الرجل بتأمني معيشة البيت

5,3 60,1 34,6 تدخل عائلة املرأة بشئون األرسة والعالقات الزوجية

5,3 60,9 33,8 تدخل عائلة الرجل بشئون األرسة والعالقات الزوجية

6,4 69,4 24,2 عدم تفاهم املرأة مع عائلة الرجل

6,3 69,7 23,9 عدم تفاهم الرجل مع عائلة املرأة

3,6 83,9 12,4 عدم االنجاب بسبب املرأة

4,1 84,8 11,0 عدم االنجاب بسبب الرجل

2,2 91,8 6,0 اصابة املرأة مبرض مزمن يصعب معالجته

1,9 91,9 6,2 إصابة الرجل مبرض مزمن يصعب معالجته

 

6.4. النتائج، و التوصيات يف السياسة اإلجتامعية

لقــد بينــت نتائــج الدراســات التــي متــت عــى بنيــة األرسة الرتكيــة 

ــا هــي بدرجــة  للعامــني 2006 و2011 أن نســبة الطــالق يف تركي

ــدر  ــي تق ــتني الت ــي الدراس ــني تاريخ ــرتة ب ــالل الف ــة، وخ منخفض

بخمــس ســنوات أظهــرت الدراســة أنــه هنــاك ازديــاد بنســبة 1% 

تقريبــاً يف معــدل الطــالق يف تركيــا. حادثــات الطــالق تتكثــف عــى 

ــرتة  ــول ف ــة أن ط ــت الدراس ــزواج. وأثبت ــن ال ــنوات األوىل م الس

ــامالت  ــن احت ــل م ــال يقل ــدد األطف ــادة ع ــة وزي ــاة الزوجي الحي

ــا.  الطــالق يف تركي

إن ضعــف الروابــط التقليديــة وتأثــريه عــى اتخــاذ قــرار الطــالق 

ــيطة  ــبة بس ــالق بنس ــبة الط ــزداد نس ــة. وت ــة متوقع ــرب حال تعت

حســب هــذه التوقعــات يف حــاالت الــزواج التــي تتــم بعقــد 

ــام أي  ــد بينه ــني أزواج التوج ــخيص ب ــار ش ــط وباختي ــمي فق رس

ــة.   قراب

أعــى نســبة لحــاالت الطــالق تقــع يف املــدن الكبــرية وهــي 

ــذه  ــالق له ــب الط ــني نس ــرق ب ــري، والف ــرة وإزم ــطنبول وأنق اس

ــة  ــاً. وعالق ــة %1 تقريب ــو مبثاب ــة ه ــق الريفي ــني املناط ــدن وب امل

املســتوى التعليمــي بالفــرق يف مســتوى الطــالق بــارزة أكــر لــدى 

النســاء. كلــام زاد املســتوى الثقــايف والتعليمــي لــدى النســاء زادت 

ــردي. ــكل ط ــالق بش ــبة الط نس

وخــالل دراســتنا ألســباب الطــالق، باســتثناء الخيانــة الزوجيــة التــي 

تصــدرت األســباب املؤديــة للطــالق يف عــام 2006 فإنــه مل يحصــل 

ــة فــرتة الخمــس ســنوات  أي فــارق مهــم يف أســباب الطــالق طيل

ــخ. عــدم أداء املســئوليات وعــدم التوافــق  ــيل هــذا التاري ــي ت الت

ــرب مــن أهــم أســباب الطــالق.  ــزوج أو الزوجــة تعت ــة ال مــع عائل

ويف دراســتنا للموقــف املتعلــق باملواضيــع التــي ميكــن أن تكــون 

ســبباً مؤديــا للطــالق نجــد أن الخيانــة، والجرائــم املخزيــة والضــارة 

بالســمعة، والعنــف، وعــادة ادمــان الخمــر والقــامر تتصــدر 

أســباب الطــالق.

ــن  ــام، ولك ــكل ع ــة بش ــي منخفض ــا ه ــالق يف تركي ــبة الط إن نس

الزيــادة التــي حصلــت يف الســنوات األخــرية تجعلنــا نتوقــع 

ازديادهــا. لهــذا الســبب، فإنــه وإن مل يكــن الطــالق حالــة منتــرشة 

ــن  ــة م ــكلة هام ــرب مش ــا تعت ــع، ولكنه ــح املجتم ــع رشائ يف جمي

جهــة تأثريهــا عــى أفــراد العائــالت األخــرى، وتأثــر الحيــاة اليوميــة 

ــن هــذه الظاهــرة. ــراد م ــة لألف واالجتامعي

إن تــوازي أســباب الطــالق مــع املشــاكل التــي تعتــرب الحيــاة 
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الزوجيــة للمتزوجــني هــي حالــة ملفتــة للنظــر. ويف حالــة تعــر 

حــل املشــاكل داخــل الحيــاة الزوجيــة فــإن وجــود خيــار الطــالق 

ــدة  ــة جدي ــاة عائلي ــة وحي ــاة فردي ــيس حي ــة  تأس ــدم امكاني يق

للزوجــني وباألحــرى لألطفــال و ألفــراد العائلــة املقربــة للزوجــني. 

ــن  ــالق م ــوع الط ــة يف موض ــات االجتامعي ــر السياس ــاء تطوي وأثن

ــاء  ــمل انه ــالق اليش ــأن الط ــار ب ــني االعتب ــذ بع ــروري أن نأخ ال

الزوجيــة للطرفــني فحســب، بــل يــؤدي إىل تشــكيل  الحيــاة 

ــؤالء  ــال وأن ه ــل األطف ــن أج ــة م ــدة ومختلف ــة جدي ــة عائلي بني

ســيحتاجون إىل دعــم قانــوين، احــرتايف ومــادي. وهنــاك حاجة كبرية 

آلليــات تقلــل مــن النتائــج الســلبية للطــالق وتدعــم الزوجــني يف 

ــة مصالحهــم  ــان ورعاي ــش بســالم وأم ــرارات تؤمــن العي اتخــاذ ق

ومصالــح أطفالهــم. ويجــب صياغــة هــذه اآلليــات بحيــث تدعــم 

األبــوة واألمومــة. وإذا  اســتمرار  ناحيــة  املــرأة والرجــل مــن 

ــون العيــش مــع  ــار أن معظــم األطفــال يفضل ــا بعــني االعتب أخذن

أمهــم، فإنــه هنــاك حاجــة أيضــاً إىل تطويــر سياســات يف موضــوع 

ــت  ــي مت ــات الت ــج الدراس ــه. ونتائ ــع أطفال ــة األب م ــة عالق إدام

ــوع ــذا املوض ــد ه ــد تؤي ــرف واح ــن ط ــدار م ــي ت ــى األرس الت  ع

 .)ASAGEM, 2011( 

إن الحقــوق واملراســيم القانونيــة التــي أىت بهــا القانــون املــدين يف 

ــض  ــوال، وبع ــم األم ــة وتقاس ــة والنفق ــق الوالي ــل ح ــع مث مواضي

ــد  ــف ض ــن العن ــد م ــق بالح ــون املتعل ــري يف القان ــرارات التدب ق

تعتــرب   6284 الرقــم  يحمــل  والــذي  األرسة  وحاميــة  النســاء 

خطــوات هامــة مــن ناحيــة حاميــة املــرأة واألطفــال بشــكل 

خــاص. ومــن جهــة ثانيــة فــإن محاكــم األرسة التــي تــم تأسيســها 

يف عــام 2002 وفتــح الطــرق أمــام الطــالق املتفــق عليــه مــن قبــل 

ــاء  ــل أثن ــي تحص ــيئة الت ــج الس ــل النتائ ــاهم يف تقلي ــني س الطرف

ــه مــن املهــم أيضــاً  ــزوج فإن ــه يف قــرار ال الطــالق. وكــام هــو علي

ــريه  ــة تأث ــن ناحي ــار م ــني االعتب ــالق بع ــرار الط ــاذ ق ــم اتخ أن يت

كعامــل فعــال عــى الحيــاة املاديــة واملعنويــة لألفــراد واألطفــال، 

ــن يف  ــؤليات الفردي ــوق ومس ــوع  حق ــني يف موض ــة الطرف وتوعي

ــة.  ــذه التوعي ــد ه ــرار بع ــذا الق ــذا ه ــالق، وأن يتخ ــة الط عملي

ويجــب أن يتــم تقديــم الدعــم املــادي ألحــد األبويــن الــذي أخــذ 

حــق واليــة األطفــال بعــد الطــالق والعمــل عــى إدامــة العالقــات 

والروابــط بــني األبويــن واألطفــال وتعزيــز هــذه العالقــات بالنســبة 

لألطفــال الذيــن انفصلــوا عــن أبويهــم ويعيشــون حيــاة مســتقلة. 

ــة،  ــاكل االجتامعي ــول املش ــبباً يف حص ــس س ــه لي ــالق نفس إن الط

بــل الســبب يعــود إىل عــدم تأســيس العالقــات التــي تراعــي 

ــد الطــالق.   ــراف بع ــع األط ــات جمي أحتياج

ــراد  ــل األف ــن قب ــي م ــور اجتامع ــالق كمحظ ــي الط ــدم تلق إن ع

املطلقــني وأطفالهــم، ومنــع التمييــز اتجــاه األفــراد املطلقــني 

ــف  ــع وظائ ــرية. وتق ــة كب ــل أهمي ــط يحم ــم يف كل وس وأطفاله

ومســئوليات هامــة عــى عاتــق املخاطبــني لألفــراد املطلقــني 

وأطفالهــم مثــل؛ القــايض، النائــب العــام، املحامــي وغريهــم مــن 

رجــال القانــون، وعــى املوظفــني يف محكمــة العائلة مثــل املوظفني 

يف الصحــة النفســية، واملختصــني يف الخدمــات االجتامعيــة، وإدارة 

ــة  ــدول املتقدم ــه يف ال ــو علي ــام ه ــا. وك ــني فيه ــة واملعلم املدرس

ــة  ــب األرسة التقليدي ــا أيضــاً قوال ــدأت يف تركي ــة، ب ــدول النامي وال

الواســعة، واألرسة النــواة تتغــري وتخــرج مــن النمــط املعيــاري 

ــد  ــا. يوج ــرش يف تركي ــة تنت ــة مختلف ــى عائلي ــدأت بن ــد، وب الوحي

حاليــاً أمنــاط مختلفــة للبنــى العائليــة مثــل أفــراد مطلقــني 

يعيشــون لوحدهــم، وأطفــال يعيشــون مــع أحــد األبويــن، وهــذه 

األنــواع مــن األرس ســتزيد يف الســنوات املقبلــة. ومــن أجــل الحــد 

ــم  ــب تقدي ــالق يج ــاالت الط ــن ح ــج ع ــي تنت ــاكل الت ــن املش م

الدعــم للمضمــون االجتامعــي اتجــاه األفــراد املطلقــني واألرس 

يف حياتهــم االجتامعيــة، ويف حياتهــم الدراســية والعمليــة، ويف 

ــة.  ــرية والقراب ــات الج عالق
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7.1.متهيد

ــة  ــات دراس ــى معطي ــايس ع ــكل أس ــد بش ــل يعتم ــذا العم إن ه

ــي 2006 و  ــا يف عام ــم تنظيمه ــي ت ــا الت ــا تاي ــة األرسة يف تركي بني

2011. والهــدف مــن هــذا العمــل هــو تحليــل املعطيــات املتعلقة 
ــج مــن هــذا  ــال واســتخراج نتائ ــن واألطف ــني الوالدي ــات ب بالعالق

ــذي ســريكز عــى الخــواص األساســية  العمــل. ويف هــذا العمــل ال

للعالقــات بــني األب واألم واألطفــال وحركياتهــم وتحولهــم يف هــذا 

ــة  ــول بني ــة تح ــري عملي ــاول تأث ــل تن ــكل مفص ــيتم بش ــوم، س الي

ــال.  ــن واألطف ــني األبوي ــات ب األرسة عــى العالق

ويجــب تنــاول موضــوع العالقــات بــني األبويــن واألطفــال داخــل 

األرسة مــن اتجاهــات وأبعــاد متعــددة وهــو مــن املواضيــع التــي 

تســتحق األولويــة يف آليــات وسياســات العديــد مــن املؤسســات. 

ــة  ــم املتعلق ــى القي ــز ع ــذا املوضــوع يرك ــل الشــامل يف ه التحلي

باألطفــال، ونشــاطات حــل املشــكلة، وقضــاء األفــراد الوقــت مــع 

بعضهــم، وآليــة القــرار بــني الوالديــن واألطفــال وتقســيم الواجبات 

بينهــم. والعالقــة بــني الطفــل واألبويــن، تلعــب دوراً فاعــالً ومهــامً 

للغايــة يف عمليــات التنشــئة االجتامعيــة لألطفــال التــي تبــدأ 

داخــل األرسة، وتطويــر القــدرة عــى اتخــاذ القــرارات بشــكل 

مســتقل وتطويــر مهاراتهــم االجتامعيــة واملعرفيــة والعاطفيــة 

مبعنــى آخــر ستســاهم يف النمــو الشــخيص لــدى هــؤالء األطفــال. 

ــال يف موضــوع  ــدى دعــم األرسة لألطف ــال،  إن م عــى ســبيل املث

ــة  ــة والصح ــات كالرتبي ــوق واالمكاني ــض الحق ــن بع ــتفادة م االس

ــذا  ــاً يف ه ــاً هام ــد مقياس ــة يع ــة واالجتامعي ــطة الرياضي واألنش

املضــامر. ومــن املواضيــع األخــرى التــي يجــب تناولهــا يف تحليلنــا 

ــني  ــات ب ــدى مســاهمة العالق الشــامل يف هــذا املوضــوع هــي م

ــابه  ــل، واكس ــة للطف ــح الحري ــد أو من ــن يف تقيي ــل والوالدي الطف

ــتقاللية،  ــاس باالس ــذات واالحس ــى ال ــامد ع ــل االعت ــاءات مث كف

ــه والتســامح.  ــوف عــى أرجل والوق

وهنــاك دراســات وبحــوث قليلــة تتنــاول بشــكل موســع وشــامل 

ــات  ــم. فالدراس ــام بينه ــل في ــال والتفاع ــن باألطف ــة الوالدي عالق

ــا تــدرس بشــكل عــام الــرصاع بــني األجيــال، وتركــز  املتوفــرة لدين

عــى الــرصاع بــني األبويــن والشــباب وال تتنــاول األطفــال يف هــذا 

ــو، 1976،  ــايش و قانس ــي ب ــويت، 1979؛ كاغيتج ــوع )كاندي املوض

)1981 تزجــان،  1977؛ 

ــني  ــة ب ــرف العالق ــذي يع ــايش ال ــي ب ــب كاغيتج ــب الكات وحس

األبويــن والطفــل بـ«محــور التفاعــل العمــودي«، أن مــكان الطفــل 

ــة  ــة يف حرك ــة فعال ــل أهمي ــألرسة يحم ــة ل ــات الداخلي يف العالق

األرسة. وبهــذا املعنــى فــإن القيمــة التــي يعطيهــا األبــوان للطفــل 

ــس  ــة تعك ــات هام ــرب معطي ــل تعت ــذا الطف ــن ه ــم م وتطلعاته

ــايش، 2012(. ــي ب ــات يف األرسة )كاغيتج ــة الخدم نوعي

ــل«  ــة الطف ــام بدراســة ســامها »قيم ــايش ق ــب كاغيتجــي ب الكات

تتعلــق بقيمــة وادراك الطفــل، فقــدم مــن خــالل هــذه الدراســة 

ــني ســنة األخــرية  ــة األرسة خــالل الثالث ــت تغــريات بين ــي تناول الت

يف تركيــا نتائــج مهمــة يف هــذا املوضــوع. ويف العمــل الــذي أتــاح 

ــاط  ــني أمن ــم تعي ــوام 1970 و2000 ت ــني األع ــة ب ــة املقارن فرص

مختلفــة للقيــم تتعلــق بالطفــل وهــي القيــم االقتصادية والنفســية 

ــايش  ــا، 2005؛ كاغيتجــي ب ــايش وأتاج ــة. )كاغيتجــي ب واالجتامعي

ــة  ــد املادي ــة، تركــز عــى الفوائ ــة النفعي ــم االقتصادي 2013(. القي
ــة  ــة، ويف مرحل ــة الطفول ــألرسة يف مرحل ــال ل ــا األطف ــي يقدمه الت

ــاد األرسة  ــال يف اقتص ــاهمة األطف ــوغ. مس ــن البل ــباب ويف س الش

وهــم شــباب، واألمــان الــذي مينحونــه لألجــداد وهــم بالغــني تعترب 

أمثلــة عــى هــذه القيــم. مــن جهــة ثانيــة فــإن القيمــة النفســية 

للطفــل تتمثــل يف تأمــني املــرح والســعادة والصداقــة واالحســاس 

ــج عــن وجــود  ــي تنت ــد النفســية الت بالنجــاح وغريهــا مــن الفوائ

األطفــال يف األرسة. والقيمــة األخــرية هــي القيمــة االجتامعيــة، 

ــاالً.  ــن ميلكــون أطف ــراد الذي ــول االجتامعــي لألف ترتكــز عــى القب

إن اســتمرار الســاللة واســتمرار عــادات وتقاليــد األرسة هــي عبــارة 

عــن قيــم ترتكــز عــى األوالد يف األرسة وتعتــرب أمثلــة هامــة مــن 

ــة للطفــل. ــة القيمــة االجتامعي ناحي

ــق أوىل هــذه  ــم تحقي ــة ت ويف دراســة متــت يف تســع دول مختلف

الدراســة يف عــام 1975 والثانيــة يف عــام 2003، انخفضــت قيمــة 

األطفــال االقتصاديــة يف تركيــا مــع التطــور االجتامعــي واالقتصــادي 

وخاصــة الزيــادة يف مســتوى التعليــم، ومقابــل ذلــك حصــل ارتفــاع 

كبــري يف القيمــة النفســية لألطفــال يف تركيــا. عــى ســبيل املثــال؛ يف 

ــت  ــة كان ــباب اقتصادي ــة ألس ــن األرس الرتكي ــبعينات، %84 م الس

تــرى الولــد كضــامن للشــيخوخة، انخفضــت هــذه النســبة يف عــام 

ألفــني وخاصــة يف املــدن إىل %41. ونالحــظ يف األعــوام بعــد 2000 

ــذة والحــب   ــل املــرح والشــعور بالل ــم النفســية مث أصبحــت القي

تتصــدر األســباب التــي تجعــل األرسة تركــز عــى انجــاب األطفــال. 

ــا  ــة األرسة يف أن يكــون له ــت الدراســة أن رغب ــك أثبت ــل ذل ومقاب

ولــداً كضــامن للشــيخوخة بــدأت تفقــد أهميتهــا. 

واشــارت هــذه الدراســة إىل حــدوث تحــول اجتامعــي كبــري وهــام 

يف 30 ســنة األخــرية يف تركيــا فطــرأ خــالل هــذه الفــرتة منــوا 

اقتصاديــاً وتطــورا يف املــدن وزاد املســتوى التعليمــي فيهــا. فهــذه 

الدراســة تعتــرب هامــة للغايــة مــن ناحيــة اظهارهــا للتغــري الــذي 

حصــل عــى قيمــة الطفــل يف األرسة واملجتمــع. مثــالً، مــع ازديــاد 

ــط  ــن النم ــرون م ــاس ينتظ ــح الن ــدن أصب ــكاين يف امل ــدد الس الع
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الحيــايت يف املدينــة أن يشــمل بعــض الضامنــات االجتامعيــة مثــل 

التأمــني االجتامعــي والتأمــني عــى الشــيخوخة كبديل لدعــم األوالد 

البالغــني لهــم. باالضافــة إىل ذلــك، فبــدال مــن أن يذهــب األوالد إىل 

ــح هــؤالء يســتمرون  ــف األرسة، أصب العمــل ليســاهموا يف مصاري

ــاً  ــاً مادي ــكلون عبئ ــم يش ــام يجعله ــة م ــرتة طويل ــتهم لف يف دراس

ــة  ــن القيم ــل م ــالً يقل ــرب هــذا عام ــم. ويعت ــم وأمهاته عــى آبائه

االقتصاديــة لهــؤالء األوالد. إذا نظرنــا إىل خيــار العوائــل مــن ناحيــة 

جنــس الطفــل يف رغبتهــم النجــاب األطفــال يف الســبعينات فإننــا 

نــرى %16 مــن هــذه العائــالت تفضــل أن يكــون لهــا بنتــاً، ولكــن 

يف الســنوات بعــد األلفــني أصبــح %59 مــن العوائــل تفضــل 

انجــاب بنتــاً يف حياتهــا الزوجيــة.

ــام األلفــني،  ــاراً مــن ع ــا اعتب ــه يف تركي ــج الدراســة أن ــت نتائ وبين

أصبــح النمــط النفــيس والعاطفــي »مــودل األرسة املرتبــط بشــكل 

متبــادل« يحتــل مــكان النمــط املــادي »مــودل األرسة امللتزمــة« يف 

املــدن يف فئــة الطبقــة االجتامعية االقتصاديــة واملتوســطة والعالية. 

وهــذا املــودل خــرج كمــودل جديــد يختلــف عــن »مــودل األرسة 

املســتقلة« يف الغــرب وعــن »مــودل األرسة املرتبطــة« يف املجتمــع 

التقليــدي الزراعــي. وبنــاء عــى ذلــك، ومــن خــالل هــذا التحــول 

االجتامعــي الــذي حصــل يف تركيــا، وعكــس مــا هــو عليــه يف 

الغــرب الــذي تحكمــه »الفرديــة واالنفصاليــة« فــام تــزال العالقات 

الحميمــة مســتمرة داخــل األرسة يف وســط مــيلء بااللتــزام واملحبة. 

واألطفــال الــذي ينشــؤون عــى هــذا النمــط مــن الحيــاة العائليــة 

تنمــو فيهــم االســتقاللية واالعتــامد عــى الــذات. )كاغيتجــي بــايش، 

 .)2013

قبــل أن نلقــي نظــرة عــى األســئلة املتعلقــة يف هــذا املوضــوع يف 

اســتبيانات دراســة بنيــة األرسة يف تركيــا يف العامــني 2006 و2011 

ســيكون مــن الفائــدة أن نلقــي نظــرة عــى أســئلة دراســة »قيمــة 

الطفــل«. وهــي تحــت العنــوان: »أســباب الرغبــة يف الطفــل« 12 

عبــارة: )1( الشــعور باللــذة أثنــاء مراقبــة األطفــال وهــم يكــربون؛ 

ــك االنســان  ــط؛ )3( أن ميل ــال يف املحي )2( التســيل بوجــود األطف

شــيئاً يحبــه ويرعــاه؛ )4( إدامــة نســبه؛ )5( التقريــب بــني األزواج؛ 

ــون  ــل يف الشــيخوخة، )7( أن تك ــن الطف ــب املســاعدة م )6( طل

ــع  ــة م ــة صداق ــل؛ )9( اقام ــاح يف العم ــت؛ )8( النج ــب بن صاح

األطفــال؛ )10( أن يكــون لــك ولــداً؛ )11( طلــب العــون مــن 

الطفــل يف أعــامل البيــت؛ )12( الدعــم االقتصــادي لــألرسة، هــذه 

ــم االقتصاديــة  ــارات تعتــرب مهمــة مــن ناحيــة قيــاس القي العب

ــة والنفســية املذكــورة أعــاله.  واالجتامعي

ويف ضــوء كل هــذه النقاشــات، وكــام ســيتم دراســته بالتفصيــل يف 

ــني  ــني العام ــة ب ــة األرسة الرتكي ــتني يف بني ــم يف الدراس ــفل، يت األس

ــل  ــات داخ ــاول العالق ــة تن ــر مختلف ــة نظ 2006 و 2011 بوجه
ــبيل  ــى س ــل. ع ــع النظــرة إىل الطف ــواة وخاصــة مواضي األرسة الن

ــم  ــم تقيي ــام 2006 يت ــة لع ــة األرسة الرتكي ــة بني ــال؛ يف دراس املث

ــارات:  ــن خــالل االشــرتاك يف 9 عب ــل م موضــوع النظــرة إىل الطف

ــق األوالد، )2( كل  ــن طري ــم إال ع ــان اليت ــب االنس ــة نس )1(إدام

أرسة يجــب أن تنجــب األطفــال حســب وضعهــا االقتصــادي، )3( 

ــة  ــة/ والعملي ــاة األم االجتامعية/التعليمي ــى حي ــر ع ــل يؤث الطف

ــة/ ــاة األب االجتامعي ــر عــى حي ــل يؤث بشــكل ســلبي ؛ )4( الطف

ــا  ــي له ــرأة الت ــلبي ؛ )5( إن امل ــكل س ــة بش ــة/ والعملي التعليمي

طفــل تعتــرب أكــر احرتامــاً  مــن املــرأة التــي ليــس لهــا طفــل، )6( 

ــني  ــرب ب ــل يق ــرتام األم؛ )7( الطف ــمعة واح ــن س ــد م ــد يزي الول

األبويــن؛ )8( الطفــل عندمــا يكــرب يجــب أن يقــدم الدعــم املــادي 

ــة  ــه يف مرحل ــه وأمــه؛ )9( الطفــل يجــب أن يرعــى أمــه وأبي ألبي

ــيخوخة.  الش

وانطالقــاً مــن هــذه العبــارات فإنــه وإن كان مــن املمكــن القيــام 

ــو كان  ــل، ول ــة للطف ــة االقتصادي ببعــض االســتنتاجات عــن القيم

محــدوداً ميكــن الحصــول عــى بعــض االســتنتاجات عــن القيمــة 

االجتامعيــة، ولكــن يف املقابــل أنــه ليــس ممكنــاً أن نحصــل عــى 

ــية  ــة أساس ــل. وكنقط ــية للطف ــة النفس ــق بالقيم ــات تتعل معطي

ــة الســلبية بشــكل  ــن الناحي ــم م ــف هــذه القي ــة، أن تعري وفارق

عــام تقــدم معلومــات محــدودة عــن نظــرة املجتمــع نحــو 

ــال. األطف

وكمثــال مختلــف، يف دراســة قيــم األرسة التــي متــت يف عــام 

2010، تــم تنــاول مواضيــع تحــت العنــوان »النظــرة نحــو الطفــل« 
ــة  ــة بني ــع دراس ــة م ــل باملقارن ــريات أق ــى تعب ــوي ع ــي تحت وه

ــا تقــدم نظــرة واســعة ومتنوعــة  ــة )TAYA(، ولكنه األرسة الرتكي

ــم األرسة  ــة قي ــل يف دراس ــو الطف ــرة نح ــوع. النظ ــذا املوض يف ه

يتــم تقييمهــا تحــت ســتة عبــارات مختلفــة: )1( األطفــال يجــب 

ــم لوحدهــم؛ )2( الشــاب  ــى أرجله ــون ع ــث يقف انشــاؤهم بحي

ــه؛ )3(  ــتقبله بنفس ــرر مس ــب أن يق ــنة يج ــاوز 18 س ــذي يتج ال

الشــابة التــي يتجــاوز عمرهــا 18 ســنة يجــب أن تقــرر مســتقبلها 

بنفســها؛ )4( الولــد يجــب أن يختــار الزوجــة التــي ســيتزوجها؛ )5( 

أن يكــون الفــرد صاحــب طفــل يزيــد مــن احرتامــه وســمعته، )6( 

إذا لــزم األمــر يجــب مراجعــة الــرب مــن أجــل تربيــة الطفــل.

ــارات متشــابهة يف الدراســتني  ــاك عب ــه هن ــا أعــاله فإن كــام الحظن

ــم 6(. أن  ــم 5 ورق ــارة رق ــة العب ــني 2006 و 2011 )خاص للعام

يعتــم الطفــل عــى نفســه يف الوقــوف عــى رجلــه، واتخــاذ القــرار 

ــاس اآلراء املتعلقــة  املتعلــق مبســتقبله يعتــرب هامــاً مــن أجــل قي

باألطفــال. كــام ســيتم بيــان ذلــك بالتفصيــل يف األســفل. أن 



واملقرتحات الوضع  تحديد  تايا  210

العبــارات املســتخدمة يف تقييــم اآلراء حــول األطفــال يف الدراســتني 

لعامــي 2006 و 2011 هــي عبــارة عــن آراء تنطلــق مــن وجهــة 

ــة محافظــة.  نظــر إيديولوجي

 7.2. مصدر البيانات واملنهجّية

إن التحليــالت التــي تــم اقامتهــا ضمــن هــذا العمــل تســتند 

ــي  ــا الت ــة األرسة يف تركي ــة بني ــات دراس ــايس إىل معطي ــكل أس بش

تــم إجراؤهــا مــن قبــل املديريــة العامــة لــألرسة والخدمــات 

االجتامعيــة التابعــة لــوزارة األرسة والسياســات االجتامعيــة وذلــك 

يف األعــوام 2006 و 2011. الدراســة تشــمل املــدن والريــف 

واملســتوى رقــم İBBS( 1( يف تصنيــف وحــدة املنطقــة االحصائية 

يف تركيــا ومتثــل املحافظــات مثــل اســطنبول، أنقــرة وإزمــري. وقــد 

تــم اجــراء مقابلــة مــع 12.208 خانــة ضمــن دراســة بنيــة األرسة 

ــة  ــات دميوغرافي ــع معلوم ــم جم ــام 2006، وت ــا » لع ــة تاي الرتكي

ــاً  ــة وجه ــم اجــراء مقابل ــرد، وت ــات مــن48.235 ف يف هــذه الخان

لوجــه مــع 23.279 شــخص فــوق 18 ســنة. وضمــن دراســة 

ــع  ــالت م ــراء مقاب ــم إج ــام 2011 ت ــا لع ــة تاي ــة األرسة الرتكي بني

12.056 خانــة وجمــع معلومــات دميوغرافيــة مــن 44.117 وتــم 
اجــراء مقابلــة وجهــاً لوجــه مــع24.647  شــخص فــوق 18 ســنة. 

ــة  ــراد ومجموع ــة األف ــق قامئ ــل تطبي ــذا العم ــالل ه ــن خ ــم م ت

ــني يف  ــراد املرجعي ــى األف ــة ع ــاكني الخان ــة بس ــئلة باملتعلق األس

ــم أيضــاً تطبيــق مجموعــة أســئلة عــى األفــراد فــوق  ــة، وت الخان

18 ســنة يف الخانــة. لذلــك فــإن صفــة األســئلة التــي تــم توجيههــا 
ــل  ــل متثي ــدة بالعوامــل مث يف االســتبيانات، تبقــى محــدودة ومقي

ــات.  ــول إىل البيان ــة الوص ــا، وامكاني ــم اختياره ــي ت ــامذج الت الن

ودراســة بنيــة األرسة الرتكيــة التــي أجريــت يف عــام 2006 ويف عــام 

2011 تحتــوي عــى أســئلة تفصيليــة عــن العالقــة بــني الوالديــن 
والطفــل. هــذه األســئلة تركــز عــى ادراك وتطلعــات األبويــن 

ــات،  ــم يف العالق ــي تعرتضه ــية الت ــاكل األساس ــال، املش ــن األطف ع

ــال وأســباب  ــة عــى األطف ــات املطبق ومجــاالت املشــاكل، العقوب

رضب األطفــال. وتشــمل دراســة » تايــا » لعــام 2011 التــي متــت 

ــة األطفــال يف النهــار، هــل  يف عــام 2011 ايضــاً مــن يقــوم برعاي

توجــد غــرف مســتقلة لــكل طفــل، ومــن هــو صاحــب القــرار يف 

ــة بالطفــل وغريهــا مــن األســئلة. ــع املتعلق املواضي

7.3. األدب

إن االطــار املفهومــي الــذي تصيغــه هــذه األســئلة متنــح امكانيــة 

تحليــل العالقــات بــني الوالديــن واألطفــال بشــكل محــدود. وهــذا 

ــذه  ــل له ــكل مفص ــق بش ــة التدقي ــدم امكاني ــا ال تق ــح أنه واض

العالقــات اتجــاه أبعادهــا املختلفــة. والنقطــة التــي يجــب أن 

نشــري إليهــا هنــا، هــي أن املعطيــات الناتجــة عــن هــذه األســئلة 

أكــر مــن أن تكــون شــاملة للعالقــات بــني األبويــن واألطفــال فهــي 

ــات. تركــز عــى املشــاكل والعقوب

ــني 2006  ــرتة ب ــمل الف ــي تش ــة الت ــة أن الدراس ــة ثاني ــن جه م

ــة  ــق بعملي ــوع املتعل ــن املوض ــة ع ــج كافي ــدم نتائ و2011 التق

التحــول يف العالقــات داخــل األرسة، والبحــث فيــام إذا حدث تحول 

بــارز يف ذلــك أم ال. تــم تحديــث اســتبيان 2011 وتنظيمــه وفــق 

ــتخراج  ــدة، وإن اس ــئلة جدي ــة أس ــم إضاف ــرية، فت ــروف املتغ الظ

بعــض األســئلة التــي كانــت موجــودة يف اســتبيان عــام 2006 منــع 

فرصــة القيــام بتحليــل البيانــات بشــكل مقــارن يف بعــض املواضيــع 

الهامــة. إضافــة إىل ذلــك، توجــد بعــض الصعوبــات الناتجــة عــن 

ــار  ــة يف اط ــارات االجاب ــئلة وخي ــه األس ــة توجي ــالف يف كيفي اخت

الدراســتني.

وال ميكــن الحصــول عــى نتائــج شــاملة تجــاه العالقــات بــني 

ــم  ــي ت ــات الت ــطة املعطي ــل األرسة بواس ــل داخ ــن والطف الوالدي

ــك  ــام 2006 و 2011. لذل ــتني يف ع ــن الدراس ــا م ــول عليه الحص

يجــب االنتبــاه إىل النقطــة التاليــة وهــي أنــه إذا قــرر تكــرار 

الدراســة يف املســتقبل، مــن الــروري أن تضــاف أســئلة جديــدة 

ــل.  ــن والطف ــني األبوي ــات ب ــى العالق ــز ع ترك

هــذا العمــل الــذي بــدأ بالرغــم مــن القيــود املذكــورة أعــاله، صــاغ 

النتائــج األساســية للعالقــة بــني الوالديــن والطفــل عــى ثالثــة أبعاد 

مختلفــة وهــي؛ التطلعــات واألفــكار املتعلقــة بالطفــل، واملشــاكل 

ــع  ــذه املواضي ــالت يف ه ــات. التحلي ــرتض األرسة والعقوب ــي تع الت

ــتوى  ــر، املس ــس، العم ــل الجن ــل مث ــى العوام ــامد ع ــت باالعت مت

ــع أن  ــن املتوق ــادي. وم ــي واالقتص ــع االجتامع ــي والوض التعليم

ــي  ــة حســب العوامــل الت ــوارق هامــة يف األبعــاد الثالث تحصــل ف

تشــمل الجنــس، والعمــر، ومســتوى التعليــم واملســتوى االجتامعي 

واالقتصــادي. ولكــن عندمــا نتنــاول العالقــات بــني األبويــن والطفل 

ــام 2011  ــام 2006 وع ــة األرسة لع ضمــن اســتبيانات دراســة بني

بأبعــاد مختلفــة، نجــد أن العوامــل الفاعلــة هنــا تختلــف حســب 

ــل  ــى العوام ــز ع ــا يرك ــا هن ــإن عملن ــبب ف ــذا الس ــوع. له املوض

واملتغــريات التــي تركــز عــى األبعــاد التــي تــم تناولهــا يف البحــث.

 7.4.التحليل 

7.4.1. األفكار املتعلقة باألطفال 

ــال.  ــة باألطف ــكار املتعلق ــاول األف ــم أوالً تن ــذا القس ــيتم يف ه س

ــرح  ــة ط ــن ناحي ــة م ــي هام ــال ه ــة باألطف ــارات املتعلق إن العب
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املواقــف واألفــكار الحديثــة أو املحافظــة لألفــراد. لقــد تــم يف 

دراســة بنيــة األرسة يف عــام 2006 ترتيــب عبــارات مختلفــة 

ــوا  تتعلــق باألطفــال وتــم توجيــه ســؤال للمشــاركني فيــام إذا كان

ــت  ــارات كان ــني الخي ــارات أم ال. ب ــرأي يف هــذه العب يشــاركون ال

ــة:  ــارات التالي ــد العب توج

1. الميكن إدامة النسل أو النسب إال عن طريق الولد،
2. كل أرسة يجب أن تنجب األطفال حسب وضعها االقتصادي

3. الطفل يؤثر عى الحياة االجتامعية/التعليمية/ والعملية لألم 
بشكل سلبي

4.  الطفل يؤثر عى الحياة االجتامعية/التعليمية/ والعملية لألب 
بشكل سلبي

5.  إن املرأة التي لها طفل تعترب أكر احرتاماً  من املرأة التي 
ليس لها طفل،

6. الولد يزيد من سمعة واحرتام األم؛ 
7.  الطفل يقرب بني األبوين؛ 

8. الطفل عندما يكرب يجب أن يقدم الدعم املادي ألبيه وأمه ؛ 
9. الطفل يجب أن يهتم برعاية أمه وأبيه يف مرحلة الشيخوخة. 

ــي  ــة الت ــتة يف الدراس ــارات إىل س ــذه العب ــدد ه ــض ع ــد انخف لق

متــت يف عــام 2011. فحافظــت عــى العبــارات التاليــة ؛ 1، 6، 7، 

8، و 9 ضمــن الدراســة، وتــم اضافــة العبــارة: »البنــت تكــون قريبة 
إىل األرسة أكــر«. 

وحســب معطيــات عــام 2006 أن %88 مــن النــاس يف تركيــا 

يشــاركون الــرأي يف الفكــرة بــأن »الطفــل يجــب أن يهتــم ويقــوم 

ــت إىل  ــبة نزل ــذه النس ــام ه ــيخوخة«. بين ــه يف الش ــة والدي برعاي

%80 يف دراســة بنيــة األرسة لعــام 2011. وهــذا يبــني بــأن هــذا 

املوضــوع مــا يــزال يحافــظ عــى أهميتــه. وهــذه الحالــة تناقــض 

العبــارة التــي تــم االشــارة إليهــا ســابقا وتفيــد بــأن قيمــة الطفــل 

ــد انخفضــت )الجــدول 129(. ــة ق االقتصادي

يف االســتبيان الــذي تــم يف عــام 2006 كانــت نســبة الذيــن شــاركوا 

الــرأي حــول الفكــرة » كل أرسة يجــب أن تنجــب األطفــال حســب 

وضعهــا االقتصــادي« %85، والنســبة حــول فكــرة »الطفــل يقــرب 

بــني األبويــن« هــي %84، والنســبة حــول » الطفــل عندمــا يكــرب 

ــت %77. ويف  ــه » كان ــه وأم ــادي ألبي ــم امل ــدم الدع يجــب أن يق

اســتبيان عــام 2011، تــم الغــاء العبــارة رقــم 2، وأصبحــت نســبة 

ــة »الطفــل يقــرب بــني األبويــن«  ــرأي حــول الجمل املشــاركة يف ال

ــب  ــارات. والرتتي ــني الخي ــة األوىل ب ــل املرتب ــل إىل %87 وتحت تص

الثــاين يف اســتبيان 2011 أتــت العبــارة البنــت تكــون أكــر قربــاً إىل 

ــب أن  ــل يج ــارت »الطف ــذه العب ــيل ه ــبة %82. وت األرسة » بنس

يرعــى أمــه وأبيــه يف مرحلــة الشــيخوخة« بنســبة %80، والعبــارة 

»الطفــل عندمــا يكــرب يجــب أن يســاعد أبيــه وأمــه ماديــاً« بنســبة  

%74 )الجــدول 129(. 

انطالقــا مــن هــذه املعطيــات، إن املوضــوع الــذي يجــب أن نخطــه 

بخــط عريــض هــو أن الطفــل يف تركيــا أكــر مــن أن يكــون قيمــة 

ــم يف  ــل الدع ــارص مث ــع العن ــاً م ــره دامئ ــم ذك ــو يت ــتقلة، فه مس

الشــيخوخة، التقريــب بــني األبويــن وغريهــا. وتطلعــات األرسة مــن 

ــرة  ــد فك ــا نوح ــاه. وعندم ــذا االتج ــكل به ــت تتش ــل أصبح الطف

ــة أكــر لــألرسة مــع هــذه األفــكار ينتــج عــن  البنــت تكــون قريب

ذلــك أن الطفــل أكــر مــن أن يكــون فــرداً يف املجتمــع أصبــح يتــم 

ــاهمته ودوره يف األرسة. ــه مبس تقييم

ــل  ــة بالطف ــكار املتعلق ــذه األف ــري إىل أن ه ــات تش ــذه املعطي ه

تتســم مبوقــف محافــظ. الرشيحــة بنســبة 90 مــن املجتمــع تفكــر 

بأنــه عــى الطفــل أن يهتــم ويرعــى والديــه يف الشــيخوخة، و80% 

ــدم  ــرب يجــب أن يق ــا يك ــل عندم ــأن الطف ــر ب ــع يفك ــن املجتم م

الدعــم املــادي ألبيــه وأمــه ، وهــذه األفــكار تشــري إىل أن الطفــل 

ــل يف  ــدل عــى أن الطف ــاً للمســتقبل، وهــذا ي ــاً هام ــرب ضامن يعت

تركيــا يعتــرب قيمــة اقتصاديــة لــألرسة. 

إذا نظرنــا إىل العبــارات التــي تقــدم نتائــج عــن القيمــة االجتامعيــة 

للطفــل، نجــد أن عبــارة »الطفــل يؤثــر عــى الحيــاة االجتامعيــة/

التعليميــة/ والعمليــة لــألم بشــكل ســلبي؛ حســب معطيــات عــام 

ــبة  ــرأي إىل %46. ونس ــذا ال ــاركني يف ه ــبة املش ــل نس 2006 تص
املشــاركني يف الــرأي »بــأن الطفــل يؤثــر عــى الحيــاة االجتامعيــة/

التعليميــة/ والعمليــة لــألب بشــكل ســلبي« بقيــت مبســتوى 22% 

ــرب  ــا طفــل تعت ــي له ــدي فكــرة »أن املــرأة الت فقــط. ونســبة مؤي

ــي 34%،  ــل« ه ــا طف ــس له ــي لي ــرأة الت ــن امل ــاً  م ــر احرتام أك

ــرتام األم«  ــمعة واح ــن س ــد م ــد يزي ــرة« الول ــدي فك ــبة مؤي ونس

هــي %32 وهــذه النســبة تعتــرب منخفضــة. ولكــن مــع ذلــك هــذه 

ــات  ــد يف معطي ــني. ونج ــني العبارت ــة هات ــري إىل أهمي ــب تش النس

2011 أن نســبة مؤيــدي فكــرة الولــد يزيــد مــن ســمعة واحــرتام 
ــن  ــه الميك ــرة« أن ــرى الفك ــك، ن ــبيها بذل ــل إىل %56. وش األم تص

ــبة  ــل نس ــد« تص ــق الول ــن طري ــب إال ع ــل أو النس ــة النس إدام

ــام هــذه  ــات 2006 إىل %41 بين ــدي هــذه الفكــرة يف معطي مؤي

النســبة ارتفعــت يف عــام 2011 إىل  %47 )الجــدول 129(. هــذه 

املعطيــات تشــري إىل أن املجتمــع بــدأ يتحــول إىل مجتمــع محافــظ، 

ــم  ــم املحافظــة أصبحــت يف الســنوات األخــرية تتصــدر القي والقي

ــرب أمــراً هامــاً  ــألرسة. وهــذا يعت األخــرى يف التحــول االجتامعــي ل

مــن ناحيــة اظهــار أن القيمــة االجتامعيــة للطفــل هــي أقــل مــن 

ــة.  ــه االقتصادي قيمت
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إن ارتفــاع نســبة مؤيــدي فكــرة أن كل أرسة يجــب أن تنجــب 

ــة  ــن ناحي ــة م ــرب هام ــادي، تعت ــا االقتص ــب وضعه ــال حس األطف

اظهــار مــدى تأثــري الظــروف االقتصاديــة وفاعليتهــا حســب الواقــع 

يف تركيــا. بعــض املقــوالت الرســمية التــي تحــث عــى انجــاب ثالثة، 

أربعــة أو خمســة أطفــال تركــت انعكاســات مختلفــة يف املجتمــع 

حســب الظــروف املاديــة لــألرس. وأصبحــت هــذه العوائــل تتخــذ 

قرارهــا يف تعيــني عــدد األوالد حســب هــذه السياســة. عــدم وجــود 

هــذا الخيــار يف اســتبيان عــام 2011 منــع تقديــم أي نتيجــة 

ــايل إىل تشــكل نقــص  ــة يف هــذا املوضــوع وهــذا أدى بالت للمقارن

ــات.  يف املعطي

ــس االجتامعــي  ــق بالجن ــق العامــل املتعل ــاول املوضــوع وف إن تن

ضمــن االجابــات عــى األســئلة يعتــرب مهــامً ولكــن مــن الصعــب 

تقديــم نتائــج بــارزة يف هــذا املوضــوع. وخــالل تدقيقنــا باالجابــات 

ــذه  ــني ه ــعاً ب ــاً شاس ــد فارق ــاء النج ــال والنس ــا الرج ــي قدمه الت

ــه  ــرة »بأن ــدة لفك ــاء املؤي ــات النس ــبة اجاب ــن نس ــات. ولك االجاب

الولــد«،  طريــق  عــن  إال  النســب  أو  النســل  إدامــة  الميكــن 

كانــت أقــل بنســبة %10 مــن نســبة مؤيــدي هــذه الفكــرة 

ــد  ــذا املوضــوع. لق ــاً للنظــر يف ه ــذا ملفت ــد ه ــال ويع ــن الرج م

كانــت هــذه النســبة لــدى النســاء يف اســتبيان 2011  حــوايل 

%41 ولــدى الرجــال ارتفعــت إىل %52، وهــذا يشــري عــى أن 

 الفــارق بــني النســبتني ال يــزال  يحافــظ عــى مســتواه وهــو 

%10 )الجدول129 (. 

الجدول 129. املشاركة بالرأي يف العبارات املتعلقة بالطفل حسب الذكر واألنثى يف عموم تركيا / دراسة تايا للعامني 2011-2006 )%(
املرأةالرجلتركيا

2006

40,544,636,4نسب األرسة مير عرب الطفل الذكر

84,984,085,9عى كل عائلة إنجاب عدداً من الأوالد تستطيع إعالته

45,847,744,0يؤثر األوالد عى حياة األم االجتامعية / التعليمية / األعامل سلبا

21,621,921,2يؤثر األوالد عى حياة األب االجتامعية / التعليمية / األعامل سلبا

33,733,833,6األم لديها مكانة أكرب يف املجتمع من مكانة امرأة ليس لديها أطفال

32,032,631,3األوالد الذكور يزيدون من مكانة األم يف األرسة
84,187,081,4األوالد يقربون بني الزوجني

76,675,877,4ينبغي عى األوالد دعم والديهم ماليا عندما يكربون

88,389,387,4يجب عى األوالد رعاية والديهم يف شيخوختهم

2011

46,752,341,1وحده اإلبن یمكنه ضامن استمراریة النسل

81,678,384,8اإلبنة هي أكر قُرباً من العائلة

55,658,952,3اإلبن یعزِّز احرتام األّم

86,790,083,4الطفل یقرّب بین الزوجین

ً 74,274,273,6عندما یكرب الطفل یجب أن یساعد أھله مادیّا

79,781,178,4الطفل یعتني بأھله عندما یتقّدمون يف السن

مــن جهــة ثانيــة، طبقنــا االســتبيان عــى أســاس العمــر يف موضــوع 

ــج  ــارات املتعلقــة باألطفــال فخرجــت نتائ ــرأي يف العب مشــاركة ال

غريبــة يف هــذا املوضــوع. عــى ســبيل املثــال؛ تــم توجيــه الســؤال 

)الميكــن إدامــة النســل أو النســب إال عــن طريــق الولــد ( وجدنــا 

ــن  ــر، ولك ــاع العم ــع ارتف ــرأي م ــرتاك يف ال ــبة االش ــاً يف نس ارتفاع

ــوع.  ــذا املوض ــاً يف ه ــاً عرصي ــرد موقف ــاب ي ــل الش ــد الجي نج

ــة الشــباب  ــني مجموع ــرأي يصــل إىل %15 ب ــاً يف ال ــا فارق فوجدن

ــراد فــوق 65 ســنة )الجــدول 130(.  ــني 25-34 ومجموعــة األف ب

وتــم مالحظــة نفــس امليــل يف دراســة 2011 أيضــاً. فكانــت نســبة 

املشــاركني يف الــرأي هــذه املــرة مــن بــني مجموعــة الشــباب 

ومجموعــة املســنني عــى التــوايل %44 و%60 فحصــل ارتفــاع يف 

الفــرق بــني النســبتني وصــل إىل %16. وهــذا كــام بينــا ســابقاً يعترب 

أمــراً هامــاً مــن ناحيــة بيــان انخفــاض قيمــة الطفــل اقتصاديــاً مــن 

قبــل اآلبــاء واألمهــات مــن الجيــل الحديــث.

ــع  ــرتاك م ــبة االش ــارز يف نس ــري ب ــدوث أي تغي ــدم ح ــا ع والحظن

ــارات؛ » كل أرسة يجــب أن تنجــب األطفــال حســب وضعهــا  العب

االقتصــادي«، » الطفــل يؤثــر عــى الحيــاة االجتامعية/التعليميــة/ 

ــاة  ــى الحي ــر ع ــل يؤث ــلبي« ، » الطف ــكل س ــألم بش ــة ل والعملي

االجتامعية/التعليميــة/ والعمليــة لــألب بشــكل ســلبي«، » الطفــل 
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ــه يف  ــه وأبي ــى أم ــب أن يرع ــل يج ــن«، » الطف ــني األبوي ــرب ب يق

ــدول 130(. ــيخوخة« )الج ــة الش مرحل

مقابــل ذلــك، شــوهد تغــري ملحــوظ وهــام بــني مجموعــات العمــر 

التــي تؤيــد فكــرة العبــارة بــأن الولــد يزيــد مــن ســمعة واحــرتام 

األم، وميكــن التحــدث هنــا عــن وجــود عالقــة طرديــة؛ فمــع ازدياد 

العمــر تــزداد نســبة مؤيــدي الفكــرة بشــكل بــارز، ونالحــظ وجــود 

فــارق بــني أصغــر وأكــرب مجموعــة مــن ناحيــة العمــر بنســبة 16-

%17. ويف معطيــات عــام 2011 نجــد أيضــاً ارتفــاع يف نســبة 

مؤيــدي الفكــرة مــع ازديــاد العمــر، يف مجموعــة العمــر بــني 

ــة  ــبة يف مجموع ــذه النس ــام ه ــبة %52 بين ــت النس 18-24 كان
العمــر فــوق 65 ســنة ارتفعــت إىل %67. وحســب معطيــات 

2011 أيضــاً نجــد ارتفاعــاً يف مؤيــدي فكــرة » البنــت تكــون 
قريبــة إىل األرسة أكــر« مــع ارتفــاع العمــر، فنجــد هــذه النســبة 

ــوق  ــنني ف ــة املس ــا يف مجموع ــباب %73 ولكنه ــة الش يف مجموع

65 ســنة ارتفعــت إىل %86 )الجــدول 130(. وهــذا املوضــوع 

يعتــرب أمــراً هامــاً مــن ناحيــة بيــان مــدى انخفــاض قيمــة الطفــل 

االجتامعيــة وكونهــا أقــل مــن القيمــة االقتصاديــة، وذلــك حســب 

تقييــم اآلبــاء واألمهــات مــن الجيــل الحديــث لهــذه املعطيــات. إن 

غيــاب األســئلة املتعلقــة بالبعــد النفــيس يف هــذا االســتبيان مينــع 

االســتنتاج والتأكــد فيــام إذا كانــت القيــم النفســية ســتأخذ مــكان 

القيــم االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي يتــم بهــا تقييــم الطفــل يف 

االســتبيان. 

هــذا الفــرق ســاري ايضــاً مــن أجــل العبــارة » الطفــل عندمــا يكــرب 

ــن  ــا وإن مل يك ــه« هن ــه وأم ــادي ألبي ــم امل ــدم الدع ــب أن يق يج

هنــاك عالقــة خطيــة، نالحــظ انخفــاض يف املشــاركة يف الــرأي بــني 

الشــباب بنســبة %8. هــذه املعطيــات تثبــت أن املوقــف املحافــظ 

والتطلعــات منتــرشة بــني مجموعــة املســنني. وهــذا التحليــل 

مهــم مــن ناحيــة اظهــار موقــف الشــباب اتجــاه األطفــال والــذي 

يتصــف بفكــرة ليرباليــة. 

الجدول 130. االشرتاك بالرأي حسب األعامر حول العبارات املتعلقة باألطفال، دراسة تايا للعامي 2006- 2011 )%( 

فوق 65 سنة24-1834-2544-3554-4564-55

2006

38,936,339,240,847,051,4نسب األرسة مير عرب الطفل الذكر

88,285,784,083,184,881,9عى كل عائلة إنجاب عدد من األوالد تستطيع إعالته

43,346,646,544,649,644,6يؤثر األوالد عى حياة األم االجتامعية / التعليمية / األعامل سلبا

20,619,422,121,925,224,3يؤثر األوالد عى حياة األب االجتامعية / التعليمية / األعامل سلبا

27,328,934,036,143,345,5األم لديها مكانة أكرب يف املجتمع من مكانة امرأة ليس لديها أطفال

27,526,731,034,541,444,3األوالد الذكور يزيدون من مكانة األم يف األرسة

82,084,184,685,186,482,8األوالد يقربون بني الزوجني

77,471,075,777,583,685,6ينبغي عى األوالد دعم والديهم ماليا عندما يكربون

2011

44,142,34546,850,959,7وحده اإلبن یمكنه ضامن استمراریة النسل

72,679,483,785,486,186اإلبنة هي أكر قُرباً من العائلة

52,15052,858,563,166,6اإلبن یعزِّز احرتام األّم

86,184,986,487,788,688,8الطفل یقرّب بین الزوجین

ً 77,368,171,376,578,480,5عندما یكرب الطفل یجب أن یساعد أھله مادیّا

83,67677,180,382,983الطفل یعتني بأھله عندما یتقّدمون يف السن

ــة  ــة والحديث ــف ملحافظ ــول واملواق ــار املي ــني االعتب ــا بع إذا أخذن

التــي عكســتها األفــكار حــول األطفــال، تظهــر مــدى أهميــة 

التعليــم يف هــذا املوضــوع. إذا نظرنــا إىل االجابــات حســب متغــري 

ــة. ونالحــظ يف دراســات  ــج هام ــك نتائ ــن ذل ــم نســتنتج م التعلي

بشــكل  تتغــري  العبــارات  جميــع  أن   2011 و   2006 العامــني 

ــارات مثــل »الميكــن  خطــي مــع الوضــع التعليمــي، وخاصــة العب

إدامــة النســل أو النســب إال عــن طريــق الولــد«، وعبــارة، »الولــد 

ــا يكــرب  ــل عندم ــارة »الطف ــن ســمعة واحــرتام األم«، وعب ــد م يزي

يجــب أن يقــدم الدعــم املــادي ألبيــه وأمــه« نالحــظ حــدوث فارق 

كبــري بــني آراء رشيحتــني مختلفتــني مــن الناحيــة التعليميــة والتــي 

تشــمل أقــل مســتوى مــن الناحيــة التعليميــة وأعــى مســتوى يف 

ذلــك والفــارق يف النســبة كان عاليــاً لفــت النظــر )الجــدول 131(. 

فحســب دراســات ومعطيــات 2006 و2011 نــرى حــدوث فــارق 

كبــري بــني فكــر املجموعــة التــي تتصــف بــأدىن مســتوى تعليمــي 

ــارة  ــني مجموعــة تتصــف بأعــى مســتوى تعليمــي حــول العب وب

»الميكــن إدامــة النســب إال عــن طريــق الولــد« فوصــل الفــرق إىل 
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%32. وفيــام يتعلــق بالعبــارة » الولــد يزيــد مــن ســمعة واحــرتام 

ــم تطبيــق االســتبيان عــى مجموعتــني، مجموعــة تتصــف  األم« ت

بــأدىن مســتوى تعليمــي ومجموعــة تتصــف بأعــى مســتوى 

تعليمــي، فكانــت النتيجــة حصــول فــارق كبــري ملفــت للنظــر بــني 

املجموعتــني ليصــل الفــارق إىل %40 تقريبــاً. وتعتــرب هــذه النتيجة 

مهمــة مــن ناحيــة انتشــار الفكــر املحافــظ بــني املجموعــات التــي 

ــق  ــام يتعل ــة. وفي ــة التعليمي ــن الناحي ــف م ــاز مبســتوى ضعي متت

ــادي  ــدم الدعــم امل ــا يكــرب يجــب أن يق ــل عندم ــارة » الطف بالعب

ألبيــه وأمــه« كان الفــارق بــني املجموعتــني؛ املجموعــة التــي 

تتصــف بــأدىن مســتوى تعليمــي واملجموعــة التــي تتصــف بأعــى 

مســتوى تعليمــي بنســبة %42 يف عــام 2006 فانخفضــت هــذه 

النســبة يف عــام 2011 إىل %30. إن تقلــص هــذا الفــارق اليوافــق 

النتيجــة بــأن القيمــة االقتصاديــة للطفــل قــد فقــدت أهميتهــا يف 

الســنوات األخــرية. 

مــن جهــة ثانيــة، نالحــظ أن ميــل االشــرتاك يف الــرأي عــن العبــارة 

»الطفــل يجــب أن يرعــى أمــه وأبيــه يف مرحلــة الشــيخوخة« ليــس 

بــارزاً كــام هــو عليــه يف العبــارة التــي يف األعــى، لكــن مــع ذلــك 

نالحــظ حــدوث انخفــاض خطــي مــع ارتفــاع املســتوى التعليمــي 

)الجــدول131 (. الفــارق هنــا بــني املجموعــة التــي تتصــف بــأدىن 

مســتوى تعليمــي واملجموعــة التــي تتصــف بأعــى مســتوى 

تعليمــي يــرتاوح بــني 17-%18. ونــرى مــن ناحيــة أخــرى أن 

نســبة االشــرتاك يف الــرأي حــول هــذه العبــارة بــني األعــوام 2006-

2011 مــن أجــل جميــع املجموعــات عــى املســتويات التعليميــة 
قــد انخفضــت النســبة إىل 6-%9. ولكــن بالنســبة للعبــارة » 

البنــت تكــون أكــر قربــاً إىل األرسة« تــم تطبيــق نفــس الطريقــة 

ــي  ــة الت ــني املجموع ــارق ب ــود ف ــظ وج ــتبيان 2011، فلوح يف اس

تتصــف بأعــى مســتوى تعليمــي واملجموعــة التــي تتصــف بــأدىن 

مســتوى تعليمــي وكان هــذا الفــرق بنســبة 17%. 

فيــام يتعلــق بنتائــج 2011 تبــني بوجــود عالقــة خطيــة بــني نســبة 

االشــرتاك يف جميــع العبــارات وبــني املســتوى التعليمــي، ولكــن مل 

نجــد مثــل هــذه العالقــة يف العبــارات املوجــودة يف دراســة 2006. 

عــى ســبيل املثــال، نالحــظ العبــارة » الطفــل يؤثــر عــى الحيــاة 

االجتامعية/التعليميــة/ والعمليــة لــألم بشــكل ســلبي« ازدادت 

كثافــة نســبة املشــاركة يف هــذا الــرأي مــن قبــل الطبقــة املتوســطة 

مــن الناحيــة التعليميــة، ولكــن هــذه النســبة لــدى الطبقــة العالية 

واملنخفضــة بقيــت تــرتاوح يف مكانهــا )الجــدول 131(. إذا فكرنا أن 

نســبة عمــل النســاء مــن الطبقــة الدنيــا تعليميــا هــي منخفضــة، 

فــإن انخفــاض هــذه النســبة يشء قابــل للتقبــل واالســتيعاب. مــن 

ــار أن النســاء مــن مجموعــة  ــا بعــني االعتب ــو أخذن ــة ل ــة ثاني جه

املســتوى العــايل تعليميــا، يعملــن يف أعــامل يكــون دخلهــا عاليــاً، 

ــة  ــة املثقف ــن الطبق ــل م ــك أن العوائ ــن ذل ــتنتج م ــن أن نس ميك

)مجموعــة املســتوى التعليمــي العــايل( متلــك قــدرات ماديــة 

متكنهــا مــن تخصيــص املــال الــالزم لرعايــة أطفالهــا وأن األطفــال 

لــن يؤثــروا عــى حياتهــم بشــكل ســلبي. 

وفيــام يتعلــق بالفكــرة أن كل أرسة يجــب أن تنجــب األطفــال 

حســب وضعهــا االقتصــادي، فلــم نالحــظ أي فــارق بــارز حســب 

ــع  ــى جمي ــرأي ع ــاركة يف ال ــبة املش ــي، وأن النس ــع التعليم الوض

ــبة  ــذه النس ــن ه ــة %80، ولك ــي مبثاب ــة ه ــتويات التعليمي املس

لــدى الطبقــة العليــا مــن الناحيــة التعليميــة هــي بنســبة %5 أو 

ــة  ــن ناحي ــة م ــرب هام ــات تعت ــذه املعطي ــك. إن ه ــن ذل ــى م أع

إظهــار زيــادة الوعــي مــع زيــادة املســتوى الثقــايف بشــكل نســبي 

)الجــدول131(.

إن نســبة املشــاركني يف الــرأي عــى جميــع املســتويات مــن 

ــارة  ــق بالعب ــام يتعل ــة حســب دراســة 2006 في ــة التعليمي الناحي

» أن الطفــل يقــرب بــني األبويــن« تــرتاوح بــني %76 و87%. 

ــني %82 و%89،  وأن  ــرتاوح هــذه النســبة يف دراســة 2011 ب وت

هــذه النســبة بــني املشــاركني مــن املســتوى العــايل تعليميــاً هــي 

منخفضــة ويف دراســة 2011 هنــاك ازديــاد يف الفــارق بني النســب. 

وتعتــرب هــذه املعطيــات هامــة مــن ناحيــة اظهــار كثافــة الرتكيــز 

الفــردي اتجــاه الطفــل مــن قبــل مجموعــة الطبقــة العاليــة مــن 

ــة.  ــة التعليمي الناحي
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الجدول 131. املوافقة عىل العبارات املتعلقة باألطفال حسب مستوى التعليم، تايا 2011-2006 )%(
بدون تعليم )أمي أو يقرأ 
ويكتب ولكنه مل يذهب 

إىل املدرسة

املرحلة 
االبتدائية

املرحلة 
التكميلية

تعليم عايل خريج الثانوية 
)جامعة وما 

فوقها ( 

2006

55,840,839,333,924,3نسب األرسة مير عرب الطفل الذكر

80,984,986,487,485,8عى كل عائلة إنجاب عدداً من األوالد تستطيع إعالته

45,048,347,542,440,2يؤثر األوالد عى حياة األم االجتامعية / التعليمية / األعامل سلبا

25,322,420,618,518,0يؤثر األوالد عى حياة األب االجتامعية / التعليمية / األعامل سلبا

49,337,528,521,416,7األم لديها مكانة أكرب يف املجتمع من مكانة امرأة ليس لديها أطفال

48,836,027,519,011,8األوالد الذكور يزيدون من مكانة األم يف األرسة

84,386,784,481,376,4األوالد يقربون بني الزوجني

89,482,874,764,947,3ينبغي عى األوالد دعم والديهم ماليا عندما يكربون

92,291,086,885,474,1يجب عى األوالد رعاية والديهم يف شيخوختهم

بدون تعليم )أمي أو يقرأ 
ويكتب ولكنه مل يذهب 

إىل املدرسة

املرحلة 
االبتدائية

املرحلة 
التكميلية

تعليم عايل خريج الثانوية
)جامعة وما 

فوقها (

2011

62,550,246,940,330,6وحده اإلبن یمكنه ضامن استمراریة النسل

88,286,481,475,071,8اإلبنة هي أكر قُرباً من العائلة

72,862,259,244,332,4اإلبن یعزِّز احرتام األّم

89,288,987,283,682,2الطفل یقرّب بین الزوجین

ً 84,880,376,067,754,0عندما یكرب الطفل یجب أن یساعد أھله مادیّا

85,283,180,876,468,6الطفل یعتني بأھله عندما یتقّدمون يف السن

لــه  والــذي  باملوضــوع،  واملتعلــق  اآلخــر  املهــم  املتغــري  إن 

ــي  ــع االجتامع ــو املوق ــي ه ــتوى التعليم ــن املس ــة م ــة قريب عالق

ــب  ــال حس ــة باألطف ــكار املتعلق ــا إىل األف ــادي. إذا نظرن واالقتص

متغــريات املوقــع االجتامعــي االقتصــادي يف معطيــات عــام 2006، 

ميكــن أن نالحــظ نتائــج شــبيهة باملســتوى التعليمــي. فنجــد 

نســبة املشــاركني يف الــرأي املتعلقــة بالعبــارات؛ أنــه الميكــن إدامــة 

ــد، » وأن املــرأة التــي لهــا  النســل أو النســب إال عــن طريــق الول

ــل،  ــا طف ــس له ــي لي ــرأة الت ــن امل ــاً م ــر احرتام ــرب أك ــل تعت طف

ــا  ــل عندم ــرتام األم، وأن الطف ــمعة واح ــن س ــد م ــد يزي وأن الول

ــة إىل  ــه، باالضاف ــه وأم ــادي ألبي ــم امل ــدم الدع ــرب يجــب أن يق يك

ــة  ــه يف مرحل ــه وأبي ــة أم ــم برعاي ــب أن يهت ــل يج ــارة: الطف العب

الشــيخوخة، تنخفــض بشــكل خطــي مــع زيــادة وارتفــاع املســتوى 

للموقــع االجتامعــي واالقتصــادي )الجــدول 132(.  إن الفــرق 

بــني املجموعتــني؛ مجموعــة املوقــع االجتامعــي االقتصــادي العــايل 

ومجموعــة املوقــع االجتامعــي االقتصــادي املنخفــض يف تفكريهــم 

ــل  ــرتام األم«، يص ــمعة واح ــن س ــد م ــل يزي ــأن »الطف ــارة ب بالعب

إىل%32، والفــارق بينهــام يف موضــوع أن الطفــل يزيــد مــن 

ســمعة األم هــو بنســبة %29، والفــارق بينهام يف موضــوع أن إدارة 

النســب الميكــن أن يتــم إىل عــن طريــق الولــد، هــي بنســبة 26%. 

ــرب  ــا يك ــل عندم ــارات؛ أن الطف ــرة العب ــرتاك يف فك ــل االش إن مي

يجــب أن يقــدم الدعــم املــادي ألبيــه وأمــه، وأن الطفــل يجــب أن 

يهتــم برعايــة أمــه وأبيــه يف مرحلــة الشــيخوخة، ينخفــض بشــكل 

خطــي بــارز أكــر مــن متغــريات املســتوى التعليمــي وذلك حســب 

 .)132 )الجــدول  واالقتصــادي  االجتامعــي  املوقــع  مجموعــة 

ــي  ــع االجتامع ــة املوق ــون إىل مجموع ــن ينتم ــني الذي ــارق ب والف

واالقتصــادي مــن الطبقــة العليــا واملجموعــة مــن الطبقــى الســفى 

مــن ناحيــة تفكريهــم بــأن الطفــل يجــب أن يهتــم برعايــة 

أمــه وأبيــه يف مرحلــة الشــيخوخة هــي بنســبة %14، ونســبة 

ــرب  ــا يك ــل عندم ــة أن الطف ــن ناحي ــني م ــني املجموعت ــارق ب الف

ــه هــي بنســبة 34%،  ــه وأم ــادي ألبي ــم امل ــدم الدع يجــب أن يق

ــات  ــذه املعطي ــر.إن ه ــت النظ ــث يلف ــري بحي ــارق كب ــذا الف وه

ــع  ــة املوق ــون إىل مجموع ــن ينتم ــأن الذي ــاص ب ــكل خ ــني بش تب

ــرص  ــل كعن ــرون إىل الطف ــض ينظ ــادي املنخف ــي االقتص االجتامع

اســثامري للمســتقبل وضامنــاً لهــم، وهــذه املعطيــات تعتــرب هامــة 

مــن ناحيــة بيــان أنــه كلــام تحســنت الظــروف االقتصاديــة لــدى 

ــورة. ــل نحــو الفكــرة املذك ــام انخفــض املي ــاس كل الن

مقابــل ذلــك، فــإن نســبة املشــاركة بفكــرة أن كل أرسة يجــب أن 

تنجــب األطفــال حســب وضعهــا االقتصــادي، وأن الطفــل يؤثر عى 

ــكل  ــألب أو األم بش ــة ل ــة/ والعملي ــة/ التعليمي ــاة االجتامعي الحي

ســلبي حســب املوقــع االجتامعــي واالقتصــادي للمشــاركني اليوجــد 
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تغيــري هــام فيهــا )الجــدول 132(. فيــام يتعلــق بالذيــن يفكــرون 

ــدى  ــف ل ــرة تتكث ــذه الفك ــن فه ــني األبوي ــرب ب ــل يق ــأن الطف ب

الطبقــة املنخفضــة واملتوســطة بــني مجموعــات املوقــع االجتامعــي 

ــدى  ــفل ل ــو األس ــدر نح ــبة تنح ــذه النس ــن ه ــادي، ولك واالقتص

أصحــاب املوقــع االجتامعــي االقتصــادي العــايل. هــذه املعطيــات 

كــام هــو عليــه يف األعــى تعتــرب هامــة مــن ناحيــة بيــان أنــه كلــام 

ارتفــع مســتوى املوقــع االجتامعــي واالقتصــادي لــدى األفــراد كلــام 

زادت قيمــة الطفــل لديهــم.

الجدول 132. االشرتاك يف فكرة العبارات املتعلقة باألطفال حسب املوقع االجتامعي االقتصادي، تايا 2006 )%(
الطبقة الدنياالطبقة الوسطىالطبقة العليا

28,940,154,5نسب األرسة مير عرب الطفل الذكر

4046,744,9يؤثر األوالد عى حياة األم االجتامعية / التعليمية / األعامل سلبا

17,621,625,3يؤثر األوالد عى حياة األب االجتامعية / التعليمية / األعامل سلبا

18,433,847,4األم لديها مكانة أكرب يف املجتمع من مكانة امرأة ليس لديها أطفال

16,431,847,9األوالد الذكور يزيدون من مكانة األم يف األرسة

77,485,183,8األوالد يقربون بني الزوجني

53,878,188,1ينبغي عى األوالد دعم والديهم ماليا عندما يكربون

77,389,491,2يجب عى األوالد رعاية والديهم يف شيخوختهم

86,885,479,8عى كل عائلة إنجاب عدداً من األوالد تستطيع إعالته

7.4.2. مجاالت املشكلة األساسية بني الطفل والوالدين

ســيتم يف هــذا القســم تنــاول املشــاكل التــي تقــع بــني الوالديــن 

واألطفــال يف األرسة، وســيتم التمركــز عــى نتائــج مياديــن املشــاكل 

بشــكل رئيــيس. وقــد تــم توجيــه الســؤال التــايل يف اســتبيان 2006 

لدراســة بنيــة األرسة الرتكيــة » تايــا »: »هــل اعرتضتكــم أي مشــكلة 

بــني أطفالــك/ أبويــك يف املواضيــع التالية؟«. وتم يف اســتبيان 2011 

لدراســة بنيــة األرسة الرتكيــة » تايــا« توجيــه الســؤال عــى الشــكل 

التــايل: »هــل هنــاك مشــكل بــني األطفــال واألبويــن يف بيتكــم يف 

ــار يف اســتبيان 2006،  ــم رسد 12 خي ــد ت ــة؟«. وق ــع التالي املواضي

ــن  ــات م ــني االجاب ــم تعي ــام 2011. وت ــتبيان ع ــار يف اس و16 خي

أجــل هــذه الخيــارات عــى شــكل: »النعيشــها أبــداً«، و«نعيشــها 

ــة، مل  ــهيل املقارن ــة تس ــن ناحي ــرة«.  وم ــها بك ــاً«، و«نعيش أحيان

يتــم درج الجــواب »ليــس لــه صلــة« املوجــود يف اســتبيان 2011، 

ــاه.  ــا أدن ضمــن تحليلن

لقــد تــم تعيــني مجــاالت ومياديــن املشــاكل يف دراســة عــام 

ــف/  ــس«، املواق ــودل ومنــط املالب ــايل: »م 2006 عــى الشــكل الت
والترصفــات الدينيــة«، »االلتــزام بالعــادات«، »النظــرة إىل الــزواج 

والحيــاة العائليــة«، »عــادة الطعــام ونظــام املنــزل«، »عــادة 

االنفــاق واالســتهالك«، »العالقــة مــع األقربــاء«، »العالقــات داخــل 

ــن  ــة ولك ــس القامئ ــتخدام نف ــم اس ــة 2011 ت األرسة«. ويف دراس

باضافــة بعــض الخيــارات مثــل: »اســتخدام االنرتنت/وألعــاب 

ــس  ــع الجن ــة م ــة صداق الحاســوب«، »اســتخدام الجــوال«، »إقام

اآلخــر«، »التدخــني«. وضمــن هــذه املقارنــات تــم تحديــث أنــواع 

املشــاكل يف اســتبيان 2011 وتوســيع مضمونهــا مــام ســاهمت يف 

ــل شــامل. ــم تحلي تقدي

كــام هــو واضح يف الجــدول133 ، عندمــا نتناول الخياريــن »بكرة« 

ــاالت  ــم مج ــإن أه ــتبيان 2006 ف ــا يف اس ــع بعضه ــاً« م و«أحيان

املشــاكل التــي تقــع بــني الطفــل واألبويــن حســب معطيــات 

ــيل: عــادة االنفــاق واالســتهالك  2006 هــي عــى الرتتيــب كــام ي
ــس )24%(،  ــط املالب ــق )%28(، من ــار صدي ــبة )%30(، اختي بنس

ــات  ــا إىل معطي ــزل )%22(. وإذا نظرن ــام املن ــام ونظ ــادة الطع ع

2011 وأخذنــا الخياريــن »بكــرة« و »أحيانــا« مــع بعضهــام فــإن 
أهــم مجــاالت املشــاكل التــي تقــع بــني الطفــل وأبويــه هــي عــى 

ــبة 32%،  ــتهالك بنس ــرصف واالس ــادة ال ــيل: »ع ــام ي ــب ك الرتتي

ــس بنســبة  ــودل املالب ــق بنســبة %31، ومنــط وم ــار الصدي واختي

%28، وعــادة الطعــام ونظــام املنــزل بنســبة%24. إن عــدم تغــري 

ترتيــب املشــاكل وعــدم تغــري نســبة أهــم مجــاالت املشــاكل بــني 

االســتبيانني 2006 و 2011 تشــري وتثبــت بــأن أهــم املشــاكل التــي 

ــا هــي هــذه املشــاكل  ــن يف عمــوم تركي ــال واألبوي تعــرتض األطف

األربعــة. وميكــن القــول أن أكــر الدراســات وأهمهــا بــني األجيــال 

متــت وفــق هــذه املجــاالت املذكــورة.

مــن جهــة أخــرى، ومــن بــني هــذه املشــاكل الخالفــات املرتبطــة 

بــاآلراء السياســية فكانــت نســبة هــذه املشــاكل يف دراســتي 2006 

و2011 عــى التــوايل %8 و %5  وتــأيت هــذه املشــاكل يف الرتتيــب 

األخــري للمشــاكل العائليــة. بالنســبة للخالفــات املتعلقــة باملواقــف 

والســلوكيات الدينيــة هــذه املشــاكل )يف عــام 2006 كانــت 12% 

ويف عــام 2011 كانــت %10(. وقــد أثبتــت هــذه املعطيــات عــدم 

ــال  ــة هامــة بــني األجي وجــود رصاعــات وخالفــات سياســية وديني

يف تركيــا.

ــا إىل  ــم اضافته ــي ت ــدة الت ــع األربعــة الجدي ــا إىل املواضي إذا نظرن
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ــة« عــى هــذه  ــه صل ــس ل ــة »لي ــر أن االجاب اســتبيان 2011، ظه

املجــاالت تشــكل نســبة هامــة بــني املشــاركني يف االجابــة. نســب 

ــوع  ــيل: موض ــام ي ــي ك ــع ه ــض املواضي ــى بع ــة ع ــذه االجاب ه

ــت  ــوع االنرتن ــبة )%24(، ويف موض ــة بنس ــت االجاب ــني كان التدخ

ــيس  ــوال وتأس ــف الج ــوع الهات ــبة )%11(، ويف موض ــت بنس كان

ــذه  ــري ه ــبة %5. وتش ــت النس ــر كان ــس اآلخ ــع الجن ــة م صداق

ــود  ــدود وقي ــود ح ــت وج ــق باالنرتن ــام يتعل ــة في ــة وخاص االجاب

ــدول 133(.  ــتخدامه )الج ــار اس ــن انتش ــم م ــة بالرغ معين

الجدول 133. املشاكل التي تحدث بني األطفال والوالدين يف كامل تركيا، تايا 2011-2006 )%(
أبداأحياناً وبكرثة

2006

29,770,3عادات اإلنفاق واالستهالك

27,972,1اختيار األصدقاء

24,375,7املالبس غري املالمئة

21,678,4قواعد املنزل والعادات الغذائية

20,179,9خيارات الرتفيه

17,882,2العالقات داخل األرسة

16,183,9التصورات حول الزواج والحياة األرسية

15,184,9خيارات املدرسة والوظيفة

14,685,4التقيد بالتقاليد

13,986,1العالقة مع األقارب

11,588,5السلوك الديني

7,792,3اآلراء السياسية

ال ينطبقإطالقاأحياناً وبكرثة

2011

31,668,20,2حول عادات اإلنفاق واإلستهالك

31,268,50,3حول اختیار األصدقاء

28,171,70,2حول املالبس

24,275,50,3حول العادات املرتبطة باألكل وترتیب املنزل

20,268,711,1حول استخدام اإلنرتنت/ ألعاب الكمبیوتر

19,279,31,5حول الرتفيه

16,778,74,6حول استخدام الهاتف الخلوي

15,782,61,7حول اختیار املدرسة واملهنة

14,385,50,3حول العالقات العائلیة

12,663,723,7حول التدخین

12,187,50,4حول اإللتزام بالتقالید

12,187,60,4حول العالقات مع األقرباء

11,983,34,7حول إقامة صداقات مع الجنس اآلخر

10,584,74,8حول اآلراء بشأن الزواج والحیاة العائلیة

10,089,20,8حول اآلراء/ املامرسات الدینیة

5,390,74,0حول اآلراء السیاسیة

ــي  ــامً يف موضــوع املشــاكل الت ــالً مه ــرب عام ــرد اليعت ــس الف إن جن

تقــع بــني األطفــال واألبويــن، معظــم االجابــات الصــادرة مــن الرجال 

ــن  ــة م ــت قريب ــتبيان 2011 كان ــتبيان 2006 و اس ــاء يف اس والنس

بعضهــا والفــارق كان عــى الرتتيــب 1-%2 و %3. وميكــن اســتثناء 

موضــوع واحــد فقــط يف االســتبيانات وهــو مــودل ومنــط املالبــس، 

فحســب معطيــات 2006 حــوايل %22 مــن الرجــال أجابــوا بأنهــم 

يعيشــون مشــكلة يف هــذا املوضــوع بكــرة أو أحيانــاً، بينــام أجوبــة 

النســاء يف هــذا املوضــوع إرتفعــت النســبة املتعلقــة باملشــكلة إىل 

ــد أن  ــات 2011 نج ــا إىل معطي ــة، إذا نظرن ــس الطريق %27. وبنف

نســبة النســاء اللــوايت يشــتكني مــن مشــكلة مــودل امللبــس كانــت 

حــوايل %31 ولكــن الرجــال الذيــن عــربوا عــن هــذه املشــكلة كانت 

ــع  ــات األم م ــأن عالق ــا ب نســبتهم %25 )الجــدول 134(.  إذا فكرن

ــن  ــوع م ــول أن يحصــل ن ــن الق ــة، فيمك ــر كثاف ــال هــي أك األطف

املشــكلة بــني البنــات وأمهــن بشــكل خــاص.
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الجدول 134. املشاكل التي تقع بني األطفال واألبوين حسب جنسية الطفل،  تايا  2006-2011 )أحياناً وبكرثة(. )%(
النساءالرجال

2006

30,828,5عادات اإلنفاق واالستهالك

28,527,2اختيار األصدقاء

21,827,0املالبس غري املالمئة

21,621,6قواعد املنزل والعادات الغذائية

19,920,3خيارات الرتفيه

18,217,3العالقات داخل األرسة

15,416,9التصورات حول الزواج والحياة األرسية

14,815,5خيارات املدرسة والوظيفة

15,114,1التقيد بالتقاليد

14,513,4العالقة مع األقارب

11,211,7السلوك الديني

7,97,5اآلراء السياسية

2011

31,931,3حول عادات اإلنفاق واإلستهالك

29,932,6حول اختیار األصدقاء

25,031,3حول املالبس

22,625,9حول العادات املرتبطة باألكل وترتیب املنزل

19,820,6حول استخدام اإلنرتنت/ ألعاب الكمبیوتر

18,919,4حول الرتفيه

15,917,5حول استخدام الهاتف الخلوي

15,016,5حول اختیار املدرسة واملهنة

13,315,3حول العالقات العائلیة

13,611,5حول التدخین

12,112,0حول اإللتزام بالتقالید

11,912,2حول العالقات مع األقرباء

10,613,3حول إقامة صداقات مع الجنس اآلخر

9,510,5حول اآلراء بشأن الزواج والحیاة العائلیة

10,011,1حول اآلراء/ املامرسات الدینیة

5,45,2حول اآلراء السیاسیة

إذا نظرنــا إىل الفئــة العمريــة ميكــن التحــدث عــن بعــض النتائــج 

الهامــة. فحســب معطيــات » تايــا » لعامــي 2006 و 2011 

ــن املشــاكل  ــون م ــم يعان ــدون بأنه ــن يفي ــاض الذي نالحــظ انخف

يف جميــع املجــاالت حســب األعــامر. فــإن نســبة األفــراد مــن فئــة 

األكــرب ســناً والذيــن ال يعانــون مشــاكل يف جميــع املجــاالت هــي 

ــادة  ــن هــذه النســبة هــو ع ــال املســتثنى م ــني 85-%95. املج ب

ــام 2006 حــوايل 21%  ــغ نســبتها يف ع ــاق واالســتهالك وتبل االنف

ويف عــام 2011 حــوايل %18، وتــم افــادة االجابة بالعبــارة »بكرة« 

ــدول 135(.  ــاً« )الج و«أحيان

مقابــل ذلــك، وخاصــة يف املشــاكل املتعلقــة مبــودل املالبــس 

ومشــكلة اختيــار الصديــق فإننــا نالحــظ تكاثــف هاتــني املشــكلتني 

35-44 و45-54 كــام هــو مبــني يف  العمريتــني  الفئتــني  بــني 

ــوغ  ــن البل ــة يف س ــة العمري ــا أن الفئ ــدول  135. إذا افرتضن الج

والفئــة يف ســن الشــباب فهــذه النتيجــة ليســت ملفتــة للنظــر. إن 

تدخــل األبويــن يف أطفالهــم وهــم يف ســن الشــباب فيــام يتعلــق 

مبســألة مــودل امللبــس ويف اختيــار الصديــق يعتــرب أمــراً شــائعاً يف 

املجتمــع الــرتيك، وتعتــرب أكــر املجــاالت كثافــة مــن ناحيــة الــرصاع 

ــب  ــام حس ــارق ه ــود ف ــة أن وج ــة ثاني ــن جه ــال. م ــني األجي ب

الوضــع التعليمــي يف هــذه املجــاالت تعتــرب نتيجــة هامــة تثبــت 

ــزال ســارية يف املجتمــع بشــكل عــام. أن هــذه العــادة مــا ت
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الجدول 135.  املشاكل التي تقع بني األطفال واألبوين حسب الفئة العمرية،  تايا للعامني 2006 و 2001، )أحياناً وبكرثة(. )%(
65 سنة وفوق24-1834-2544-3554-4564-55

2006

22,919,431,525,318,413,8املالبس غري املالمئة

26,017,536,330,919,913,1اختيار األصدقاء

22,215,121,319,113,515,2خيارات الرتفيه

14,513,617,416,311,213,4خيارات املدرسة والوظيفة

8,38,27,17,56,84,9اآلراء السياسية

10,79,513,311,911,99,6السلوك الديني

15,311,315,014,214,311,4التقيد بالتقاليد

17,121,614,215,313,213,2التصورات حول الزواج والحياة األرسية

24,020,823,019,812,713,8قواعد املنزل والعادات الغذائية

32,026,732,028,021,321,0عادات اإلنفاق واالستهالك

14,213,014,014,212,113,6العالقات مع األقارب

20,013,317,116,315,915,2العالقات داخل األرسة

2011

24,926,934,327,819,113,5حول املالبس

26,130,938,531,22411,6حول اختیار األصدقاء

22,014,621,517,312,52,8حول الرتفیھ

13,813,719,715,511,32,5حول اختیار املدرسة واملهنة

7,85,74,14,92,81,6حول اآلراء السیاسیة

10,99,09,89,69,95,4حول اآلراء/ املامرسات الدینیة

13,811,111,811,510,57,2حول اإللتزام بالتقالید

15,28,98,09,49,16,6حول اآلراء بشأن الزواج والحیاة العائلیة

25,625,827,921,614,89,1حول العادات املرتبطة باألكل وترتیب املنزل

34,629,933,629,822,717,7حول عادات اإلنفاق واإلستهالك

16,613,310,610,18,53,7حول العالقات مع األقرباء

16,816,314,612,310,44,9حول العالقات العائلیة

17,220,227,318,611,45,4حول استخدام اإلنرتنت/ ألعاب الكمبیوتر

15,214,520,916,49,98,3حول استخدام الهاتف الخلوي

15,21011,810,96,66,0حول إقامة صداقات مع الجنس اآلخر

14,77,89,614,514,96,4حول التدخین

إذا نظرنــا إىل هــذه املعطيــات حســب متغــريات الوضــع التعليمي، 

ليــس مــن املمكــن أن نتحــدث عــن فــارق يخــرج بشــكل نظامــي. 

يوجــد موضوعــان يشــكالن نــوع مــن االســتثناء. وهــام أن املشــاكل 

االنفــاق  عــادة  املنــزل وموضــوع  الطعــام وتنظيــم  عــادة  يف 

ــظ  ــي، ونالح ــتوى التعليم ــع املس ــرداً م ــب ط ــتهالك تتناس واالس

كــرة التعبــري عــن هــذه املشــاكل كلــام ازداد املســتوى التعليمــي. 

حســب معطيــات عــام 2006 نجــد %34 مــن فئــة الطبقــة 

املثقفــة العاليــة تعــاين مشــكلة بــني الطفــل واألبويــن يف موضــوع 

ــة  ــة العالي ــة املثقف ــة الطبق ــاق واالســتهالك، و28 % مــن فئ االنف

تعــاين مشــكلة بــني الطفــل واألبويــن يف موضــوع الطعــام ونظــام 

املنــزل، وهــذه املشــكل تكــون أحيانــاُ أو بكــرة. هــذه املشــاكل بني 

ــا مــن الناحيــة التعليميــة  الطفــل واألبويــن يف فئــة الطبقــة الدني

ــي %23 و 17%.  ــب ه ــى الرتتي ــاله ع ــورة أع ــع املذك يف املواضي

وهــذه املعطيــات تشــري بــأن ازديــاد املســتوى التعليمــي يــؤدي إىل 

ــال داخــل االرسة  ــدى األطف ــب ل ــامم بالنظــام والرتتي ــادة االهت زي

ــدول 136(. )الج

ــع  ــابقة. م ــات الس ــبيها باملعطي ــا ش ــني ميالن ــات 2011 تب معطي

عــدم مالحظــة فارقــاً هامــاً حســب متغــريات التعليــم يف مجــاالت 

املشــاكل األخــرى، نجــد %33 مــن أفــراد املســتوى املثقــف مــن 

ــرة  ــاً أو بك ــوا بأحيان ــايل أجاب ــم الع ــة والتعلي ــي الجامع متخرج

ــن  ــراد م ــام األف ــزيل. بين ــري املن ــام والتدب ــادة الطع ــوع ع يف موض

ــني 17-28%.  ــم ب ــبة اجاباته ــت نس ــا كان ــة الدني ــة املثقف الطبق

وفيــام يتعلــق مبوضــوع االنفــاق واالســتهالك التوجد عالقــة خطية، 
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ولكــن أصحــاب فئــة الطبقــة العليا مــن املثقفني يعيشــون مشــكلة 

أكــر يف هــذا املوضــوع. ونــرى األفــراد مــن فئــة الطبقــة املثقفــة 

ــبتهم يف  ــل نس ــايل تص ــم الع ــات والتعلي ــن الجامع ــني م املتخرج

ــا  ــة الدني ــة الطبق ــراد فئ ــكلة إىل %34. وأف ــذه املش ــم له تعرضه

مــن املثقفــني الذيــن يعيشــون هــذه املشــكلة تــرتاوح نســبتهم بــني 

%28 و%35 )الجــدول 136(. 

الجدول 136. املشاكل التي تحدث بني األطفال والوالدين حسب مستوى التعليم، تايا 2006-2011 )أحيانا & بكرثة( 
بدون تعليم )أمي، أو 
يعرف القراءة والكتابة 

ولكن مل يذهب إىل 
املدرسة(

تعليم عايل )جامعة خريج الثانوية املرحلة التكميليةاملرحلة االبتدائية
وما بعدها( 

2006

21,823,224,426,226,4املالبس غري املالمئة

23,327,529,430,226,8اختيار األصدقاء

14,417,720,325,820,3خيارات الرتفيه

13,214,516,016,814,5خيارات املدرسة والوظيفة

6,96,68,09,08,9اآلراء السياسية

12,612,411,89,810,7السلوك الديني

12,212,414,616,920,8التقيد بالتقاليد

14,715,014,917,918,7التصورات حول الزواج والحياة األرسية

16,818,421,226,428,2قواعد املنزل والعادات الغذائية

23,126,629,935,833,6عادات اإلنفاق واالستهالك

12,611,713,016,917,4العالقات مع األقارب

17,415,117,321,418,8العالقات داخل األرسة

بدون تعليم )مل يدرس 
يف أي مدرسة(

إجازات جامعية أو خريج الثانوية املرحلة التكميليةاملرحلة االبتدائية
دراسات عليا

2011

25,028,83027,725,8حول املالبس

26,233,631,930,527,7حول اختیار األصدقاء

13,417,12023,521,5حول الرتفیھ

15,116,115,115,815,9حول اختیار املدرسة واملهنة

4,04,16,47,15,0حول اآلراء السیاسیة

9,29,511,49,510,7حول اآلراء/ املامرسات الدینیة

9,910,813,112,915,4حول اإللتزام بالتقالید

108,210,413,113,8حول اآلراء بشأن الزواج والحیاة العائلیة

16,521,425,227,932,8حول العادات املرتبطة باألكل وترتیب املنزل

27,229,835,232,434,3حول عادات اإلنفاق واإلستهالك

7,98,413,316,118,4حول العالقات مع األقرباء

10,212,515,715,918,3حول العالقات العائلیة

8,719,120,423,628,6حول استخدام اإلنرتنت/ ألعاب الكمبیوتر

8,915,616,619,822,4حول استخدام الهاتف الخلوي

8,610,814,113,810,8حول إقامة صداقات مع الجنس اآلخر

11,312,114,113,012,0حول التدخین
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ــع  ــة ااملوق ــب فئ ــوع حس ــا إىل املوض ــو نظرن ــة ل ــة ثاني ــن جه م

االجتامعــي واالقتصــادي النــرى توزعــاً منتظــامً. وال توجــد فــروق 

بــارزة جــداً بــني فئــات املوقــع االجتامعــي واالقتصــادي يف موضــوع 

ــف  ــع بشــكل مكث ــاك مشــاكل تق ــن هن ــية. ولك املشــاكل األساس

لــدى عوائــل فئــة املوقــع االجتامعــي واالقتصــادي العــايل بشــكل 

خــاص. مثــالً؛  حســب معطيــات 2006 العوائــل مــن فئــة املوقــع 

ــش مشــكلة يف موضــوع مــو  االجتامعــي واالقتصــادي العــايل تعي

يــدل ومنــط املالبــس أكــر مــن فئــة املوقــع االجتامعــي االقتصــادي 

االجتامعــي  املوقــع  مــن  العوائــل  مــن  و25%   .9% بنســبة 

ــوع  ــذا املوض ــكلة ه ــش مش ــا تعي ــد بأنه ــايل تفي ــادي الع االقتص

ــن  ــا م ــة الدني ــام الطبق ــرة. بين ــاً أو بك ــون بأحيان ــا تك واجاباته

ــة املوقــع االجتامعــي االقتصــادي تنخفــض نســبتهم يف هــذا  ناحي

ــكلة  ــوع مش ــا يف موض ــيء تقريب ــس ال ــوع إىل %16. ونف املوض

اختيــار الصديــق نجــد نســبة الذيــن يعيشــون هــذه املشــكلة مــن 

فئــة املوقــع االجتامعــي واالقتصــادي تصــل إىل %27 بينــام هــذه 

النســبة لفئــة املوقــع االجتامعــي واالقتصــادي تنخفــض إىل 21% 

ــدول 137(. )الج

الجدول 137. املشاكل التي تقع بني األطفال واألبوين حسب املوقع االجتامعي واالقتصادي )أحياناً أو بكرثة( تايا 2006 )%(
الطبقة الدنياالطبقة الوسطىالطبقة العليا

24,724,716,2حول املالبس

26,928,520,5حول اختیار األصدقاء

21,920,49,2حول الرتفیھ

14,215,610,2حول اختیار املدرسة واملهنة

8,17,510,4حول اآلراء السیاسیة

9,711,712,2حول اآلراء/ املامرسات الدینیة

16,214,610,7حول اإللتزام بالتقالید

15,116,314,9حول اآلراء بشأن الزواج والحیاة العائلیة

26,421,313,8حول العادات املرتبطة باألكل وترتیب املنزل

32,729,721,3حول عادات اإلنفاق واإلستهالك

16,913,513,2حول العالقات مع األقرباء

17,117,918,4حول العالقات العائلیة

7.4.3 العقوبات التي يخضع لها األطفال

تحتــل األســئلة الخاصــة بالعقوبــات التــي يخضــع لهــا الطفــل يف 

ــاً واســعاً. تــم يف اســتبيان 2006  اســتبيانات 2006 و 2011 مكان

توجيــه الســؤال التــايل: »مــا هــي أنــواع العقوبــات التــي طبقتهــا 

عــى طفلــك/ أطفالــك خــالل الســنة األخــرية؟« وكانــت االجابــات 

ــات«،  ــارات عــى شــكل؛ »بكــرة«، بعــض األوق ــن الخي تتكــون م

»نــادراً جــداً«، »مل يتــم يف أي وقــت«. والخيــارات يف اســتبيان 

ــس  ــرة«، »لي ــاً«، »بك ــداً«، »أحيان ــكل: »أب ــى ش ــت ع 2011 كان
لــه صلــة«. ومــن أجــل تحقــق املقارنــة بــني املعطيــات تــم أخــذ 

ــادر جــداً. ــاً« و«ن ــن مــع بعضهــام وهــام؛ »أحيان الخياري

لقــد تــم تصنيــف العقوبــات التــي خضــع لهــا الطفــل يف اســتبيان 

2006 ضمــن تســعة أنــواع، بينــام يف اســتبيان 2011 وصــل 
التصنيــف إىل 12 نــوع مــن العقوبــات. مجموعــة العقوبــات 

يف اســتبيان 2006 هــي: »حجزتــه يف الغرفــة«، »مل أســمح لــه 

باللعــب«، »قطعــت عنــه مــرصوف الجيــب«، منعتــه مــن متابعــة 

التلفــاز«، »وبختــه«، امتنعــت عــن الــكالم معــه لفــرتة«، »مل أنفــذ 

طلباتــه لفــرتة«، منعــت لقــاؤه مــع أصدقائــه«، »رضبتــه«. يف 

اســتبيان 2011 تــم الحفــاظ عــى نفــس القامئــة مــع إضافــة ثــالث 

عقوبــات وهــي؛ »صفعتــه كفــاً«، »منعتــه مــن دخــول االنرتنــت«، 

ــف الجــوال.  »منعــت اســتخدامه للهات

الــذي يجــب االشــارة إليــه هنــا هــو أنــه إذا نظرنــا إىل العقوبــات 

التــي طبقــت عــى الطفــل يف الســنة األخرية نجــد وجود تشــابهات 

بــني االســتبيانني يف عــام 2006 و 2011 )الجــدول 138(. وتبــني أن 

العقوبــات مثــل الحجــز يف الغرفــة، عــدم الســامح باللعــب، وقطــع 

مــرصوف الجيــب، وعــدم التكلــم لفــرتة، ومنــع مقابلتــه مــع 

أصدقائــه وغريهــا مــن املعطيــات هــي بنفــس النســب تقريبــاً. من 

جهــة أخــرى، أن أكــرب العقوبــات يف الســنتني كانــت بنســبة 77% 

ــخ.  ــة بالتوبي ــت العقوب يف عــام 2006 و%56 يف عــام 2011 وكان

وتــيل هــذه العقوبــة، منــع متابعــة التلفــاز فكانــت يف عــام 2006 

بنســبة %34 ويف عــام 2011 بنســبة %36.  وتــيل هــذه العقوبــة 

عــدم الســامح باللعــب وهــي بنســبة %31 يف العامــني معــاً.

ــت بنســبة %9 يف  ــاً كان ــات تطبيق ــل العقوب ــة أخــرى أق مــن جه
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عــام 2006 و%8 يف عــام 2011 وهــي عقوبــة الحجــز يف غرفتــه. 

وتــيل هــذه العقوبــة، عقوبــة منعــه مــن اســتخدام الهاتــف 

الجــوال فكانــت النســبة %9 يف معطيــات 2011، ولكــن نــرى 

ــة« وهــي بنســبة  ــه صل ــس ل ــة »لي ــت لالجاب ــة أعطي نســبة هام

.)138 )الجــدول   25%

ــات  ــب معطي ــال حس ــى األطف ــة ع ــات املطبق ــني العقوب ــن ب وم

ــذه  ــبة %27، وه ــي بنس ــاً وه ــه أحيان ــة رضبت ــي عقوب 2006 ه
النســبة يف عــام 2011 انخفضــت بشــكل ملفــت للنظــر إىل 16%. 

ــام  ــبتها %2 يف ع ــت نس ــرة كان ــه بك ــول رضبت ــي تق ــة الت االجاب

2006 وبنســبة %1 يف عــام 2011 )الجــدول 138(. 

الجدول 138. العقوبات املفروضة عىل األطفال خالل السنة األخرية يف كامل تركيا، تايا 2011-2006 )%(
مل يتم إطالقاأحياناً و نادراً جداًغالبا

2006

0,58,291,4حجزته يف الغرفة

1,728,669,7منعته من اللعب

0,714,984,3مل أعِطه املرصوف

3,030,866,2منعته من مشاھدة التلفاز

17,759,323,0وبخته

1,819,678,6مل أكلّمه لفرتة

2,328,569,2مل أشرتِ ما یحبّه لفرتة

1,318,979,8مل أسمح له برؤیة أصدقائه

1,527,371,3رضبته

ال ينطبقمل يتم إطالقاأحياناًغالبا

2011

0,27,991,20,7حجزته يف الغرفة

1,629,268,60,6منعته من اللعب

0,814,383,41,5مل أعِطه املرصوف

3,232,463,90,5منعته من مشاھدة التلفاز

6,449,344,00,3وبّخته

1,218,479,90,5مل أكلّمه لفرتة

1,124,673,90,4مل أشرتِ ما یحبّه لفرتة

1,015,083,50,6مل أسمح له برؤیة أصدقائه

0,715,882,90,6رضبته

0,924,674,10,5صفعته عى وجهه

3,917,759,818,6حرمته من استخدام اإلنرتنت/ الكمبیوتر

1,47,766,424,5حرمته من استخدام الهاتف الخلوي

إذا نظرنــا إىل إجابــات األســئلة مــن منظــور جنســية الفــرد نالحــظ 

ــا، ولكــن يجــب لفــت النظــر إىل  ــارزة بينه عــدم وجــود فــروق ب

بعــض النتائــج. نــرى أوالً أن النســاء باملقارنــة مــع الرجــال يطبقــون 

العقوبــات بنســبة أكــرب. هــذه النتيجــة، تشــري إىل أن العالقــة مــع 

الطفــل تتــم مــع األم بشــكل أســايس وهــذا يؤكــد مســؤولية املــرأة 

اتجــاه الطفــل. هنــا الرجــل يلعــب دوراً نســبياً فقــط والعالقــة مــع 

الطقــل يتــم صياغتهــا بشــكل مبــارش مــع األم.

ــال يف  ــاء والرج ــل النس ــن قب ــات م ــبة االجاب ــني نس ــارق ب إن الف

العقوبــات؛ حجزتــه يف الغرفــة، وقطعــت مــرصوف جيبــه، ومنعتــه 

مــن متابعــة التلفــاز كانــت بــني 2-%4. مــن جهــة أخــرى، النســاء 

التســمح باللعــب للطفــل بنســبة %5 أعــى مــن الرجــل، وال تتكلم 

مــع الطفــل لفــرتة بنســبة %9 أكــر مــن الرجــل وهــذه النتيجــة 

ملفتــة للنظــر. ويف موضــوع رضب الطفــل نــرى فرقــاً ملفتــاً للنظــر 

بــني النســاء والرجــال يصــل إىل %13 )الجــدول 139(.
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الجدول 139.  العقوبات التي يطبقها األبوان عىل األطفال يف آخر سنة، تايا لعامي 2011-2006 )%(
النساءالرجال

2006

59,559,1وبخته

29,332,2منعته من مشاھدة التلفاز

26,930,1مل أشرتِ ما یحبّه لفرتة

26,530,7منعته من اللعب

20,833,7رضبته

15,723,4مل أكلّمه لفرتة

15,921,9مل أسمح له برؤیة أصدقائه

13,516,4مل أعِطه املرصوف

6,79,7حجزته يف الغرفة

النساءالرجال

2011

5,89,8حجزته يف الغرفة

26,531,7منعته من اللعب

13,515,2مل أعِطه املرصوف

30,334,4منعته من مشاھدة التلفاز

46,352,2وبّخته

13,623,0مل أكلّمه لفرتة

21,527,5مل أشرتِ ما یحبّه لفرتة

12,217,5مل أسمح له برؤیة أصدقائه

11,819,6رضبته

20,328,5صفعته عى وجهه

16,818,6حرمته من استخدام اإلنرتنت/ الكمبیوتر

7,48,1حرمته من استخدام الهاتف الخلوي

ماحظت: وقد تم وسصخدوم ووخحاإوت »أححاناً« ل«نادإوً جدوً« ر وسصبحاا 2006، لووخحاإ »أححاناً« ر وسصبحاا 2011 ااا تقححم ووعقلأات.

ــة  ــاس الفئ ــى أس ــات ع ــا العقوب ــا تناولن ــة، عندم ــة ثاني ــن جه م

ــوع.  ــذا املوض ــة يف ه ــج هام ــن نتائ ــدث ع ــن التح ــة ميك العمري

معظــم أنــواع العقوبــات تتكثــف يف الفئــة العمريــة للشــباب 

عمومــاً. وخاصــة الفئــة العمريــة بــني 25-34 والفئــة بــني 44-35 

ميلكــون أطفــاال صغــاراً وهــذا يزيــد مــن امليــل يف هــذا املوضــوع. 

ــال  ــا األطف ــي يخضــع له ــات الت ــان العقوب ــم يف الجــدول 12 بي ت

ــة. ــة العمري حســب الفئ

الجدول 140.  العقوبات التي يخضع لها األطفال يف آخر سنة حسب العمر،  تايا لعام 2006 )%(
فوق 65 سنة24-1834-2544-3554-4564-55

55,261,460,055,250,348,8وبخته

23,133,732,822,418,717,7منعته من مشاھدة التلفاز

24,932,329,321,016,918,0مل أشرتِ ما یحبّه لفرتة

26,335,428,917,09,416,7منعته من اللعب

34,734,826,114,615,926,6رضبته

18,520,320,417,213,115,8مل أكلّمه لفرتة

13,719,020,415,914,220,9مل أسمح له برؤیة أصدقائه

9,014,716,911,69,821,2مل أعِطه املرصوف

11,811,86,93,65,48,9حجزته يف الغرفة
ماحظت: تم ر نهب عام 2006 تلالا ووخحاإين »أححاناً« ل »نادإو جدوً« مر أعضهام.
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ــل  ــاول هــذا الســؤال يف اطــار متغــري وعام ــة أن نتن ــن األهمي وم

التعليــم. بالرغــم مــن عــدم عالقــة منتظمــة بــني متغــري التعليــم 

ــه مــع ارتفــاع املســتوى التعليمــي  ــات، ولكــن نالحــظ أن والعقوب

ــدول  ــة )الج ــق العقوب ــو تطبي ــل نح ــة يف املي ــادة خطي ــرى زي ن

 .)141

ــام  ــة، فكل ــل نحــو العقوب ــني مــن هــذا املي وميكــن اســتثناء مجال

ــة. وأحــد  ــبة العقوب ــام انخفضــت نس ــي كل زاد املســتوى التعليم

املجالــني هــو رضب الطفــل واآلخــر هــو عقوبــة منــع مقابلتــه مــع 

أصدقائــه. إن عــدم وجــود هاتــني العقوبتــني لــدى املثقفــني يعتــرب 

موضوعــاً هامــاً مــن ناحيــة وعيهــم يف هــذا املوضــوع. 

الجدول 141. العقوبات املفروضة عىل األطفال خالل السنة األخرية حسب مستوى التعليم، تايا 2011-2006 )%(
بدون تعليم مل يدرس 

يف أي مدرسة
تعليم عايل )جامعة-خريج الثانوية املرحلة التكميليةاملرحلة االبتدائية

ودراسات عليا(

54,257,862,962,367,3وبخته

22,528,836,236,938,4منعته من مشاھدة التلفاز

19,826,631,335,139,1مل أشرتِ ما یحبّه لفرتة

20,627,932,233,930,8منعته من اللعب

33,229,921,821,617,3رضبته

16,217,521,422,831,7مل أكلّمه لفرتة

19,319,318,618,815,2مل أسمح له برؤیة أصدقائه

12,515,613,415,115,2مل أعِطه املرصوف

6,27,77,210,312حجزته يف الغرفة
ماحظت: تم ر نهب عام 2006 تلالا ووخحاإين »أححاناً« ل »نادإو جدوً« مر أعضهام.

ــت  ــذي رضب ــا هــو الســبب ال ــا نظــرة عــى الســؤال »م إذا ألقين

ــرى أن  ــذي ورد يف دراســة 2006، ن ــرياً؟« ال ــه كث ــك مــن أجل طفل

ــت بنســبة %37. والســبب  ــار« كان ــه مل يحــرتم الكب ــة »ألن االجاب

»ألنــه يكــذب« بنســبة %2، والســبب »ألنــه أهمــل دراســته« )مل 

يجتهــد دروســه( بنســبة %25، »ألنــه مــارس العنــف عــى أخوتــه 

ــل  ــه مث ــدم أداء واجبات ــه« بنســبة %22، والســبب »ع أو أصدقائ

اهــامل نفســه، وعــدم تنظيــم غرفتــه وغريهــا« بنســبة 13% 

)الجــدول 142(. ويف الجــدول 142 تــم التطــرق إىل أســباب رضب 

الطفــل مــن ناحيــة متغــري جنســية الفــرد. وحســب هذا االســتبيان، 

أعــى نســبة يف الخيــارات الخمســة األوىل يف موضــوع اهــامل 

دراســته والكــذب، نــرى أن الرجــل رضب الطفــل أكــر مــن املــرأة، 

ــه، واهــامل  ــه وأصدقائ ــق العنــف عــى أخوت ــع؛ تطبي ويف املواضي

االهتــامم بنفســه وعــدم تنظيــم غرفتــه وعــدم احــرتام الكبــار نــرى 

املــرأة تــرب الطفــل أكــر مــن الرجــل يف هــذه األســباب. ونالحظ 

هنــا أن األم تطبــق هــذه العقوبــات عــى الطفــل ألنهــا أكــر تأثــرياً 

ــات  ــذه العقوب ــدف ه ــل األرسة، وته ــات داخ ــة يف العالق وفاعلي

بشــكل عــام اتخــاذ التدابــري لحاميــة العالقــات يف األرسة.  

الجدول 142. أسباب رضب الطفل حسب جنسية الفرد يف عموم تركيا،تايا لعام 2006 )%( 
النساءالرجالتركيا

36,435,636,8عدم احرتام كبار السن

26,332,922,4الكذب

24,928,922,5إهامل الدروس )عدم الدراسة الخ(

22,118,724,2العنف تجاه األشقاء واألصدقاء

13,011,014,3النظافة الشخصية، غرفة غري مرتبة الخ
مالحظة: تم تناول األسباب الخمسة األوىل.

ــا  ــو: »م ــؤال، وه ــذا الس ــري ه ــه غ ــة 2011 توجي ــم يف دراس وت

ــا إىل  ــل؟« . إذا نظرن ــا الطف ــم به ــي رضبت ــر األســباب الت هــي أك

االجابــات التــي قدمهــا املشــاركون فنجــد أن %38 مــن االجابــات 

كانــت عــى شــكل مل يتــم تطبيــق أي عقوبــة. وهــذه إجابــة ملفتــة 

ــه  ــة الســبب »ألن ــر األســباب عقوب ــرى أك ــل، ن للنظــر. ويف املقاب

أهمــل دروســه« وهــي بنســبة %38. ويــيل هــذا الســبب؛ »ألنــه 

ــبة 12%،  ــار« بنس ــه للكب ــدم احرتام ــبة %15، و«ع ــذب« بنس يك

ومل يهتــم بنفســه ومل ينظــم غرفتــه« بنســبة %11، ومــارس العنــف 

اتجــاه أخوتــه وأصدقائــه« بنســبة %8. والخيــار الجديــد الــذي تــم 

إضافتــه إىل دراســة 2011 وهــو؛ ألنــه لعــب كثــرياً عــى االنرتنــت« 

كانــت نســبة مطبقــي العقوبــة %7. والتــي تعتــرب أكــر األســباب 

املؤديــة لتطبيــق العقوبــات عــى الطفــل) الجــدول 144(. 
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الجدول 143. أكرث أسباب معاقبة األطفال يف كامل تركيا، تايا 2011 )%(
تركيا

39,6إھامل دراسته )ال یدرس، ال یؤّدي فروضه املنزلیة(

ً 38,1ال أعاقبه أبدا

15,0الكذب

ً 12,1عدم احرتام األكرب سّنا

11,3عدم تأدیة واجباته مثل العنایة بنفسه، ترتیب غرفته

7,8معاملة إخوته وأصدقائه بعنف

7,0إمضاء الكثیر من الوقت باللعب عرب اإلنرتنت

4,3معارشة رفاق السوء

2,9سبب آخر

2,5الرقة

2,1عدم املساعدة يف األعامل املنزلیة

1,6التدخین

1,4اإلرساف يف اإلنفاق

1,3بسبب مالبسه

0,8عدم تأدیة واجباته الدینیة

0,4رشب الكحول

0,4املواعدة

0,2تعاطي املخدرات

ســؤال آخــر ومهــم متـّـت  اإضافتــه  إىل دراســة 2011 هــو؛ »عندمــا 

تعيــش مشــكلة مــع طفلــك ممــن ومن أيــن تطلــب املســاعدة أوالً 

مــن أجــل حــل هــذه املشــكلة؟«. نســبة عاليــة مــن االجابــات يف 

هــذا االســتبيان كانــت عــى شــكل »مــن زوجــي« وهــي بنســبة 

72٪. وأن النســبة 15٪ تعنــي عــدم طلــب مســاعدة مــن أي 
شــخص. وكان الجــواب »أطلــب الدعــم مــن الكبــار« بنســبة ٪6. 

ــد يف  ــن املرش ــس أو م ــب النف ــن طبي ــون م ــون الع ــذي يطلب وال

املدرســة وغريهــم مــن األخصائيــني يف هــذا املوضــوع، كانــت 

نســبتهم 7٪ يف عمــوم تركيــا. وكــام هــو متوقــع فــإن هــذه النســبة 

تــرتاوح بــني 11-14٪ مــن الفئــة التــي أنهــت املرحلــة االعداديــة 

ــة االشــارة  ــن ناحي ــة م ــرب هام ــات تعت ــوق. وهــذه املعطي ــا ف وم

ــال  ــني األطف ــات الدعــم املؤســيس لحــل املشــاكل ب ــة خدم إىل قل

ــن وضعــف الوعــي يف هــذا املوضــوع.  واألبوي

الجدول 144. األفراد أو املؤسسات التي يتم الرجوع إليها عند حدوث مشاكل مع األطفال يف كامل تركيا، تايا 2011 )%( 
تركيا

71,9الزوج / ة

15,3ال أطلب الدعم من أحد

6,6من شخص مختص أو مؤسسات

5,9كبار األرسة

0,8األخوة

0,6األصدقاء

0,6األقارب

0,5اآلخر

0,1الجريان

 7.5.النتيجة ومقرتحات السياسة االجتامعية 

لقــد تــم يف هــذه الدراســة تنــاول العالقــات بــني الطفــل وأبويــه 

يف تركيــا يف إطــارة بنيــة األرسة التــي هــي يف تغــري مســتمر. هــذه 

األعــامل التــي تســتند إىل معطيــات 2006 و2011 الســتطالع 

تايــا، تــم تقييــم العالقــات بــني الطفــل وأبويــه مــن خــالل القيمــة 

والتطلعــات اتجــاه الطفــل، واملشــاكل التــي تعــرتض األطفــال مــع 

أبويهــم، والعقوبــات املطبقــة عــى األطفــال. كــام أكدنــا يف مقدمــة 



واملقرتحات الوضع  تحديد  تايا  226

البحــث، أن الدراســة مــن هــذا املنظور تبقى قــارصة وغــري كافية لتناول 
هــذا املوضــوع الهــام مثــل عالقــات الطفــل مــع أبويه ودراســته بشــكل 
ــاج ملعطيــات  ــه مــن الواضــح جــداً أن هــذه الدراســة تحت شــامل وأن

ــة أخرى. مختلف

وفيــام يتعلــق بقيمــة الطفــل فــإن الدراســة التــي متــت يف عــام 2006 
و2011 أيــدت بشــكل قســمي نتائــج البحــث ولكنها مل تعكســها متاماً. 
القيمــة االقتصاديــة املعطوفــة عــى الطفــل كانــت منخفضــة نســبياً 
لــدى األبويــن مــن الجيــل الحديــث، ولكنهــا كانــت عاليــة نســبياً مــن 
أجــل جميــع الفئــات يف الدراســتني 2006 و2011. إىل جانب ذلك، فقد 
كانــت القيمــة االجتامعيــة املعطوفــة عى الطفل عالية نســبياً حســب 
الدراســتني، مــن جهــة ثانية فــإن غيــاب القيمة النفســية املعطوفة عى 

الطفــل منــع اخــراج نتائــج تتعلــق بهــذا املوضوع.

وفيــام عــدا ذلــك، فلــم يطــرأ تغيــري بــارز جــداً خــالل الخمــس ســنوات 
بــني 2006-2011 لدراســة بنيــة األرسة )TAYA( التــي تتعلــق 
مبوضــوع العالقــات بــني الطفــل واألبويــن والتطلعــات اتجــاه األطفــال، 
وأن املعطيــات تشــبه بعضهــا إىل حــد كبــري وعكســت هــذه الدراســة 
ميــول شــبيهة. وتعترب هــذه الدراســة مهمة من ناحية متثيــل املعطيات 
للدراســة، ومنــط ومحتوى األســئلة يف هــذا املوضــوع. وخاصة املعطيات 
التــي تــم جمعهــا يف الســنوات الثالثــة األخــرية يف وقــت تســارعت فيــه 
ــج  ــأيت بنتائ ــل أن ت ــن املحتم ــم، م ــول يف األرسة ويف القي ــة التح عملي

مختلفــة يف هــذا املوضــوع. 

إن التحليــل والسياســات التــي ســيتم تطويرهــا اتجــاه العالقــات بــني 
ــا هــذا، تتعلــق عــن قــرب بالنظــرة إىل األرسة  الطفــل وأبويــه يف يومن
واســتيعاب املفهــوم العائــيل يف تركيــا. وتوازيــا مــع عمليــات التحــول 
االجتامعــي املذكــورة أعــاله، تبــني أنــه هنــاك ميــل نحــو تأســس األرسة 
النــواة املتشــكلة مــن األبويــن ومــن األطفــال. وتحمــل هــذا الدراســة 
أهميــة مــن ناحيــة أنــه كيــف تــم تصويــر األرسة يف إطــار بنيــة األرسة 
ــات يف  ــمية واأللوي ــة الرس ــة األرسة يف السياس ــدى أهمي ــرية، وم املتغ
موضــوع الــدور التــي تقــوم بــه األرسة ضمــن العالقــات الداخليــة يف 

ــر مقرتحــات السياســة ضمــن هــذه الدراســة.  األرسة وتطوي

ويف هــذا املعنــى نــرى الحديــث الرســمي منــذ الثامنينــات الــذي تناول 
األرسة  وحــث عــى حاميتهــا كمؤسســة أساســية يف املجتمــع ومــا تــزال 
هــذه الفكــرة مســيطرة عى املجتمــع إىل اليــوم. الخطة الخمســية التي 
تشــمل األعــوام بــني 1985-1989 أكــدت عــى األرسة تعتــرب الوحــدة 
ــع  ــاه املجتم ــج اتج ــري الربام ــادة تأث ــة، وزي ــرش الرفاهي ــية يف ن األساس
)ص.190(. ويف خطــة التنميــة الخمســية السادســة التي تشــمل األعوام 
ــة  ــة العائلي ــز املؤسس ــم وتعزي ــى دع ــدت ع ــني 1990-1994 أك ب
التــي تعتــرب العنــرص األســايس يف حاميــة القيــم املعنويــة وتطويرهــا، 
وبالتــايل تعزيــز التضامــن والوحــدة الوطنيــة، وهذا سيســاعد يف مواكبة 
ــك يجــب اتخــاذ  ــة، لذل ــة واالجتامعي التغــريات والتطــورات االقتصادي

التدابــري املســاعدة لذلــك وزيادة حصــة األرسة من الرفاهيــة االجتامعية 
بشــكل متــوازن )ص. 287(. لذلــك، كــام هــو وارد يف املقــوالت الرســمية 
أن األرسة تعتــرب األســاس يف التحــول االجتامعــي، وهــي بنفــس الوقــت 
مؤسســة اجتامعيــة بحاجــة إىل حاميــة ودعــم خــاص يف هــذا املضــامر.

لقــد تــم الرتكيــز اعتبــارا مــن التســعينات عــى الحاجــة املاســة لآلليات 
املؤسســية التــي ســتدعم األرسة. ويف هــذا املضامر يتم االهتامم بشــكل 
خــاص مبوضــوع انشــاء وتربيــة الطفــل. ويف خطــة التنميــة الخمســية 
الســابعة التــي تــم اعدادهــا مــن أجــل فــرتة األعــوام بــني 2000-1996 
أكــدت عــى زيــادة الحاجــة إىل الخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســات 
ــادت  ــاألرسة. وأف ــة ب ــف الخاص ــض الوظائ ــام ببع ــت القي ــي تول الت
الدراســة أنــه مــا تــزال هنــاك حاجــة إىل تأســيس بنيــة مؤسســية ميكــن 
مراجعتهــا عنــد الحاجــة ويف حالــة حــدوث أي أزمــة يف األرسة وتقديــم 
الخدمــات الكافيــة فيــام يتعلــق بخدمــة التعليــم الصحــي، والتأمــني 
االجتامعــي، والخدمــات االجتامعيــة واملســاعدات )ص.13(. وقد تبنت 
خطــة التنميــة الخمســية الســابعة املبــدأ األســايس فيام يتعلق بــاألرسة 
التــي تعتــرب اللبنــة األساســية يف املجتمــع الــرتيك والتــي يجــب حاميتهــا 
ودعمهــا. لهــذا الســبب قــررت هــذه الخطــة تقديــم الدعــم التعليمــي 
لــألرسة يف موضــوع تربيــة األطفــال باالضافــة إىل تأمني اســتمرارية دخل 
األرسة وتأمــني الخدمــات الصحيــة والضــامن االجتامعــي الــالزم لهــذه 

)ص.38(.  األرسة 

ــوام  ــي تشــمل األع ــة الت ــة للتنمي بالنســبة للخطــة الخمســية الثامن
2001-2005 وتهــدف اســترياتيجية طويلــة األمــد أكــدت عــى الدعــم 
املؤســيس لــألرسة. والخطــة التــي بــدأت تركــز عــى التحــول الهــام الذي 
ــة  ــويل األرسة وظيف ــدت عــى رضورة ت ــه األرسة واملجتمــع، أك متــر من
األمــن االجتامعــي بشــكل بــارز: »إن أهميــة تســيري أعــامل الدعــم عى 
املســتوى املؤســيس اتجــاه األرسة التــي متلــك وظيفــة أمــن اجتامعــي 
قــوي، يــزداد أكــر بســبب التغــري الريــع يف املجتمــع )ص. 18(. ويف 
هــذا املضــامر يجــب إعــادة هيكلــة املؤسســات التــي تقــدم خدمــات 
اتجــاه األرسة، وتلبيــة حاجــات املؤسســة من ناحية التنظيــم والتوظيف 
ــة  ــية الثامن ــة الخمس ــادت الخطي ــوين )ص. 112(. وأف ــم القان والدع
بانــه ســيتم اتخــاذ التدابــري التــي تســاعد األرسة يف التــواؤم مــع التغــري 
االجتامعــي واالقتصــادي، وأكــدت أنــه ســيتم الرتكيــز عــى السياســات 
التــي تنمــي وتحــث عــى التضامــن بــني أفــراد األرسة. وأشــارت الخطــة 
أنــه ســيتم أيضــاً تقديــم دورات تربويــة وتدريبيــة اتجــاه العائــالت يف 

ــة األطفــال. )ص.112(. موضــوع تربي

ــادة  ــى زي ــعة ع ــة والتاس ــان الثامن ــدت الخطت ــرية أك ــرتة األخ ويف الف
ــات داخــل  ــري هــذا التحــول عــى العالق ــة األرسة، وتأث التحــول يف بني
األرسة. وتؤكــد الخطــة الخمســية التاســعة للتنميــة، أن التغــري والتحول 
ــة داخــل املجتمــع  ــة واالجتامعي ــات الثقافي ــر عــى العالق ــع أث الري
واألرسة بشــكل ســلبي. وتــم رسد املشــاكل التــي تتعلــق بنظــام التعليم 
وتنــوع وســائل االتصــال، وأن عــدم الخــروج خــارج الوســائل التقليديــة 
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يف االتصــال داخــل األرسة يعتــرب مشــكلة رئيســية تزيــد مــن مشــاكل 
ــق بالتشــاؤم وفقــدان الثقــة بالنفــس،  ــام يتعل األطفــال والشــباب في
وهــذا يــؤدي إىل ميــل األطفــال نحــو العنــف )ص.45(. وتشــري الخطــة 
إىل أنــه ســيتم يف هــذا املضــامر اتخــاذ التدابــري التــي ســتجعل الشــباب 
ــع،  ــع املجتم ــم وم ــع عوائله ــليمة م ــات واتصــاالت س ــون عالق يقيم
وتنمــي ثقتهــم بنفســهم، وتزيــد مــن شــعورهم بانتامئهــم للمجتمــع 
واالشــرتاك يف عمليــات اتخــاذ القــرار. )ص. 91(. وأكــدت عى أنه ســيتم 
نــرش الربامــج التثقيفيــة اتجــاه األرسة التي تعترب وســطاً مثاليــاً من أجل 

رعايــة وتربيــة الطفــل )ص. 89(. 

ويف الخطــة الخمســية الثامنــة للتنمية التي تشــمل األعوام بــني 2014-
ــري وتحــول اتجــاه األرسة  ــرتيك يف تغ ــع ال 2018، أشــارت إىل أن املجتم
النــواة، وتغــريت صيغــة العالقــات بــني أفــراد األرسة. وتؤكــد أن الهــدف 
األســايس هــو حامية مؤسســة العائلة وتطويــر موقعها وتعزيــز الوحدة 
ــري الالزمــة  ــه ســيتم اتخــاذ التداب ــة )ص. 43(. وتشــري إىل أن االجتامعي
مــن أجــل تقليــل اآلثــار الســلبية التــي تــأيت بهــا وســائل االعــالم املرئيــة 
والســمعية واالعــالم االجتامعــي واالنرتنــت، وتؤكــد أنــه ســيتم تنظيــم 
دورات تثقيفيــة وتوجيهيــة يف مواضيــع االتصال والتفاعل داخــل األرسة. 
)ص. 44(. كــام هــو واضــح هنــا أن أكــر العنــارص املؤثرة بشــكل ســلبي 
عــى االتصــال داخــل األرسة هــي وســائل االعــالم واالنرتنــت، واتخــاذ 

التدابــري الالزمــة اتجــاه ذلــك. 
لقــد تــم التأكيــد من خالل املقوالت الرســمية مقــرتح السياســة األولوية 
يف موضــوع األرسة والعالقــات الداخليــة يف األرسة التي تم تصويرها بهذا 
الشــكل، وتــم أيضــا التأكيــد عــى أنــه ســيتم تطويــر اآلليات املؤسســية 
التــي ســتدعم األرسة يف كل مجــال وخاصــة مــن الناحية الســيكولوجية. 
إن وجــود  اآلليــات املؤسســية التــي ســتقدم الدعــم لــألرسة  التي تعترب 
الوحــدة األساســية للمجتمــع ومصــدر التضامــن واألمــان والتــي تخضع 
لتحــول رسيــع تحمــل أهميــة كبــرية من ناحيــة تقديــم الدعــم يف حالة 
األزمــة ويف الفــرتة التــي تعيــش فيهــا األرسة أي مشــكلة. ومثــل هــذه 

املؤسســات والربامــج يتــم تطبيقهــا يف العديــد مــن الــدول يف العامل.

عــى ســبيل املثــال، يف إطــار الخطــة الخمســية الثانيــة للتنميــة التــي 
شــملت األعــوام بــني )1968-1972( تــم اقــرتاح تأســيس مراكــز 
لالستشــارة العائليــة التــي تهــدف إىل  اإزالــة االنحرافــات املخالفة للبيئة 
بســبب التحــر الريــع، وارشــاد العوائل يف حل مشــاكلهم االجتامعية 
)ص. 233(، ومــا يشــبه ذلــك مــن مؤسســات  والتــي كان يتــم التأكيــد 
عليهــا يف الزمــن القريــب، فمثــل هــذه املراكــز تعتــرب خطــوة هامــة 
تخــدم الغايــة » تأســيس بنــى مؤسســية يتــم مراجعتهــا من قبــل األرس 

يف أزماتهــا وعنــد الحاجــة مــن أجــل حــل مشــاكلها«. 

ويحمــل التنســيق والتعــاون بــني املؤسســات والربامــج أهميــة كبــرية 
أيضــاً مــن ناحيــة تقديــم الدعم بأبعــاد مختلفة لــألرسة. إن املؤسســات 
التــي تدعــم مســتوى الرفاهية االجتامعيــة لــألرسة ، وتطــور االمكانيات 
الصحيــة والتعليميــة،  عندمــا يتــم تطويرها مع آليــات الدعــم النفيس، 

وتقديــم الخدمــات االجتامعية مــع الخدمات العامة األخرى، سيســاهم 
يف تأســيس وجهــة نظــر موحــدة يف هــذه السياســة، وتســاعد األرسة يف 

اجتيــاز عمليــة التحــول بــكل راحة.

ــه السياســات الرســمية، مــن  ونقطــة أخــرى هامــة، وكــام تؤكــد علي
الــروري أن يتــم نــرش برامــج التعليــم واالستشــارة يف موضــوع تربيــة 
األطفــال وتوصيــل هــذه الخدمــات إىل الرشائــح األخــرى املحرومــة مــن 
هــذه الخدمــات بشــكل خاص. وكــام هو واضــح يف املعطيات أعــاله، أن 
العقوبــات التــي يخضــع لهــا األطفــال يف العوائــل مــن املســتوى الثقايف 
ــوان  ــوم األب ــم أن يق ــن امله ــك م ــادة، لذل ــية ع ــون قاس ــف تك الضعي
بتطويــر وجهــات نظــر تدعــم منــو وتطــور أطفالهــم بشــكل ســليم. 
إن هــذه الربامــج الرتبويــة واالرشــادية تعتــرب هامــة للغايــة مــن جهــة 
زيــادة التوعيــة واملعلومــات يف هــذا املوضــوع. والنقطــة الهامــة يف هذا 
املوضــوع هــي تقديــم الربامج الرتبوية بشــكل شــامل ومقيــايس وفعال. 
والسياســة األخــرى التــي تحمــل األولويــة يف هــذا املوضــوع والتــي تــم 
ــر تدابــري  التأكيــد عليهــا يف الفــرتة األخــرية بشــكل خــاص هــي تطوي
ــم  ــن اتصاله ــاص تؤم ــكل خ ــباب بش ــال والش ــاه األطف ــية اتج سياس
مــع أرستهــم ومــع املجتمــع بشــكل ســليم، وتنمــي الثقــة بنفســهم، 
ومشــاركتهم يف عمليــات اتخــاذ القــرارات. والخدمــات التعليميــة 
واالرشــادية يف هــذا املوضــوع تحمــل أهميــة كبــرية أيضــا. باالضافــة إىل 
ذلــك، إن إضافــة برامــج تهدف تطوير الشــخصية وتنمية الثقــة بالذات 
لــدى األطفــال تناســب املناهج املدرســية بشــكل خــاص، وتدعيــم هذه 
الربامــج بفعاليــات ثقافيــة وفنيــة ورياضيــة ومعرفيــة، ســيكون ذلــك 

خطــوة هامــة يف هــذا املضــامر.

ومــن املهــم أيضــاً أن تؤخذ بعــني االعتبار الظــروف الراهنة فيتم التقييم 
البنــاء لآلثــار الســلبية التــي ترتكهــا وســائل االعــالم املرئيــة والســمعية 
ومواقــع التواصــل االجتامعــي واالنرتنت والتي تبنتها املقوالت الرســمية 
يف سياســتها يف الفــرتة األخــرية يف هــذا املضــامر. لقــد أثبتــت الدراســات 
األخــرية أن وســائل االتصــال الجامعيــة وشــبكات االنرتنت متنــح يف عرص 
املعرفــة الــذي نعيــش فيــه امكانيــات التطويــر االجتامعــي والشــخيص 
لألفــراد، وتدعــم وتعــزز مــن العالقــات داخــل األرسة والعالقــات مــع 
ــن  ــة م ــتجدات التقني ــاء )Castells، 2001(. إن املس ــاء واألصدق األقرب
هــذا القبيــل تعتــرب هامــة ومفيدة يف حيــاة األطفــال وتطويــر عالقاتهم 

داخــل األرسة يف حالــة اســتغاللها ودعمهــا بسياســات صحيحــة. 

والعنــرص اآلخــر الــذي يجــب لفــت النظــر إليــه، وكــام تــم التأكيــد يف 
عليــه يف مــكان آخــر مــن هــذه الدراســة، أنــه بقــدر ماتكــون العالقــات 
بــني األطفــال واألبويــن ومجــاالت املشــكلة والعقوبــات مهمــة، فإنــه 
ســيكون هامــاً أيضــاً أن نقــوم بدراســات وأعامل علمية تركــز عى ايجاد 
الحلــول للمشــاكل، وعــى أبعــاد العالقــات التــي تقــوي األطفــال وتركز 
عــى قيــم الطفــل مــن أجــل األبويــن، ويتــم جمــع بيانــات ومعطيــات 

منتظمــة يف هــذا املوضــوع.
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8.1 املدخل 

ــة  ــث تركيب ــن حي ــول م ــع التح ــع رسي ــرتيك مجتم ــع ال إن املجتم

ــف  ــة مختل ــات أرسي ــود عالق ــم وج ــات ونعل األرسة والديناميكي

حســب اختــالف املناطــق واملســتوى االجتامعــي واالقتصــادي 

ومســتوى التعليــم وســائر االختالفــات لــدى األفــراد. ويكتــيس فهــم 

ــع،  ــوالت يف املجتم ــم التح ــرية لفه ــة كب ــات األرسة أهمي ديناميكي

ــم  ــة مه ــوالت االجتامعي ــر األرسة بالتح ــة تأث ــم كيفي ــام أن فه ك

ــع.  ــات يف املجتم ــائر املؤسس ــم س ــا لفه أيض

وتحتــل الدراســات املتعلقــة بــاألرسة يف تركيــا مكانــة مهمــة 

ــة. ومــع ذلــك تظــل الدراســات  ضمــن مصــادر العلــوم االجتامعي

املتناولــة لــألرسة مــن زاويــة النــوع االجتامعــي محــدودة وحتــى 

الدراســات املحــدودة املوجــودة تســتند إىل أســاليب كميــة ال 

تحمــل قيمــة متثيليــة. ولهــذا الســبب تعتــرب هــذه الدراســة 

مهمــة، إذ هــي تســتند إىل الدراســات حــول تركيبــة األرسة يف تركيــا 

ــي  ــوع االجتامع ــل أدوار الن ــام 2011 وتحل ــام 2006 وع ــا لع تاي

وديناميكياتــه يف تركيــا. وبعبــارة أخــرى فــإن اســتناد هــذا البحــث 

ــه  ــا ل ــام 2011 تاي ــا لع ــة األرسة يف تركي ــول بني ــات ح إىل الدراس

أهميــة مــن حيــث فهــم الخصوصيــات املختلفــة حســب املناطــق 

ــن  ــف ع ــث الكش ــن حي ــة، وم ــن جه ــة م ــات املختلف واملجموع

التوجهــات املختلفــة يف عامــة تركيــا ن جهــة أخــرى. وتكــرر هــذه 

ــة فهــم املتغــريات مــا  الدراســات يف عامــي 2006 و2011 إمكاني

ــذي  ــر ال ــذا التقري ــإن ه ــرى ف ــارة أخ ــنتني. وبعب ــني الس ــني هات ب

يعتــرب مرجعــا مهــام حــول ديناميكيــات النــوع االجتامعــي يف 

ــق  ــح الطري ــأنه أن يفت ــن ش ــة م ــة الزمني ــمح باملقارن األرسة ويس

أمــام  دراســات مهمــة عــن األرسة. ويرتكــز البحــث عــى مناقشــات 

مؤسســية عــن موضــوع املــرأة وعلــم االجتــامع ال ســيام موضــوع 

ــي. ــوع االجتامع الن

تناقــش الدراســة مفهــوم النــوع االجتامعــي باختصــار ثــم تنتقــل 

إىل تركيبــة األرسة وديناميكياتهــا مــع األخــذ بعــني االعتبــار أبعــاد 

النــوع االجتامعــي يف تركيــا. وبعــد هــذا التأطــري االصطالحــي 

تناقــش الدراســة أيضــا الجانــب األســلويب باختصــار. وعقــب 

ــام.  ــرص والخت ــاش املخت ــل النق ــأيت فص ــل ي التحلي

8.2. ملخص املفهوم االصطالحي 

يتنــاول هــذا الفصــل مفهــوم  النــوع الجتامعــي يف املصــادر 

الدوليــة ثــم ينتقــل إىل املناقشــة بــدءا بالنــوع االجتامعــي يف تركيــا 

ــة.   ــات أرسي ــوال إىل دراس ووص

8.2.1. مفهوم النوع االجتامعي يف المصادر العاملية 

ــة  ــادر الدولي ــي يف املص ــوع االجتامع ــح الن ــامم مبصطل ــدأ االهت ب

بدايــة مــن الســبعينات ويف األوســاط العلميــة الرتكيــة بدايــة مــن 

ــه  ــم تخيل ــس( يت ــوع ) الجن ــوم أن الن ــرب املفه ــعينات. ويعت التس

وتصميــه اجتامعيــا بعيــدا عــن االختالفــات البيولوجيــة بــني 

ــي  ــال االجتامع ــق الخي ــوارق وف ــدد الف ــل تتح ــى ب ــر واألنث الذك

)هارتيــغ، كايــل وروش 1991(. وال يركــز هــذا املفهــوم عــى 

ــة  ــل ويشــري إىل أهمي ــط ب ــاث فق ــور واإلن ــة للذك تجــارب مختلف

دور الهيــاكل واملؤسســات االجتامعيــة يف اختــالف هــذه التجــارب.

يختلــف النــوع االجتامعــي عــن االختــالف الجنــيس بيولوجيــا وهــو 

يقابــل األدوار الجنســية املحــددة ثقافيــا واجتامعيــا. وترتبــط أدوار 

النــوع االجتامعــي بالتخيــل االجتامعــي املتعلــق بالذكــر واألنثــى. 

بالتوقعــات  يتعلــق  النــوع االجتامعــي  فــإن  أخــرى  وبعبــارة 

ــب الســلوكيات املســندة  ــرأة والرجــل وقوال ــة تجــاه امل االجتامعي

ــربات  ــاع الخ ــة وإرج ــاة االجتامعي ــؤولياتهام يف الحي ــام ومس إليه

ــم  ــن واإلقلي ــر بالزم ــع التأث ــق م ــؤولية والعوائ ــدر واملس إىل املص

الجغــرايف. ولهــذا الســبب يقــوم النــوع االجتامعــي بتحديــد أعــامل 

ومســؤوليات الرجــل واملــرأة وبتحديــد املصــادر و/ أو الصعوبــات 

والعوائــق املعاشــة لديهــام.  

أكــر  بــه  املرتبطــة  والتوقعــات  االجتامعــي  الخيــال  ويعتــرب 

االجتامعــي.  النــوع  وديناميكيــات  لوقائــع  تحديــدا  العنــارص 

ــة  ــم اجتامعي ــات مبفاهي ــي والتوقع ــال االجتامع ــر الخي ــام يتأث ك

عديــدة. وهنــاك صلــة مبــارشة بــني الهيــاكل واملؤسســات الثقافيــة 

واالجتامعيــة وبــني آليــات النــوع االجتامعي. وتتســبب املؤسســات 

العائليــة والتعليميــة والسياســية واالقتصاديــة والدينيــة وغريهــا يف 

ــه.  ــي وتجارب ــوع االجتامع ــاه الن ــال تج ــن الخي تكوي

ومل يكــن مفهــوم النــوع االجتامعي وســيلة تحليل أكادميي فحســب 

بــل وأثبــت حضــوره ضمــن املشــاريع والسياســات االجتامعيــة عــرب 

مؤمتــرات األمــم املتحــدة يف النــريويب )1985( والقاهــرة )1994( 

وبيجــني )1995(. وإن األخــذ ببعــد النــوع االجتامعــي بعــني 

ــف  ــم والتوظي ــة والتعلي ــة بالصح ــات املتعلق ــار يف الدراس االعتب

واملشــاركة االجتامعيــة والسياســية تعطــي فرصــة تقييــم الفــوارق 

بــني الذكــر واألنثــى مــع اعتبــار البنيــة االجتامعيــة والديناميكيــات. 

ولهــذا الســبب فــإن التحليــل عــى أســاس النــوع االجتامعــي 

خــالل تقييــم وتشــكيل املشــاريع الدوليــة والوطنيــة والسياســات 

االجتامعيــة املحليــة يــؤدي إىل تحقيــق املشــاركة االجتامعيــة. ولــن 

كانــت املناقشــات املتعلقــة باملفاهيــم مســتمرة )ســكوت 1986، 

دزتــش 2007، مــاك يك أت أل 2010، بالــدز 2010( إال أنــه يجــب 

التأكيــد عــى القــوة التحليليــة للمفاهيــم. 
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8.2.2. دراسات األرسة والنوع االجتامعي يف المصادر العاملية 

هنــاك بحــوث تركــز عــى ديناميكيــات النــوع االجتامعــي يف 

الدراســات املتعلقــة بــاألرسة ويف املصــادر العامليــة منــذ زمــن 

بعيــد. وبالتــوازي مــع تزايــد اســتعامل مصطلــح النــوع االجتامعــي 

ــدت دراســات  ــذ أربعــني ســنة تزاي ــامع من ــم االجت يف مصــادر عل

تحليليــة مــع أخــذ النــوع االجتامعــي بعني االعتبــار )ســتوئيانويتش 

1981، جنينــغ و فاللــري 1990، موللــر أوكــني 1996، ليتــون فوكس 
ومــاك بريــج مــاّري 2000، ماكــس فــريا 2010(. فــإن دراســة 

ــم  ــرض تقيي ــث ع ــن حي ــة م ــرية مهم ــريا )2010( األخ ــس ف ماك

ملخــص للدراســات املنجــزة يف مصــادر هــذا املجــال. ويصــف 

الكاتــب تزايــد االهتــامم بالدراســات مــن زاويــة النــوع االجتامعــي 

ــبب  ــع س ــه. ويرج ــد قول ــى ح ــف ” ع ــيلء النص ــه ” كأس م بأن

فــراغ النصــف الثــاين مــن الــكأس إىل اعتبــار الدراســات مــن زاويــة 

ــد اآلن. ــات األرسة إىل ح ــا ” يف أدبي ــي ”تطرف ــوع االجتامع الن

 وخاصــة أن الدراســات التــي تؤكــد عــى أهميــة تطــور الجانــب 

ــاء واألمهــات وتؤكــد أيضــا عــى  ــدى العائــالت واآلب االجتامعــي ل

ــي  ــوع االجتامع ــل أدوار الن ــة تنق ــا مؤسس ــة األرسة بصفته أهمي

وتقــوم بإعــادة تصميمهــا. ويتعلــم األطفــال أدوارهــم مــن األرسة 

ومــا يتطلبــه املجتمــع منهــم ويســتمر هــذا التعلــم يف ســائر 

ــم ) ســيمونس  املؤسســات خــالل مراحــل التطــور االجتامعــي له

1992، كروتــر أت أل 1995، مــاك هيــل أت أل 1999، آماتــو 
وفولــر 2002، مــاك هيــل أت أل 2006(. وتؤكــد هــذه الدراســات 

ــوع االجتامعــي  ــل أدوار الن ــن يف نق ــات األبوي ــة ترصف عــى أهمي

ــي.  ــج الكم ــى املنه ــد معظــم الدراســات ع داخــل األرسة. وتعتم

ــال  ــبيل املث ــى س ــج، وع ــني النتائ ــام ب ــوارق في ــض الف ــد بع ونج

ــه  ــن لكون ــس األبوي ــة جن ــيمونس)1992( إىل أن أهمي ــري س يش

يلعــب دورا كبــريا يف  التطبيقــات االجتامعيــة وأن التأثــري األســايس 

هــو الحالــة املدنيــة للوالديــن املتزوجــني أو األعزبني.ويذهــب 

كروتــر واألخــرون )1995( إىل أن حالــة وجــود أخ أو أخــت يف 

األرسة وقضــاء األخــت أوقاتهــا مــع األم واألخ مــع األب، فــإن هــذه 

ــاك  ــوع االجتامعــي . ويوضــح م ــي أدوار الن ــرة يف تبن ــة مؤث الحال

هيــل واآلخــرون )1999( أن األطفــال يف مرحلــة تطويــر دور 

ــن.  ــات األبوي ــال وترصف ــني أفع ــا ب ــم يجــدون اختالف ــس له الجن

ــم  ــني وتقاس ــني الزوج ــات ب ــل العالق ــدا تحلي ــب ج ــن الصع وم

ــوع االجتامعــي. واألرسة  ــع األدوار خــارج إطــار الن األعــامل وتوزي

هــي مؤسســة ال تتكافــأ فيهــا عالقــات القــوة. كــام أن عــدم 

ــة  ــة مؤسس ــل أي ــل األرسة قب ــر داخ ــني يظه ــني الجنس ــاواة ب املس

أخــرى. وهنــاك عالقــة بــني األرسة وســائر املؤسســات االجتامعيــة 

مــن حيــث تلــك القــوة غــري املتكافئــة وديناميكياتهــا. وعــى ســبيل 

املثــال فــإن التحديــات التــي تواجههــا املــرأة يف التعليــم والتوظيف 

ــل األرسة  ــت داخ ــي وضع ــي الت ــوع االجتامع ــأدوار الن ــط ب ترتب

بشــكل مبــارش أحياينــا وبشــكل غــري مبــارش يف أحيان أخــرى. وعند 

النظــر إىل الدراســات التــي أجريــت حــول تقاســم األعــامل داخــل 

ــل النمــوذج  ــد منــاذج مختلفــة ) مث ــا تقــف عن ــرى بأنه البيــت ن

فهــم  وتحــاول  ذلــك(  وغــري  التقليــدي  والنمــوذج  املتســاوي 

ــامذج.  ــذه الن ــة وراء ه ــخصية الواقف ــة والش ــل االجتامعي العوام

ويذكــر جونّينغهــام )2001(  مثــال أن أهــم عامــل يف تقاســم 

ــن يف  ــة األبوي ــني البالغــني داخــل يعــود إىل تجرب ــام ب األعــامل في

ــادة  ــون تقاســام عــادال لألعــامل ع ــن يتبن تقاســم األعــامل. والذي

مــا ينحــدرون مــن عائــالت فيهــا تقاســم عــادل لألعــامل فيــام بــني 

أفــراد العائلــة. وإذا رأى الولــد أثنــاء طفولتــه تقاســام عــادال بــني 

أبويــه يف األعــامل ورأت البنــت أمهــا وهــي تعمــل خــارج البيــت 

مثــل الرجــل أثنــاء طفولتهــا فــإن هــذا األمــر يــؤدي بالولديــن إىل 

ــز  ــاك دراســات ترك ــداء ســلوكيات متســاوية يف املســتقبل. وهن إب

عــى نتائــج تقاســم األعــامل بــني الزوجــني عــى مســتوى األدبيــات. 

ويف دراســة أخــرى يســعى كلوفــر )1997( إىل فهــم العالقــة بــني 

تقاســم األعــامل بــني الزوجــني وعــدم الــرىض. خاصــة أن العالقــة 

بــني الزوجــة التــي تريــد تقاســام متســاويا لألعــامل والــزوج الــذي 

ميتنــع مــن ذلــك تكــون أكــر العالقــات رصاعــا وصدامــا يف حــني 

ــام  ــري ســعيدين يف عالقاته ــا غ ــإن كان ــن ف ــإن الزوجــني التقليدي ف

إال أنهــام يجتنبــان الــرصاع والتصــادم ويغضــان الطــرف عــن هــذا 

الواقــع. وأمــا بالكبــورن )2002( عنــد تناولــه ملوضــوع االختــالف 

بــني النوعــني االجتامعيــني فيؤكــد عــى أن هــذا االختــالف يتقلــص 

مــع ازديــاد املــرأة قــوة يف املجتمــع. وحســب هــذه الدراســة فــإن 

املــرأة كلــام ازدادت قــوة داخل مؤسســة األرسة وســائر املؤسســات 

االجتامعيــة كلــام انخفــض االختــالف بــني النوعــني االجتامعيــني يف 

حيــاة األعــامل.             

8.2.3. الدراســات املنجــزة حــول األرسة مــن منظــور النــوع 
اإلجتامعــي يف تركيــا:

عنــد تحليــل ديناميــات العائلــة يف تركيــا يف العقــد املــايض أُِخــذ يف 

ــادة يف عــدد الدراســات لديناميــات الجنســني.  ــار أيضــاً الزي اإلعتب

ــت 1994،  ــينار 1994، واي ــويت 1988، تش ــالين 1987، كاندي )دي

اريــدن و ارن ديــل 1996، بــوالق 1997، ايتاتــش 1998، ديــدي 

اوغلــو 2000، بــش بينــار 2010(. ومع األخــذ بعــني اإلعتبــار 

ــص دور األرسة و  ــاً فح ــم أيض ــلية يت ــات النس ــب و املامرس الرتاكي

ســوق العمــل و موقــع األرسة يف املؤسســات اإلجتامعيــة األخــرى.

ــن  ــدالً م ــه ب ــفت ان ــات كش ــذه الدراس ــن ه ــة األوىل م  املجموع

ــم  ــد أخــذت شــكل الفه املســاواه يف أدوار الجنســني يف األرسة فق

ــن  ــؤولة ع ــرأه مس ــون امل ــا تك ــه عندم ــي ان ــذا يعن ــدي. ه التقلي

ــإن الرجــل يكــون مســؤوالً  ــزل، ف ــف املن ــب و تنظي ــة برتتي العناي

عــن العمــل و تحمــل أعبــاء املنــزل. و بذلــك يتشــكل وضــع املــرأه 

ــع  ــرأه بدورهــا املتوق ــوم امل ــا تق يف األرسة يف هــذا الســياق. عندم
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منهــا تقليديــاً، فإنهــا تحصــل عــى املكانــة يف األرسة و التقديــر مــن 

املجتمــع. دراســة ديــالين 1987 توضــح أن املــرأه كونهــا متزوجــة 

ــك  ــة إىل ذل ــا. إضاف ــر إجتامعــي يف تركي ــا تحصــل عــى تقدي فإنه

فــإن هــذا اإلحــرتام و التقديــر اإلجتامعــي يعتــرب ضابطــاً إجتامعيــاً 

مقيــداً باإلحــرتام. وبشــكل مامثــل يقــول كانديــويت 1988 إن 

املــرأه أخــذت مكانــاً يف آليــة املناقشــة النســلية؛ فالرقابــة و القيــود 

ــب. و  ــض املكاس ــى بع ــول ع ــق الحص ــة تعي ــة يف العائل املفروض

يضيــف كانديــويت 1988 أن كــرب عمــر املــرأه يزيــد مــن مكانتهــا 

يف األرسة و املجتمــع.

ومــن ناحيــة منشــأ الخالفــات بــني أدوار الجنســني يف املجتمــع فــإن 

هــذه املقالــة تقــدم مســاهمة هامــة. ويناقــش أيتاتــش )1998( 

موضــوع تقاســم األعــامل يف البيــت مــن زاويــة العنايــة باملســنيني 

ويذكــر أن الرجــال و خاصــًة الرجــال املتزوجــني ال يقومــون برعايــة 

األعضــاء املســنيني يف العائلــة. إن دراســة ايتاتــش تشــري إىل عوامــل 

ــة،  ــم التقليدي ــم، و القي ــر، و التعلي ــة، و التح ــة اإلقليمي التنمي

والتديــن التــي لهــا عالقــة مهمــة برعايــة املســنيني يف األرسة. 

وجميــع هــذه العوامــل تؤثــر بشــكل مبــارش عــى تقاســيم العمــل.

ــة و  ــرأه املتزوج ــني امل ــات ب ــر العالق ــت )1994( توت ــث واي وبح

ــم  ــة تقاس ــيني وكيفي ــر إىل أدوار الجنس ــة، ونظ ــا يف العائل حامته

العمــل يف العائلــة. ورأت أن زوجــة االبــن تتحمــل عبئــاً كبــرياً  مــن 

حيــث العمــل يف البيــت و ليــس لهــا حــق االعــرتاض عــى ذلــك. 

بينــام الرجــل لــه حــق االعــرتاض عــى عمــل املــرأه خــارج البيــت. 

ويقــوم األب والــزوج بتحديــد دور املــرأه األســايس يف البيــت 

وهــو القيــام ميســؤولياتها املنزليــة ويعارضــان فكــرة عملهــا خــارج 

البيــت. ويؤكــد تشــينار )1994 ( وأرايــدن و أرنديــل )1996( عــى 

ــل  ــاة العم ــت ودخــول حي ــن البي ــا الخــروج م ــرأه ال ميكنه أن امل

بــدون موافقــة زوجها. ويشــري ديــده أوغلــو )2000( إىل أن العائلة 

ــريات مختلفــة و متعــددة لعمــل املــرأه. ويؤكــد عــى أن  ــا تأث له

نــوع العمــل الــذي ســتقوم بــه املــرأه ومــع مــن ســتعمل وســائر 

ــور  ــة بســوق العمــل وكل هــذه األم ــارات والحــاالت املتعلق الخي

مرتبطــة بديناميــات و تركيبــة األرسة. والنقطــة األخــرى يف املقالــة 

ــا.  ــا أو زوجه ــدون إذن والده ــل ب ــا العم ــرأه ال ميكنه ــي أن امل ه

ــش  ــب ب ــا. وحس ــف أعباءه ــت يضاع ــارج البي ــا خ ــام أن عمله ك

ــه  ــل أو عدم ــوق العم ــرأه يف س ــاركة امل ــإن مش ــار )2010( ف بين

يلقــي بأهميتــه عــى العالقــات األرسيــة. واملــرأه يف مختلــف 

ــتمر يف  ــم املس ــرتاتيجيات التقيي ــؤدي اس ــة ت ــات االجتامعي الطبق

ســوق العمــل. والحالــة املدنيــة للمــرأة وعــدد أطفالهــا والطبقــة 

االجتامعيــة لهــا تحــدد اشــرتاكها يف ســوق العمــل أو عدمــه وتحدد 

كيفيــة هــذا االشــرتاك. وتلعــب ديناميــات األرسة واألدوار املنســوبة 

ــة. ــاً يف هــذه املرحل للمــرأه داخــل األرسة دوراً هام

ــل  ــات داخ ــكل دينامي ــة تش ــن كيفي ــوالق )1997( ع ــث ب وبح

ــة.  ــارج األدوار التقليدي ــات خ ــرأة مامرس ــي امل ــال تبن األرسة يف ح

ديناميــات  وفــق  األعــامل  تقاســم  يف   )1997( بــوالق  ونظــر 

وتغــريات مختلفــة داخــل األرسة عندمــا تتحمــل املــرأه مســؤولية 

ــات  ــإن دينامي ــوالق ف ــب ب ــل. وحس ــى األه ــاق ع ــل واإلنف العم

الــزواج و العالقــات األرسيــة املمتــدة تشــري إىل محــددات تقاســم 

األعــامل يف املنــزل. لذلــك فــإن هــذه الدراســة تكشــف لنــا عــن أن 

املــرأه عندمــا تحصــل عــى قــوة اقتصاديــة فــإن املعايــري الثقافيــة 

ــة تتغــري. ــورة و األنوث والتوقعــات عــن الذك

8.3. مصادر و طرق املعلومات

يف هــذا التقريــر قامــت وزارة األرسة والسياســات االجتامعيــة 

ــة  ــة بعمــل أبحــاث تركيب ــات االجتامعي ــة للخدم ــة العام واملديري

األســئلة  عــى  بالــرد  وقامتــا  2006 و2011.  عامــي  األرسة يف 

واإلستفســارات حــول أدوار وديناميكيــة الجنســني. وهــذه األبحــاث 

تقــدم إحصائــات ملــدن وأريــاف يف تركيــا ضمــن ” تصنيــف 

الوحــدة اإلقليميــة لإلحصــاء 1”، و متثــل مــدن إســطنبول وأنقــرة، 

ــل  ــراء مقاب ــام 2006 إج ــا يف ع ــتطالع تاي ــب اس ــري. وحس وإزم

مــع 12,208 بيــت وجمعــت معلومــات دميوغرافيــة لـــ 48,235 

شــخص، و تــم الحديــث مــع 23,279 شــخص فــوق ســن 18 

ــة  ــراء مقابل ــم إج ــا ت ــام 2011 لـــ تاي ــا يف اســتطالع ع ــنة. وأم س

مــع 12,056 بيــت وجمعــت معلومــات دميوغرافيــة لـــ 44,117 

ــث مــع 24,647 شــخص فــوق ســن 18 ســنة.   ــم الحدي ــرد، وت ف

وقــد تــم إجــراء اســتبيان وتطبيــق قامئــة األفــراد عــى األشــخاص 

ــوق 18  ــا ف ــراد م ــى األف ــتبيان ع ــراء اس ــم إج ــام ت ــني ك املرجعي

ســنة. وتســتند اســتطالعات تايــا لعامــي 2006 و2011 إىل نفــس 

االســتامرات لألســئلة. ومــع ذلــك فإنــه مــن الصعــب املقارنــة بــني 

نتائــج عــام 2006 ونتائــج عــام 2011 نظــرا لتغــري بعــض األســئلة 

ــتطيع  ــبب نس ــذا الس ــئلة. ول ــتامرات األس ــن اس ــا م و/أو إلغاؤه

القــول إن التحليــل ينحــرص عــى األســئلة املشــرتكة بــني الدراســتني 

فقــط. وهنــاك موضــوع آخــر مهــم فهــو أن التحليــل وإن اعتمــد 

ــئلة  ــول األس ــني إال أن أص ــن العام ــرتكية يف هذي ــئلة مش ــى أس ع

ــي 2006  ــني عام ــا ب ــف أحيان ــة تختل ــن األجوب ــارات ضم والخي

ــج.  ــني النتائ ــة ب ــاء املقارن ــات أثن ــؤدي إىل صعوب ــام ي و2011 م

ــد  ــي 2006 و2011 عن ــني عام ــات ب ــارة إىل االختالف ــت اإلش ومت

 k-kare”و ”  t-test” تحليــل مثــل هــذه األســئلة. وتــم اســتعامل

” ومنــاذج ” Anova ” إىل جانــب اإلحصــاءات الوصفيــة أثنــاء 

التحليــل. وتــم اختبــار الفهــم اإلحصــايئ يف فاصــل ثقــة يف %95 يف 

جميــع التحليــالت. ووقعــت اإلحصــاءات عــرب اســتخدام برامــج ” 

 .” IBM SPSS ” و ” MS Office Excel
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8.4. اإلطار املفاهيمي

ــة  ــد العامل ــاركة يف الي ــرارات واملش ــامل والق ــم األع 8.4.1. تقاس
ــل األرسة  ــة داخ وامللكي

يجــرى التقييــم يف هــذا التقريــر اعتــامدا عــى محوريــن أساســيني. 

أحدهــام يتعلــق باملوقــف تجــاه أدوار النــوع االجتامعــي يف األرسة. 

ويتــم النظــر يف القســم األول مــن هــذا املحــور إىل شــؤون العنايــة 

يف البيــت ومــن يقــوم باألعــامل املنزليــة ووضــع النســاء العامــالت 

وأصحــاب امللكيــة واملخولــني باتخــاذ القــرارات وغريهــا مــن 

الوقائــع املعــارشة داخــل األرسة. ومــن املعلــوم أن هــذه املواقــف 

ــوع  ــأدوار الن ــات مرتبطــة ب ــراد األرسة ترســم دينامي ــة ألف املختلف

االجتامعــي. وأمــا القســم الثــاين فيتنــاول وضــع املــرأة مــن حيــث 

ــة.  ــة عام ــالت بصف ــاء العام ــول النس ــة ح ــل واآلراء املتعلق العم

وســيتم النظــر يف حــق امللكيــة لــدى املــرأة يف القســم الثالــث. وكل 

هــذه األقســام الثالثــة مرتبطــة ببعضهــا البعــض أي بعبــارة أخــرى 

فــإن اآلراء املتعلقــة بــأدوار النــوع االجتامعــي يف تأثــر وتأثــري مــع 

املواقــف داخــل األرسة. 

8.4.2 املتغريات 

وتــم اســتعامل الخصوصيــات الدميوغرافيــة مثــل الجنس ومســتوى 

التعليــم والحالــة العائليــة كمتغــريات مســتقلة أثنــاء التحليــل. كــام 

أن نــوع األرسة وعــدد األوالد واملســتوى االقتصــادي – االجتامعــي 

ــريات  ــن املتغ ــك م ــرب كل ذل ــة يعت ــة املعاش ــات املنطق وخصوصي

املســتقلة املهمــة يف التحليــل. وتــم مؤخــرا إدراج املعتقــد كمتغــري 

مســتقل مهــم أيضــا. وأمــا املتغــريات املرتبطــة فتتمثــل يف الجــدول 

ــام األســئلة لعامــي 2006 و2011 )الجــدول 145(.   اآليت مــع أرق

الجدول145. تحليل املتغيريات ضمن مجموعة البيانات املقدمة يف 2006 و 2011
1. تقاسم األعامل داخل األرسة حسب النوع االجتامعي

1. أ املواقف حول تقاسم األعامل يف األرسة

20062011

أعامل الرعاية املنزلية
H7 )رعاية األطفال الصغار يف السن( 

H11 )هل هنالك من يحتاج لرعاية من كبار السن يف األرسة(

H10 )رعاية األطفال الصغار يف السن( 
 H13 ،H12 ،H11 )هل هنالك من يحتاج لرعاية من كبار السن 

أو امرىض أو املعاقني يف األرسة(

H17 )من يقوم باألعامل املنزلية داخل املنزل(H8 )من يقوم باألعامل املنزلية داخل املنزل(تقاسم األعامل املنزلية

1. ب. ديناميات اتخاذ القرارات داخل األرسة

H18 )من يتخذ القرار يف بعض املواضيع املعينة(  H9 )من يتخذ القرار يف بعض املواضيع املعينة(

2. حالة عمل املرأة و املواقف حوله

2.أ. حالة عمل املرأة

21F,2 .وضعية عمل املرأة فوق سن 18 سنةال يوجد سؤال

2.ب. املواقف حول عمل املرأة

31B )هل ترى أن من املناسب أن تعمل املرأة(
B32 )ملاذا ال تؤيد عمل املرأة(

24B )هل ترى أن من املناسب أن تعمل املرأة( 
B25 )ملاذا ال تؤيد عمل املرأة(

3. امللكية داخل العائلة

B3B70امللكية داخل العائلة

8.5. التحليل: املواقف املرتبطة بأدوار النوع االجتامعي 

8.5.1. املواقف املتعلقة بتقاسم األعامل يف األرسة 

تتــم مناقشــة املواقــف املتعلقــة بــأدوار النــوع االجتامعــي يف 

ــة يف  ــني. موضــوع شــؤون العناي ــني اثن ــن خــالل موضوع األرسة م

ــت.  ــة يف البي ــامل املنزلي ــم األع ــوع تقاس ــت وموض البي

8.5.1.1. شؤون العناية يف البيت 

البيــت،  يف  العنايــة  شــؤون  حــول  املواقــف  إىل  النظــر  عنــد 

ــرىض  ــنني وامل ــار واملس ــال الصغ ــة باألطف ــئلة تتلق ــرح أس ــرى ط ن

تتعلــق   2006 اســتطالعات  يف  األســئلة  وكانــت  واملعوقــني. 

ــني  ــة، يف ح ــون العناي ــن يحتاج ــنني الذي ــار واملس ــال الصغ باألطف

ــني يف  ــرىض واملعوق ــة بامل ــول العناي ــدان ح ــؤاالن جدي ــيف س أش

 .2011 عــام  اســتطالعات 
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العناية باألطفال يف البيت 

تــم طــرح ســؤال يف اســتطالعات 2006 حــول مــن يعتنــي باألطفــال 

ــات بـــ ” األم ” 92%.  ــت نســبة اإلجاب ــت وكان ــارا يف البي ــار نه الصغ

ومعلــوم أن عنايــة األطفــال تتــم مــن قبــل األمهــامت بالدرجــة األوىل 

يف تركيــا. كــام أن هــذا الواقــع يعرقــل دخــول املــرأة يف ســوق العمــل1. 

ويف التسلســل تــأيت بعــد األم الجــدة ) أم األب ( بنســبة %2 والجــدة 

ــات بنســبة %1 والحضانات/الروضــات  )أم األم( بنســبة %2 والخادم

بنســبة %1 واألقــارب بنســبة %1 )الجــدول 147(. 

ونــرى بــأن العنايــة بالطفــال الصغــار نهــارا وفــق اســتطالعات 2011 

تتــم مــن قبــل األم بنســبة %88. وتــأيت بعــد األم يف التسلســل الجدة ) 

أم األب( بنســبة %5 والجــدة )أم األم ( بنســبة %4. وأمــا الحضانــات 

ــة نهــارا مــام يــدل عــى  فتمثــل %3 فقــط مــن بــني مقدمــي العناي

قلــة االهتــامم بخدمــات العنايــة املؤسســية يف تركيــا. ونســبة العائالت 

ــة  ــم العناي ــل %2 كــام تت ــارا متث ــأوالده نه ــا األب ب ــي فيه ــي يعتن الت

ــج إىل أن األم  ــذه النتائ ــري ه ــبة %1. وتش ــات بنس ــل الخادم ــن قب م

تلعــب يف تركيــا دورا أساســيا يف العنايــة باألطفــال الصغــار نهــارا 

تليهــا الجــدة )أم األب( والجــدة )أم األم ( ثــم الخادمــات. ومــا يلفــت 

االنتبــاه هــو أن نســبة االســتفادة مــن خدمــات العنايــة املؤسســية يف 

تركيــا منخفضــة جــدا.  

عنــد املقارنــة بــني نســب هاتــني الســنتني نالحــظ حــدوث أكــرب 

ــث  ــل الجــدة ) أم األب وأم األم( حي ــن قب ــة م تغــري يف نســب العناي

ــدة )أم األب وأم األم  ــل الج ــن قب ــال م ــة باألطف ــبة العناي ــت نس كان

( %3 )الجــدول 146( يف عــام 2006 وارتفعــت هــذه النســبة إىل 

ــب  ــرية يصع ــادة كب ــذه زي ــام 2011. وه ــدول 147( يف ع %9 )الج

تفســريها. إذ ال ميكــن تفســري ذلــك بزيــادة دخــول األمهــامت يف ســوق 

األعــامل خــالل خمــس ســنوات فحســب. ألننــا ال نــرى تراجعــا بنفــس 

ــن أن  ــام ال ميك ــات. ك ــل األمه ــن قب ــة م ــة املقدم ــبة يف العناي النس

تتغــري القيــم االجتامعيــة خــالل فــرتة وجيــزة كهــذه مــام يســتوجب 

التحــري والحــذر يف الحكــم عــى هــذه التغــريات. 

1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130910_
egge_out_of_school_en.pdf

)%
يف عموم تركيا )

ب نوع املنطقة و
س

رسة ح
صغار داخل األ

الجدول 146. رعاية األطفال ال
األم 

ب
األ

ى
ت الكرب

األخ
ن 

الجدة م
ف األم

طر
ف 

ن طر
الجد م

األم
ب

قري
مربية

ضانة أو 
ح

مدرسة إبتدائة
غريها

-
-

-

2006

تركيا
92,1

0,5
0,3

1,5
1,8

0,6
1,4

0,9
0,9

نوع املنطقة

املدينة
92,3

0,4
0,1

1,8
2,0

0,7
1,6

1,2
0,9

ف
الري

93,9
0,8

0,7
0,7

1,3
0,4

1,1
0,2

1,0

األم 
ب

األ
ى

ت الكرب
األخ

ن 
الجدة م

ف األم
طر

ف 
ن طر

الجد م
األم

ب
قري

مربية
ضانة أو 

ح
مدرسة 

غريها
األخ األكرب

ف 
ن طر

الجد م
ب

األ
الجريان

2011

تركيا
88,3

1,6
0,9

3,9
5,3

0,5
1,4

2,8
0,3

0,1
0,4

0,0

نوع املنطقة

املدينة
86,9

1,5
0,8

4,7
5,0

0,5
1,6

2,9
0,4

0,1
0,4

0,1

ف
الري

92,4
1,8

1,4
1,5

6,3
0,3

0,9
2,6

0,0
0,0

0,4
0,0
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الجدول 147. رعاية األطفال داخل األرسة حسب نوع املنطقة و يف عموم تركيا )الجدة من من طرف األم أو األب( )%(
الريفاملدينةتركيا

8,59,26,6الجدة من طرف األم أو األب

91,590,893,4غريهام

 ” ki-kare ” ميكــن أن نــرى الفــروق بــني نتائــج التحليــل حســب

بــني العنايــة باألطفــال يف املذينــة والريــف يف عــام 2006. ولكــن 

ليــس هنــاك اختــالف كبــري مــن حيــث الرعايــة مــن قبــل األم يف 

ــة  ــي %91 مــن األمهــامت يف املدين ــث تعتن ــة والريــف حي املدين

بأوالدهــا يف حــني تــزداد هــذه النســبة إىل %94 يف الريــف. كــام أن 

ــة  ــني املدين ــالف ب ــرية” دور يف ســبب االخت لعامــل ” األخــت الكب

ــرية  ــل األخــت الكب ــة باألطفــال مــن قب والريــف ألن نســبة العناي

هــي %1 داخــل العائــالت بالريــف يف حــني تنخفــض هــذه 

النســبة إىل ‰ 1 يف املدينــة. إن رعايــة األطفــال مــن قبــل األخــت 

الكبــرية لهــا نتائــج ســلبية بالنســبة إىل األخــت حيــث أنهــا تــؤدي 

ــتطيع  ــا نس ــام أنن ــم. ك ــن التعلي ــرية ع ــت الكب ــاع األخ إىل انقط

القــول بوجــود فــروق بــني املدينــة والريــف مــن حيــث االســتعانة 

بالحضانــات والروضــات والخادمــات. ونســبة تلقــي الرعايــة مــن 

ــبة إىل  ــذه النس ــض ه ــث تنخف ــة %1،2 حي ــات يف املدين الخادم

ــات  ــى الخدم ــول ع ــة الحص ــك أن لصعوب ــف. وال ش ‰2 يف الري

ــات  ــالف. ألن خدم ــري يف هــذا االخت ــا تأث ــف له املؤسســية يف الري

ــدن.  ــع امل ــة م ــدا باملقارن ــدودة ج ــاف مح ــارا يف األري ــة نه الرعاي

ولكــن وإن كانــت خدمــات العنايــة املؤسســية يف املــدن وخاصة يف 

املــدن الكــربى متوفــرة إال أن عــددا قليــال مــن العــاالت تســتفيد 

ــد  ــا يســتوجب دراســة يف هــذا املوضــوع. وق ــك وهــو م ــن ذل م

يكــون الســبب متمثــال يف صعوبــة الحصــول عــى خدمــات الرعايــة 

النهاريــة يف جــودة عاليــة وبســعر مناســب. ونســبة العنايــة 

ــل الجــد ســواءا مــن طــرف األب أو مــن  ــارا مــن قب ــال نه باألطف

طــرف األم متقاربــة يف املــدن. ويف املقابــل نــرى بــأن نســبة العنايــة 

مــن قبــل أم األب ضعــف العنايــة مــن قبــل أم األم يف األريــاف ) 

حســب الرتتيــب %1،3 ، %0،7(. ويعــود الســبب الرئيــيس يف هــذا 

ــاف  ــرف األب يف األري ــدة لط ــة املمت ــار العائل ــالف إىل انتش االخت

ــي تعيــش  ــدة الت ــي اتشــار العائــالت املمت ــري مــام يعن بشــكل كب

معهــا عائلــة األب أو وجــود عالقــة وطيــدة بــني والــدي األب مــع 

العائلــة النــواة وإن مل تســكن العائلتــان  يف نفــس البيــت )الجــدول 
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وهنــاك اختــالف بــني املدينــة والريــف مــن حيــث الرعايــة 

باألطفــال حســب نتائــج التحليــل ” ki-kare » يف عــام 2011. 

ونســبة رعايــة األطفــال مــن قبــل األمهــات يف الريــف تبلــغ 92% 

ــة. كــام أن نســبة العائــالت  بينــام ترتاجــع النســبة %87 يف املدين

ــل إىل  ــال تص ــة باألطف ــرية بالعناي ــت الكب ــا األخ ــوم فيه ــي تق الت

%1،4 يف الريــف وترتاجــع النســبة إىل ‰8 يف املدينــة حســب 

ــاه  ــت االنتب ــرى تلف ــة أخ ــاك نقط ــام. وهن ــس الع ــات نف معطي

وهــي تتمثــل يف االختــالف بــني الريــف واملدينــة مــن حيــث 

عنايــة الجــدة مــن طــرف األم باألطفــال، حيــث نجــد النســبة 2% 

يف الريــف وترتفــع النســبة إىل %5 يف املدينــة. وعندمــا ننظــر إىل 

ــة الجــدة مــن طــرف األب باألطفــال نالحــظ النســبة %6 يف  عناي

الريــف و%5 يف املدينــة. وبالنظــر إىل هــذه النســب لرعايــة الجدة 

مــن طــرف األم ورعايــة الجــدة مــن طــرف األب يف املــدن واألرياف 

نالحــظ بــأن نــوع العائلــة يف الريــف هــي العائلــة القريبــة لطــرف 

األب ) مثــل الســكن يف نفــس البيــت معــا أو بنــاء عالقــات وطيــدة 

ــة  ــة باملقارن ــة يف املدين ــن العائل ــوع م ــذا الن ــع ه ــر ( ويرتاج أك

ــة الحــدة مــن طــرف األم  ــن ازدادت نســبة رعاي ــف. ول ــع الري م

ــل  ــرف األب تظ ــن ط ــدة م ــبة الج ــة إال أن نس ــال يف املدين لألطف

فوقهــا أيضــا. وتبلــغ نســب العائــالت التــي تســتعني بالخادمــات 

ــة.  يف الريــف ‰9 يف الريــف وترتفــع النســبة إىل %1،6 يف املدين

وأمــا نســبة العائــالت التــي تســتعني بالروضــات يف الريــف 2،6% 

ويف املدينــة %2،9. وســبب التقــارب بــني هاتــني النســبتني يعــود 

ــرية  ــورة كب ــف بص ــات يف الري ــات الروض ــبة خدم ــاد نس إىل ازدي

ــدول 146(. )الج

ومل تشــهد األريــاف تغــريا كبــريا يف نســبة البيــوت التــي يتلقــى فيها 

األطفــال عنايــة مــن أمهاتهــم يف الســنوات مــا بــني 2006 و2011 

)%94 يف عــام 2006، %92 يف عــام 2011(، بينــام شــهدت املــدن 

تراجعــا ملحوظــا عنــد املقارنــة بــني هاتــني الســنتني حيــث كانــت 

النســبة %91 يف عــام 2006 وتراجعــت إىل %87 يف عــام 2011. 

ــال يف  ــف متمث ــة والري ــني املدين ــارق ب ــذه الف ــرى ه ــن أن ن وميك

الخيــارات املتعلقــة بالخادمــات والحضانــات أو الروضــات. وعنــد 

ــروح  ــؤال املط ــى الس ــة ع ــنتني لإلجاب ــني الس ــني هات ــة ب املقارن

ــى  ــت تتلق ــي كان ــالت الت ــأن نســبة العائ ــرى ب يف هــذا الصــدد ن

خدمــات العنايــة مــن الحضانــات أو الروضــات %0،2 يف األريــاف 

و%1،2 يف املــدن، وذلــك يف عــام 2006. وارتفعــت النســبة يف 

عــام 2011 إىل %2،6 يف األريــاف وإىل %2،9 يف املــدن )الجــدول 

146(. وبالنظــر إىل هــذه النتائــج نالحــظ زيــادة كبــرية يف عــرض 
واســتخدام خدمــات الحاضنــة يف األريــاف خــالل خمــس ســنوات. 

ــذت يف  ــي اتخ ــجعة الت ــادرات املش ــول إن املب ــتطيع الق ــذا نس ول

إطــار التوجيــه إىل الحضانــات والروضــات يف عــام 2006 قــد 

ــب  ــه يصع ــك فإن ــع ذل ــن م ــام 2011. ولك ــا يف ع ــت مثاره أعط

ــد  ــق وال ب ــكل دقي ــاف بش ــادة يف األري ــذه الزي ــبب ه ــري س تفس

ــام  ــام بحــذر وحيطــة وال ســيام في ــع هــذه األرق ــل م ــن التعام م
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ــة أخــرى تتعلــق بــدور الجــدات ســواء  ــاف. ومقارن يتعلــق باألري

مــن طــرف األم أو مــن طــرف األب يف رعايــة األطفــال الصغــار مــا 

بــني 2006 و2011 )الجــدول 146(. 

وتجــدر اإلشــارة أيضــا إىل االختــالف بــني رعايــة األطفــال الصغــار 

ــام 2006 عــى مســتوى  ــل ” ki-kare ” لع ــج التحلي حســب نتائ

التعليــم. وكلــام ازداد املســتوى التعليمــي للشــخص املرجعــي الذي 

تــم إجــراء االســتبيان العائــيل معــه كلــام انخفضــت نســبة الرعايــة 

ــرى  ــا ن ــرى إنن ــارة أخ ــارا. وبعب ــات نه ــل األمه ــن قب ــال م باألطف

ــون  ــا يك ــبة %95 عندم ــن بنس ــة بأطفاله ــات بالرعاي ــام األمه قي

مســتوى التعليــم معدومــا وتــزداد هــذه النســبة قليــال لتصــل إىل 

%96 لــدى خريجــي املرحلــة االبتدائيــة وترتاجــع إىل %94 لــدى 

خريجــي املرحلــة اإلعداديــة والتكميليــة وإىل %90 لــدى خريجــي 

الجامعــات  لــدى خريجــي  الثانويــة ومــا يعادلهــا وإىل 77% 

والدراســات العليــا. وميكــن تفســري هــذا الوضــع بالعالقــة املبــارشة 

بــني مســتوى التعليــم وحضــور املــرأة يف ســوق األعــامل. وهنــاك 

نقطــة مهمــة أخــرى فهــي أنــه بالنظــر إىل العالقــة بــني مســتوى 

التعليــم وتلقــي الخدمــات مــن الخادمــات يف مجــال الرعايــة نــرى 

ــة  ــة والتكميلي ــة االبتدائي ــي املرحل ــدى خريج ــبة %1 ل ــأن النس ب

ــدى خريجــي  ــا يعادلهــا و%7 ل ــة وم ــدى خريجــي الثانوي و%2 ل

الدراســات العليــا. وتكــون النتيجــة مشــابهة فيــام يتعلــق بتلقــي 

ــار. وتكــون  ــات والروضــات يف النه ــة مــن الحضان خدمــات الرعاي

ــدى  ــات %1 ل ــات والروض ــن الحضان ــات م ــي الخدم ــبة تلق نس

ــي  ــدى خريج ــل إىل %6 ل ــا وتص ــا يعادله ــة وم ــي الثانوي خريج

ــا )الجــدول 148(.  الدراســات العلي

ــج  ــرى نتائ ــتطالع 2011 ن ــات الس ــر إىل اإلجاب ــالل النظ ــن خ وم

ــارا. وحســب هــذه  ــال الصغــار نه ــة األطف ــق برعاي مختلفــة تتعل

ــغ %92 يف  ــات تبل ــل األمه ــن قب ــة م ــبة الرعاي ــإن نس ــج ف النتائ

البيــوت التــي كان املجيبــون املرجعيــون فيهــا مــن غــري املتعلمــني. 

كــام أن يف مثــل هــذه البيــوت لغــري املتعلمــني تكــون رعايــة 

األطفــال يف النهــار بنســبة %4 مــن قبــل الجــدة مــن طــرب األب 

ــل األخــت  ــن قب ــن طــرف األم و%3 م ــل الجــدة م ــن قب و%3 م

ــم  ــتوى التعلي ــي مبس ــخص املرجع ــل الش ــال متتّع ــرية. ويف ح الكب

ــا  ــبيهة مب ــوت ش ــإن النتيجــة يف هــذه البي ــيل ف ــدايئ والتكمي االبت

ــي  ــخص املرجع ــا الش ــون فيه ــي يك ــوت الت ــا يف البي ــبق. وأم س

ــم  ــال بالنهــار تت ــن رعايــة األطف ــإن %90 م خريــج الثانويــة ف

مــن قبــل األمهــات و%2 مــن قبــل األب و%1 مــن قبــل األخــت 

الكبــرية و%4 مــن قبــل الروضــات. ويف حــال أي يتمتــع الشــخص 

املرجعــي مبســتوى التعليــم العــايل فــإن %67 مــن رعايــة األطفــال 

ــن  ــدة م ــل الج ــن قب ــات و%11 م ــل األمه ــن قب ــم م ــار تت بالنه

ــل الجــدة  ــن قب ــات و%8 م ــل الحضان ــن قب طــرف األم و%10 م

مــن طــرف األب و%7 مــن قبــل الخادمــات. وكلــام ازداد مســتوى 

ــاهمة  ــبة مس ــت نس ــي كلــام انخفض ــخص املرجع ــم للش التعلي

ــام ازدادت نســبة  ــال الصغــار وكل ــة األطف ــة يف رعاي األخــت الكبي

ــات  ــة األطفــال الصغــار بالنهــار مــن الحضان تلقــي خدمــات رعاي

ــدول 148(.                        ــات )الج والخادم
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الجدول 148. رعاية األطفال داخل األرسة حسب املستوى التعليمي ، تايا 2011-2006 )%(
غري متعلم )أمي، مل 

يدخل املدرسة (
خريج الثانوية أو ما املرحلة التكميلية املرحلة االبتدائية

يعادلها
اإلجازات الجامعية أو 

الدراسات العليا

2006

94,695,794,289,676,5األم

0,80,31,60,40,4األب

0,60,40,30,00,0األخت الكربى

0,00,00,00,00,0األخ األكرب

1,70,60,03,33,6الجدة من طرف األم

1,31,62,21,53,1الجد من طرف األم

0,00,20,21,71,1أقارب 

0,00,20,92,47,2املربية

0,00,00,01,06,4حضانة أو مدرسة

1,11,00,60,21,7غريها

غري متعلم )أمي، مل 
يدخل املدرسة (

خريج الثانوية أو ما املرحلة التكميلية املرحلة االبتدائية
يعادلها

اإلجازات الجامعية أو 
الدراسات العليا 

2011

91,793,993,389,366,7األم

1,41,21,12,41,8األب

2,71,11,00,70,0األخت الكربى

0,40,00,00,00,3األخ األكرب

0,30,50,00,80,3الجد من طرف األب

3,11,93,33,410,5الجدة من طرف األم

4,05,73,05,17,7الجد من طرف األم

1,20,20,20,31,3أقارب 

0,00,50,30,76,7املربية

0,00,00,20,10,0حضانة أو مدرسة

0,00,90,73,610,0غريها

0,40,30,00,01,2األب

رعاية املعاقني واملرىض يف البيت 

ــق مبــن يقــوم  ــوي اســتطالع عــام 2006 عــى أســئلة تتعل ال يحت

برعايــة املعوقــني واملــرىض يف البيــوت. وُوجــد مســنون يحتاجــون 

الرعايــة يف البيــوت بنســبة %5 عــام 2006 يف عمــوم تركيــا. وكانت 

هــذه النســبة %8 يف األريــاف و%4 يف املــدن. واحتــوى اســتطالع 

2006 عــى ســؤال يتعلــق مبــن يعتنــي باملســنني يف البيــوت هــل 
هــو ذكــر أم أنثــى )الجــدول 149(. وكانــت العنايــة تتــم مــن قبــل 

النســاء بنســبة %94 ومــن قبــل الرجــال بنســبة %6 فقــط. وليــس 

ــى  ــع ع ــنني تق ــة باملس ــؤولية العناي ــول إن مس ــأ الق ــن الخط م

عاتــق النســاء يف تركيــا ناهيكــم عــن العنايــة باألطفــال.   
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الجدول 149. البيوت التي فيها رعاية املسنني حسب نوع املنطقة و يف عموم تركيا، تايا 2011-2006 )%(
ال يوجد يوجد

2006

5,394,7تركيا

نوع املنطقة

3,896,2مدينة

8,092,0ريف

ال يوجد يوجد

2011

5,994,1 تركيا

نوع املنطقة

4,995,1مدينة

8,691,4ريف

احتــوت %6 مــن البيــوت يف عمــوم تركيــا عــى املســنني املحتاجــني 

إىل العنايــة يف عــام 2011. وكانــت النســبة %9 يف األريــاف و5% 

يف املــدن. وكانــت البيــوت الرتكيــة يف نفــس الســنة تحتــوي عــى 

مــرىض محتاجــني إىل العنايــة بنســبة %8. وكانــت النســبة %11 يف 

األريــاف و%7 يف املــدن )الجــدول 150(. 

 وعنــد توجيــه ســؤال حــول مــن يقــوم بالعنايــة باملــرىض املحتاجني 

ــة بـــ ” الزوجــة ”  ــت اإلجاب ــوت يف عــام 2011، كان ــك يف البي لذل

ــذه  ــد ه ــبة %16. وتؤك ــن ” بنس ــة االب ــبة %36 وبـــ ” زوج بنس

النتيجــة عــى أن العنايــة باملــرىض تتــم مــن قبــل النســاء يف تركيــا، 

ــة  ــرىض )%14( مقارن ــة بامل ــبة يف العناي ــل نس ــات أق ــام أن البن ك

مــع زوجــات األبنــاء. وهــذا أمــر الفــت لالنتبــاه. والســبب الرئيــيس 

ــني  ــات ب ــد تحــدث يف العالق ــي ق ــود إىل املشــاكل الت ــك يع يف ذل

ــض/ة  ــه املري ــده أو والدت ــت لوال الزوجــني يف حــال مســاعدة البن

داخــل أرستهــا النــواة. وأمــا الرجــل فهــو يعتنــي بوالــده أو والدتــه 

ــة  ــام أن اإلجاب ــر. ك ــع األم ــه يف واق ــق زوجت ــن طري ــض/ة ع املري

ــي دور الزوجــة يف تحمــل  ــن ” عــى هــذا الســؤال تخف بـــ ” االب

مســؤولية العنايــة باملريــض داخــل األرسة. وهــذا هــو أحــد أســباب 

ارتفــاع نســبة املــرىض املعتنــى بهــم مــن قبــل ” االبــن ” أكــر مــن 

” البنــت”. ونظــرا لعــدم معرفتنــا بالحالــة العائليــة ملــن أجــاب بـــ 

” االبــن ” إن كان متزوجــا أم أعــزب حتــى نضيــف هــذه اإلجابــات 

عــى اإلجابــة بـــ ” زوجــة االبــن”. وهنــاك نتيجــة أخــرى تجلــب 

ــل زوج البنــت  ــة باملــرىض مــن قب ــاه وهــي أن نســبة العناي االنتب

كانــت %0،2. وإن املقارنــة بــني موقفــي الزوجــني يف العنايــة 

بوالــدي الــزوج/ة يف حالــة املــرض تقــدم لنــا معلومــات هامــة عــن 

أدوار النــوع االجتامعــي يف تركيــا. وتشــري دراســة أيتاتــش )1998( 

إىل نتائــج مشــابهة أيضــا. والنتيجــة أن العنايــة بالوالديــن يف تركيــا 

تتــم مــن قبــل النســاء.     

الجدول 150. البيوت التي فيها املرىض املحتاجون للرعاية حسب نوع املنطقة و يف تركيا عموماً، تايا 2011 )%(
ال يوجديوجد

92,87,9تركيا

نوع املنطقة

94,16,6مدينة

89,211,4ريف
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الجدول 151. العناية باملرىض املحتاجني للرعاية حسب املنطقة السكنية ويف كامل تركيا، تايا 2011 )%( 
ريفمدينةنركيا

35,734,837,2الزوجة

15,813,419,5زوجة االبن

14,715,813,1األم

13,813,414,5اإلبن

13,517,67,1البنت

3,32,44,7األب

2,32,32,3الحفيد

2,122,3األخ الصغري

1,21,11,3غريهم من األقارب )إناث(

11,20,6غريهم من األقارب )ذكور(

11,60املربية

0,60,50,7جدة من طرف األب

0,40,40,5الجريان

0,20,10,3عريس

0,10,20الجد من طرف األب

ــن  ــم م ــني تت ــة باملعاق ــام 2011 إىل أن العناي ويشــري اســتطالع ع

ــبة  ــن بنس ــبة %27 واالب ــبة %28، واألم بنس ــزوج/ة بنس ــل ال قب

ــى  ــبة %8. وع ــن بنس ــة االب ــبة %11 وزوج ــت بنس %14 والبن

ــن  ــوالدة أو يف س ــذ ال ــون من ــد تك ــة ق ــإن اإلعاق ــرض ف ــرار امل غ

ــة  ــات بالدرج ــل األمه ــن قب ــة م ــوع العناي ــي وق ــام يعن ــر م مبك

ــن  ــة االب ــت وزوج ــي زوج البن ــني موقف ــة ب ــد املقارن األوىل. وعن

ــي  ــوع االجتامع ــول أدوار الن ــة ح ــات هام ــى معلوم ــل ع نحص

وســيادة الرجــل يف تركيــا. والعنايــة بوالــدي الــزوج تعترب مســؤولية 

ــل  ــن مث ــث ع ــق الزوجــة يف حــني ال ميكــن الحدي ــع عــى عات تق

ــذا  ــة املعاكســة. وله هــذه املســؤولية بالنســبة إىل الجــل يف الحال

ــن  ــر م ــزوج أك ــدي ال ــم وال ــدة تض ــالت ممت ــرى عائ ــبب ن الس

ــدول 154(.   ــة )الج ــدي الزوج ــم وال ــدة تض ــالت ممت عائ

الجدول 152. املعاقون املحتاجون للرعاية حسب نوع املنطقة و يف تركيا عموماً، تايا 2011 )%(
 يوجد ال يوجد

95,25,3تركيا

نوع املنطقة

95,94,5مدينة

93,27,6ريف

الجدول 153. العناية باملرىض املحتاجني للرعاية ) الزوج واألب أو األب واالبن( حسب املنطقة السكنية ويف كامل تركيا، تايا 2011 )%( 
ريفمدينةتركيا

املحتاج للرعاية يف األرسة 
املسنني/ املعاقني/ رعاية املريض

32,529,937,0الزوجة

67,570,163,0غريها

املحتاج للرعاية يف األرسة 
املسنني/ املعاقني /رعاية املريض

3,32,44,8األب

96,797,695,2غريه

املحتاج للرعاية يف األرسة 
املسنني / املعاقني/رعاية املريض

19,020,117,3اإلبن

81,079,982,7غريه

املحتاج للرعاية يف األرسة 
املسنني/ املعاقني/ رعاية املريض

22,122,321,9األب أو اإلبن

77,977,778,1غريهام
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الجدول 154. األشخاص املحتاجون للرعاية حسب نوع املنطقة و يف تركيا عموماً تايا 2011 )%(
ريفمدينةتركيا

28,424,535,0الزوجة

27,227,227,1األم

5,24,36,9األب

14,418,18,1اإلبن

10,813,16,9البنت

7,86,011,0زوجة االبن

6,25,18,1األخ الصغري

1,81,81,8الحفيد

0,80,80,8غريهم من األقارب )إناث(

0,80,80,7غريهم من األقارب )ذكور(

0,61,00الجد من طرف األب

0,40,60الجريان

0,30,50الجد من طرف األم

0,20,30املربية

0,10,20الجدة من طرف األم

4,64,05,5غريهم

وعنــد املقارنــة بــني إجابــات الســؤال الوحيــد حــول العنايــة 

بالبالغــني داخــل األرسة يف اســتطالع 2006 وإجابــات ثــالث أســئلة 

ــأن  ــرى ب ــتطالع 2011، ن ــوع يف اس ــس املوض ــول نف ــة ح تفصيلي

النســبة الجمليــة يف اإلجابــة بـــ ” االبــن ” أو ” األب” كانــت 22%. 

ــة بـــ ” أحــد الزوجــني”.  ــون الرجــال داخــل اإلجاب ــن أن يك وميك

ــبة  ــت نس ــام. وكان ــر مبه ــا دام األم ــي أي يشء م ــا ال ندع ولكنن

الرجــال الذيــن يقدمــون العنايــة متثــل %6 حســب اســتطالع 

ــبة إىل 22%  ــذه النس ــاع ه ــبب ارتف ــر س ــن أن نف 2006. وميك
ــة بـــ ” أحــد الزوجــني”(  ) نظــرا لعــدم حســبان الرجــال يف اإلجاب

يف النقــاط الثالثــة )الجــدول 15(. أوال، أن نســبة العنايــة مــن 

قبــل الرجــال قــد ازدادت خــالل هــذه الســنوات بشــكل ملحــوظ. 

ولكــن هــذا النــوع مــن التغــري يف املجتمعــات وخــالل فــرتة وجيــزة 

ال ميكــن حدوثــه مــن ناحيــة علــم االجتــامع. ولهــذا الســبب قــد 

تكــون بقيــة الخياريــن مفــرة أكــر. إذ ميكــن أن يذكــروا أنفســهم 

يف موضــوع العنايــة نظــرا ألنــه أمــر مقبــول/ محــرتم يف املجتمــع أو 

أن يتــم اعتبــار العنايــة مــن قبــل زوجــة االبــن مــن قبيــل العنايــة 

مــن قبــل االبــن نفســه.

تقاسم األعامل يف البيت 

ــا 2006 و2011 حــول  ــه ســؤالني يف اســتطالع تاي ــم توجي ــد ت وق

ــن  ــن مل يك ــراد األرسة. ول ــل أف ــن قب ــامل م ــم األع ــة تقاس كيفي

اختــالف كبــري يف أصــل الســؤالني إال أن اختيــارات األجوبــة كانــت 

ــت األســبوعية –  ــة البي ــة بـــ ” نظاف ــار اإلجاب ــم اعتب ــة. وت مختلف

ــا 2011. وأمــا االختــالف  الشــهرية ” ضمــن العمــل املنــزيل يف تاي

األهــم فــكان ضمــن اختيــارات األجوبــة حــول أفــراد األرسة، 

ــل”،  ــي: ”الرج ــام 2006 ه ــارات يف ع ــذه االختي ــت ه ــث كان حي

”املــرأة”، ”أفــراد العائلــة معــا”، ”األقــارب غــري املقيمــني مــع أفــراد 

ــا”،  ــس يف بيتن ــل أجــر”، ”لي ــارج مقاب ــن الخ األرسة”، ” شــخص م

بينــام تغــريت اختيــارت األجوبــة يف عــام 2011 إىل: ”الرجــل/

ــارب غــري املقيمــني  ــن”، األق ــت”، ”االب األب”، ”املــرأة/األم”، ” البن

ــل أجــر”، ” ليــس  مــع أفــراد األرسة”، ”شــخص مــن الخــارج مقاب

ــا”  ــة مع ــراد العائل ــواب بـــ ” أف ــاء الج ــبب إلغ ــا”. إن س يف بيتن

ــام  ــع. ك ــن يتحمــل املســؤولية يف الواق ــي م ــه يخف يعــود إىل كون

أن الجــواب بـــ ” الرجــل ” أو ”املــرأة” يف عــام 2006 أصبــح أكــر 

ــن”. وكان  ــت” و”األب/االب ــام 2011 بـــ ” األم/البن ــا يف ع تفصيلي

الســؤال يف عــام 2006 مطروحــا عــى أســاس اختيــار جــواب 

ــام  ــوال يف ع ــن ج ــر م ــى أك ــة ع ــت املوافق ــني مت ــد، يف ح واح

2011. ومــن االختالفــات بــني عامــي 2006 و2011 نــرى إضافــة 
ــارات.  ــن الخي ــهرية” ضم ــت األسبوعية-الش ــة البي ــواب ” نظاف ج

وكانــت كل هــذه االختالفــات ســببا يف صعوبــة املقارنــة بــني نتائــج 

ــنتني.  ــني الس ــتطالعات لهات االس

ــخ،  ــى الطب ــة ع ــذه الدراس ــز يف ه ــم الرتكي ــل يت ــالل التحلي وخ

وترتيــب البيــت يوميــا وتنظيفــه، ودفــع الفواتــري شــهريا، والقيــام 

بصيانــات وتصليحــات صغــرية. وبعــد الكشــف عــن التوجــه العــام 

ــيتم  ــه س ــامل، فإن ــع األع ــي يف جمي ــوع االجتامع ــول أدوار الن ح

ــاله  ــورة أع ــة املذك ــامل املنزلي ــول األع ــل ح ــل مفص ــراء تحلي إج

بشــكل خــاص.

وتقــوم النســاء يف البيــت بأعــامل الطبــخ )%87( والكــوي )84%( 

وغســل املالبس )%89( وغســل األواين )%87( والخياطة البســيطة 
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ــام  ــد النظــر إىل نســبة القي )%89( حســب اســتطالع 2006. وعن

بجميــع هــذه األعــامل مــن قبــل النســاء، نجــد أن املعــدل لــكل 

واحــد منهــا )مــا عــدا الكــوي( فــوق %85. وعنــد النظــر إىل ســائر 

ــل  ــن قب ــزة م ــامل املنج ــب األع ــأن نس ــرى ب ــة ن ــامل املنزلي األع

ــز  ــل )%80( وتجهي ــاي باللي ــم الش ــداد وتقدي ــاء كاآليت: إع النس

املائــدة ورفعهــا بعــد األكل )%74( وترتيــب البيــت وتنظيفــه 

يوميــا )%80(. وتؤكــد هــذه النســب عــى أن مثــل هــذه األعــامل 

تنجــز مــن قبــل النســاء عــادة. ولكــن ميكــن لســائر أفــراد األرسة 

أن يقوقمــوا ببعــض األعــامل البســيطة مثــل تجهيــز املائــدة 

ورفعهــا بعــد األكل. كــام أن الرجــال يقومــون بدفــع الفواتــري 

ــام  ــإن القي ــة. ف ــح بصــورة غالب ــة والتصلي شــهريا وبأعــامل الصيان

بدفــع الفواتــري )%69( وأعــامل الصيانــة والتصليــح بصفــة بســيطة 

)%68( مــن قبــل الرجــال يعتــرب معلومــة مهمــة. وأمــا التســوق 

ــني الرجــال والنســاء. وإن الرجــال يقومــون  فهــو عمــل مشــرتك ب

ــبة %33، يف  ــا بنس ــوت يومي ــات للبي ــوالت واملرشوب ــرشاء املأك ب

حــني تصــل النســبة إىل %33 لــدى النســاء. وأمــا نســبة قيــام أفــراد 

ــى  ــرة ع ــاء النظ ــد إلق ــت %27. وعن ــوق فبلغ ــذا التس األرسة به

تقاســم األعــامل بــني الرجــال والنســاء يف األرسة بصفــة عامــة نــرى 

ــث  ــني الجنســني يف هــذا املوضــوع، حي ــة ب ــة تقليدي وجــود عالق

يهتــم الرجــال فقــط بدفــع الفواتــري والتصليــح يف حــني تبقــى ســائر 

العــامل كلهــا عــى عاتــق النســاء عــادة.يف عــام 2011، وبالنظــر 

ــا  ــوم فيه ــي تق ــس الســؤال، نســبة االرس الت ــى نف ــة ع اىل االجوب

املــرأة\ األم بالطبــخ %95 يف حــني أن غريهــا مــن األعــامل تقــوم 

ــس  ــة كااليت: الــي %89، غســل املالب املــرأة\ األم باألعــامل املنزلي

%94، غســل الصحــون %94، الخياطــة %93، تقديــم الشــاي 

مســاء %90، تحضــري املائــدة وجمعهــا %92، تنظيــم املنــزل 94%، 

ــبوعي91 %. ــف األس التنظي

ــات، يف  ــذه البيان ــي 2006 و2011 يف اطاره ــة عام ــد مقارن عن

ــرب  ــة، وأك ــد كإجاب ــار واح ــن خي ــر م ــول أك ــم قب ــام 2011 ت ع

ــل ان املــرأة\ األم هــي التــي تقــوم  نســبة كانــت للجــواب القائ

بهــذه املهــام. و74 مــن األرس يقــوم فيهــا النســاء بــرشاء املــواد 

الغذائيــة اليوميــة، و%42 منهــا يقــوم الرجــال بهــذه املهمــة. يف 

عــام 2006، نســبة قيــام كل مــن الرجــال والنســاء بالتســوق يف 

إطــار االرس تبــدو قريبــة جــدا مــن بعضهــا البعــض، بينــام يف عــام 

ــة  ــي النتيج ــب وه ــل يف الغال ــذا العم ــاء به ــوم النس 2011، يق
التــي تتطلــب التفســري )الجــدول 155(.

يف عــام 2011، ميكــن القــول بــأن االجابــات كانــت أكــر واقعيــة، 

وذلــك ان، يف معضــم إجابــات ســوى أن كانــت مــن قبــل 

اإلنــاث أو الذكــور، نالحــظ توافقــاً عــى ان املــرأة هــي األصلــح 

للتســوق. أمــاّ يف 2006، كانــت اإلجابــة، يف تجاهــل قيــام املــرأة 

بالتســوق، عــى أفــراد األرسة أن يتقاســموا أعــامل املنــزل. وكان 

ــامل  ــن أع ــة ضم ــة مصنف ــامل الصيان ــورات و أع ــديد الفات تس

الرجــل. يف 2011، جــرت دراســة حــول تقســيم األعــامل داخــل 

ــع الرجــل / األب  ــت نتيجــة دف ــني، وكان ــني الحكومي أرس املوظف

ملعاليــم الفاتــورات %75 و %70 ألعــامل الصيانــة. يف 2011، 

تــم رفــع اإلستفســار حــول تقســيم األعــامل املنزليــة بــني الــزوج 

ــول  ــات ح ــت بيان ــت أُعطي ــس الوق ــط. و يف نف ــة فق و الزوج

ــن  ــور م ــاث و الذك ــني اإلن ــة ب ــامل املنزلي ــيم األع ــة تقس كيفي

األطفــال. وتعطينــا هــذه البيانــات فكــرة أوضــح حــول التقســيم 

التقليــدي بــني الجنســني ألعــامل األرسة و تأثــريه عــى املجتمــع. 

ــاث”  ــات أمهاتهــا يف األعــامل ”املخصصــة لإلن تشــارك عــادة البن

ــزل، لكــن األوالد تكــون مشــاركتهم محــدودة. و قــد  داخــل املن

توزعــت نســب املشــاركة مــن %12 إىل %20 للبنــات و 3% 

لــألوالد )إعــداد طاولــة األكل(. و بــني األعــامل التــي يشــارك فيهــا 

األطفــال مــن الذكــور عــى ســبيل املثــال، تســديد الفواتــري )7%(، 

ــرى  ــت )%5(. و ن ــالء البي ــرية )%6( و ط ــة الصغ ــامل الصيان أع

إنخفاظــاً واظحــا لنســب مشــاركة األوالد يف األعــامل مثــل إعــداد 

ــك، نالحــظ  ــزل. كذل ــم و ترتيــب املن الطعــام، التنضيــف و تنظي

ــاً.  ــاركة األب أيظ ــب مش ــن نس ــل م ــي أف ــب ه ــذه النس أن ه

بعــد مالحضــة كل هــذه البانــات، نســتخلص أنــه مــن الصعــب 

ــيم  ــدي لتقس ــط التقلي ــس النم ــادم بنف ــل الق ــظ الجي أن يحتف

ــدول 155(.  ــل األرسة )الج ــامل داخ األع
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الجدول155. من الذي يقوم باألعامل املنزلية داخل االرس، تايا 2011-2006 )%(

غسل املالبس- الكويالطبخ
ولو باآللة

غسل األواين-
ولو باآللة

الخياطة 
البسيطة، زر 

الخ

تقديم الشاي 
مساء

تحضري املائدة 
رشاء االكل والرشب ترتيب املنزل خالل اليوموجمعها

اإلصالحات والصيانة دفع الفواتري الشهريةاليومي 
طالء و دهن املنزلالبسيطة

20062006

2,02,21,92,02,02,32,42,333,369,168,437,7الرجل

87,184,388,787,288,980,174,180,237,717,06,710,0املرأة

9,59,57,79,47,115,622,616,126,810,26,413,3افراد العائلة معا

0,81,01,10,80,90,60,60,71,32,84,04,4األقارب، من خارج افراد االرسة  

0,40,90,50,40,50,20,20,50,30,413,532,9شخص من خارج االرسة مقابل اجر

0,22,20,20,20,71,20,10,30,60,51,21,7ال نقوم به يف منزلنا

غسل املالبس- الكويالطبخ
ولو باآللة

غسل األواين-  
ولو باآللة

الخياطة 
البسيطة،  زر، 

الخ

تقديم الشاي 
مساء

تحضري املائدة 
وجمعها

ترتيب املنزل  خالل اليوم 
وتنظيفه 

ترتيب املنزل وتنظيفه 
اسبوعيا وشهريا 

رشاء االكل والرشب 
اإلصالحات والصيانة دفع الفواتري الشهريةاليومي

طالء و دهن املنزلالبسيطة

20112011

5,03,72,63,32,27,49,74,44,641,674,270,346,9االب/ الرجل

95,189,094,393,593,489,991,792,891,074,026,311,613,7االم/ املرأة

11,012,911,212,710,016,518,115,215,28,63,61,41,7البنت

0,60,80,60,60,51,72,71,10,94,36,66,45,3االبن

1,31,21,11,11,01,01,01,21,50,71,02,33,2شخص من خارج افراد االرسة

0,40,80,50,50,60,30,30,83,10,30,415,838,4شخص من خارج االرسة مقابل اجر

ويف هــذه الدراســة نقــوم بتحليــل ثالثــة أعــامل منزليــة مختلفــة 

عوضــا عــن تحليــل كل األعــامل عــى حــدة. وهــي، إعــداد الطعــام، 

والتســوق اليومــي بالنســبة لتوفــري األكل و الــرشب و أعــامل 

الصيانــة الصغــرية. وعنــد اختيــار هــذه األعــامل تــم ترجيــح 

إعــداد الطعــام كواجــب مــن واجبــات املــرأة اليوميــة وهــو أيضــاً 

أحــد األعــامل املتعــارف عليهــا إجتامعيــا أنهــا مــن أعــامل املــرأة. 

ــي هــي مــن  ــة الت ــار التســوق كأحــد األعــامل املنزلي ورغــم اختي

اختصــاص املــرأة، فإنــه يحتــل املرتبــة الثانيــة فقــط وذلــك لتطلــب 

التســوق الخــروج مــن املنــزل. أمــا بالنظــر إىل أعــامل الصيانــة مــن 

حيــث النســب بــني الجنســني داخــل املنــزل، نــرى أنهــا مــن ضمــن 

ــوزع  ــة لت ــرة التقليدي ــك للنظ ــود ذل ــور. و يع ــات الذك اختصاص

األدوار بينهــام. ويف 2006 و 2011، عنــد الدراســة التفصيليــة 

ــة  ــامل الثالث ــف باألع ــل األرسة املكل ــخص داخ ــة الش ــول هوي ح

ــة. ــج التالي املذكــورة، نتحصــل عــى النتائ

ويف اســتطالع عــام 2006، كانــت اإلجابــة عــى الســؤال املطــروح 

يف اإلســتامرة بطريقــة شــبه موحــدة، حيــث عــرب %87 مــن 

املشــاركني أن املــرأة هــي املســؤولة الرئيســية عــن إعــداد الطعــام 

لــألرسة, تليــه „أفــراد العائــة معــاً” كإجابــة ثانيــة. حيــث أن 10% 

مــن العائــالت تقــوم بإعــداد الطاعــم بطريقــة جامعيــة. بينــام 2% 

ــر  ــم. و للذك ــم ألرسه ــداد الطع ــون بإع ــور يقوم ــن الذك ــط م فق

فقــط، ال تتعــدى نســبة اإلجابــات الثــالث األخــرى )„قريــب 

ــل  ــة مقاب ــارج العائل ــن خ ــخص م ــراد األرسة”،”ش ــارج أف ــن خ م

ــدول 156(. ــبة %1 )الج ــا” نس ــه يف بيتن ــوم ب ــرة”،”ال نق أج

الشــخص  البحــث يف هويــة  عنــد   ،2011 عــام  اســتطالع  ويف 

ــات  ــت إقرتاح ــل األرسة، كان ــام داخ ــداد الطع ــن إع ــؤول ع املس

ــار أكــر  ــة متنوعــة أكــر و أُعطــي الحــق للمشــاركني إلختي اإلجاب

ــؤولة  ــرأة كمس ــار األم/امل ــرب إلختي ــاع أك ــرى إرتف ــة. ف ــن إجاب م

ــة عــى نســبة  أوىل عــن إعــداد الطعــام. و تحصلــت هــذه اإلجاي

ــداد  ــت إع ــن املشــاركني أن عــى البن ــرب %11 م ــام يعت %95. بين

الطعــام. لكــن ال يــرى ســوى %1 أن عــى األبــن أن يطبــخ. مقارنــًة 

بســنة 2006، نالحــظ إرتفاعــاً يف خانــة نســب الذكــر/األب. و يعــو 

إرتفــاع هــذه النســبة لتنــوع املقرتحــات حيــث كان ألعــداد الذكــر/

ــا أثــر عــى اإلجابــات. نــرى أيضــاً إلرتفاعــاً يف  األب للطعــام أحيان

ــًة بســنة  نســبة اإلقــرتاح „قريــب مــن خــارج أفــراد األرسة” مقارن

مــن  „شــخص  اإلقرتاحــات  تبــق   ،2006 يف  كان  وكــام   .2006
خــارج العائلــة مقابــل أجــرة”و”ال نقــوم بــه يف بيتنــا” األقــل حظــاً 

ــدول 156(. )الج
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الجدول155. من الذي يقوم باألعامل املنزلية داخل االرس، تايا 2011-2006 )%(

غسل املالبس- الكويالطبخ
ولو باآللة

غسل األواين-
ولو باآللة

الخياطة 
البسيطة، زر 

الخ

تقديم الشاي 
مساء

تحضري املائدة 
رشاء االكل والرشب ترتيب املنزل خالل اليوموجمعها

اإلصالحات والصيانة دفع الفواتري الشهريةاليومي 
طالء و دهن املنزلالبسيطة

20062006

2,02,21,92,02,02,32,42,333,369,168,437,7الرجل

87,184,388,787,288,980,174,180,237,717,06,710,0املرأة

9,59,57,79,47,115,622,616,126,810,26,413,3افراد العائلة معا

0,81,01,10,80,90,60,60,71,32,84,04,4األقارب، من خارج افراد االرسة  

0,40,90,50,40,50,20,20,50,30,413,532,9شخص من خارج االرسة مقابل اجر

0,22,20,20,20,71,20,10,30,60,51,21,7ال نقوم به يف منزلنا

غسل املالبس- الكويالطبخ
ولو باآللة

غسل األواين-  
ولو باآللة

الخياطة 
البسيطة،  زر، 

الخ

تقديم الشاي 
مساء

تحضري املائدة 
وجمعها

ترتيب املنزل  خالل اليوم 
وتنظيفه 

ترتيب املنزل وتنظيفه 
اسبوعيا وشهريا 

رشاء االكل والرشب 
اإلصالحات والصيانة دفع الفواتري الشهريةاليومي

طالء و دهن املنزلالبسيطة

20112011

5,03,72,63,32,27,49,74,44,641,674,270,346,9االب/ الرجل

95,189,094,393,593,489,991,792,891,074,026,311,613,7االم/ املرأة

11,012,911,212,710,016,518,115,215,28,63,61,41,7البنت

0,60,80,60,60,51,72,71,10,94,36,66,45,3االبن

1,31,21,11,11,01,01,01,21,50,71,02,33,2شخص من خارج افراد االرسة

0,40,80,50,50,60,30,30,83,10,30,415,838,4شخص من خارج االرسة مقابل اجر

الجدول 156. من يقوم بالطبخ يف املنزل يف كامل تركيا، تايا 2011-2006 )%(
تركيا

2006

2,0الرجل

87,1املراة

9,5افراد العائلة معا

0,8شخص من خارج افراد االرسة

0,4شخص من خارج االرسة مقابل اجر

0,2ال نقوم به يف منزلنا

تركيا

2011

5,0االب/ الرجل

95,1االم/املراة

11,0البنت

0,6االبن

1,3شخص من خارج افراد االرسة

0,4شخص من خارج االرسة مقابل اجر
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ــة،  ــوق يف العائل ــن التس ــؤول ع ــرد املس ــة الف ــة هوي ــد دراس وعن

نالحــظ تقاربــا بــني نســب النســاء و الذكــور. يف 2006، قــدر 

%33 مــن املشــاركني ان التســوق اليومــي للــوازم األكل و الــرشب 

هــو مــن إختصــاص الذكــور، بينــام كانــت النســبة %38 بالنســبة 

ــت نســبتها 27%. ــة معــاً” فكان ــراد العائل ــة ”اف للمــرأة. أمــا خان

يف 2011، عندمــا تــم طــرح التســاؤول حــول هويــة املســؤول عــن 

ــبة  ــرأة” نس ــة ”األم/امل ــدون لإلجاب ــغ املؤي ــوق يف األرسة، بل التس

ــة  ــد املقارن ــال. عن ــد الرج ــبة %42 عن ــق النس ــام مل تف %75، بين

ــود إىل  ــك يع ــل ذل ــدة، و لع ــوارق عدي ــظ  ف ــنة 2006، نالح بس

تعــدد مقرتاحــات اإلجابــات مثــل مــا ذُكــر مســبقاً. نالحــظ فــرق 

كبــري بــني بســب البنــت و اإلبــن. تقــوم %9 مــن البنــات بالتســوق 

ألرسهــا بينــام ال تفــوق النســبة %4 لــدى الذكــور )الجــدول 157(.

الجدول 157. من يقوم بالتسوق للمنزل يف كامل تركيا، تايا 2011-2006 )%(
تركيا

2006

33,3الرجل

37,7االم

26,8افراد العائلة معا

1,3شخص من خارج افراد االرسة

0,3شخص من خارج االرسة مقابل اجر

0,6ال نقوم به يف منزلنا

تركيا

2011

41,6االب/ الرجل

74,0االم/املراة

8,6البنت

4,3االبن

0,7شخص من خارج افراد االرسة

0,3شخص من خارج االرسة مقابل اجر

0,4ال نقوم به يف منزلنا

وعنــد البحــث يف هويــة الشــخص املســؤول عــن أعــامل الصيانــة 

الصغــرية يف املنــزل، نالحــظ أنــه يف 2006، %68 مــن الذمــور 

تســاعد عائلتهــا يف هــذا النــوع مــن األعــامل. يليهــم بنســبة 14% 

ــوق  ــن الواضــح تف ــاّدي. م ــل م ــن خــارج األرسة مبقاب أشــخاص م

نســب الذكــور يف هــذا النــوع مــن األعــامل داخــل األرسة ثــم يــأيت 

يف املرتبــة الثانــة الحرفيــني املختصــني يف هــذه األعــامل مــن خــارج 

األرسة. كــام تقــوم %6 مــن األرس بأعــامل الصيانــة بشــكل جامعــي 

بــني أفــراد األرسة. و ال تفــوق النســبة %7 لــدى النســاء )الجــدول 

.)158

يف 2011، عنــد البحــث يف هويــة الشــخص املســؤول عــن أعــامل 

الصيانــة الصغــرية يف املنــزل، ال نــرى فــوارق كبــرية مقارنــًة بســنة 

2006. تبــق املراتــب األوىل لنفــس الفئــات: الذكــور %70، شــخص 
مــن خــارج األرسة %16. لكــن هنالــك إرتفــاع ملحــوض يف نســبة 

ــع  ــث ترتف ــرية. حي ــة الصغ ــامل الصيان ــن أع ــؤولة ع ــاء املس النس

النســبة مــن %7 يف 2006 إىل 12 يف 2011. و عنــد النظــر يف 

املقرتحــات املضافــة يف 2011 مثــل البنــت أو اإلبــن، ال تفــوق 

ــل 6%  ــام تص ــامل %1 بين ــذه األع ــات يف ه ــاركة البن ــبة مش نس

ــاء )الجــدول 158(. ــدى األبن ل
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الجدول 158. من يقوم باإلصالحات الصغرية يف املنزل يف كامل تركيا، تايا 2011-2006 )%(
تركيا

2006

68,4الرجل

6,7املراة

6,4افراد العائلة معا

4,0شخص من خارج افراد االرسة

13,5شخص من خارج االرسة مقابل اجر

1,2ال نقوم به يف منزلنا

تركيا

2011

70,3االب/ الرجل

11,6االم/املراة

1,4البنت

6,4االبن

2,3شخص من خارج افراد االرسة

15,8شخص من خارج االرسة مقابل اجر

0,7ال نقوم به يف منزلنا

ومــن بــني النقــاط األخــرى التــي ميكنهــا أن تعطينــا فكــرة حــول 

ــي  ــتوى التعليم ــاع املس ــد إرتف ــل األرسة، عن ــل داخ ــع العم توزي

لألشــخاص املشــاركيت يف هــذه الدراســة، نالحــظ إنخفاظــاً يف 

نســب األعــامل املنزليــة املتعــارف عــى أنهــا  مــن إختصــاص املــرأة 

و إرتفاعهــا لــدى الذكــور. كــام يجــب الذكــر أن هــذه التغيــريات 

يف النســب هــي طفيفــة جــًدا. يســاهم التعليــم يف تغيــري النظــرة 

ــري  ــك التغي ــو كان ذل ــّى ل ــة. حت ــوزع األعــامل املنزلي ــة لت التقليدي

ــد  ــاع املســتوى التعليمــي، تنخفــظ نســبة تقدي ــاً. مــع إرتف طفيف

الشــاي و الطبــخ كأحــد األعــامل املدرجــة ضمــن مســؤولية املــرأة. 

لكــن يبقــى هــذا ال واجــب املنــزيل األكــر نســبة ضمــن أعــامل 

ــن  ــي م ــتوى التعليم ــاع املس ــن إرتف ــّى و إن مل يتمك ــرأة. حت امل

إقصــاء النظــرة التقليديــة لتــوزع األدوار بــني الجنســني لــكل هــذه 

األعــامل املنزليــة الصغــرية، فــإن لــه تأثــري ولــو طفيــف عــى نســب 

هــذه األعــامل. يبقــى املشــاركني ذوي املســتوى التعليمــي املرتفــع 

يرجحــون أكــر القيــام باألعــامل املنزليــة مــع باقــي أفــراد األرسة.

ــة،  ــامل املنزلي ــن األع ــور ضم ــات الذك ــمل تخصص ويف 2006، تش

ــة الصغــرية يف  ــام بأعــامل الصيان ــورات والقي ــم الفات تســديد معلي

املنــزل. حســب املســتوى التعليمــي للذكــور نالحــظ رســام بيانيــا 

لنســب تســديد معاليــم الفاتــورات. فــإذا كان املشــارك غــري متعلــم 

فالنســبة %60، وإذا كان ذا مســتوى تعليمــي عــال فالنســبة تصــل 

إىل %65 و هــي منخفضــة مقارنتــا بــرتاوح النســب بــني 74% 

ألصحــاب الشــهادة اإلبتدائيــة و التكميليــة، و%71 لــكل مــن 

ــح  ــن النواض ــوي. م ــتوى الثان ــدي و املس ــتوى التمه ــذوي املس ل

تذيــل نســب غــري املتعلمــني ترتيــب النســب املتعلقــة بهــذه 

األعــامل. لــدى النســاء، نالحــظ أن نســبة الغــري متعلــامت اللتــي 

ــاء  ــا النس ــدى %22. أم ــري ال تتع ــم الفوات ــديد معالي ــوم بتس تق

ــذا  ــن به ــن يقم ــن إىل %16 م ــس منه ــايل فلي ــم الع ذوات التعلي

الواجــب املنــزيل. وعنــد تحليــل االجوبــة حــول أعــامل الصيانــة يف 

املنــزل حســب املســتوى التعليمــي لإلفــراد، نتوصــل أيضــاّ إىل رســم 

ــدول 159-160(. ــاين )الج بي

يف 2011، معــا إرتفــاع املســتوى التعلمــي لألفــراد، نالحــظ إرتفاعــاً 

يف نســب قيــام الذكــور بهــذه األعــامل. إذا كان املشــارك غــري 

ــل إىل 81%  ــام تص ــور بين ــل إىل %58 للذك ــبة تص ــم فالنس منعل

لــدى املشــاركني ذوي املســتوى التعليمــي العــايل. تتــوزع النســب 

يف مــا يتعلــق بأعــامل الصيانــة  كاآليت: غــري املتعلمــني 48%، 

أصحــاب الشــهادات الجامعيــة %70، وهــي نســب منخفظــة 

و 75%  اإلبتــدايئ   املســتوى  بنســبة %72 ألصحــاب  مقارنــًة 

لــذوي املســتوى التكميــيل و %73 لخريجــي الثانويــة. يظــّل  غــري 

ــذه  ــني ه ــن ب ــزيل م ــب املن ــذا الواج ــاً  به ــل قيام ــني األق املتعلم

الفئــات. مــع إرتفــاع املســتوى التعليمــي تنخفــض نســبة مشــاركة 

ــزل. ــة داخــل املن ــامل الصيان ــاء يف أع األبن
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الجدول 159. من الذي يقوم بدفع الفواتري الشهرية بالنظر اىل املستوى التعليمي، تايا  2011-2006 )%(
غري متعلم )أمي، 

يحيد القراءة 
والكتابة ولكن مل 
يدخل املدرسة(

خريج الثانوية وما املرحلة التكميليةاملرحلة االبتدائية
يعادلها

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا

2006

60,370,874,270,964,7الرجل

21,81714,415,415,8املراة

8,59,59,311,215,5افراد العائلة معا

8,22,21,51,60,9شخص من خارج افراد االرسة

0,60,20,30,61,2شخص من خارج االرسة مقابل اجر

0,60,30,30,41,8ال نقوم به يف منزلنا

غري متعلم )ومل 
يدخل املدرسة(

خريج الثانوية وما املرحلة التكميليةاملرحلة االبتدائية
يعادلها 

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا

2011

57,773,976,376,880,9االب/ الرجل

2725,724,927,927,6االم/املراة

8,63,62,42,32,9البنت

14,06,56,55,14,0االبن

3,01,00,60,90,4شخص من خارج افراد االرسة

0,40,20,50,30,8شخص من خارج االرسة مقابل اجر

0,30,30,20,61,3ال نقوم به يف منزلنا 

الجدول 160. من الذي يقوم باإلصالحات الصيانة الصغرية يف املنزل بالنظر اىل املستوى التعليمي، تايا  2011-2006 )%( 
غري متعلم )أمي، 

يحيد القراءة 
والكتابة ولكن مل 
يدخل املدرسة(

خريج الثانوية وما املرحلة التكميليةاملرحلة االبتدائية
يعادلها 

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا

2006

52,671,673,572,263,7الرجل

10,86,14,86,45,8املراة

7,46,55,65,66,2افراد العائلة معا

10,53,43,31,61,9شخص من خارج افراد االرسة

15,511,412,214,121,3شخص من خارج االرسة مقابل اجر

3,110,70,21,2ال نقوم به يف منزلنا

غري متعلم )ومل 
يدخل املدرسة(

خريج الثانوية وما املرحلة التكميليةاملرحلة االبتدائية
يعادلها

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا

2011

48,372,374,773,370,1االب/ الرجل

15,911,410,910,711,1االم/املراة

4,71,30,71,00,8البنت

13,96,95,24,23,8االبن

6,22,01,92,21,4شخص من خارج افراد االرسة

18,314,013,616,920,9شخص من خارج االرسة مقابل اجر

1,00,80,60,60,5ال نقوم به يف منزلنا
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ــاك نقطــة مهمــة أخــرى، تنخفــض نســب مشــاركة األطفــال  وهن

يف األعــامل املنزليــة مــع إرتفــاع املســتوى التعليمــي للمشــاركني يف 

الدراســة. وأيضــاّ ترتفــع نســبة التعويــل للقيــام بهــذه األعــامل عى 

ــاع املســتوى  ــع إرتف ــل م شــخص مــن خــارج األرسة يعمــل مبقالب

التعليمــي. عــى ســبيل املثــال، يقــوم 4% مــن خريجــي الثانويــة 

و %16 مــن أصحــاب املســتوى التعليمــي الجامعــي و %37 مــن 

أصحــاب املســتوى التعليمــي العــايل بإســتدعاء شــخص أســبوعياً او 

شــهرياً للقيــام بأعــامل التنضيــف املنزليــة مقابــل أجــرة )الجــدول 

.)161

الجدول 161. من الذي يقوم بالتنظيف االسبوعي و الشهري للمنزل بالنظر اىل املستوى التعليمي، تايا  2011-2006 )%( 
غري متعلم )ومل 
يدخل املدرسة(

خريج الثانوية وما املرحلة التكميليةاملرحلة االبتدائية
يعادلها 

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا

2,63,43,45,310,2االب/ الرجل

79,092,894,193,986,4االم/املراة

26,518,512,89,26,8البنت

1,80,80,60,91,0االبن

3,31,90,70,70,8شخص من خارج افراد االرسة

0,60,81,23,813,9شخص من خارج االرسة مقابل اجر

0,60,00,00,10,0ال نقوم به يف منزلنا

إذا أردنــا أن نختــرص النقــاط يف هــذا الفصــل، يتعتمد تــوزع األدوار 

بــني أفــراد األرسة يف تركيــا يف نســبة كبــرية عــى النظــرة التقليديــة 

للمجتمــع. املــرأة هــي املســؤولة األوىل عــى أعــامل التنظيــف و 

الطبــخ و تنظيــم املنــزل. بينــام تقــع األعــامل املقيــدة باملــال، مثــل 

ــؤولية  ــن مس ــاين، ضم ــامل الصي ــورات و أع ــامل الفات ــديد مع تس

الذكــور. أمــا التســوق فيشــارك بــه كل مــن النســاء و الرجــار معــاً. 

يف 2011، و مــع تجديــد صياغــة الســؤال ميــن إســتنتاج الوضعيــة 

ــل  ــات و األوالد، مث ــوزرع أدوار البن ــذه األدوار. يت ــتقبلية له املس

أبويهــام، حســب النظــرة التقليديــة للمجتمــع. حيــث ال نــرى 

مشــاركة واضحــة لألطفــال الذكــور يف األعــامل املنزليــة بينــام 

ــا نســتنتج  ــا يجعان ــة . وهــو م ــة فّعال ــات بصف ــا البن تشــارك فيه

ــة . لكــن  ــًة  باملورضعي ــري يف األدوار مقارن ــري كب ــن يقــع تغي ــه ل أن

مــع إرتفــاع املســتوى التعليمــي، نالحــظ تغيــرياً  طفيفــاً يف تــوزع 

ــع  ــة  م ــامل املنزلي ــال يف األع ــاركة األطف ــض مش األدوار. و تنخف

ــة. ــراد العائل إرتفــال املســتوى التعليمــي ألف

8.5.2. ديناميكّية  أخذ القرار يف األرسة

ــرح  ــم ط ــت يف 2006 و 2011 ت ــى مت ــات الت ــن الدراس يف كل م

ــرار يف األرسة، يف 2006،  ــة أخــذ الق ســؤال واحــد حــول ديناميكي

مــن  األحيــان  أغلــب  التســاؤل كاآليت:”يف  آليــة طــرح  كانــت 

ــة؟”.  ــع التالي ــم يف املواضي ــرار الحاس ــذ الق ــراد األرسة يتخ ــن أف م

باإلضافــة إىل الــرشح التــايل،”يف حالــة تواجــد أكــر مــن زوجــني يف 

العائلــة، تتخــذ العائلــة األصغــر ســناً كأســاس لإلجابــة”. مواضيــع 

ــة  ــرارت الخاص ــت، الق ــم البي ــت، تنظي ــار البي ــرار: إختي ــذ الق أخ

باألطفــال، القــرارت الخاصــة بالتســوق، القــرارت الخاصــة بالعالقــة 

مــع األقــارب، القــرارت الخاصــة بالعالقــة مــع الجــريان و القــرارت 

ــذ  ــني بأخ ــخاص املعني ــا األش ــل. أّم ــاالت و العط ــة باإلحتف الخاص

ــة معــاً. ــى، أفــراد العائل القــرار فهــم: الذكــر، األنث

يف  القــرار  أصحــاب  حــول  اإلجابــات  تحليــل  عنــد   ،2006 يف 

ــب  ــة يف نس ــم أفضلي ــور له ــظ أن الذك ــة، نالح ــع العائلي املواضي

ــة مــع  ــزل، العالق ــار املن ــة بإختي ــع املتعلق ــرار يف املواضي أخــذ الق

ــذ  ــق بأخ ــا يتعل ــك، يف م ــل. كذل ــاالت و العط ــارب و اإلحتف األق

القــرارات الخاصــة بالتســوق نالحــظ تفوقــاً طفيفــاً للذكــور عــى 

حســاب النســاء. أمــا بالنســبة للنســاء، فــرى انهــن تتفوقــن عــى 

الذكــور يف نســب أخــذ القــرار يف مــا يتعلــق باألطفــال و العالقــة 

ــار  ــن إعتب ــتنتج م ــا أن نس ــة، ميكنن ــذه الحال ــريان. يف ه ــع الج م

املــرأة هــي املســؤولة األوىل عــن تنظيــم املنــزل، إنعــكاس للنظــرة 

التقليديــة حــول توزيــع األدوار بــني الجنســن يف املجتمــع. نالحــظ 

ــص  ــا يخ ــرار يف م ــذ الق ــل يف أخ ــى الرج ــرأة ع ــوق امل ــاً تف أيظ

تنظيــف املنــزل وإعــداد الطعــام، إىل جانــب تنظيــم املنــزل. لكــن 

مــن املفاجــئ أن يكــون مجتمــع يضــم %59 مــن ربــات البيــوت، 

فقــط %45 مــن نســائه هــن صاحبــات قــرار يف أرسهــن. و ميكــن 

أيضــاً  ربــط النســبة العاليــة لربــات البيــوت بــني النســاء، بالنســب 

املرتفعــة لقــرارات املــرأة، مقارنتــاً بالرجــال، يف مــا يخــص العالقــة 

ــني  ــرار مشــاركتًا ب ــاع نســب أخــذ الق ــع الجــريان. نالحــظ إرتف م

ــل أو  ــة للرج ــاركًة فردي ــرار مش ــذ الق ــا بأخ ــة مقارنتً ــراد العائل أف

ــي  ــراد األرسة ه ــاركة كل أف ــذة مبش ــرارات املتخ ــر الق ــرأة. أك امل

القــرارات حــول الحفــالت و العطــل و أقلهــا هــي القــرارت حــول 

ــزل. ــم املن تنظي

ــن  ــار %29 م ــرارات كل واحــدة عــى حــدة ، يخت ــا للق يف تحليلن

الذكــور مقــر ســكن العائلــة بينــام ال تتعــدى النســبة %17 لــدى 

اإلنــاث. بينــام أكــر مــن نصــف العائــالت %54 تتخــذ هــذا النــوع 

مــن القــرارت بالتشــارُك  بــني أفــراد األرسة. وعنــد النظــر يف نســب 
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ــدى  ــزل، نالحــظ أكــرب النســب ل ــم املن أخــذ القــرارت حــول تنظي

املــرأة و تصــل إىل %45 تليهــا أفــراد األرسة معــاً بنســبة %43 ثــم 

ــال  ــا بالنســبة للقــرارت املتعلقــة باألطف الذكــور بنســبة %14. أم

ــا  يف 64%  ــدى نســبة النســاء %16 و الرجــال %20 أام ــال تتع ف

مــن األرس يتخــذ أفرادهــا هــذا النــوع مــن القــرارت معــاً. تتقــارب 

نســب أخــذ القــرار يف املواضيــع املتعلقــة بالتســوق لــدى األرسة. 

الرجــال %20 و النســاء %23. و أيضــاً يف القــرارات املتعلقــة 

بالعالقــات مــع األقــارب، النســاء %16 و الرجــال %18. يشــارك كل 

أفــراد األرسة يف هــذا النــوع مــن القــرارت يف %67 مــن العائــالت. 

عنــد النظــر إىل القــرارت املتعلقــة بالعالقــة مــع الجــريان، ال يتخــذ 

ــور و  ــن الذك ــوى %16 م ــرارت يف األرسة س ــن الق ــوع م ــذا الن ه

%20مــن اإلنــاث بينــام يف %63 مــن العائــالت يُتخــذ هــذا القــرار 

مبشــاركة كل األفــراد. يف القــرارت املتعلقــة باإلحتفــاالت  و العطــل، 

يتخــذ هــذا القــرار %19 مــن الذكــور و %12 مــن اإلنــاث بينــام 

ــن  ــة. و م ــة جامعي ــرار بصف ــذا الق ــذ ه ــن األرس يُتخ يف %70 م

النقــاط املهمــة، تقــارب تــوزرع النســب بــني اســطنبول  و عمــوم 

تركيــا.

ــر  ــراد األك ــل األرسة و األف ــذة داخ ــرارات املتخ ــل الق ــد تحلي عن

ــا.  ــاً م ــة نوع ــج غريب ــظ نتائ ــق، نالح ــب املناط ــا  حس ــرياً فيه تأث

بالنظــر إىل أخــذ القــارات املتعلقــة بإختيــار املســكن، نــرى تفــوق 

ــرار  ــل الرجــل منفــردا عــى أخــذ الق ــرار مــن قب نســب أخــذ الق

مــن قبــل أفــرد األرسة مــع و ذلــك يف مناطــق  وســط رشق 

ــول. يف  ــوب رشق األناض ــول و جن ــامل رشق األناض ــول و ش األناض

شــامل األناضــول ترتفــع نســبة إتخــاذ الرجــل لهــذا القــرار لتصــل 

%43 بينــام تقــف عنــد %19 بالنســبة للنســاء. وبصفــة مشــابهة، 

يختــار %38 مــن الذكــور يف منطقــة رشق األناضــول مقــر الســكن 

و التتعــدى النســبة %17 لــدى النســاء بينــام تصــل إىل 45% 

لــدى أفــراد األرسة معــاً. تعتــرب نســبة إنفــراد الذكــور بهــذا النــوع 

ــا.  ــوب األناضــول االعــى عــى مســتوى تركي ــرارت يف جن ــن الق م

حيــث تصــل إىل %47. بينــام يتخــذ %44 مــن األرس هــذا القــرار 

ــا  ــرأة هن ــبة امل ــدى نس ــن ال تتع ــراد ولك ــع األف ــاركة جمي باملش

%10. تتعــدى نســبة أخــذ القــرار مبشــارة افــرا األرسة معــاً 60% 

يف كل مــن منطقــة  غــرب األناضــول ورشق البحــر األســود و رشق 

ــدول 163(. ــرة )الج مرم

الجدول 162. صاحب القرار يف املنزل يف كامل تركيا، تايا 2006 )%( 
أفراد األرسة معاامرأةرجل 

29,117,253,8اختيار املنزل

13,544,841,7ترتيب املنزل

1961,4, 14,82األطفال

20,122,757,3التسوق

17,915,566,7العالقات مع األقارب

15,721,063,2العالقات مع الجريان

18,612,069,3العطلة والرتفيه

الجدول 163. صاحب القرار يف اختيار املنزل حسب املناطق، تايا 2006 )%(
أفراد األرسة معاًأنثىذكر

26,919,753,4اسطنبول

27,819,253,0غرب مرمرة

29,317,852,9ايجه

22,515,761,8رشق مرمرة

21,617,361,1غرب األناضول

33,715,151,2البحر األبيض املتوسط

26,822,151,1وسط األناضول

23,816,459,8غرب البحر األسود

20,017,362,7رشق البحر األسود

43,119,437,5شامل رشق األناضول

38,217,144,7وسط رشق األناضول

46,59,643,9جنوب رشق األناضول

وبالنظــر إىل نســب تــوزع أخــذ القــرار حــول تنظيــم املنــزل 

ــريا يف  ــرب املــرأة األكــر تأث ــراد األرسة حســب املناطــق، تُعت ــني أف ب

ــول و  ــط رشق األناض ــة وس ــرارات  يف منطق ــن الق ــوع م ــذا الن ه

وســط األناضــول و إســطنبول. حســب الرتتيــب، يف منطقــة وســط 
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ــزل يف  ــم املن ــرار تنظي ــن النســاء ق رشق األناضــول تتخــذ %62 م

أرسهــا بينــام ال تتعــدى النســبة %12 للرجــال و %25 مــن األرس 

ــذ  ــول، تتخ ــا. يف رشق األناض ــاركة أفراده ــرار مبش ــذا الق ــذ ه تتخ

%49 مــن النســاء قــرار تنظيــم املنــزل يف أرسهــا بينــام ال تتعــدى 

النســبة %12 للرجــال و %39 مــن األرس تتخــذ هــذا القــرار 

ــة  ــتنبول و منطق ــني إس ــب ب ــابه النس ــا. و تتش ــاركة أفراده مبش

مثــرية  النســب يف منطقتــني معينتــني  تعتــرب  االناضــول.  رشق 

للجــدل: شــامل رشق األناضــول و جنــوب رشق األناضــول. يف كلتــا 

ــني تصــل نســب الرجــال يف أخــذ القــرار إىل %23 و24%  املنطقت

حســب التــوايل. إرتفــع نســب األعــامل املنزليــة املنســوبة للمــراة 

يف هــذه املناطــق يجعــل مــن الغريــب إرتفــاع نســب أخــذ القــرار 

حــول تنظيــم املنــزل لــدى الرجــال فيهــا. مــام يجعــل أن نســتنتج 

أن أغلــب األعــامل املنزليــة التــي تقــوم بهــا املــرأة هــي خاضعــة 

ــرار  ــارة ”أخــذ الق ــر، أّن عب ــر بالذك ــن الجدي ــرارت الرجــل. وم لق

ــّم فهُمهــا  حــول تنظيــم املنــزل” غــري مفهومــة بوضــوح. ولرمبــا ت

ــم العالقــات  ــي تنظِّ ــني الت ــذي يضــع القوان ــه الشــخص ال عــى أن

األرَسيــة، مثــال تحديــد الوقــت الــذي يجــب أن يعــود فيــه األفــراد 

ــدول 164(.  ــزل )الج إىل املن

الجدول 164. صاحب القرار يف تنظيم املنزل حسب املناطق ، تايا 2006 )%(
أفراد األرسة معاًأنثىذكر

9,549,341,2اسطنبول

14,545,540,0غرب مرمرة

16,041,742,2ايجه

10,641,248,2رشق مرمرة

9,544,146,4غرب األناضول

14,845,439,8البحر األبيض املتوسط

11,549,139,4وسط األناضول

15,733,850,5غرب البحر األسود

9,443,647,0رشق البحر األسود

23,444,032,7شامل رشق األناضول

12,462,325,3وسط رشق األناضول

24,040,935,0جنوب رشق األناضول

وعنــد النظــر إىل أخــذ القــرارت داخــل األرسة حــول املســائل 

املتعلقــة باألطفــال، ترتفــع نســب أخــذ القــرار مــن قبــل الرجــل 

يف مناطــق شــامل رشق األناضــول وجنــوب رشقــه. يف شــامل رشق 

األناضــول يتخــذ %26 مــن الرجــال القــرارات املتعلقــة باألطفــال. 

بينــام تصــل النســبة إىل %27 يف جنــوب رشق االناضــول. تــيل 

ــود.  ــر األس ــرب البح ــة غ ــة و منطق ــة إيج ــق منطق ــذه املناط ه

ــرارات يف  ــن الق ــوع م ــذا الن ــال ه ــن الرج ــذ %19 م ــث يتخ حي

ــرب  ــود. تعت ــر األس ــرب البح ــة غ ــة و %18 يف منطق ــة إيج منطق

مناطــق رشق البحــر األســود )%72( و إســطنبول )%72( و غــرب 

البحــر األســود )%67( األكــر إرتفاعــاً يف النســب مــن حيــث إتخــاذ 

ــدول 165(. ــراد األرسة )الج ــاركة أف ــرار مبش الق

الجدول 165. صاحب القرار يف األمور التي تخص األطفال حسب املناطق ، تايا 2006 )%(
أفراد األرسة معاًأنثىذكر

7,820,671,6اسطنبول

16,019,065,0غرب مرمرة

18,719,561,8ايجه

14,215,770,0رشق مرمرة

11,322,266,5غرب األناضول

17,121,761,3البحر األبيض املتوسط

11,726,362,0وسط األناضول

17,915,566,6غرب البحر األسود

11,716,571,8رشق البحر األسود

26,417,755,9شامل رشق األناضول

17,423,958,7وسط رشق األناضول

26,519,953,6جنوب رشق األناضول
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يف 2011، تــم طــرح التســاؤل من خالل الدراســة بطريقــة مختلفة. 

”يف العــادة مــن يقــوم باألعــامل التــي ســأذكرها يف أرستكــم” مــع 

إضافــة العبــارة التاليــة ”ميكنكــم إختيــار أكــر مــن إقــرتاح واحــد”. 

ــايئ ومل  ــرار النه ــام كان  الســؤال يف 2006 يتمحــور حــول  الق بين

ــة  ــم يف 2011 إضاف ــد ت ــدة، فق ــة واح ــوى  بإجاب ــل س ــن يقب يُك

ــن  ــر م ــار أك ــة بإختي ــة اإلجاب ــع إمكاني ــادة” م ــارة ”يف الع العب

ــا  ــات عــى هــذا الســؤال ميكنن ــة اإلجاب إقــرتاح واحــد. عــرب مقارن

ــتامرة 2006،  ــني 2006 و 2011.  يف إس ــة ب ــة فّعال ــام مبقارن القي

نجــد مقرتحــات اإلجابــة: الذكــر، األنثــى و أفــراد العائلــة معــاً. أمــاّ 

ــال األرسة  ــرأة/أم، أطف ــر/أب، إم ــات: ذك ــت املقرتح يف 2011، كان

ــنني يف األرسة. و املس

ــادة  ــكن يف الع ــار املس ــول إختي ــرار ح ــاذ الق يف 2011، كان إتخ

ــاء يف  ــن النس ــبة %75، و %74 م ــال بنس ــات الرج ــن إختصاص م

ــادة 11%  ــذ يف الع ــام يتخ ــكن األرسة. بين ــر س ــار مق ــادة تخت الع

ــرار و فقــط %2 مــن املســنني مــن  ــال األرسة نفــس الق مــن أطف

ــل هــذه النســب،  ــد تحلي ــرر يف العــادة يف هــذا املوضــوع. عن يق

نــرى مــن الواضــح  إرتفــاع النســب يف الخانــة املخصصــة للذكــور 

مقارنــًة  النساءبالنســاء  و األطفــال و املســنني يف األرسة. عنــد طــرح 

التســاؤل حــول هويــة متخــذ القــرار يف املســائل املتعلقــة بتنظيــم 

املنــزل، نالحــظ تأثــري املــرأة/األم عــى هــذا القــرار بصفــة واضحــة. 

حيــث يــرى %90 مــن املشــاركني يف الدراســة أنــه مــن العــادة أن 

ــن  ــام %48 م ــرارات. بين ــن الق ــوع م ــذا الن ــرأة/األم ه ــذ امل تتخ

الرجــال يتخــذون نفــس نــوع القــارارات يف أرسهــم. و فقــط 10% 

ــع. و ال  ــن املواضب ــوع م ــذا الن ــى ه ــر ع ــن يؤث ــال م ــن األطف م

يقــوم ســوى %1 مــن املســنني يف األرسة بإتخــاذ القــرارات املتعلقــة 

بنظــام املنــزل.

يف 2011، نــرى مــن خــالل الدراســة أن املــرأة/األم هــي مــن تتخــذ 

ــن  ــرى %86 م ــث ي ــال. حي ــة باألطف ــرارت املتعلق ــادة الق يف الع

املشــاركني أّن املــرأة/األم هــي املســؤولة عــن هــذه القــرارات بينــام 

%70 منهــم يــرى أن القــرارت يف العــادة ترجــع للرجــل/األب. 7& 

ــائل  ــرار يف املس ــق الق ــا ح ــاركة له ــال األرس املش ــن أطف ــط م فق

املتعلــة باألنفســهم أو بإخوتهــم. و %1 مــن املســنني ميكنهم إتخاذ 

هــذا النــوع مــن القــرارات. عنــد النظــر يف هويــة الفــرد املســؤول 

عــن القــرارات املتعلقــة بالتســوق. نجــد تفــوق نســب املــرأة/األم 

حيــث تصــل إىل %83، بينــام ال يعتــرب ســوى %70 مــن املشــاركون 

أن مــن العــادة أن تكــون قــرارات التســوق راجعــة للرجــال. و10% 

ــرار يف هــذه املســائل،  ــادة الق ــن الع ــم م ــال له ــن األطف ــط م فق

بينــام تبقــى نســبة املســنني ال تتعــدى %1. تتخــذ %84 مــن 

النســاء القــرارات املتعلقــة بالعالقــة مــع األقــارب. و %77 هــم من 

يعتــربون أن الرجــل/األب هــو مــن يتخــذ يف العــادة هــذا النــوع 

مــن القــرارات. بينــام ال تتعــدى النســبة %8 ألطفــال األرسة و 2% 

ــادة  ــاء/األمهات يف الع ــن النس ــذ %86 م ــنني يف االرسة. تتخ للمس

القــرار يف املســائل املتعلقــة بالعالقــات مــع األجــوار. و 72% 

ــوع مــن األمــور،  ــاء مــن لهــم القــرار يف هــذا الن مــن الرجال/اآلب

بينــام ال تتعــدى النســب %8 لــدى األطفــال و %2 لــدى املســنني 

ــاالت و  ــق باإلحتف ــرار املتعل ــد النظــر إىل أخــذ الق ــة. عن يف العائل

ــربون هــذا القــرار يف  ــرى أن %80 مــن املشــاركون يعت العطــل، ن

يــد الرجال/اآلبــاء يف العــادة. و%76 منهــم مــن يــرى أن املــرأة/األم 

هــي املؤثــر الرئيــيس عــى هــذا النــوع مــن القــرارات يف العــادة. 

ــى  ــح ع ــري واض ــال االرسة تأث ــرى ألطف ــور األخ ــس األم ــى عك ع

ــرارات  ــن املشــاركني أن الق ــرب %14 م ــث يعت هــذه املســائل: حي

النتعلقــة باإلحتفــاالت و العطــل ترجــع لألطفــال يف العــادة. بينــام 

ــتنتج  ــنني يف األرسة. نس ــدى املس ــدود %2 ل ــبة يف ح ــى  النس تبق

ــاالت و العطــل  ــة باإلحتف ــارارات املتعلق ــار املســكن والق أن إختي

هــي مــن إختصــاص الذكور/اآلبــاء. ويف باقــي األمــور يرجــع القــرار 

ــدى األطفــال  ــرتاوح نســب القــرار ل يف العــادة للنســاء/األمهات. ت

ــة  ــور املتعلق ــا يف األم ــور، وأكره ــم األم ــدود %10 يف معض يف ح

ــدم  ــظ ع ــؤال نالح ــذا الس ــالل ه ــن خ ــل. م ــاالت و العط باإلحتف

تأثــري املســنني عــى قــرارات األرسة إذ ال تتعــدى نســبهم يف معظــم  

األمــور %1 )الجــدول 166(.

يف حالــة التحليــل حســب املناطــق، نالحــظ إرتفــاع يف نســب 

إعتبــار الرجــل/األب املســؤول عــن قــرار إختيــار املســكن يف 

ــط  ــرة %85، وس ــرب مرم ــب: غ ــب الرتتي ــة و حس ــق التالي املناط

رشق األناضــول %83، جنــوب رشق االناضــول %81 و تنخفــض 

يف إســتنبول لحــدود %67. و التتغــري النســب يف كل مــن رشق 

البحــر األســود )%73( وشــامل رشق األناضــول )%73(. يــرى 81% 

مــن املشــاركني مــن منطقــة غــرب مرمــرة أن املــرأة/األم يف العــادة 

ــى  ــبة األع ــي النس ــكن و ه ــار املس ــرار يف إختي ــة الق ــي صاحب ه

مــن نوعهــا بــني املناطــق. تنخفــظ هــذه النســبة لتصــل %51 يف 

جنــوب رشق االناضــول. النســبة األعــى إلتخــاذ القــرار مــن قبــل 

أطفــال األرسة توجــد يف منطقــة وســط رشق األناضــول. حيــث 

عــرّب %17 مــن املشــاركني فيهــا عــن أولويــة األطفــال يف العــادة يف 

إتخــاذ القــرارات حــول إختيــار املســكن. وتنخفــض هــذه النســبة 

يف جنــوب رشق األناضــول لتصــل إىل %6. كــام تصــل النســبة 

ــر األســود  ــرب البح ــدى املســنني يف إســطنبول و غ لحــدود %3 ل

ــي املناطــق. ــا  بباق ــة مقارنت وهــي مرتفع

يف موضــوع تنظيــم املنــزل، نــرى النســب األعــى إلتخــاذ القــرار يف 

ــرة 57%،  ــل الرجــل/األب موجــودة يف غــرب مرم ــن قب ــادة م الع

إيجــة %57 و شــامل رشق األناضــول %56. وتنخفــض هــذه 

النســب يف اســطنبول  لتصــل %35 ويف غــرب البحــر األســود 

لتصــل %37. أّمــا نســب إتخــاذ القــرار يف العــادة مــن قبــل املــرأة/

ــوب رشق  ــتثناء  جن ــق بإش ــم املناط ــة يف معض ــي متقارب األم فه

ــى  ــب األع ــظ النس ــض  إىل %80. ونالح ــث تنخف ــول حي األناض

إلعتبــار األطفــال املقــرر يف امــور تنظيــم املنــزل، موجــودة يف 

وســط  رشق األناضــول %17، شــامل رشق األناضــول %13 و 

اســطنبول  %12 )الجــدول 168(.



ونفرود 251ونب  لجلس 

الجدول 166. صاحب القرار يف املنزل يف كامل تركيا، تايا 2011 )%( 
املسنون يف املنزلاألطفال من املنزلاملرأة  / األمالرجل / األب

75,874,410,71,8 اختيار املنزل

47,889,610,01,1 ترتيب املنزل

69,886,37,31,1 املواضيع املتعلقة باألطفال

70,083,19,51,0 التسوق

77,083,77,81,7 العالقات مع األقارب

71,586,27,61,6 العالقات مع الجريان

80,076,314,01,5 العطل والرتفيه

الجدول 167. صاحب القرار يف اختيار املنزل يف كامل تركيا، تايا 2011 )%(
املسنون يف املنزلاألطفال من املنزلاملرأة  / األمالرجل / األب

67,374,812,72,6اسطنبول

84,780,58,31,7غرب مرمرة

75,880,18,82,1ايجه

80,074,811,41,9رشق مرمرة

76,680,011,30,9غرب األناضول

76,478,512,22,0البحر األبيض املتوسط

74,270,66,90,9وسط األناضول

74,869,58,82,5غرب البحر األسود

72,984,311,71,5رشق البحر األسود

73,071,79,7.9شامل رشق األناضول

83,370,916,92,1وسط رشق األناضول

81,151,46,11,3جنوب رشق األناضول

الجدول 168. صاحب القرار يف تنظيم املنزل حسب املناطق ، تايا 2011 )%(
املسنون يف املنزلاألطفال من املنزلاملرأة  / األمالرجل / األب

35,290,811,71,6اسطنبول

57,393,66,31,1غرب مرمرة

52,191,88,41,9ايجه

56,889,09,61,0رشق مرمرة

54,890,69,10,8غرب األناضول

47,992,011,11,0البحر األبيض املتوسط

46,982,69,00,2وسط األناضول

37,392,09,30,9غرب البحر األسود

53,490,110,21,0رشق البحر األسود

55,687,712,90,8شامل رشق األناضول

40,391,117,11,2وسط رشق األناضول

45,779,87,60,5جنوب رشق األناضول

يف  تأثــرياً  األكــر  الرجــل  يُعتــرب  باألطفــال  األموراملتعلقــة  ويف 

ــام  ــام. بن ــكل منه ــبة %78 ل ــرة، بنس ــرب مرم ــق رشق و غ مناط

ــل يف مناطــق إســطنبول %78 وشــامل رشق  ــت  النســب األق كان

األناضــول %68 و جنــوب رشق األناضــول %68 و البحــر األبيــض 

ــرأة/األم  ــرب امل ــق، تعت ــي املناط ــع باق ــا م ــط %68. مقارنت املتوس

األقــل تأثــريا فبفــي  املســائل املتعلقــة باألطفــال يف منطقــة جنــوب 

إرتفاعــا  األكــر  النســب  بينــام  بنســبة 69%.  ألناضــول  رشق 

إلتخــاذ القــرار مــن قبــل املــرأة/األم ميكــن مشــاهدته يف منطقــة 

غــرب مرمــرة %92، رشق مرمــرة %90 و منطقــة البحــر األبيــض 

املتوســط %90.ويف نفــس املوضــوع نــرى تأثــري األطفــال األعــى يف 

منطقــة وســط رشق األناضــول %15 و رشق البحــر األســود 12% 

ــدول 169(. ــرة %11 )الج ــرب مرم و غ
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الجدول 169. صاحب القرار يف األمور التي تخص األطفال حسب املناطق ، تايا 2011 )%(
املسنون يف املنزلاألطفال من املنزلاملرأة  / األمالرجل / األب

57,886,96,91,7اسطنبول

77,591,811,41,1غرب مرمرة

78,290,45,11,6ايجه

72,087,16,61,0رشق مرمرة

68,390,47,01,1غرب األناضول

74,888,79,50,8البحر األبيض املتوسط

75,480,24,60,3وسط األناضول

75,488,96,50,7غرب البحر األسود

70,888,111,80,9رشق البحر األسود

67,783,84,90,6شامل رشق األناضول

70,782,715,12,7وسط رشق األناضول

68,068,65,10,4جنوب رشق األناضول

ــرأة يف  ــى للرجل/امل ــب األع ــرى النس ــوق ن ــق بالتس ــا يتعل يف م

منطقــة وســط األناضــول %80 و أقلّهــا يف منطقــة إســطنبول 

%55. بينــام  نــرى النســب األقــل للمــرأة/األم يف كمنطقــة  شــامل 

ــوب رشق األناضــول %60. و أعــى  ــة جن رشق األناضــول و منطق

ــل املــرأة نراهــا يف منطقــة غــرب  النســب إلتخــاذ القــرار مــن قب

البحــر  ومنطقــة   88% مرمــرة  رشق  منطقــة  و   91% مرمــرة 

ــام  ــرب األناضــول %87. بين ــة غ ــض املتوســط %88 و منطق األبي

تصــل نســبة إتخــاذ املــرأة/األم قــرارات التســوق يف أرسهــا إىل 86 

ــل  يف إســطنبول. نالحــظ إرتفاعــا يف نســب إتخــاذ القــرار مــن قب

األطفــال يف بعــض املناطــق مقارنــًة  بغريهــا. حيــث  تصــل النســبة 

إىل %14 يف وســط رشق املتوســط و %13 يف غــرب األناضــول 

)الجــدول 170(. 

الجدول 170. صاحب القرار يف األمور التي تخص التسوق حسب املناطق ، تايا 2011 )%(
املسنون يف املنزلاألطفال من املنزلاملرأة  / األمالرجل / األب

54,586,410,01,6اسطنبول

79,290,610,21,1غرب مرمرة

72,988,37,61,6ايجه

73,885,38,31,0رشق مرمرة

68,787,68,80,5غرب األناضول

73,687,313,20,9البحر األبيض املتوسط

80,072,26,50,4وسط األناضول

74,985,210,80,6غرب البحر األسود

70,187,110,60,7رشق البحر األسود

75,759,88,40,8شامل رشق األناضول

78,675,014,01,3وسط رشق األناضول

71,659,97,30,8جنوب رشق األناضول

ــع  ــة م ــة بالعالق ــرارات املتعلق ــاب الق ــب أصح ــل نس ــد تحلي عن

األقــارب، نــرى أن الرجــل/األب يف العــادة لــه التأثــري األقــل يف 

ــط  ــة وس ــى يف منطق ــري األع ــطنبول %66. كان التأث ــة إس منطق

األناضــول %85 ومنطقــة غــرب مرمــرة %83 و منطقــة رشق 

مرمــرة %82 و التأثــري األقــل يف منطقــة إســطنبول %66 ومنطقــة 

ــول  ــوب رشق األناض ــة جن ــط %75 ومنطق ــض املتوس ــر األبي البح

%75. متثــل نســب %92 يف غــرب مرمــرة و %90 يف رشق مرمــرة 

النســب األعــى مــن بــني نســب أخــذ هــذا النــوع مــن القــرارات 

ــوب رشق  ــة جن ــس منطق ــى عك ــادة. ع ــرأة يف الع ــل امل ــن قب م

األناضــول و منطقــة شــامل رشق األناضــول حيــث نســجل النســب 

األكــر إنخفاضــاً. املناطــق األعــى مــن حيــث نســب أخــذ القــرار 

مــن قبــل األطفــال هــي منطقــة وســط رشق األناضــول 13% 

وغــرب األناضــول %10. تعتــرب نســب أخــذ هــذا النــوع مــن 

القــرارات مــن قبــل املســنني أكــر إرتفاعــا مقارنــة بباقــي األمــور. 

حيــث تصــل نســبهم إىل %3 يف إســطنبول و وســط رشق األناضــول 

)الجــدول 171(.
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الجدول 171.صاحب القرار يف األمور التي تخص العالقة مع األقارب حسب املناطق ، تايا 2011 )%(
املسنون يف املنزلاألطفال من املنزلاملرأة / األمالرجل / األب

65,982,48,02,7اسطنبول

82,592,17,61,4غرب مرمرة

82,290,06,72,0ايجه

78,187,77,41,4رشق مرمرة

74,988,27,60,9غرب األناضول

81,188,69,51,9البحر األبيض املتوسط

85,478,54,80,9وسط األناضول

82,186,39,11,6غرب البحر األسود

78,587,48,31,3رشق البحر األسود

81,456,75,70,8شامل رشق األناضول

81,379,512,82,6وسط رشق األناضول

75,160,35,91,3جنوب رشق األناضول

ــع  ــة م ــة بالعالق ــرارات املتعلق ــل نســب أصحــاب الق ــد تحلي وعن

األجــوار، نــرى أن الرجــل/األب يف العــادة لــه التأثــري األقــل يف 

منطقــة إســطنبول بنســبة %60. كــام كان التأثــري األعــى يف منطقة 

ــة  ــرة %79 و منطق ــرب مرم ــة غ ــول %81 ومنطق ــط األناض وس

رشق مرمــرة %78 و التأثــري األقــل يف منطقــة إســطنبول 57% 

ومنطقــة جنــوب رشق األناضــول %67. متثــل نســب %94 يف غرب 

ــب  ــني نس ــن ب ــى م ــب األع ــرة النس ــرة و %92 يف رشق مرم مرم

أخــذ هــذا النــوع مــن القــرارات مــن قبــل املــرأة يف العــادة. عــى 

ــامل  ــة ش ــول %67 و منطق ــوب رشق األناض ــة جن ــس منطق عك

رشق األناضــول %61 حيــث نســجل النســب األكــر إنخفاضــاً. 

املنطقــة األعــى مــن حيــث نســب أخــذ القــرار مــن قبــل األطفــال 

ــذ  ــب أخ ــرب نس ــول %15. تعت ــط رشق األناض ــة وس ــي منطق ه

هــذا النــوع مــن القــرارات مــن قبــل املســنني مامثلــة لنســب أخــذ 

القــرار يف األمــور املتعلقــة بالعالقــة مــع األقــارب )الجــدول 172(.

الجدول 172. صاحب القرار يف األمور التي تخص العالقة مع الجريان حسب املناطق ، تايا 2011 )%(
املسنني يف املنزلاألطفال من املنزلاملرأة  / األمالرجل/ األب

56,985,47,22,6اسطنبول

79,294,27,01,4غرب مرمرة

77,792,26,52,0ايجه

75,288,07,51,4رشق مرمرة

70,890,57,70,9غرب األناضول

74,190,19,31,6البحر األبيض املتوسط

80,681,35,11,0وسط األناضول

76,990,39,01,2غرب البحر األسود

77,689,08,41,3رشق البحر األسود

75,660,54,80,8شامل رشق األناضول

77,283,914,52,4وسط رشق األناضول

66,766,85,50,9جنوب رشق األناضول

ــاالت  ــة باإلحتف ــرارات املتعلق ــاب الق ــب أصح ــل نس ــد تحلي وعن

ــري األعــى يف  ــه التأث ــادة ل ــرى أن الرجــل/األب يف الع و العطــل، ن

ــرة %87 و  ــرب مرم ــة غ ــول %85 ومنطق ــط األناض ــة وس منطق

ــامل رشق  ــة ش ــطنبول %69 ومنطق ــة إس ــل يف منطق ــري األق التأث

ــل  ــض املتوســط %78. متث ــة البحــر األبي األناضــول %78 و منطق

نســب %89 يف غــرب مرمــرة و %85 يف غــرب مرمــرة و %85 يف 

منطقــة رشق البحــر األســود النســب األعــى مــن بــني نســب أخــذ 

هــذا النــوع مــن القــرارات مــن قبــل املــرأة يف العــادة. عــى عكــس 

منطقــة جنــوب رشق األناضــول %47 و منطقــة شــامل رشق 

األناضــول %49 حيــث نســجل النســب األكــر إنخفاضــاً. املناطــق 

ــال هــي  ــل األطف ــرار مــن قب ــث نســب أخــذ الق األعــى مــن حي

ــول  ــرب األناض ــة غ ــول %17 و منطق ــط رشق األناض ــة وس منطق

ــًة   ــة مقارن ــب مرتفع ــي نس ــطنبول %18.وه ــة إس %19 و منطق

ــدول 173(. ــائل )الج ــي املس بباق
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الجدول 173. صاحب القرار يف األمور التي تخص العطل و اإلحتفاالت حسب املناطق ، تايا 2011 )%(
املسنون يف املنزلاألطفال من املنزلاملرأة  / األمالرجل / اآلب

69,272,117,82,5اسطنبول

86,588,611,71,5غرب مرمرة

82,684,512,91,8ايجه

83,482,612,81,4رشق مرمرة

78,380,612,31,0غرب األناضول

82,983,718,81,3البحر األبيض املتوسط

85,167,813,70,8وسط األناضول

84,382,514,61,0غرب البحر األسود

80,385,012,60,9رشق البحر األسود

77,748,59,30,7شامل رشق األناضول

83,071,016,72,5وسط رشق األناضول

83,946,85,90,6جنوب رشق األناضول

ــل األرسة،  ــرار داخ ــاذ الق ــاليب  إتخ ــة أس ــد دراس ويف 2011، عن

ل   ــجَّ ــام نتُس ــة بين ــق الغربي ــرأة يف املناط ــري للم ــري كب ــظ تأث نالح

ــوب  ــة جن ــرارت يف منطق ــى الق ــرأة ع ــري امل ــل لتأث ــب األق النس

رشق األناضــول و منطقــة شــامل رشق األناضــول. يحظــى األطفــال 

ــرارات  ــذ الق ــة ألخ ــب مرتف ــول بنس ــط رشق األناض يف منطقةوس

مقارنتــاً   بباقــي املناطــق. يف األمــور املتعلقــة اإلحتفــاالت و العطل 

و التســوق يحظــى األطفــال كذلــك بنســب مرتفعــة مقارنتــاً بباقــي 

ــنني  ــدى املس ــرار ل ــذ الق ــب أخ ــدى نس ــة. ال يتع ــائل األرسي املس

%2 يف معضــم  املناطــق بإســتثناء األمــور املتعلقــة بالعالقــة مــع 

ــث  تصــل النســبة إىل 3%. ــارب و األجــوار حي األق

ويف 2011، عنــد النظــر يف العالقــة بــني الطبقــة اإلجتامعيــة-

اإلقتصاديــة الإلقتصاديــة و تأثريهــا عــى دينامكبــة أخــذ القــرار يف 

األرسة، نالحــظ إرتفــاع ديناميكيّــة أخــذ القــرار مــن قبــل املــرأة و 

األطفــال مــع إرتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي. بإســتثناء 

تنظيــم املنــزل و أمــور األطفــال تنخفــض نســب إتخــاذ القــرار مــن 

قبــل الرجــل مــع إنخفــاض املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي. ومع 

إرتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي نالحــظ إرتفاعاً يف نســب 

إتخــاذ القــرار مــن قبــل املســنني يف العائلــة )الجــدول 174(.
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الجدول 174. صاحب القرار حسب املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي، تايا 2011 )%(
الطبقة الدنياالطبقة الوسطى الدنياالطبقة الوسطى العلياالطبقة العلياأعىل الطبقة العليا 

صاحب القرار يف اختيار املسكن

75,975,876,578,180,0ذكر/األب

88,584,478,570,565,8أنثى/ األم 

11,314,713,18,75,3األطفال يف املنزل

0,31,31,71,82,0كبار السن يف املنزل

صاحب القرار يف اختيار نظام املسكن

50,752,346,449,048,3ذكر/األب

96,494,293,088,284,7أنثى/ األم 

7,911,011,68,76,1األطفال يف املنزل

0,00,80,91,21,3كبار السن يف املنزل

صاحب القرار يف املسائل ذات الصلة بألطفال

73,374,971,171,370,3ذكر/األب

94,691,688,984,480,7أنثى/ األم 

9,46,98,06,44,8األطفال يف املنزل

0,00,60,81,31,3كبار السن يف املنزل

صاحب القرار يف املسائل ذات الصلة بألطفال

73,374,971,171,370,3ذكر/األب

94,691,688,984,480,7أنثى/ األم 

9,46,98,06,44,8األطفال يف املنزل

0,00,60,81,31,3كبار السن يف املنزل

صاحب القرار يف املسائل ذات الصلة بالتسوق

71,572,069,772,272,5ذكر/األب

92,692,288,480,373,2أنثى/ األم 

8,611,710,68,24,0األطفال يف املنزل

0,30,60,81,21,6كبار السن يف املنزل

صاحب القرار يف املسائل ذات الصلة بالعالقات مع األقارب

79,979,177,679,279,2ذكر/األب

92,692,288,480,373,8أنثى/ األم 

7,59,78,06,93,1األطفال يف املنزل

0,31,21,22,02,4كبار السن يف املنزل

صاحب القرار يف املسائل ذات الصلة بالعالقات مع األجوار

72,474,670,773,674,9ذكر/األب

94,493,290,884,376,0أنثى/ األم 

7,09,78,06,73,1األطفال يف املنزل

0,31,01,21,82,2كبار السن يف املنزل

صاحب القرار يف يف املسائل ذات الصلة بالعطل واالحتفاالت

82,181,681,782,082,5ذكر/األب

86,387,080,473,663,9أنثى/ األم 

18,021,217,310,95,6األطفال يف املنزل

0,01,00,91,72,4كبار السن يف املنزل
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8.5.3. أوضاع عمل املرأة و اآلراء حوله

8.5.3.1 أوضاع عمل املرأة 

 يف ســنة 2006، مل يتــم طــرح ســؤال مبــارش حــول أوضــاع عمــل 

املــرأة، مــام يجعــل مــن املســتحيل تقييــم  العالقــة بــني املــرأة و 

ــم طــرح هــذا التســاؤل  ــرتة. لكــن، ت ــك الف ــا يف تل ــة عمله وضعي

يف ســنة 2011، ولذلــك يتــم تحليــل هــذا القســم لحــدود بســنة 

2011. تــم طــرح ســؤال عــن وضعيــة العمــل خــالل فــرتة األســبوع 

املــايض عــى كل نســاء األرسة فــوق عمــر 12. وقــد ســجلنا األجوبة 

التاليــة: %13 باملئــة ”عملــت”، %1 باملئــة ”ال تعمــل لكنهــا 

صاحبــة شــغل قــار )يف اجــازة, مريضــة(”، ‰2 باملئــة ” صاحبــة 

ــتخلص أّن  ــا”. نس ــم عمله ــس موس ــّن اآلن لي ــمي لك ــغل موس ش

نســبة النســاء العامــالت فــوق ســن 12 تقــدر ب15% باملئــة. كــام 

ــة مــن النســاء عاطــالت و تبحــن عــن  ــاك نســبة %2 باملئ أّن هن

عمــل. وأيضــا تقــدر نســبة النســاء ربــات املنــازل ب59% باملئــة 

مــن مجمــل نســاء األرسة فــوق عمــر 18 ســنة. و %5 باملئــة مــن 

النســاء يف وضعيــة تقاعــد. 

الجدول 175. وضعية العمل بالنسبة للسكان فوق عمر 12 سنة، تايا 2011 )%(
مجموع السكان فوق عمر 12 سنةاالناث فوق عمر 12 سنةالذكور فوق عمر 12 سنة

53,613,333,4عمل

0,81,11,0مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(

1,00,20,6صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله

5,31,73,5عاطل عن العمل، يبحث عن عمل

1,30,91,1عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل

0,059,429,7ربة املنزل

17,716,016,9طالب

1,80,00,9خالل فرتة التجنيد

15,35,010,1متقاعد

2,72,22,4الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(

0,10,10,1صاحب دخل

0,30,20,3غريها

ــاء  ــدى النس ــل ل ــة العم ــا  اىل وضعي ــنة 2011، اذا نظرن ــالل س خ

ــا نلحــظ نســبة النســاء )”تعمــل”، ”ال  فــوق عمــر 15 ســنة، فانن

تعمــل لكنهــا صاحبــة شــغل قــار”،” صاحبــة شــغل موســمي لكــّن 

اآلن ليــس موســم عملهــا”( ارتفعــت اىل %15 باملئــة. مــع املالحظة 

أنــه متــت إضافــة النســاء فــوق عمــر 15 ســنة، مبــا يف ذلــك الغــري 

ــدى الذكــور  قــادرات عــى العمــل لحســاب هــذه النســبة. أمــا ل

ترتفــع نســبة االجابــات )”يعمــل”، ”ال يعمــل لكنــه صاحــب شــغل 

قــار”، ” صاحــب شــغل موســمي لكــّن اآلن ليــس موســم عملــه”( 

لتصــل إىل  %60 باملئــة )الجــدول 176(.

الجدول 176. وضعية العمل بالنسبة للسكان فوق عمر 15 سنة، تايا 2011 )%(

مجموع السكان فوق عمر 15  سنةاالناث فوق عمر 15  سنةالذكور فوق عمر 15  سنة 

57,513,835,3عمل

0,91,21,0مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(

1,10,20,6صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله

5,61,73,6عاطل عن العمل، يبحث عن عمل

1,40,91,2عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل

0,061,931,4ربة املنزل

12,012,612,3طالب

16,45,210,7متقاعد

1,90,00,9خالل فرتة التجنيد

2,92,22,5الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(

0,10,10,1صاحب دخل

0,30,20,3غريها
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أّمــا بالنســبة للعاملــني مــن النســاء والرجــال فــوق عمــر 18، فاننــا 

ــة، بينــام  نالحــظ أن نســبة الذكــور العاملــني تصــل اىل %61 باملئ

ــة  ــبة 1 باملئ ــة. نس ــالت اىل %15 باملئ ــاث العام ــبة االن ــل نس تص

ــك لتحصلهــّن  مــن النســاء مل تعمــل خــالل األســبوع املــايض، وذل

عــى اجــازة أو ألســباب صxحيــة، لكنهــن الزلــت مهتمــة بالعمــل. 

كــام تصــل نســبة ربــات املنــزل اىل %67 باملئــة مــن مجمــل 

ــل  ــدات. متث ــاث متقاع ــن االن ــة م ــوق ســن 18. 6 باملئ ــاث ف االن

نســبة الذكــور العاطلــني والّذيــن يبحثــون عــن عمــل %6 باملئــة، 

أمــا االنــاث مــن نفــس الوضعيــة %2 باملئــة فقــط.

الجدول 177. وضعية العمل بالنسبة للسكان فوق عمر 18 سنة، تايا 2011 )%(
مجموع السكان فوق عمر 18  سنةاالناث فوق عمر 18  سنةالذكور فوق عمر 18  سنة 

60,814,937,8عمل

0,91,31,1مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(

1,10,20,6صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله

5,51,73,6عاطل عن العمل، يبحث عن عمل

1,30,91,1عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل

0,066,633,4ربة املنزل

7,16,06,6طالب

17,65,711,6متقاعد

2,00,01,0خالل فرتة التجنيد

3,02,42,7الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(

0,10,10,1صاحب دخل

0,30,20,3غريها

 

تثبــت كل هــذه النســب املئويــة أن املــرأة يف تركيا متثل نســبة ضعيفة 

مــن اليــد العاملــة. يجــب أخــذ هــذه الظاهــرة بعــني النظر مــن خالل 

مناقشــة تقســيم العمل بني الجنســني يف املنزل ضمن القســم الســابق.

ومــن  خــالل  النظــر  يف  العالقــة  بــني  املســتوى  التعلمــي  للمــرأة  و 

ــع  ــرأة  ترتف ــغيل  امل ــبة  تش ــظ  أن  نس ــا  نالح ــا،  فإنن ــة  عمله  وضعي

 مــع  ارتفــاع  مســتوها  التعليمــي.  وتتــوزع  نســب  التشــغيل  كاآليت: 

% 8  باملئــة  للحاصــالت  عــى  الشــهادة  اإلبتدائيــة، % 12  باملئــة 

 للحاصــالت  عــى  شــهادة     تكميليــة، % 20  باملئــة  للحاصــالت  عــى 

 شــهادة  ثانويــة  أو  مــا  يعادلهــا  وأخــرياً % 58  باملئــة  للحائــزات 

ــة  ــظ  أن % 79  باملئ ــاين،  نالح ــى  ث ــن  منح ــة.  و  م ــهادة  جامعي     ش

 مــن  االنــاث  اللــوايت  مل  يُنهــنَي  تعليمهــّن  هــن  ربــات  منــازل  و % 4 

ــل،  مل  ــتغل ) عم ــاث  تش ــن  االن ــة  م ــذه  الفئ ــن  ه ــط  م ــة  فق  باملئ

 يعمــل  لكنــه  صاحــب  شــغل  قــار،  صاحــب  شــغل  موســمي  لكــّن 

 اآلن  ليــس  موســم  عملــه(.  كــام  أن  نســبة  النســاء  املتحصــالت  عــى 

 الشــهادة  الثانويــة،  ولكنهــن  يف  وضعيــة  ربــات  بيــت،  متثــل % 43 

 باملئــة.  بينــام % 16  باملئــة  فقــط  يف  نفــس  الوضعيــة  مــن  النســاء 

ــة ) الجــدول  178(.                                                                                                                                    الحاصــالت  عــى  شــهادة  جامعي

الجدول 178. وضعية العمل حسب املستوى التعليمي لدى االناث فوق سن 18، تايا 2011 )%(

غري متعلم )مل  
خريج الثانوية أو ما املرحلة التكميلية املرحلة االبتدائيةيدخل املدرسة(

يعادلها
إجازات جامعية أو 
دراسات عليا العليا

3,28,411,820,158,1عمل

0,22,10,90,71,8مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(

0,30,20,20,10,1صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله

0,30,52,32,96,3عاطل عن العمل، يبحث عن عمل

0,70,71,31,11,6عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل

79,481,774,143,015,7ربة املنزل

0,10,14,526,36,3طالب

6,14,94,65,39,8متقاعد

0,00,00,00,00,0خالل فرتة التجنيد

9,31,10,20,10,2الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(

0,20,10,00,00,0صاحب دخل

0,20,20,00,40,1غريها



واملقرتحات الوضع  تحديد  تايا  258

ــور  ــي  للذك ــتوى  التعلم ــني  املس ــة  ب ــر  يف  العالق ــالل  النظ ــن  خ وم

ــني  ــبة  العامل ــف  نس ــم  توق ــظ  رغ ــا  نالح ــم،  فإنن ــة  عمله  و  وضعي

 يف  مســتوى % 17  باملئــة  لــدى  الذكــور  فــوق  ســن  12،  فإنهــا 

 تصــل  اىل % 31  باملئــة  لــدى  الذكــور  فــوق  ســن  18.  وتتــوزع 

 نســب  التشــغيل  لــدى  الذكــور  فــوق  ســن  18  كاآليت: % 61  باملئــة 

 للحاصلــني  عــى  الشــهادة  اإلبتدائيــة، % 65  باملئــة  للحاصلــني  عــى 

ــة  أو  ــة  للحاصلــني  عــى  شــهادة  ثانوي ــة،  58  باملئ  شــهادة     تكميلي

 مــا  يعادلهــا  وأخــرياً % 74  باملئــة  للحاصلــني  عــى  شــهادة  جامعيــة. 

 عنــد  املقارنــة  بــني  نســب  التشــغيل  لــدى  الجنســني،  نالحــظ  نســب 

 تشــغيل  املــرأة  ترتفــع  مــع  ارتفــاع  مســتواها  التعليمــي.  لكــن  يبقى 

 الرجــل  أكــر  حظــاُ  يف  نســب  التشــغيل  حتــى  وإن  عادلتــه  األنثــى 

 يف  املســتوى  التعليمــي.  عــى  ســبيل  املثــال، % 74  باملئــة  مــن 

ــّن هــذه النســبة  ــة  يشــتغلون  لك ــني  عــى  شــهادة  جامعي  الحاصل

ــدول 179( .                                                                                                                                 ــاء  )الج ــدى  النس ــغ  % 58   ل تبل

ــة اإلجتامعيــة ووضعيــة  عنــد النظــر إىل مــدى العالقــة بــني الحال

ــر  ــظ أن العم ــا نالح ــن 18، فإنن ــوق س ــور ف ــدى الذك ــل ل العم

يؤثـّـر عــى وضعيــة العمــل بنســبة أوضــح مــن الحالــة اإلجتامعيــة.

الجدول 179. وضعية العمل حسب املستوى التعليمي لدى الذكور فوق سن 18، تايا 2011 )%(

 
غري متعلم )مل 
يدخل املدرسة(

خريج الثانوية أو ما املرحلة التكميلية املرحلة االبتدائية
يعادلها

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا العليا

31,060,865,257,873,8عمل

1,10,90,80,91,0مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(

2,81,91,10,20,1صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله

6,34,78,34,74,9عاطل عن العمل، يبحث عن عمل

2,31,01,71,31,0عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل

0,10,00,00,00,0ربة املنزل

0,40,03,823,04,8طالب

30,226,912,59,011,6متقاعد

1,30,05,12,52,4خالل فرتة التجنيد

23,33,30,90,40,1الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(

0,40,20,20,00,1صاحب دخل

0,80,30,40,20,1غريها

الجدول 180. وضعية العمل حسب الحالة اإلجتامعية لدى الذكور فوق سن 18، تايا 2011 )%(
مطلقأرملمنفصلمتزوجأعزب 

46,267,363,813,861,6عمل

0,91,00,00,00,3مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(

0,61,32,70,00,0صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله

10,73,613,12,38,9عاطل عن العمل، يبحث عن عمل

2,60,80,03,02,4عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل

0,00,00,00,00,7ربة املنزل

27,50,00,00,00,5طالب

0,522,914,656,520,1متقاعد

7,30,20,00,00,0خالل فرتة التجنيد

3,12,45,824,25,5الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(

0,00,20,00,10,0صاحب دخل

0,60,30,00,00,0غريها
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ــة اإلجتامعيــة ووضعيــة  عنــد النظــر إىل مــدى العالقــة بــني الحال

العمــل لــدى اإلنــاث فــوق ســن 18، فإننــا نالحظ أن نســبة النســاء 

املتزوجــات العامــالت تعتــرب ضئيلــة مقارنــة بباقــي الحــاالت 

اإلجتامعيــة. تتــوزع النســب كاآليت: %39 باملئــة مــن النســاء 

ــن  ــة مــن النســاء املنفصــالت تعمل املطلقــات تعملــن، %29 باملئ

ــات شــغل أيضــاً، لكــن  ــات هــّن صاحب ــة مــن العازب و %27 باملئ

ــدول 181(. ــن )الج ــات تعمل ــن املتزوج ــط م ــة فق %13 باملئ

الجدول 181. وضعية العمل حسب الحالة اإلجتامعية لدى اإلناث فوق سن 18، تايا 2011 )%(
مطلقةأرملةمنفصلةمتزوجةعزباء 

26,912,529,02,938,9عمل

0,61,52,50,70,8مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(

0,30,10,70,10,1صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله

6,40,65,20,15,2عاطل عن العمل، يبحث عن عمل

2,50,60,00,81,6عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل

25,379,653,857,136,6ربة املنزل

34,10,20,00,00,5طالب

1,14,16,322,512,1متقاعد

0,00,00,00,00,0خالل فرتة التجنيد

2,40,72,614,03,6الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(

0,10,00,00,60,1صاحب دخل

0,50,00,01,20,3غريها

ــه  ــوم ب ــي تق ــل الت ــة العم ــر لنوعي ــد النظ ــنة 2011، عن ويف س

ــة، 12  ــة  غــري مؤهل املــرأة الرتكيــة، نســجل اآليت: 18 باملئــة عامل

باملئــة مدرســات، 10 باملئــة يدويـّـات  بدخل ضئيل أو متوســط، 10 

باملئــة موظفــات بدرجــة متوســطة / عنــارص وســطية، كذلــك 10 

باملئــة موظفــات بدخــل ضعيــف أو متوســط و 7 باملئــة عامــالت 

موســمياتة  و لفــرتات محــدودة )الجــدول 183(.

ــا  ــرأة و توزَعه ــدى امل ــل ل ــة العم ــر إىل وضعي ــالل النظ ــن خ و م

حســب املناطــق، فإننــا نالحــظ تواجــد أعــى النســب يف منطقــة 

ــرب  ــرة )%18( وغ ــرب مرم ــه )%19(، غ ــطنبول )%20(، إيج إس

ــا موجــودة يف: شــامل رشق األناضــول )%5( و  األناضــول. أضعفه

وســط رشق األناضــول )%6( )الجــدول 182(
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الجدول 182. وضعية العمل حسب املناطق لدى اإلناث فوق سن 18، تايا 2011 )%(

 
البحر األبيض إيجهرشق مرمرةغرب مرمرةإسطنبول

املتوسط
غرب 

األناضول
وسط 

األناضول
غرب البحر 

األسود
رشق البحر 

األسود
شامل رشق 

األناضول
وسط رشق 

األناضول
جنوب رشق 

األناضول

10,48,111,04,76,18,1عمل20,217,616,418,715,916,8عمل

0,80,60,80,71,10,7مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(1,91,40,91,21,02,3مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(

0,10,10,00,10,40,6صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله0,00,20,20,00,50,0صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله

0,71,50,51,72,00,6عاطل عن العمل، يبحث عن عمل3,52,01,31,81,11,5عاطل عن العمل، يبحث عن عمل

0,10,80,40,01,90,2عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل1,20,90,80,42,50,5عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل

78,574,275,484,776,978,9ربة املنزل57,960,764,961,163,764,2ربة املنزل

5,55,94,73,66,55,3طالب5,94,76,56,66,26,9طالب

2,24,44,10,91,61,4متقاعد7,110,45,88,16,56,2متقاعد

0,00,00,00,00,00,0خالل فرتة التجنيد0,00,00,00,00,00,0خالل فرتة التجنيد

1,74,23,03,53,04,0الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(1,41,63,02,02,71,5الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(

0,00,00,00,00,60,1صاحب دخل0,20,20,00,00,00,0صاحب دخل

0,00,10,00,00,00,0غريها0,80,40,20,20,00,0غريها

الجدول 183. التوزيع املهني العام حسب الجنس يف تركيا، تايا 2011 )%(
اإلناثالذكورتركيا 

2,82,44,1موظف، مبرتب )مدير/ مختص(

6,35,410,0موظف، مبرتب )درجة متوسطة/عنرص وسطي(

2,01,92,6موظف، مبرتب )خدمات املرافق(

0,50,70,1موظف، مبرتب )مختص برتبة عسكرية(

5,13,312,1موظف، مبرتب )مدرس(

4,12,98,8عامل، بأجر متواصل، ياقة بيضاء )مدير/ مختص(

6,75,810,0عامل، بأجر متواصل، ياقة بيضاء )درجة ضعيفة و متوسطة(

16,117,110,2عامل، بأجر متواصل، ياقة زرقاء )درجة ضعيفة و متوسطة(

19,119,517,5عامل، بأجر متواصل، ياقة زرقاء )عملة غري مؤهلة(

3,74,12,2مستخِدم صغري )1 إىل 10 يد عاملة(

0,50,60,1مستخِدم متوسط الحجم )10 إىل 50 يد عاملة(

0,30,30,3مستخِدم كبري )يشغل أكر من 50 شخصاً(

6,07,31,1تجارة صغرية لحساب الخاص

0,20,30,1تجارة كبرية لحساب الخاص

2,02,30,9حرفيني لحساب الخاص

1,01,10,9مختص لحساب الخاص

2,32,70,7وظائف هامشية لحساب الخاص

9,19,86,7عاملة مؤقتة

0,60,22,1أعامل منزلية ذات دخل

7,68,82,9فالح

2,11,83,3عاملة فالحية موسمية

1,20,82,8عامل أرسة غري مدفوع األجر

0,40,50,4غريها

ــة  ــات اجتامعي ــر سياس ــب تطوي ــج،  يج ــذه  النتائ ــوء  كل  ه يف  ض

    لدعــم  تشــغيل  املــرأة، و خاصــًة  املتزّوجــات واللــوايت لديهــّن 

أطفــال،  واملتواجــدات يف املناطــق الرشقيــة    وأيضــاً  اللــوايت ينتمــني 

إىل  املســتوى  التعليمــي  و  اإلجتامعــي-  اإلقتصــادي  املتــديّن.                            .

8.5.3.2. آراء حول عمل املرأة

ــل  ــم اآلراء حــول عم ــم تقيي ــن ســنتي 2006 و 2011 ت يف كل م

املــرأة مــن خــالل ســؤالني متطابقــني. يف 2006 كان نــص الســؤال 

رقــم 43 كاآليت: حســب رأيــك هــل تعتــرب مــن املناســب أن تعمــل 
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الجدول 182. وضعية العمل حسب املناطق لدى اإلناث فوق سن 18، تايا 2011 )%(

 
البحر األبيض إيجهرشق مرمرةغرب مرمرةإسطنبول

املتوسط
غرب 

األناضول
وسط 

األناضول
غرب البحر 

األسود
رشق البحر 

األسود
شامل رشق 

األناضول
وسط رشق 

األناضول
جنوب رشق 

األناضول

10,48,111,04,76,18,1عمل20,217,616,418,715,916,8عمل

0,80,60,80,71,10,7مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(1,91,40,91,21,02,3مل يعمل لكنه صاحب شغل قار )يف اجازة, مريض...(

0,10,10,00,10,40,6صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله0,00,20,20,00,50,0صاحب شغل موسمي لكّن اآلن ليس موسم عمله

0,71,50,51,72,00,6عاطل عن العمل، يبحث عن عمل3,52,01,31,81,11,5عاطل عن العمل، يبحث عن عمل

0,10,80,40,01,90,2عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل1,20,90,80,42,50,5عاطل عن العمل، ال يبحث عن عمل

78,574,275,484,776,978,9ربة املنزل57,960,764,961,163,764,2ربة املنزل

5,55,94,73,66,55,3طالب5,94,76,56,66,26,9طالب

2,24,44,10,91,61,4متقاعد7,110,45,88,16,56,2متقاعد

0,00,00,00,00,00,0خالل فرتة التجنيد0,00,00,00,00,00,0خالل فرتة التجنيد

1,74,23,03,53,04,0الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(1,41,63,02,02,71,5الميكنه العمل)كبري يف السن، صاحب اعاقة، مريض...(

0,00,00,00,00,60,1صاحب دخل0,20,20,00,00,00,0صاحب دخل

0,00,10,00,00,00,0غريها0,80,40,20,20,00,0غريها

الجدول 183. التوزيع املهني العام حسب الجنس يف تركيا، تايا 2011 )%(
اإلناثالذكورتركيا 

2,82,44,1موظف، مبرتب )مدير/ مختص(

6,35,410,0موظف، مبرتب )درجة متوسطة/عنرص وسطي(

2,01,92,6موظف، مبرتب )خدمات املرافق(

0,50,70,1موظف، مبرتب )مختص برتبة عسكرية(

5,13,312,1موظف، مبرتب )مدرس(

4,12,98,8عامل، بأجر متواصل، ياقة بيضاء )مدير/ مختص(

6,75,810,0عامل، بأجر متواصل، ياقة بيضاء )درجة ضعيفة و متوسطة(

16,117,110,2عامل، بأجر متواصل، ياقة زرقاء )درجة ضعيفة و متوسطة(

19,119,517,5عامل، بأجر متواصل، ياقة زرقاء )عملة غري مؤهلة(

3,74,12,2مستخِدم صغري )1 إىل 10 يد عاملة(

0,50,60,1مستخِدم متوسط الحجم )10 إىل 50 يد عاملة(

0,30,30,3مستخِدم كبري )يشغل أكر من 50 شخصاً(

6,07,31,1تجارة صغرية لحساب الخاص

0,20,30,1تجارة كبرية لحساب الخاص

2,02,30,9حرفيني لحساب الخاص

1,01,10,9مختص لحساب الخاص

2,32,70,7وظائف هامشية لحساب الخاص

9,19,86,7عاملة مؤقتة

0,60,22,1أعامل منزلية ذات دخل

7,68,82,9فالح

2,11,83,3عاملة فالحية موسمية

1,20,82,8عامل أرسة غري مدفوع األجر

0,40,50,4غريها

املــرأة بأجر/مرتــب؟ أمــا يف 2011 فــكان الســؤال رقــم 32: هــل 

تعتــرب عمــل املــرأة مناســبا؟ يكمــن التمييــز األســايس بــني هذيــن 

الســؤالني أنــه يف 2006 تــم تركيــز الدراســة حــول العمــل بأجــر/

مرتــب، و يعتــرب الســؤال أكــر وضوحــا بإســتعامل ذلــك التعبــري. 

ألّن بعــض النســاء تُعتــربن صاحبــات خــربة عمــل مثــل العامــالت 

ــك” يف 2013،  ــة ”توي ــب إحصائي ــب. حس ــدون مرت ــدى أرس ب ل

يُعتــرب ثلــث النســاء عامــالت بــدون أجــر لــدى أرسة. لهــذا الســبب 

ــاس.  ــس املقي ــا نف ــني أن يقدم ــؤالني املختلف ــن الس ــن لهذي ال ميك

كذلــك يكمــن الفــرق بــني قيمــة الســؤالني املطروحــني يف مقرتحــات 

األجوبــة. يف 2006، قُدمــت ثــالث مقرتحــات أجوبــة للســؤال 

وهــي ”نعم”،”حســب نــوع العمــل”و”ال”، أّمــا يف 2011 فكانــت 

املقرتحــات ”نعــم” و ”ال” فقــط.

عنــد املقارنــة بــني ســنتي 2006 و 2011 تــم تجاهــل هــذا الفــرق 

ــرون  ــبة %84 ي ــايل: يف 2006، نس ــدول الت ــزوغ الج ــاّم أدى لب م

أن هــذا التعبــري مناســب عمــل املــرأة ويف ســنة 2011، إنخفظــت 

ــرون أن  ــور ي ــن الذك ــبة %77 م ــبة إىل %82. يف 2006، نس النس

مــن املناســب عمــل املــرأة و%90 مــن اإلنــاث كانــت لهــن نفــس 

اإلجابــة. أّمــا يف 2011 بينــام يــرى %74 مــن الذكــور أنــه للمــرأة 

ــاندهن  ــاث تس ــن اإلن ــإّن %91 م ــر ف ــل مبرتب/أج ــق يف العم ح

الــرأي )الجــدول 184(.

  الجدول 184. سرب اآلراء حول عمل املرأة حسب الجنس و يف عموم تركيا تايا 2011-2006 )%(
غري مناسبمناسب 

2006

83,616,4تركيا

الجنس

77,023,0الذكور

90,010,0اإلناث

2011

82,217,8تركيا

الجنس

73,726,3الذكور

90,59,5اإلناث

عنــد مراجعــة اآلراء حــول نفــس التســاؤل لفئــات عمريــة مختلفة، 

نالحــظ يف 2006 أّن نســبة %86 مــن النســاء يف ســن 24-18 

ــبة  ــض النس ــن تنخف ــرأة، لك ــل امل ــب عم ــن املناس ــه م ــرى أن ت

ــة  ــد املقارن ــارب يف النســب عن ــظ تق ــام نالح ــر. ك ــرب العم ــع ك م

الفئــات العمريــة الصغــرية و اآلرء بــني الجنســني. فقــط ســن45-

54 ميثــل حالــة خاصــة. تــرى نســبة %85 مــن هــذه الفئــات أنــه 
ــاين  ــي ث ــة 18-24 ه ــرى أن فئ ــرأة. ون ــل امل ــب  عم ــن املناس م

ــة 54-45  ــيل: فئ ــرأي. ميكــن التفســري كــام ي أكــرب نســبة لهــذا ال



واملقرتحات الوضع  تحديد  تايا  262

ــرَّ  ــة. و يُف ــص التجرب ــن يف نق ــرأة يكم ــل امل ــدم عم ــرى أن ع ت

ذلــك بــأّن عــدم عمــل املــرأة لــه آثــار ســلبية يف الحيــاة اإلقتصاديــة 

واإلجتامعيــة حيــث تكــر همومهــا وعــدم ثقتهــا يف املجتمــع مــع 

تقــدم ســنها. يف 2011، عنــد النظــر لــآلراء حســب الفئــة العمريــة 

ــة  ــد املقارن ــا يف النســب. خــالل نفــس الســنة و عن نالحــظ تقارب

بــني اآلراء حســب العمــر، يعتــرب أغلــب األشــخاص مــن 18-24 و 

55-64 أنــه مــن املناســب أن تعمــل املــرأة بنســبة %84. يف نفــس 
ــة 35-44 ســنة   أن مــن  الســنة أيضــا، يــرى فقــط %82 مــن فئ

املناســب أن تعمــل املــرأة وهــي النســبة األضعــف يف 2011. عنــد 

املقارنــة بــني كلتــا الســنتني نالحــظ انخفاضــاً يف النســب ضمــن كل 

الفئــات العمريــة )الجــدول 185(.

الجدول 185. سرب اآلراء حول عمل املرأة حسب الحالة اإلجتامعية والفئة العمرية تايا 2011-2006 )%(
غري مناسبمناسب 

2006

الحالة العائلية
87,212,8عزباء

82,417,6متزوجة

92,77,3مطلقة

85,314,7أرملة

العمر
18-2485,714,3

25-348317,0

35-4482,917,1

45-5484,815,2

55-6482,817,2

+658218

2011

الحالة العائلية

86,813,2عزباء

80,419,4متزوجة

87,812,2منفصلة

84,315,7أرملة

91,58,5مطلقة

العمر
18-2483,816,2

25-3482,217,8

35-4480,519,5

45-5482,617,4

55-6484,415,6

+6579,320,7

أّمــا عنــد النظــر مــن زاويــة الحالــة  اإلجتامعيــة، فإنــه يف 2006، 

ــرأة  ــل امل ــب أن تعم ــن املناس ــه م ــرى أن ــات ت ــن املطلق %93 م

ــن األرمــالت  ــام فقــط %85 م ــات بنســبة %87. بين ــا العازب تليه

دعــام  األقــل  املتزوجــات  تبقــى  و  اإلجابــة.  نفــس  ترجحــن 

لعمــل املــرأة بنســبة %82. تضــع هــذه النســب صــورة واضحــة 

ــود  ــة. تع ــا اإلجتامعي ــرأة و حالته ــل امل ــني عم ــرية ب ــة الكب للعالق

هــذه العالقــة لعــدة أســباب: عــدم حاجــة املــرأة املتزوجــة 

للعمــل مثــل غريهــا مــن النســاء و ذلــك ألفضليــة حالتهــا املاديــة 

ــب  ــة أصع ــروف مادي ــش ظ ــن أن تعي ــات ميك ــة الفئ ــا. بقي أساس

مــن املتزوجــات. الســبب اآلخــر، تقــارب األدوار اإلجتامعيــة و 

ــث  ــات حي ــن املتزوج ــر م ــات أك ــات و املطلق ــات للعازب العالق

ــات  ــدى العازب ــدور املــرأة تقــل ل ــة ل أّن نظــرة املجتمــع التقليدي
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وخاصــة املطلقــات. عامــل العمــر يخــدم أيضــا مصلحــة العازبــات. 

يعنــي مــن البديهــي أن تســاند صغــار الســن مــن األنــاث فكــرة 

عمــل املــرأة وبإعتبــار العازبــات ضمــن الفئــات العمريــة الصغــرية 

أكــر مــن باقــي الفئلــت العمربــة ميكــن فهــم هــذه النســب. يف 

ــد  ــات. عن ــدول اإلجاب ــة” لج ــارة ”منفصل ــة عب ــم إضاف 2011، ت
النظــر لنفــس الســؤال يف 2011، أيضــا %92 مــن املطلقــات تــرى 

أنــه مــن املناســب عمــل املــرأة. تليهــا املنفصــالت و العازبــات يف 

ــا  ــبة %87. هن ــات بنس ــبة %88 والعازب ــالت بنس الرتتيب:املنفص

أيضــاً متكــن تفســري النســب بــذات التققييــم لســنة 2006. عــى 

األخــص الحالــة املاديــة والقيــم لهــذه الفئــة مختلفــة عــن غريهــا. 

ــني  ــل ب ــبة األق ــات النس ــبة %80 للمتزوج ــل نس ــك متث ــا كذل فهن

املســاندبني  لعمــل املــرأة. و يليهــن كذلــك األرامــل بنســبة 84%. 

يف العــادة تكــون األرامــل ضمــن فئــات عمريــة أكــرب، ميكــن إعتبــار 

ذلــك أيضــا مــن أســباب ضعــف نســبة املوافقــات بينهــن )الجــدول 

.)185

ويف 2006 و 2011، كانــت إجابــات مناســب العائلــة النــواة 

ــا  ــوايل. أم ــب الت ــب %84 و %82 حس ــرأة بنس ــل امل ــول عم ح

نســبة املؤيديــني يف العائــالت املمتــدة فتقــدر ب%79 و 76% 

ــالل  ــن خ ــة. م ــالت املفكك ــوايل. و%90 و %91 للعائ ــب الت حس

هــذه النســب نــرى أن العائلــة املفككــة نظــراً للصعوبــات املاديــة 

و تغيــري األدوار فيهــا تدعــم فكــرة عمــل املــرأة بشــدة بينــام 

تِخــّف نســب الدعــم لــدى العائــالت املمتــدة املحافظــة واملتشــبثة 

ــدول 186(. ــة )الج ــم التقليدي بالقي

الجدول 186. سرب اآلراء حول عمل املرأة حسب نوع األرسة تايا 2011-2006 )%(
غري مناسبمناسب

2006

84,115,9عائلة نواة

79,420,6عائلة ممتدة

89,910,1عائلة مفككة

2011

82,117,9عائلة نواة

76,323,7عائلة ممتدة

90,99,1عائلة مفككة

يكــون لهــذا الســؤال قيمــة حاســمة عنــد مقارنــة إجابــات ســكان 

الريــف بإجابــات ســكان األماكــن الحريــة. يف 2006، كانــت 

نســبة مــن يــرى عمــل املــرأة مناســبا مــن ســكان األريــاف متثــل 

%81، أمــا يف املناطــق الحريــة فهــي %85. يف 2011، يــرى 

ــه مــن املناســب عمــل املــرأة  %78 فقــط مــن ســكان الريــف أن

لكــن ترتفــع النســبة عنــد الحــَر لتصــل إىل %84. و يعــود ذلــك 

ــى  ــس ع ــب الجن ــة األدوار حس ــف بتفرق ــع الري ــبث مجتم لتش

ــدول 187(. ــة )الج ــة التقليدي الطريق

الجدول 187. سرب اآلراء حول عمل املرأة حسب املناطق السكانية تايا 2011-2006 )%(
غري مناسبمناسب 

2006

84,915,1املدينة

81,418,6الريف

2011
83,916,1املدينة

77,822,2الريف

مــن خــالل تقييــم نفــس الســؤال حســب الناطــق، يف 2006، 

ــرأة بأجــر/ ــل امل ــام لعم ــر دع ــرة األك ــرب مرم ــة غ ــت منطق كان

مرتــب بنســبة %94.تليهــا رشق مرمــرة %88 و إيجــه %88. أمــا 

يف منطقــة جنــوب رشق األناضــول فنســبة مــن يــرى عمــل املــرأة 

مناســبا ل تتعــدى %63 و هــي ضعيفــة أيضــاً يف شــامل رشق 

ــر  ــرة األك ــرب مرم ــة غ ــت منطق ــول %76. يف 2011، كان األناض

دعــام لعمــل املــرأة بأجر/مرتــب بنســبة %92.تليهــا رشق مرمــرة 

%87 و إيجــه %87. أمــا يف منطقــة جنــوب رشق األناضول فنســبة 

ــة  ــك ضعيف ــدى %64 وكذل ــبا لتتع ــرأة مناس ــل امل ــرى عم ــن ي م

جــداً يف شــامل رشق األنأضــول %61. يف كل مــن 2006 و 2011 

نالحــظ نســب ضعيفــة خاصــة يف منطقــة شــامل رشق األناضــول. 

وعنــد ســرب اآلراء داخــل املــدن الكــربى الثــالث يف 2006، نالحــظ 

ــطنبول و 89%  ــل إىل %84 يف إس ــرأة تص ــل امل ــم لعم ــبة دع نس

يف أنقــرة و %91 يف إزمــري، أّمــا يف 2011 فتصــل النســب إىل 

ــدول  ــري )الج ــرة و %91 يف إزم ــطنبول و %90 يف أنق %86 يف إس

 .)188
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الجدول 188. سرب اآلراء حول عمل املرأة حسب املناطق الجغرافية تايا 2011-2006 )%(
 مناسبمناسب 

20062011

ثالث مدن رئيسية

84,186,4إسطنبول 

89,190,1أنقرة 

90,790,5إزمري 
المناطق

84,186,4اسطنبول

94,292,3غرب مرمرة

87,887,0رشق مرمرة

87,987,3إيجه

84,381,8البحر األبيض املتوسط

84,584,8غرب األناضول

81,776,2وسط األناضول

88,280,8غرب البحر األسود

87,481,9رشق البحر األسود

75,760,7شامل رشق األناضول

78,177,3وسط رشق األناضول

62,864,0جنوب رشق األناضول

ــام إرتفــع  ــة ”مبناســب” كل يف 2006 و2011 ترتفــع نســبة اإلجاب

املســتوى التعليمــي. إذ يــرى %77 فقــط مــن النســاء الغــري 

متعلــامت أنــه مــن الناســب أن تعمــل املــرأة بينــام ترتفــع نســبة 

نفــس اإلجابــة لتصــل %94 لــدى النســاء صاحبــات الشــهدة 

ــن  ــط م ــرى %73 فق ــس الســياق، يف 2011، ي ــة. ويف نف الجامعي

النســاء الغــري متعلــامت أنــه مــن الناســب أن تعمــل املــرأة بينــام 

ــة. يف  ــهادة  الجامعي ــات الش ــاء صاحب ــدى النس ــل إىل %94 ل تص

2011 نلحــظ إنخفــاض يف النســب لــدى مجمــل الفئــات وخاصــة 
ــامت )الجــدول 189(. ــة النســاء غــري املتعل فئ

الجدول 189. سرب اآلراء حول عمل املرأة حسب املستوى التعليمي تايا 2011-2006 )%(

 

غري متعلم )يجيد القراءة 
والكتابة ولكن مل يدخل 

املدرسة(

إجازات جامعية أو خريج الثانوية وما يعادلهااملرحلة التكميليةاملرحلة االبتدائية
دراسات عليا

2006

76,582,282,988,994,0مناسب

 

غري متعلم )مل يدخل 
املدرسة(

إجازات جامعية أو خريج الثانوية وما يعادلهااملرحلة التكميلية املرحلة االبتدائية
دراسات عليا

2011

73,279,978,587,693,8مناسب

عنــد النظــر يف ســرب اآلراء حــول عمــل املــرأة مــن زاويــة الفــوارق 

الإلجتامعيــة واإلقتصاديــة، نالحــظ أن يف 2006، %73 فقــط مــن 

الفئــة الدنيــا يؤيــدون فكــرة عمــل املــرأة بينــام %84 و %94 لهــم 

نفــس الــرأي مــن الفئــة الوســطى و الفئــة العليــا حســب التــوايل. 

يف 2011، تــربز أعــى نســبة يف التصنيــف الخــاميس للفئــات 

اإلجتامعيــة  واإلقتصاديــة لــدى الفئــة العليــا لتصــل إىل 98%، 

تليهــا أعــى الطبقــة الوســطى بنســبة %87 بينــام تقــف النســبة 

ــد  ــبة التأيي ــع نس ــامال ترتف ــا. إج ــة الدني ــدى الطبق ــد %66 ل عن

ــة  ــة واإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــت الطبق ــام إرتفع ــرأة كل ــل امل لعم

ــدول 190(. )الج
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الجدول 190. سرب اآلراء حول عمل املرأة حسب املناطق الجغرافية تايا 2011-2006 )%(
مناسب 

2006

94,3الطبقة العليا

83,6الطبقة الوسطى

73,4الطبقة الدنيا

2011

97,8أعى الطبقة العليا

93,1الطبقة العليا

87,4الطبقة الوسطى العليا

78,7الطبقة الوسطى الدنيا

65,8الطبقة الدنيا

ــم،  ــرأة عــن ســبب رفضه ــد ســؤال الرافضــني لفكــرة عمــل امل عن

كانــت األجوبــة التاليــة: يف 2006، علــل معظــم الــر افضيــون 

ــال و  ــة األطف ــرأة رعاي ــية للم ــة األساس ــري ”املهم ــم بالتعب إجابته

شــؤون املنــزل” وهنالــك %62 مــن مــن إســتعمل هــذا التعبــري يف 

عمــوم تركيــا، منهــم %59 يف األريــاف و %67 يف املــدن. لإلضافــة  

%61 مــن الذكــور و %65 مــن اإلنــاث عــرب عــن رفضهــم لعمــل 

املــرأة وقامــوا بأســتعامل نفــس التعبــري الســابق.  ويكمــن الســبب 

الثــاين مــن حيــث النســب )%14( يف أن ظــروف العمــل يف عمــوم 

ــف و  ــكان الري ــن س ــتعمل %12 م ــث إس ــة. حي ــري آمن ــا غ تركي

%16 مــن ســكان املــدن هــذا التعبــري. كــام يــرى %17 مــن 

ــام  ــرأة بين ــبة للم ــة بالنس ــري آمن ــل غ ــروف  العم ــور أن ظ الذك

%10 مــن النســاء تشــاطرهم الــرأي. ويتمثــل الســبب الثــاين مــن 

ــري  ــرأة غ ــل امل ــاء، أن عم ــب آراء النس ــب حس ــى النس ــث أع حي

مناســب وال يتــامىش مــع العــادات و التقاليــد. لكــن %12 فقــط 

مــن الرجــال يشــطرهم يشــاطرونهم  ويف عمــوم تركيــا يعتــرب هــذا 

الســبب الثالــث مــن حيــث ارتفــاع النســب. النالحــظ فــوارق تذكر 

ــبب: %13 يف  ــذا الس ــول ه ــة ح ــف واملدين ــني الري ــب ب يف النس

الريــف و %12 يف املدينــة. يف 2006، إســتعمل %7 مــن األتــراك 

التعبــري ”عمــل املــرأة يؤثـّـر ســلبا عــى األطفــال”  و%5 يف الريــف 

و %9 يف املدينــة، %7 منهــم مــن الذكــور و %8 مــن اإلنــاث. 

بإختصــار، ركــز تربيــر اإلنــاث لرفضهــم العمــل عــى تشــبثهم 

بالعــادات و التقاليــد أّمــا الرجــال فــريى أغلبهــم أن ظــروف العمــل 

ــة بالنســبة للمــرأة )الجــدول 191(. ــا غــري آمن يف تركي

الجدول 191. أسباب عدم املوافقة عىل عمل املرأة حسب املنطقة السكنية والجنس يف كامل تركيا، تايا 2011-2006 )%(
أنثىذكرتركيا 

2006

14,316,111,716,59,5رضوف العمل غري آمنة بالنسبة للنساء

61,958,566,760,764,7املهمة األساسية للمرأة هي رعاية أطفالها و شؤون املنزل

12,612,412,912,014,1عدم تناسب عمل املرأة مع العادات والتقاليد

7,38,75,37,07,8عمل املرأة يأثّر سلبا عى األطفال

2,22,12,32,02,5التأثري السلبي للعمل عى املرأة العاملة بأجر

1,72,11,11,81,4آخر

2011

20,322,215,720,918,5رضوف العمل غري آمنة بالنسبة للنساء

56,054,759,455,757,0املهمة األساسية للمرأة هي رعاية أطفالها و شؤون املنزل

9,17,612,28,99,5عدم تناسب عمل املرأة مع العادات والتقاليد

8,39,27,08,28,5عمل املرأة يأثّر سلبا عى األطفال

3,02,73,32,83,6التأثري السلبي للعمل عى املرأة العاملة بأجر

3,33,72,53,52,8آخر
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ــأن  ــم ب ــرأة موقفه ــل امل ــون لعم ــب الرافضي ــل أغل يف 2011، عل

املهمــة األساســية للمــرأة هــي رعايــة أطفالهــا و شــؤون املنــزل. 

إذا أّن %56 مــن األتــراك إســتعملوا مثــل هــذا التعبــري، و%60 يف 

ــور  ــن الذك ــس %56 م ــب الجن ــدن. وحس ــف و %54 يف امل الري

ــذا  ــل ه ــرأة مبث ــل امل ــم لعم ــوا رفضه ــاث علل ــن اإلن و %57 م

ــباب  ــن أس ــة ضم ــة  الثاني ــأيت يف املرتب ــل 2006، ي ــبب. مث الس

رفــض عمــل املــرأة، ظــروف العمــل الغــري  اآلمنــة بالنســبة 

ــيا  ــببا رئيس ــك س ــرون يف ذل ــراك ي ــن األت ــاء. إذ أّن %20 م للنس

يف رفــض عمــل املــرأة منهــم %16 يف الريــف و %22 يف املــدن. 

ــام كان يف  ــك ك ــاث. وكذل ــن اإلن ــور و %19 م ــن الذك و %21 م

2006، يكمــن الســبب الثالــث يف عــدم تناســب عمــل املــرأة مــع 
العــادات والتقاليــد، حيــث إســتعمل هــذا التعبري %9 مــن األتراك 

و%12 مــن ســكان الريــف و %7مــن ســكان املــدن، منهــم أيضــاً 

ــتعمل 8%  ــن النســاء. يف 2011، إس ــال و %10 م ــن الرج %9 م

مــن األتــراك منهــم %8 مــن الرجــال و %9 مــن النســاء التعبــري ” 

عمــل املــرأة يؤثّــر ســلبا عــى األطفــال” )الجــدول 191(.

ويف 2006  و 2006  كلّــام  ارتقــى  املســتوى  التعليمــي  للمــرأة، 

 تنخفــض  نســبة  النظــر  إىل  أّن  مهمتهــا  األساســية  هــي  رعايــة 

ــع  ــام ارتف ــوال، كل ــس  املن ــى  نف ــزل.  وع ــؤون  املن ــا  و  ش  أطفاله

ــل  ــربون أّن عم ــن يعت ــبة  -الذي ــض  نس ــي  تنخف ــتوى العلم املس

العــادات  والتقاليــد  مــع  إرتفــاع  املســتوى  يُعــارِض  املــرأة 

 التعليمــي:  ترتفــع  نســبة  املعتقديــن  أن  أهــم  أســباب  عــدم  عمــل 

ــة:  ــذه  الحال ــة.   يف  ه ــري  اآلمن ــل  غ ــود  ل  رضوف  العم ــرأة  يع  امل

ــة  األســباب  ــاع  املســتوى  التعليمــي  تتغــري  درجــة  أهمي ــع  إرتف  م

 الرئيســية  مــن  ظــروف  العمــل  غــري  اآلمنــة  إىل  التشــبث  بالعــادات 

ــا  بالنســبة  ــة  للجنســني.  أم ــاألدوار  اإلجتامعي ــد  ب ــد  والتقيّ  والتقالي

 ملــن  يــرى  أّن  يف  عمــل  املــرأة  آثــار  ســلبية  عــى  األطفــال  فرتتفــع 

ــدول 192(. ــي ) الج ــتواهم  التعليم ــاع  مس ــع  إرتف ــبتهم  م  نس

وباإلعتــامد  املســتوى  اإلجتامعــي-  اإلقتصــادي  و  تأثــريه  عــى 

ــرى  %61  فقــط  ــرأة،  نالحــظ  يف  2006  ي  أســباب  عــدم  عمــل  امل

ــا  أن  أهــم  أســباب  عــدم  عمــل  املــرأة  ــراد  الطبقــة  العلي  مــن  األف

ــزل  ــا  وشــؤون  املن ــة  أطفاله ــا  الرئيســية  رعاي ــل  يف  أن  مهمته  يتمث

 بينــام  ترتفــع  هــذه  النســبة  لــدى  الطبقــة  الوســطى  لتصــل  63% 

ــدول  193(. ــا ) %57( ) الج ــة  الدني ــد  الطبق ــض  عن  و  تنخف

)%
ي تايا 2011-2006 )

امع
ي - االجت

صاد
ى االقت

ستو
ب امل

س
ب املعقولة لعدم عمل املرأة ح

الجدول 193. األسبا

 

ساء
سبة للن

ف العمل غري آمنة بالن
ظرو

ي رعاية 
املهمة األساسية للمرأة ه

أطفالها و شؤون املنزل
ت 

ب عمل املرأة مع العادا
عدم تناس

والتقاليد
ىل األطفال

عمل املرأة يأثّر سلبا ع
ىل املرأة 

ي للعمل ع
سلب

التأثري ال
العاملة بأجر

آخر

2006

الطبقة العليا
12,4

60,5
19,5

4,0
3,0

0,5

ى
الطبقة الوسط

14,9
62,5

11,5
7,4

2,0
1,8

الطبقة الدنيا
11,7

56,8
3,7

21,0
2,2

4,7

 
ساء

سبة للن
ف العمل غري آمنة بالن

رضو
ي رعاية 

املهمة األساسية للمرأة ه
أطفالها و شؤون املنزل

ت 
ب عمل املرأة مع العادا

عدم تناس
والتقاليد

ىل األطفال
عمل املرأة يأثّر سلبا ع

ىل املرأة 
ي للعمل ع

سلب
التأثري ال

العاملة بأجر
آخر

2011

ى الطبقة العليا
أع

27,7
40,0

6,2
10,2

14,0
1,9

الطبقة العليا
22,7

51,1
8,0

12,2
2,2

3,7

ى العليا
الطبقة الوسط

22,2
53,5

6,6
10,8

3,5
3,4

ى الدنيا
الطبقة الوسط

20,7
55,8

9,2
7,4

3,5
3,4

الطبقة الدنيا
15,4

63,0
11,8

6,2
1,3

2,4
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الجدول 192. األسباب املعقولة لعدم عمل املرأة حسب املستوى التعليمي تايا 2011-2006 )%(

 
غري متعلم )يجيد 

القراءة والكتابة ولكن 
مل يدخل املدرسة(

خريج الثانوية وما املرحلة التكميلية املرحلة االبتدائية
يعادلها

إجازات جامعية أو 
دراسات عليا

2006

10,613,618,419,818,5رضوف العمل غري آمنة بالنسبة للنساء

65,663,656,457,642,9املهمة األساسية للمرأة هي رعاية أطفالها و شؤون املنزل

16,712,111,29,86,8عدم تناسب عمل املرأة مع العادات والتقاليد

4,27,09,78,323,8عمل املرأة يأثّر سلبا عى األطفال

2,22,01,52,84,3التأثري السلبي للعمل عى املرأة العاملة بأجر

0,71,82,91,73,7آخر

غري متعلم )مل يدخل  
خريج الثانوية وما املرحلة التكميليةاملرحلة االبتدائيةاملدرسة(

يعادلها
إجازات جامعية أو 

دراسات عليا

2011

14,517,725,125,723,1رضوف العمل غري آمنة بالنسبة للنساء

60,359,253,650,044,8املهمة األساسية للمرأة هي رعاية أطفالها و شؤون املنزل

13,110,16,76,23,9عدم تناسب عمل املرأة مع العادات والتقاليد

6,47,76,811,720,4عمل املرأة يأثّر سلبا عى األطفال

2,32,83,63,22,1التأثري السلبي للعمل عى املرأة العاملة بأجر

3,52,44,23,25,7آخر

يف 2011، تنخفــض نســبة مــن يــرى أن أهــم أســباب عــدم عمــل 

ــؤون  ــا وش ــة أطفاله ــية رعاي ــا الرئيس ــل يف أن مهمته ــرأة يتمث امل

املنــزل مــع إرتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي. كذلــك مــع 

ــن  ــبة م ــض نس ــادي تنخف ــي- اإلقتص ــتوى اإلجتامع ــاع املس إرتف

ــع  ــد. م ــادات والتقالي ــع الع ــب م ــرأة اليتناس ــل امل ــرى أن عم ي

إرتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي أيضــاً ترتفــع نســبة مــن 

يــربر عــدم عمــل املــرأة بظــروف العمــل غــري اآلمنــة  لهــا. نقطــة 

أخــرى مثــرية لإلهتــامم، يــأيت التأثــري الســلبي للعمــل عــى املــرأة 

ــدى  ــباب ل ــث األس ــن حي ــث م ــتوى الثال ــر يف املس ــة بأج العامل

ــاع  ــع إرتف ــبة %14. م ــا بنس ــم إختياره ــد ت ــا. وفق ــة العلي الطبق

ــربر عــدم  املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي ترتفــع نســبة مــن ي

عمــل املــرأة بالتشــبث بالعــادات والتقالــد والتقييــد بتوزيــع 

ــني. ــني الجنس األدوار ب

8.5.3.3.  امللكية يف األرسة   

عنــد النظــر يف العالقــة بــني الجنــس وامللكيــة  العقــارات  يف 

األرسة، يف 2006 و2011 تــم طــرح تســاؤل حــول هــذا املوضــوع. 

ــد أي  ــل يوج ــو التايل:”ه ــى النح ــؤال ع ــرح الس ــم ط يف 2006 ت

ممتلــكات غــري منقولــة أو ســيارة مســجلة بإســمكم؟ إذا موجــوة، 

ــزواج؟ ــل أو بعــد ال هــل هــي إمتلكتموهــا قب

ــم  ــور بعــدم إمتالكه ــام رّصح نســبة %51 مــن الذك يف 2006 بين

ألي ممتلــكات غــري منقولــة، فــإّن نســبة %83 مــن اإلنــاث رصحت 

باملثــل. وبعبــارة أخــرى %17 فقــط مــن النســاء متلكــن ممتلــكات 

غــري منقولــة. و%49 مــن ذكــور مــن أصحــاب األمــالك غــري 

املنقولــة. %12 فقــط مــن اإلنــاث متلكــن مســاكن. و %5 متلكــن 

أرض بيضــاء أو زراعيــة و%2 متلكــن ســيارات و %1 متلكــن مقرات 

عمــل )الجــدول 194(.

ــوع  ــدد ن ــايل: ”ح ــو الت ــى النح ــؤال ع ــرح الس ــم ط يف 2011، ت

ــكن(  ــر الس ــة مق ــة. )متضمن ــات التالي ــن اإلقرتح ــكات ضم املتتل

)حــدد فقــط فقــط املمتلــكات الشــخصية(”. يف 2011، كــام 

ــل أو  ــجلت قب ــة ُس ــت امللكي ــارة إذا ماكان ــم اإلش ــون مل يت تالحظ

بعــد الــزواج. باإلضافــة إىل إدراج مقرتحــات مختلفــة للملكيــة 

ــة  ــات تجاري ــت املقرتحــات ” مركب ضمــن الســؤال. يف 2006، كان

)حافلــة، عربــات النقــل، شــاحنات إلخ.( متــت إضافت ”الجــرارات، 

ــام”. ــار أو األغن ــة ”و” األبق ــخ. اآلالت الزراعي ــدات ال الحاص

ــكنية، و 9%  ــقة س ــتقل أو ش ــت مس ــاء بي ــن النس ــك %25 م متل

منهــن متتكــن ســيارات شــخصية و %8 متلمــن أرض بيضــاء أو 

زراعيــة أو حديقــة. أمــا %2 فقــط متلكــن مقــرات عمــل و أبقــار 

وأغنــام. %1 متلكــن جــرارات و حاصــدات الــخ. و آالت الزراعيــة و 

ــخ.(. ــات النقــل، شــاحنات إل ــة، عرب ــة )حافل مركبــات تجاري

ــني  ــة ب ــكات غــري املنقول ــاث للمتل ــالك اإلن ــني إمت ــة ب ــد املقارن عن

ــاً  ــظ إرتفاع ــنوات نالح ــس س ــرتة الخم ــالل ف 2006 و 2011، خ
واضحــاً يف نســب أمــالك املــرأة. يف 2006، %12 مــن النســاء متلــك 

مســاكن لكــن ترتفــع النســبة لتصــل %25 يف 2011. خــالل نفــس 

ــا  ــن %5 إىل %8 و إمتالكه ــألرايض م ــرأة ل ــع إمتالامل ــرتة يرتف الف

للســيارات مــن %2 إىل %9 و مــن %1 إىل %2 بالنســبة ملقــرات 

ــاع نســب  ــنوات، نالحــظ أيضــاً إرتف ــرتة الخمــس س ــل. يف ف العم

إمتــالك املمتلــكات الغــري منقولــة مثــل املســاكن و أيضــاً الســيارت 

عنــد نفــس األشــخاص.
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الجدول 194. التمتع بامللكية حسب الجنس يف كامل تركيا، تايا 2011-2006 )%(
أنثىذكر

2006

82,850,5ال يشء

36,111,9بيت مستقل/شقة

16,85,4مقر عمل )مكتب،محل(

18,42,2أرض بيضاء/زراعية/حديقة

4,00,8سيارات شخصبة

1,80,3غريها

2011

43,724,7بيت مستقل/شقة

6,42,3مقر عمل )مكتب،محل(

26,69,3سيارات شخصبة

3,50,9مركبات تجارية )حافلة، عربات النقل، شاحنات إلخ.(

18,28,2أرض بيضاء/زراعية/حديقة

4,91,2جرارات و حاصدات الخ. و آالت الزراعية و

5,61,9األبقار أو األغنام

 عنــد الدراســة التفصيليــة للعالقــة بــني املســتوى التعليمــي للمــرأة 

و ملكيتهــا للعقــار، نالحــظ تواجــد عالقــة عــى شــكل حــرف 

ــكن  ــا للمس ــدارس وملكيته ــل امل ــى مل تتدخ ــاء الت ــني النس ”U” ب

املســتقل أو الشــقة. تعتــرب النســاء، املتخرجــات مــن املرحلــة 

اإلبتدائيــة و مــن املرحلــة التكميليــة / املرحلــة الثانويــة العاديــة 

ــتقل أو  ــت املس ــوع البي ــن ن ــار م ــالكاً للعق ــل إمت ــة، األق و املهني

الشــقة. ملكيــة الغــري متعلــامت تصــل إىل %27 بينــام ترتفــع لــدى 

ــع نســبة  ــايل لتصــل إىل %31. ترتف ــم الع ــن التعلي املتخرجــات م

ــاع  ــب بإرتف ــل و املكات ــرات العم ــيارات و مق ــرأة للس ــالك امل إمت

ــالك  ــى، إلمت ــبة األع ــظ أن النس ــام نالح ــي. ك ــتواها التعليم مس

األرايض البيضــاء و الزراعيــة، الحدائــق، الجــرارات و األبقــار و 

ــب  ــبب نالحــظ نس ــامت. لهــذا الس ــام، لــدى الغــري متعل األغن

ــات يف  ــن امللكي ــوع م ــذا الن ــكات ه ــدى مال ــم ل ــة للتعلي ضعيف

ــدول 195(. ــة )الج ــق الريفي املناط

الجدول 195. النساء صاحبات امللكية بالنظر للمستوى التعليمي، تايا 2011 )%(

غري متعلم )مل 
يدخل املدرسة(

املرحلة 
االبتدائية

املرحلة 
التكميلية 

خريج الثانوية 
وما يعادلها

إجازات جامعية 
أو دراسات عليا

بيت مستقل/شقة
72,673,584,677,969,1ال يوجد

27,426,515,422,130,9يوجد

مقر عمل )مكتب،محل(
99,297,898,296,195,7ال يوجد

0,82,21,83,94,3يوجد

سيارات شخصبة
97,391,793,886,975,0ال يوجد

2,78,36,213,125,0يوجد

مركبات تجارية )حافلة، خافلة صغرية، شاحنات( 
99,398,999,398,899,3ال يوجد

0,71,10,71,20,7يوجد

أرض بيضاء/زراعية/حديقة
88,990,595,994,292,2ال يوجد

11,19,54,15,87,8يوجد

جرارات و حاصدات الخ. و اآلالت الزراعية 
98,698,199,399,599,7ال يوجد

1,41,90,70,50,3يوجد

األبقار أو األغنام
97,297,299,399,599,6ال يوجد

2,82,80,70,50,4يوجد
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إحتلــت النســاء األرامــل أعــى نســبة إلمتالكــم  املســاكن املســتقلة /  

الشــقق بحــوايل %53، تليهــا املطلقــات بنســبة %31 ثــّم املتزوجــات 

ــوزع لحصــول األرامــل عــى  بنســبة %23. و يعــود أســباب هــذا الت

املمتلــكات عــن طريــق اإلرث و حصــول املطلقــات عليهــا عــن طريــق 

تقســيم األمــالك. وهي نفس األســباب لنســب إمتــالك النســاء لألرايض 

البيضــاء و الزراعيــة، الحدائــق، الجــرارات و األبقار و األغنــام. يف معضم 

ــك  ــل و ذل ــاء األرام ــالك النس ــب اإلمت ــع نس ــظ إرتف ــات نالح الخان

لحصولهــن عــل املــرياث )الجــدول 196(.

الجدول 196. النساء صاحبات امللكية بالنظر للحالة العائلية، تايا 2011 )%(

غري متعلم )مل 
يدخل املدرسة(

املرحلة 
االبتدائية

املرحلة 
التكميلية 

خريج الثانوية 
وما يعادلها

إجازات 
جامعية أو 
دراسات عليا

بيت مستقل/شقة
87,876,981,346,668,9ال يوجد

12,223,118,753,431,1يوجد

مقر عمل )مكتب،محل(
98,597,396,698,997,1ال يوجد

1,52,73,41,12,9يوجد

سيارات شخصبة
93,889,194,297,090,6ال يوجد

6,210,95,83,09,4يوجد

مركبات تجارية )حافلة، عربات النقل، شاحنات 
99,698,999,199,599,9ال يوجد

0,41,10,90,50,1يوجد

أرض بيضاء/زراعية/حديقة
96,391,595,085,994,8ال يوجد

3,78,55,014,15,2يوجد

جرارات و حاصدات الخ. و آالت الزراعية 
99,498,799,198,199,9ال يوجد

0,61,30,91,90,1يوجد

األبقار أو األغنام
98,898,098,197,299,9ال يوجد

1,22,01,92,80,1يوجد

ترتفــع  نســبة إمتــالك اإلنــاث، للبيوت املســتقلة / الشــقق، األرايض 

البيضــاء و الزراعيــة، الحدائــق، الجــرارات و األبقــار و األغنــام، مــع 

إرتفــاع عــدد أطفالهــا. و بالعكــس تنخفــض نســبة إمتــالك اإلنــاث 

للســيارات مــع إرتفــاع  عــدد األطفــال )الجــدول 197(.

الجدول 197. النساء صاحبات امللكية بالنظر لكونهن صاحبات االطفال، تايا 2011 )%( 
0123456+

 منزل مستقل\شقة 
79,876,671,770,571,069,276,6ال يوجد

20,223,428,329,529,030,823,4يوجد

محل عمل خاص )مكتب ,دكان(
97,497,497,096,998,699,199,3ال يوجد

2,62,63,03,11,40,90,7يوجد

سيارة ) لالستعامل الخاص(
87,688,387,789,394,996,298,1ال يوجد

12,411,712,310,75,13,81,9يوجد

 سيارات لالستعامل التجاري )حافلة صغرية, حافلة شاحنة, 

الخ(

98,699,598,798,899,499,299,3ال يوجد

1,40,51,31,20,60,80,7يوجد

أرض، حقل، بستان، الخ
94,293,292,088,989,885,189,7ال يوجد

5,86,88,011,110,214,910,3يوجد

جرارة، حصادات، املركبات الزراعية، الخ
99,199,598,998,198,797,297,8ال يوجد

0,90,51,11,91,32,82,2يوجد

االبقار او االغنام
98,899,198,497,897,595,396,3ال يوجد

1,20,91,62,22,54,73,7يوجد

ــاء  ــني النس ــن ب ــبة م ــى نس ــود اع ــر االس ــاء رشق البح ــت نس احتل

صاحبــات املنــازل املستقلة\الشــقق %33، ثــم غــرب األناضول بنســبة 

ــوب رشق األناضــول %10. اعــى  %31، وســط رشق األناضــول وجن

ــام  ــول %14 بين ــرب األناض ــجلت يف غ ــيارات س ــة الس ــبة ملكي نس

النســبة األكــر انخفاضــا فهــي يف جنــوب رشق األناضــول %2 أامــا اعى 

نســبة ملكيــة األرايض فقــد كانــت %18 يف منطقة رشق البحر األســود، 

بينــام اقــل نســبة فقد ســجلت يف رشق أوســط  األناضــول %3 وجنوب 

رشق األناضــول %3 )الجــدول 198(.  
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بحر ايجه رشق مرمرةغرب مرمرةاسطنبول
البحر 
األبيض 
املتوسط

غرب 
األناضول

وسط 
األناضول

غرب البحر 
األبيض 
املتوسط

رشق البحر 
األبيض 
املتوسط

شامل رشق 
األناضول

رشق اوسط 
األناضول

جنوب رشق 
األناضول

 منزل مستقل\ شقة 
71,872,776,172,573,569,4ال يوجد

 منزل مستقل\ شقة 
78,877,966,672,391,189,9ال يوجد

21,222,133,427,78,910,1يوجد28,227,323,927,526,530,6يوجد

محل عمل خاص )مكتب،دكان (  
95,998,397,997,197,697,5ال يوجد

محل عمل خاص )مكتب،دكان (  
98,298,298,998,799,099,7ال يوجد

1,81,81,11,31,00,3يوجد4,11,72,12,92,42,5يوجد

سيارة
88,492,489,889,189,685,7ال يوجد

سيارة
92,593,892,192,397,698,2ال يوجد

7,56,27,97,72,41,8يوجد11,67,610,210,910,414,3يوجد

 سيارات لالستعامل التجاري )حافلة، حافلة صغرية شاحنة(
98,499,999,098,899,199,3ال يوجد

 سيارات لالستعامل التجاري )حافلة، حافلة صغرية شاحنة(
99,599,599,498,999,499,7ال يوجد

0,50,50,61,10,60,3يوجد1,60,11,01,20,90,7يوجد

ارض، حقل، بستان الخ، 
93,889,891,089,190,990,6ال يوجد

ارض، حقل، بستان الخ، 
94,089,882,094,697,097,2ال يوجد

6,010,218,05,43,02,8يوجد6,210,29,010,99,19,4يوجد

جرارة، حصادات، املركبات الزراعية، الخ
99,699,498,898,698,198,2ال يوجد

جرارة، حصادات، املركبات الزراعية، الخ
98,298,399,096,499,399,7ال يوجد

1,81,71,03,60,70,3يوجد0,40,61,21,41,91,8يوجد

االبقار او االغنام
99,497,598,898,198,397,2ال يوجد

االبقار او االغنام
99,098,393,194,297,598,8ال يوجد

1,01,76,95,82,51,2يوجد0,62,51,21,91,72,8يوجد

8.6. نتائج وتوصيات السياسة االجتامعي

تبــني ان كل مــا تــم مناقشــته يف هــذا القســم مــن تقســيم 

االعــامل يف املنــزل، اتخــاذ القــرارات، وضعيــة عمــل املــرأة واآلراء 

ــة للجنســني.  ــألدوار التقليدي املتعلقــة بعملهــا وملكيتهــا وفقــا ل

ففيــام يتعلــق بتقســيم االعــامل يف املنــزل، تقــوم النســاء برعايــة 

ــرارات فتتخــذ  ــة الق ــا اغلبي ــيس. ام ــار بشــكل رئي ــار والكب الصغ

مــن قبــل الرجــال. ان معــدل مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة 

منخفــض جــدا. يف عــام 2011، واحــد مــن كل خمســة اشــخاص 

ــل  ــد عم ــدم تأيي ــيس لع ــرأة. ان الســبب الرئي ــل امل ــد عم مل يؤي

املــرأة يعــود اىل التقديــر الــذي يحظــى بــه تنظيــم االدوار 

التقليديــة للجنســني يف إطــار الحيــاة العائليــة واالجتامعيــة. اقــل 

مــن خمــس النســاء تتمتــع مبلكيــة يشء مــا.

ترتابــط كل هــذه القضايــا. يتــم النظــر اىل أدوار الجنســني يف 

إطــار مــن القيــم التقليديــة للعائلــة واملجتمــع، حيــث ان النســاء 

ــأدوار ومســؤوليات يف مقدمتهــا االمومــة باإلضافــة اىل  تحظــى ب

العمــل املنــزيل وتقديــم الرعايــة يف حــني انــه بإمكانهــن القيــام 

بــأدوار فعالــة يف الحيــاة العامــة. وهــذه الوضعيــة هــي الســبب 

ــام  ــل. يف ع ــوق العم ــاء يف س ــاركة النس ــبة مش ــاض نس يف انخف

2011، %15 مــن النســاء فــوق ســن 15 )املوظفــات، نســاء 
تســتمر عالقتهــن بالعمــل رغــم البعــد املؤقــت بســبب االجــازة 

ــوق ســن  ــال، والعامــالت املوســميات(، و%16 مــن النســاء ف مث

ــا يف النظــر  ــا متعن ــة االجــر. وإذا م ــة مدفوع ــن بوظيف 18 يعمل

ــا النســاء، نالحــظ ان نســبة  ــوم به ــي تق ــة االعــامل الت اىل نوعي

ــة  ــل موظف ــوايل 40 %( تعم ــالت )ح ــاء العام ــن النس ــرية م كب

ــة متوســطة. ــل ة برتب ــة او عام حكومي

ــرب منخفضــا،  ان مســتوى مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل يعت

ــرار  ــع الق ــة صن ــن يف عملي ــر يف دوره ــانه ان يؤث ــن ش ــو م وه

يف االرسة. الرجــال أكــر فعاليــة مــن النســاء يف اتخــاذ القــرارات 

ــور  ــارب ويف أم ــع األق ــات م ــازل والعالق ــار املن ــة باختي املتعلق

ــام  ــكل ع ــا و بش ــوق أيض ــال التس ــه. و يف مج ــلية والرتفي التس

ــوص  ــذا الخص ــن يف ه ــاء، و لك ــن النس ــاطا م ــر نش ــال اك الرج

الفــرق بــني كل مــن النســاء و الرجــال بصــدد التقلــص. مقارنــة 

بنســبة فعاليــة الرجــال، تفــوق نســبة فعاليــة النســاء يف مجــال 

ترتيــب املنــزل، املواضيــع املتعلقــة باألطفــال والجــريان. وينظــر 

اىل املــرأة عــى انهــا املســؤولة عــن ترتيــب املنــزل وهــذا يعــود 

اىل وظيفــة األدوار التقليديــة للجنســني يف تقســيم العمــل داخــل 

االرسة ويف حيويــة القــرار. نقطــة مثــرية لالهتــامم: هــي انــه ويف 

ــرار  ــع الق ــبة صن ــوت، نس ــات بي ــائه رب ــن نس ــع %59 م مجتم

فيــام يتعلــق بالرتتيــب املنــزيل تقتــرص عــى %45 مــن النســاء. 

ــة  ــون صاحب ــد ال تك ــت ق ــة بي ــرأة رب ــون امل ــا تك ــى عندم حت

ــب  ــا الواج ــى انه ــة ع ــر لألموم ــزل. يُنظ ــب املن ــرار يف ترتي الق

ــا،  ــايس له ــي األس ــدور االجتامع ــكاس لل ــرأة وكانع ــايس للم األس

فالنســاء أكــر فعاليــة مــن الرجــال فيــام يتعلــق باملســائل 

ــات  ــاء رب ــة النس ــود اىل ان غالبي ــذا يع ــال. وه ــة باألطف املتعلق
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بحر ايجه رشق مرمرةغرب مرمرةاسطنبول
البحر 
األبيض 
املتوسط

غرب 
األناضول

وسط 
األناضول

غرب البحر 
األبيض 
املتوسط

رشق البحر 
األبيض 
املتوسط

شامل رشق 
األناضول

رشق اوسط 
األناضول

جنوب رشق 
األناضول

 منزل مستقل\ شقة 
71,872,776,172,573,569,4ال يوجد

 منزل مستقل\ شقة 
78,877,966,672,391,189,9ال يوجد

21,222,133,427,78,910,1يوجد28,227,323,927,526,530,6يوجد

محل عمل خاص )مكتب،دكان (  
95,998,397,997,197,697,5ال يوجد

محل عمل خاص )مكتب،دكان (  
98,298,298,998,799,099,7ال يوجد

1,81,81,11,31,00,3يوجد4,11,72,12,92,42,5يوجد

سيارة
88,492,489,889,189,685,7ال يوجد

سيارة
92,593,892,192,397,698,2ال يوجد

7,56,27,97,72,41,8يوجد11,67,610,210,910,414,3يوجد

 سيارات لالستعامل التجاري )حافلة، حافلة صغرية شاحنة(
98,499,999,098,899,199,3ال يوجد

 سيارات لالستعامل التجاري )حافلة، حافلة صغرية شاحنة(
99,599,599,498,999,499,7ال يوجد

0,50,50,61,10,60,3يوجد1,60,11,01,20,90,7يوجد

ارض، حقل، بستان الخ، 
93,889,891,089,190,990,6ال يوجد

ارض، حقل، بستان الخ، 
94,089,882,094,697,097,2ال يوجد

6,010,218,05,43,02,8يوجد6,210,29,010,99,19,4يوجد

جرارة، حصادات، املركبات الزراعية، الخ
99,699,498,898,698,198,2ال يوجد

جرارة، حصادات، املركبات الزراعية، الخ
98,298,399,096,499,399,7ال يوجد

1,81,71,03,60,70,3يوجد0,40,61,21,41,91,8يوجد

االبقار او االغنام
99,497,598,898,198,397,2ال يوجد

االبقار او االغنام
99,098,393,194,297,598,8ال يوجد

1,01,76,95,82,51,2يوجد0,62,51,21,91,72,8يوجد

بيــوت. معلــوم ان اعتبــار الغالبيــة العظمــى مــن النســاء ربــات 

بيــوت هــو الســبب وراء ارتفــاع نســبة اتخــاذ القــرارات املتعلقــة 

بالعالقــات مــع الجــريان لــدى النســاء اعــى مــن تلــك التــي لــدى 

الرجــال. اعتــامدا عــى كل هــذه االبعــاد التــي متــت مناقشــتها، 

ــع  ــة م ــرأة هــي منخفضــة باملقارن ــد امل ــة عن ــان نســبة امللكي ف

ــة النســاء  ــول ان غالبي ــن الق ــه ميك ــك، فان ــة لذل الرجــل. ونتيج

ــا عــى الرجــال.    تعتمــد اقتصادي

ــرأة  ــح امل ــري لصال ــي نوقشــت بصــدد التغ ــاد الت كل هــذه االبع

ــي  ــتوى االقتصادي-االجتامع ــاع املس ــع ارتف ــوازي م ــك بالت وذل

ــاركة يف  ــر مش ــامت أك ــاء املتعل ــا. النس ــري عموم ــة التعب وحري

الحيــاة العمليــة، ويعشــن يف ارس تتقاســم االعــامل املنزليــة 

بإنصــاف أكــر، كــام تتخــذ املزيــد مــن القــرارات املتعلقــة 

ــري  ــة التعب ــا حري ــي تنخفــض فيه ــاألرس الت ــة ب بعائالتهــن. مقارن

لــدى املــرأة، تســعى النســاء يف االرس التــي يعلــو تتمتــع بحريــة 

وتقاســم  املنــزيل  للعمــل  انصافــا  أكــر  تقســيم  اىل  التعبــري 

ــتها  ــب مناقش ــي توج ــرى الت ــة األخ ــة املهم ــرارات. والنقط الق

هــي األهميــة الكــربى لالختالفــات اإلقليميــة. فمقارنــة باملناطــق 

األخــرى، يف مناطــق رشق وشــامل رشق تركيــا، تتشــكل املواقــف 

حــول القيــم العائليــة حســب األدوار التقليديــة للجنســني وقيــم 

املحافظــة. امــا يف املناطــق الغربيــة، فانــه يالحــظ ان القيــم 

ــاواة.    ــر مس ــف أك واملواق

ــد  ــم التأكي ــة، ت ــة للتنمي ــية السادس ــة الخمس ــن خط ــة م بداي

عــى التوجــه اىل املســاواة بــني املــرأة والرجــل وذلــك مــن خــالل 

ــع  ــد 766،767(، للرف ــة 287، البن ــرأة )صفح ــني امل ــوم متك مفه

مــن الوضــع االجتامعــي للنســاء، يتــم التأكيــد عــى تطويــر 

واملقصــد  والعمــل.  الصحــة  بالتعليــم،  الخاصــة  السياســات 

ــل  ــع الرج ــاواة م ــدم املس ــى ق ــرأة ع ــع امل ــك وض ــن وراء ذل م

باعتبارهــا فــردا قــادرا عــى املشــاركة يف جميــع مجــاالت الحيــاة 

ــعة  ــية التاس ــة الخمس ــة 38(. تعرضــت خط ــة )صفح االجتامعي

ــن األهــداف  ــدد م ــد 621، 622( لع ــة )صفحــة 89، البن للتنمي

لتمكــني املــرأة. بنفــس الطريقــة متــت اإلشــارة يف )صفحــة 

43، البنــد 259-260-261( لقضيــة متكــني املــرأة واملســاواة. 
ــوي  ــة 10( تحت ــة )صفح ــارشة للتنمي ــية الع ــة الخمس ويف خط

ــم  ــد ت ــة. وق ــاط هام ــى نق ــكانية ع ــة الس ــريات يف الرتكيب التغي

ــة  ــتوى التنمي ــادة مس ــرأة بزي ــني امل ــاط متك ــى ارتب ــديد ع التش

يف البــالد )البنــد 45(. يف قســم تحليــل وضعيــة العائلــة واملــرأة 

)صفحــة 43(  ويقــال: ”ويف ســياق املســاواة بــني الجنســني، يجب 

ــة  ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــاة االجتامعي دعــم دور املــرأة يف الحي

وتعزيــز  وتنميــة  األرسة  مؤسســة  بنــاء  يف  مكانتهــا  وتعزيــز 

ــوع،  ــس املوض ــأن نف ــيس”  بش ــدف رئي ــي كه ــل االجتامع التكام

ــياق  ــل ان ” يف س ــة 44( قي ــارشة )صفح ــة الع ــة التنمي ويف خط

متكــني املــرأة، متــت زيــادة مشــاركتها يف القــوة العاملــة وزيــادة 
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ــدأ  ــتور مب ــد أدرج بالدس ــرار، وق ــع الق ــات صن ــا يف عملي فعاليته

التمييــز اإليجــايب لفائــدة املــرأة للوقايــة مــن العنــف ضــد املــرأة 

جعلــت الرتتيبــات وقــد أنشــئت لجنــة تكافــؤ الفــرص بالربملــان”. 

ــرأة  ــني امل ــرص ب ــاواة يف الف ــوع املس ــول موض ــف ” ح ــد اضي وق

والرجــل، العمــل واملشــاركة أكــر نشــاطا يف عمليــة صنــع القــرار، 

وال ســيام الوقايــة مــن العنــف، اىل جانــب تواصــل تحســينات يف 

ــادة الكفــاءات”.  مجــايل التعليــم والصحــة والحاجــة إىل زي

ومــن اجــل بلــوغ اهــداف الخطــة العــارشة للتنميــة فمــن 

املــدى  عــى  العامــة  السياســة  مجــاالت  تحديــد  الــروري 

ــرأة  ــل امل ــم دور عم ــه يجــب دع ــوم ان ــن املعل ــب. أوال، م القري

ــة / منخفضــة األجــر  ــات مجاني ــال بخدم ــة األطف يف مجــال رعاي

وجــودة عاليــة. يف تركيــا ويف الســنوات االخــرية اخــذت خدمــات 

ــات  ــذه الخدم ــان ه ــك، ف ــع ذل ــد. وم ــال يف التزاي ــة األطف رعاي

ــات  ــذه الخدم ــن ه ــا م ــتفيد أساس ــاءة.  اذ يس ــتخدم بكف ال تس

ــم ان  ــن امله ــربى. م ــة الك ــز الحري ــش يف املراك ــي تعي األرس الت

يتــم نــرش هــذه الخدمــات يف املناطــق املحرومــة وذلــك بتســهيل 

ــي  ــتوى الوع ــع مس ــة اىل رف ــا. باإلضاف ــا ومجانيته ــول اليه الوص

بالخدمــات املقدمــة حاليــا لــدى الفئــات املحرومــة خاصــة 

وجعــل هــذه الخدمــات يف متناولهــم. وان اســتخدام املــوارد 

ــو  ــة ه ــة الطفول ــم رعاي ــة لدع ــاعدة االجتامعي ــة للمس املخصص

ــق. ســوف تلعــب االحتياجــات  ــة عــى هــذا الطري خطــوة مهم

املختلفــة ملجموعــات خدمــات رعايــة األطفــال املختلفــة دورا يف 

ــا،  ــن الوصــول إليه ــل. ميك ــرأة يف ســوق العم ــادة مشــاركة امل زي

ــة املجانيــة لألطفــال واألرس وفقــا  وذلــك بتنويــع خدمــات الرعاي

ملتطلبــات ومعايــري مختلفــة مــن املؤهــالت حســب تنــوع املناطق 

ــزي. ــد املرك ــة الرص ــيطرة بآلي ــد الس ــي قي ــم أن تبق ــن امله وم

ان توفــري التدريــب املهنــي للنســاء هــو نقطــة اخــرى تســاعد 

عــى زيــادة فــرص العمــل للمــرأة. ففــي تركيــا ويف مجــال 

ــات  ــض االصالح ــذ بع ــي أن تنف ــاء ينبغ ــي للنس ــب املهن التدري

ــي  ــي الت ــب املهن ــادة دورات التدري ــي زي ــام األول. ينبغ يف املق

ميكــن للمــرأة الحصــول عليهــا بشــكل متنــوع. ومــن الــروري 

ان تغطــي دورات التدريــب هــذه مجــاالت أكــر تنوعــا خــارج 

األدوار التقليديــة املعهــودة للجنســني كرعايــة املريــض والطفــل 

ــات  ــة. ملســاعدة املــرأة عــى تخطــي صعوب والصناعــات اليدوي

ــة  ــج املتنوع ــن الربام ــد م ــز العدي ــب تجهي ــغل وج ــوق الش س

عــى غــرار توفــري فــرص التأهيــل يف مــدة قصــرية، متكينهــا مــن 

العــودة اىل عملهــا بعــد اجــازة الــوالدة او رعايــة اطفالهــا، كــام 

ــب  ــل برامــج التدري ــة، مث ــارات مختلف ــري خي ينبغــي أيضــا توف

املهنــي املعتمــدة التــي متنــح عــى إثرهــا شــهادة. 

ــال  ــت لألطف ــن الوق ــد م ــس مزي ــرى ولتكري ــة اخ ــن ناحي وم

ــذا  ــة. يف ه ــن آمن ــة ولك ــر مرون ــل أك ــرق عم ــرش ط ــب ن يج

الســياق، مــن املهــم فتــح املجــال امــام الحصــول عــى وظيفــة 

بــدوام كامــل وتقديــم فــرص التدريــب والتنميــة الذاتيــة، دون 

ــي. ــامن االجتامع ــوق الض ــن حق ــق م ــدان اي ح ــؤدي إىل فق ان ي

كــام هــو معــروف، يف الفــرتة املاضيــة اصبحــت االجــازات أكــر 

ــكان  ــون م ــم ان يك ــن امله ــازات م ــق باإلج ــام يتعل ــة. في مرون

ــرى  ــة األخ ــداف الهام ــني األه ــن ب ــة. م ــام للعائل ــل داع العم

للسياســة االجتامعيــة تامــني عمــل املــرأة عــى إثــر اجــازة 

ــا للعمــل واملســاعدة  ــك بضــامن عودته ــوالدة والرضاعــة وذل ال

عــى إعــادة إدماجهــا مجــددا. انــه مــن الــروري الزيــادة 

ــانه ان  ــن ش ــام م ــاء م ــة باآلب ــة الخاص ــازة الحالي ــدة االج يف م

يســاهم يف تدعيــم املســاواة بــني االدوار االجتامعيــة للجنســني. 

اصنافــه  بكامــل  املجتمــع  يف  العقليــة  تغيــري  املهــم  ومــن 

والقامئــون عــى تطويــر السياســات االجتامعيــة عــى حد الســواء 

ــة.  ــوكاالت والســلطات املحلي ــع املســؤولني يف املؤسســات وال م

ــاء  ــف النس ــد توظي ــة بفوائ ــرش التوعي ــى ن ــل ع ــب العم يج

ــع املســتويات،  ــى جمي ــيل وع ــى املســتوى الشــخيص والعائ ع

بــدءا مــن املســتوى املحــيل. والغــرض االخــر مــن هــذه الدراســة 

ــل  ــني العم ــة ب ــرار املواءم ــى غ ــل، ع ــق يف العم ــق بالح يتعل

ــة  ــوارق االجتامعي ــز الوعــي حــول الف ــة، وتعزي ــاة األرسي والحي

بــني الجنســني. يجــب توفــري الدعــم مــن وســائل اإلعــالم للقيــام 

ــة.  ــى القضي ــوء ع ــليط الض ــة وتس ــالت التوعي بحم

ومــن الــروري ايضــا دعــم تطبيــق ادوار رعايــة االطفــال 

واعالــة العائلــة عــى كل مــن املــرأة والرجــل عــى حــد الســواء 

وهــذا هــو النهــج الواجــب اتباعــه يف جميــع أنــواع الخدمــات 

ــة املكثفــة  ــز عــى انشــطة التوعي ــوب الرتكي والسياســات. املطل

ابتــداء مــن املرحلــة االبتدائيــة لتغطيــة الفئــات املهنيــة املختلفة 

وخاصــة يف املســاجد واملقاهــي واثنــاء الخدمــة العســكرية 

ــة. حيــث ترتكــز نســبة الرجــال بكثاف
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ــرأة  ــل وامل ــوم الرج ــا يق ــوذج ألرسة فيه ــر من ــن تطوي ــن املمك وم

عــى قــدم املســاواة بــاألدوار املناطــة اليهــام مــن اعــامل منزليــة، 

ــرار.  ــاذ الق ــات اتخ ــال والي ــاه االطف ــؤوليات تج ــك مس ــا يف ذل مب

وهــذا لــن يتــم اال مــن خــالل تطويــر السياســات االجتامعيــة التــي 

تفــي باحتياجــات مختلــف الفئــات بالنظــر اىل الظــروف الراهنــة 

بكامــل تركيــا. وكــام رأينــا يف هــذه الدراســة ان املناطــق الرشقيــة 

ــك  ــض، لذل ــري منخف ــة تعب ــم وحري ــتوى تعلي ــز مبس ــا تتمي لرتكي

ــة. ــا األولوي يجــب منحه



9 الفصل 

النشاطات االجتامعية يف األرسة 

األستاذة املشارِكة الدكتورة عائشة 
إيديل أيبارس



ومقدمت

 متادإ ووبحانات ل وملهج

ووصللحل

وولصحات لمقلحات ووهحاست والجصامعحت
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9.1. املقدمة

ــالت  ــدى العائ ــة ل ــطة االجتامعي ــى األنش ــل ع ــذا العم ــز ه يرك

عــى  و  الفــراغ  أوقــات  بــه يف  تقــوم  الــذي  النشــاط  وعــى 

مامرســات التنشــئة االجتامعيــة وذلــك حســب نتائــج دراســة بنيــة 

ــي 2006 و 2011 . إن  ــت عام ــي أجري ــا الت ــا يف تركي األرسة  تاي

موضــوع األنشــطة االجتامعيــة لــدى العائــالت قــد متــت دراســته 

ــم بشــكل  ــي تت ــن رئيســني هــام األنشــطة  الت ــاء عــى عنرصي بن

ــني  ــك تحــت عنوان ــم مــع األرسة وذل ــي تت فــردي و األنشــطة  الت

ــايل : ــكل الت ــق الش ــني وف رئيس

ــاز  ــاهدة التلف ــل مش ــة ) مث ــراغ الفردي ــات الف ــاطات أوق 1. نش
واآلراء حــول التلفــاز ومواعيــد األنشــطة االجتامعيــة املتكــررة 

واســتعامل اإلنرتنــت (

2. األنشــطة التــي تتــم مــع األرسة ) األشــخاص الذيــن تتم مشــاركة 
أوقــات الفــراغ معهــم إضافــة إىل كيفيــة قضــاء العطل الســنوية( 

أمــا فيــام يتعلــق بالبعــد الثالــث الــذي يقــع خــارج هــذه الدراســة 

ــراد  ــات األف ــة وعالق ــاطات االجتامعي ــر إىل النش ــل يف النظ فيتمث

ــع  ــاق األرسة م ــارج نط ــع خ ــة أوس ــبكات اجتامعي ــالل ش ــن خ م

ــن  ــل هذي ــكل يكّم ــة بش ــة العام ــات االجتامعي ــر إىل العالق النظ

البعديــن.  وعندمــا تتــم معالجــة هــذه العنــارص الثالثــة مــع 

ــع  ــة مواضي ــذاك معالج ــن آن ــن املمك ــح م ــا فيصب ــا جميع بعضه

ــاع  ــن إرج ــاً. وميك ــراً ممكن ــة أم ــادرات   االجتامعي ــطة واملب األنش

ــببني  ــة إىل س ــذه الدراس ــاق ه ــارج نط ــوع خ ــذا املوض ــل ه جع

أساســيني. العنــرص األول واألهــم للعالقــات والنشــاطات االجتامعية 

خــارج نطــاق األرسة يتمثــل يف العالقــات مــع األصدقــاء املقربــني 

املوضــوع يف  هــذا  إىل  التطــرق  كان  والجريان. ولــن  واألقــارب 

هــذه الدراســة محــدوداً إال أن موضــوع العالقــات مــع األصدقــاء 

املقربــني واألقــارب فيجــب إعــداد تقريــر مســتقل عنــه يف نطــاق 

ــج  يف إطــار  ــات والنتائ ــم معالجــة املعطي ــي تت هــذه الدراســة ل

أوســع ضمــن هــذا املوضــوع . 

ــع  ــع املجتم ــراد م ــة األف ــو عالق ــاين فه ــيس الث ــبب الرئي ــا الس أم

ــة  ــذي يشــكل عنرصاً آخــر مهــامً للنشــاطات االجتامعي املــدين وال

خــارج نطــاق األرسة، وعــى ســبيل املثــال ميكــن يف هــذا النطــاق 

املــدين  للمجتمــع  منظــامت  إىل  أو  نقابــات  إىل  باالنضــامم  

كالجمعيــات واألوقــاف والقيــام بفعاليــات تطوعيــة يف إطــار 

ــات  ــتغالل أوق ــة باس ــطة املتعلق ــة وباألنش ــؤولية االجتامعي املس

ــوادي. ولكــن األســئلة  ــل الذهــاب إىل الن ــراغ بشــكل آخــر مث الف

املتعلقــة بالعالقــات مــع املجتمــع املــدين يف الدارســة االســتطالعية 

لـــ تايــا يف عامــي 2006 و2011 كانــت حــارضة يف بعــض األحيــان 

و محــدودة يف أحيــان أخــرى . وعــى ســبيل املثــال لقــد تــم طــرح 

ســؤال حــول الذهــاب إىل أماكــن مثــل النــوادي وذلــك يف الدراســة 

ــول  ــم الحص ــني مل يت ــام 2006 يف ح ــرت ع ــي ج ــتطالعية الت االس

عــى معلومــات تتعلــق بحجــم املشــاركة ومضمونهــا ونطاقهــا أو 

ــاش  ــذا النق ــل ه ــر لجع ــامً آخ ــبباً مه ــرب س ــذا يعت ــا . وه ماهيته

خــارج نطــاق األرسة يف هــذه الدراســة . ويف حــال تــم تكــرار هــذه 

الدراســة الحقــاً فســيكون مــن املفيــد طــرح أســئلة حــول مبشــاركة  

ــدين . ــات املجتمــع امل ــراد يف فعالي األف

ــة  ــا إضاف ــاله مع ــن أع ــن املذكوري ــة العنرصي ــم معالج ــا تت عندم

ــن  ــيكون م ــه س ــراد فإن ــع األرسة واألف ــم م ــي تت ــطة الت إىل األنش

املمكــن التوصــل إىل اســتدالالت واســعة النطــاق عــن مامرســات 

األنشــطة  . وتعتــرب  لــألرسة  املبــادرات واألنشــطة االجتامعيــة 

ــة  ــدرات الفردي ــر الق ــراغ و تطوي ــات الف ــة بأوق ــة املتعلق الفردي

لألفــراد داخــل األرسة تشــكل أهميــًة مــن ناحيــة االســتقالل الفردي 

و تطويــر املجــاالت ذات الصلــة . وبنفــس الوقــت فــإن األنشــطة 

االجتامعيــة التــي ميارســها األفــراد يف أوقــات فراغهــم تقــدم بيانات 

هامــة تتعلــق مبشــاركة األفــراد يف الحيــاة االجتامعيــة. وبهــذا 

ــف  ــب و الصح ــراءة الكت ــة ) ق ــات املعرفي ــإن الفعالي ــى ف املعن

( والثقافيــة )الذهــاب إىل الســينام و املــرح ( واالجتامعيــة ) 

ــات  ــك ( والفعالي الذهــاب إىل املقاهــي و املطاعــم ومــا شــابه ذل

نتائــج  عــى  الحصــول  إلمكانيــة  أهميــة  الرياضية تكتــيس 

ــة إىل وضعهــم  ــراد إضاف تتعلق بالوضــع الثقــايف واالجتامعــي لألف

املــادي مــام ميكننــا مــن معرفــة ماهيــة الرشاكــة االجتامعيــة 

ــي  ــع األرسة فه ــرى م ــي تج ــاطات الت ــة النش ــا دراس ــراد . أم لألف

تقــدم معلومــات عــن أهميــة األرسة يف مجتمعنــا بــل وتقــدم 

ــد  ــم البعــض وتؤك ــع بعضه ــراد األرسة م ــات أف تلميحــات يف عالق

عــى أن الفعاليــات االجتامعيــة التــي تتــم مبشــاركة أفــراد األرسة 

ــم.  ــزز روابطه ــم وتع توحده

ــة  ــإن موضــوع النشــاطات االجتامعي وعــى غــرار كل مــا ســبق ف

ــدم املســاواة يف الدخــل  ــق بع ــة تتعل ــج هام ــدم نتائ يف األرسة يق

املجتمــع بشــكل عــام. وعــدم  املســاواة يف  وتوزيعــه وعــدم 

املســاواة االقتصاديــة ظاهــرة معروفــة تؤثــر ســلبا عــى اســتهالك 

الخدمــات واألمــوال مــن قبــل األفــراد واألرس ) مــن الناحيتــني  

ــن  ــاواة م ــدم املس ــام ع ــق أم ــح الطري ــة ( وتفت ــة والكمي النوعي

الناحيــة االجتامعيــة أيضــا واألفــراد الفقــراء اقتصاديــا يعانــون مــن 

ــام  ــل الســكن والطع ــات األساســية مث ــة املتطلب ــات يف تلبي صعوب

ــة  ــني دخــل لتغطي ــكاد ال يســتطيعون تأم ــة وي ــرشاب والتدفئ وال

النفقــات اإلضافيــة. و مــن ناحيــة أخــرى فــإن األرس واألفــراد 

الذيــن ميلكــون دخــال عاليــا ميلكــون مصــادر كثــرية تخصــص 

لنشــاطات غــري أساســية مثــل قضــاء العطــل واملــرح وتنــاول 
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الطعــام والــرشاب يف الخــارج إضافــة إىل نشــاطات أوقــات الفــراغ 

املختلفــة ) يوروســتات 2010(. 

لــذا فإنــه مــن املنتظــر أن تقــدم املعطيــات املدققــة أدنــاه نتائــج 

ــدم  ــببها ع ــي س ــة الت ــاواة االجتامعي ــدم املس ــق بع ــة تتعل هام

املســاواة يف توزيــع الدخــل يف تركيــا. ومفهــوم اإلقصــاء االجتامعــي 

يحظــى بأهميــة بالغــة هنــا والــذي تجــري دراســته كعمليــة 

متعــددة األبعــاد و املســتويات حيــث يعتــرب نقــص املشــاركة 

ــة .  ــة إىل عــدم املســاواة االقتصادي ــك إضاف ــة ســببا لذل االجتامعي

ــة  ــة مــن ناحي ــوم اإلقصــاء االجتامعــي يشــكل أهمي كــام أن مفه

ــراد  ــدى األف ــرص ل ــي يف الف ــص التدريج ــاه إىل التناق ــت االنتب لف

ــم  ــة خدمــات التعلي واألرس مــن ذوي الدخــل املحــدود مــن ناحي

ــات  ــات والفعالي ــة إىل العالق ــة إضاف ــات الصحي ــكن والخدم والس

ــة.  االجتامعي

ــر  ــل الفق ــارص مث ــم عن ــي يض ــاء االجتامع ــإن اإلقص ــار ف وباختص

التعليــم و  ومــدى إمكانيــة الحصــول عــى خدمــات ) مثــل 

الصحــة و املعلومــات ومــا شــابه ( والظــروف املعيشــية واملشــاركة 

االجتامعيــة. و يف هــذا اإلطــار، ســتتم مناقشــة موضــوع الفعاليــات 

االجتامعيــة يف األرسة بأبعــاد مختلفــة ال ســيام بعــد املشــاركة 

االجتامعيــة مــع لفــت االنتبــاه إىل عــدم املســاواة يف هــذا الســياق 

. كــام ســيتم تنــاول املشــاركة االجتامعيــة مبعناهــا األوســع كفعالية 

ــات. ــراد و كمشــاركة يف نســيج العالق ــة متعــددة لألف اجتامعي

9.2. مصادر البيانات و املنهج 

ــس  ــن عــى الجن ــن البعدي ــز هــذه الدراســة مــن خــالل هذي ترك

ــة  ــة واالقتصادي ــة االجتامعي ــي والحال ــتوى التعليم ــر واملس والعم

والحالــة املدنيــة عنــد الــرورة و الفــوارق بــني الريــف و املــدن. 

ومــن املنتظــر أن يعــرض كال البعديــن املذكوريــن أعــاله الفــوارق 

الهامــة حســب الجنــس والعمــر والتعليــم والتغــريات يف املســتوى 

االجتامعــي واالقتصــادي بشــكل خــاص . وحســب املوضــوع يظهــر 

ــة  ــاد املختلف ــة باألبع ــة مرتبط ــريات املختلف ــري أو املتغ ــأن املتغ ب

ــاء يف  ــام ج ــالت ك ــراد و العائ ــع األف ــري م ــي تج ــات الت للفعالي

اســتطالعات  تايــا لعامــي 2006 و 2011 لــذا فــإن هــذه الدراســة 

تركــز عــى املتغــري أو املتغــريات التــي تكــون حاســمة بشــكل أكــرب 

.

بنيــة األرسة  بيانــات دراســة  اســتعامل  تــم  الدراســة  وخــالل 

يف تركيــا التــي تــم إجراؤهــا عامــي 2006 و 2011 مــن قبــل 

املديريــة العامــة للخدمــات األرسيــة واالجتامعيــة التابعــة لــوزارة 

األرسة والسياســات االجتامعيــة. والدراســة متثــل تركيــا مدنــاً وريفــاً 

ويف التصنيــف اإلحصــايئ مــن الوحــدات اإلقليميــة )İBBS( يف 

املســتوى 1 إضافــة إىل مــدن إســطنبول و أنقــره و إزمــري. و 

تــم يف إطــار الدارســة االســتطالعية  تايــا عــام 2006 االلتقــاء 

مــع 12.208 أرسة و الحصــول عــى معلومــات  دميوغرافيــة مــن 

األفــراد الذيــن يعيشــون يف تلــك األرس و البالــغ عددهــم 48.235 

إضافــة إىل االلتقــاء وجهــاً لوجــه مــع 23.279 مــن األفــراد الذيــن 

تفــوق أعامرهــم الثامنــة عــرش . أمــا يف إطار الدارســة االســتطالعية  

تايــا لعــام 2011 فقــد تــم االلتقــاء مــع 12.056 أرسة و الحصــول 

عــى معلومــات  دميوغرافيــة مــن األفــراد الذيــن يعيشــون يف 

ــغ عددهــم 44.117 إضافــة إىل االلتقــاء وجهــاً  تلــك األرس و البال

لوجــه مــع 24.647 مــن األفــراد الذيــن تفــوق أعامرهــم الثامنــة 

ــراد واالســتبيانات  ــة األف ــق قامئ ــم يف الدراســة تطبي ــام ت عــرش. ك

األرسيــة عــى األفــراد املرجعيــني يف األرسة إضافــة إىل تطبيــق 

اســتبيانات فرديــة لألفــراد الذيــن بلغــوا الثامنــة عــرش مــن العمــر 

ومــا فوقــه. ولــذا فــإن طبيعــة األســئلة املطروحــة يف االســتبيان يف 

بعــض الحــاالت بقيــت مرتبطــة بطبيعــة متثيــل النــامذج املختــارة 

وإمكانيــة الحصــول عــى البيانــات. وكــون األســئلة التــي طرحــت 

ــة عــن  ــي 2006 و2011 مختلف ــي جــرت عام يف االســتبيانات الت

بعضهــا البعــض فيــام يتعلــق بالفعاليــات االجتامعيــة وكذلــك 

ــت  ــا كان ــددة كله ــن متع ــة يف أماك ــع مختلف ــز عــى مواضي الرتكي

عوامــل لصعوبــة الفهــم مــع مــرور الوقــت مــام أدى عــدم التمكــن 

ــإن طريقــة طــرح األســئلة بشــكل  ــك ف ــا . وعــدا ذل مــن متابعته

خــاص وشــمولية أســلوب االختيــار مــن املتعــدد يف األجوبــة 

ــئلة  ــن األس ــة م ــكالت املتأتي ــح باملش ــة إىل التلمي ــا إضاف وماهيته

الضعيفــة والناقصــة وتقديــم توصيــة بــرورة إعــادة هــذه 

ــدا.  ــك مفي ــة كان كل ذل الدراس

9.3. التحليل 

9.3.1. فعاليات فردية يف أوقات الفراغ 

ــة يف األرسة  ــات االجتامعي ــم موضــوع الفعالي أهــم نقطــة يف تقيي

هــي دراســة أوقــات الفــراغ الفرديــة والحصــول عــى اســتدالالت 

تتعلــق بتنميــة الشــخصية لألفــراد وحــاالت النشــاط املعــريف 

والثقــايف والفنــي والريــايض إضافــة إىل املشــاركة االجتامعيــة 

ــز  ــم الرتكي ــار يت ــذا اإلط ــام. ويف ه ــكل ع ــع بش ــراد يف املجتم لألف

عــى مواضيــع متابعــة التلفــاز واآلراء عــن التلفــاز واألنشــطة 

االجتامعيــة الــواردة يف الدارســة االســتطالعية  تايــا لعامــي 2006 

و 2011. كــام ســيتم تقييــم األســئلة الــواردة يف  تايــا لعــام 2011 

ــت.   ــتعامل اإلنرتن ــن اس ع

و مــن ناحيــة أخــرى فيجــب لفــت النظــر إىل موضــوع مل يتــم بــه 
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ــات واســعة النطــاق يف الدارســة االســتطالعية  الحصــول عــى بيان

التــي جــرت عــام 2006. وهــو أن األســئلة املتعلقــة بالتلفــاز 

وحدهــا ال تقــدم معلومــات كافيــة عــن الفعاليــات الفرديــة 

واالجتامعيــة داخــل األرسة يف يومنــا. ويف هــذا الســياق فإن األســئلة 

املتعلقــة باســتعامل الحاســوب ووســائل االتصــال املحمولــة وســائر 

أدوات التواصــل االجتامعــي مهمــة، خاصــة األســئلة املتعلقــة 

ــوع الوســائل املســتخدمة يف التواصــل االجتامعــي ) الحاســوب  بن

ــخ (  ــف الذكية..إل ــة، الهوات ــزة اللوحي ــي أو املحمــول، األجه املكتب

وكذلــك األســئلة املتعلقــة باملواقــع املفضلــة يف اإلنرتنــت والهــدف 

ــذي  ــدد الســاعات ال ــع ومتوســط ع ــك املواق ــن الدخــول إىل تل م

ــي تنشــأ  ــات الت ــة العالق ــع وماهي ــراد يف هــذه املواق ــه األف يقضي

عــرب وســائل التوصــل االجتامعيــة فيــام إذا كانــت مؤقتــة أم 

مكلمــة تحظــى بأهميــة بالغــة وهــل نعتقــد بــأن اإلنرتنــت يحتــل 

ــك  ــذا . وال ش ــا ه ــاز يف يومن ــا التلف ــي يحتله ــا الت ــة ذاته األهمي

فــإن طــرح مثــل هــذه األســئلة مهمــة ليــس إلعطــاء فكــرة عــن 

ــة إلعطــاء  ــل مهم ــراغ فحســب ب ــات الف ــراد يف أوق ــات األف فعالي

ــراد.  ــة ألف ــات االجتامعي ــن التحــوالت يف العالق ــرة ع فك

مــن ناحيــة أخــرى يجــب أن نوضــح هنــا انتشــار وســائل التواصــل 

ــل  ــات داخ ــى العالق ــلبية ع ــريات الس ــد التأث ــة و تأكي االجتامعي

األرسة  بشــكل خــاص يف السياســات الرســمية. وقــد أكــدت خطــة 

بــأن   2013-2007 األعــوام  شــملت  التــي  التســعية  التنميــة 

ــة  ــات االجتامعي ــى العالق ــلباً ع ــر س ــارعة » تؤث ــريات املتس التغ

ــأّن   ــه ب ــا يجــب التنوي ــة داخــل األرسة و املجتمــع« وهن و الثقافي

ــا  ــوع وســائل التواصــل االجتامعــي تشــكل مشــكلة بحــد ذاته تن

وتعــد أحــد عوامــل تزايــد مشــكالت اليــأس وانعــدام الثقــة لــدى 

ــة  ــف نتيج ــدالت العن ــادة مع ــة إىل زي ــباب إضاف ــال والش األطف

لذلــك . ) ص .45 (

بينــام تــم التأكيــد يف خطــة التنميــة العرشيــة األخــرية التي شــملت 

ــق  ــري تتعل ــاذ تداب ــيتم اتخ ــه » س ــى أن ــوام 2014-2018 ع األع

ــا األرسة بســبب  ــي تتعــرض له ــريات الســلبية الت بالحــد مــن التأث

اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم االجتامعيــة واملرئيــة واملســموعة » 

)ص:44(. وتــم وصــف اإلدمــان عــى اإلنرتنــت عــى انــه مــن قبيــل 

ــل التدخــني و تعاطــي الكحــول واملخــدرات  ــادات املــرة مث الع

ــال والشــباب » )  ــة الخطــورة لألطف ــل بالغ ــا تشــكل » عوام وأنه

ص .45 ( ولــذا وخالفــاً للعديــد مــن الدراســات فــإن هــذا املنهــج 

املعتمــد مــن قبــل السياســات والبيانــات الرســمية يف تركيــا بعيــٌد 

ــي و  ــل االجتامع ــائل التواص ــة لوس ــي اإليجابي ــد النواح ــن تأكي ع

ــة مثــل اإلنرتنــت وغــريه. ــا الحديث التكنولوجي

9.3.1.1 مشاهدة التلفاز واآلراء املتعلقة به 

ــى  ــاط يحظ ــو نش ــاز ه ــاهدة التلف ــإن مش ــروف ف ــو مع ــام ه ك

بأهميــة بالغــة يف حيــاة األفــراد ليــس فقــط يف تركيــا بــل يف كافــة 

أنحــاء العــامل . ولــو بــدا بأن الوقــت املخصــص ملشــاهدة التلفاز قد 

انخفــض نتيجــة ظهــور تكنولوجيــا رقميــة جديــدة مثــل اإلنرتنــت 

ووســائل التواصــل االجتامعــي واالتصــاالت املحمولــة فــإن التلفــاز 

ال يــزال يحظــى بنصيــب أكــرب ضمــن أوقــات األفــراد خــالل اليــوم 

الواحــد نظــرا لفتحــه باســتمرار ومشــاهدته ولــو بعــني الريبــة. وقد 

بينــت دراســات عديــدة بــأن وســائل التواصــل االجتامعــي بشــكل 

ــة  ــئة اجتامعي ــيلة تنش ــرب وس ــاص تعت ــكل خ ــاز بش ــام و التلف ع

بالنســبة لألفــراد ومصــدراً هامــاً للفهــم االجتامعــي وتشــكل جــزءاً 

 ) Devereux, 2007 ( ــراد ــدى األف ــراغ ل ــات الف ــن أوق ــرياً م كب

. وحتــى لــو اعتقــد ) Oliver & Krakowiak, 2009 (  بــأن 

التلفــاز يؤثــر يف تكويــن آراء وســلوك وترصفــات األفــراد ابتــداًء من 

أعــامر مبكــرة )Morgan, Shanahan, Signorelli, 2009( فإن 

التلفــاز يحمــل أهميــة مــن ناحيــة العالقــات االجتامعيــة. ونتيجــة 

لهــذه العوامــل كافــة يبــدو جليــا بــأن التلفــاز يحتــل جــزءا هامــا 

ضمــن الفعاليــات االجتامعيــة و أن نشــاط متابعــة التلفــاز يعتــرب 

مكونــاً هامــا فيــام يتعلــق باألنشــطة االجتامعيــة.

نشاطات مشاهدة التلفاز 

حســب نتائــج الدارســة االســتطالعية  تايــا لعــام 2006 فــإن 

نســبة %75 مــن األفــراد يف تركيــا يشــاهدون التلفــاز مبعــدل 4-1 

ــا لعــام  ــا . بينــام حســب الدارســة االســتطالعية  تاي ســاعات يومي

2011 فــإن معــدل مشــاهدة التلفــاز لــدى جميــع الفئــات 3 
ــذا فــإن التحليــل يف هــذا املوضــوع يعتمــد  ــوم. ول ســاعات يف الي

ــى  ــاًء ع ــام 2006. وبن ــي جــرت ع ــج االســتطالعات الت ــى نتائ ع

ذلــك فــإن نســبة مشــاهدة التلفــاز ألكــر مــن 7 ســاعات يف اليــوم 

ــاز  ــاهدون التلف ــم ال يش ــوا إنه ــن قال ــراد الذي ــا األف ــي %7 أم ه

ــر  ــات تظه ــذه البيان ــدول 199( . وه ــط )الج ــبتهم %3 فق فنس

ــرتيك. ــع ال ــة للمجتم ــن األنشــطة اليومي ــاز ضم ــة التلف مكان

ــه  ــني مــن خــالل النظــرة األوىل أن ــس تب وبالنظــر إىل أســاس الجن

ليــس هنــاك فــارق كبــري بــني الذكــور و اإلنــاث فيــام يتعلــق بعــدد 

ــن  ــبة %3 م ــد. فنس ــوم الواح ــاز يف الي ــاهدة التلف ــاعات مش س

الذكــور و %4 مــن اإلنــاث قالــوا بأنهــم ال يشــاهدون التلفــاز عــى 

اإلطــالق، ويف املقابــل فــإن نســبة %6 مــن الذكــور و%8 مــن األنــا 

يشــاهدون التلفــاز مبعــدل أكــر مــن 7 ســاعات يوميــاً. وتكشــف 

ــن ال  ــل الصــدارة ضمــن الذي ــاث تحت ــات عــن أن اإلن هــذه البيان
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يشــاهدون التلفــاز أبــداً وكذلــك ضمــن الذيــن يشــاهدون التلفــاز 

ــور  ــن الذك ــبة %66 م ــام أن نس ــاً. ك ــاعات يومي ــن 7 س ــر م ألك

قالــوا بأنهــم يشــاهدون التلفــاز مبعــدل 2-4 يوميــاً بينــام كانــت 

النســبة لــدى اإلنــاث %58. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن نســبة 19% 

مــن الذكــور أشــاروا إىل انهــم يشــاهدون التلفــاز ملــدة 5 ســاعات 

ــاث إىل %24 )الجــدول  ــدى اإلن ــت النســبة ل ــام وصل ــر بين أو اك

 .)199

ــل  ــن أص ــن م ــان : أن كل ذكري ــان هامت ــا نتيجت ــر لن ــا تظه وهن

ــاً  ــة يقضــون وقتهــم أمــام التلفــاز مبعــدل 2-4 ســاعات يومي ثالث

ــذي يعنــي أنهــم يشــاهدون التلفــاز بعــد عودتهــم مــن  األمــر ال

العمــل مســاءا بشــكل عــام، بينــام احتــامل قضــاء اإلنــاث فــرتة 5 

ســاعات أو أكــر يوميــاً أمــام شاشــة التلفــاز يعطــي مــؤرشا مهــام 

ــا أكــر أوقاتهــن يف البيــوت.  لقضــاء اإلن

الجدول 199. مدة مشاهدة التلفاز يف اليوم الواحد حسب املنطقة السكنية والجنس يف كامل تركيا تايا 2006 )%(
اإلناث الذكور الريف املدينة تركيا

4,1 2,6 5,4 2,2 3,4 ال أشاهد أبدا
18,0 15,5 22,7 13,4 16,8 1 - 0

43,1 49,4 46,9 45,8 46,2 2-3

30,8 29,5 25,2 33,0 30,2 4-6

8,1 5,6 5,1 7,9 6,9 7+

ــق  ــام 2006 يتعل ــتطالعات ع ــؤال يف اس ــود س ــدم وج ــرا لع ونظ

بالفــرتة التــي تتــم فيهــا مشــاهدة التلفــاز خــالل اليــوم فإنــه يجب 

ــدول  200  ــا يف الج ــام 2011 . أم ــات ع ــى بيان ــالع ع ــا االط هن

فنجــد انــه يؤكــد النتائــج املذكــورة أعــاله . وحســب معطيــات عــام 

ــا مشــاهدة  ــم به ــي يت ــة الت ــأن الفــرتة الزمني ــني ب ــد تب 2011 فق
التلفــاز تشــكل بنســبة %80 الفــرتة املســائية. وبالنظــر إىل هــذه 

ــور  ــن الذك ــبة %86 م ــأن نس ــني ب ــس تب ــب الجن ــات حس املعطي

ــذه  ــت ه ــام انخفض ــب بين ــى األغل ــاًء ع ــاز مس ــاهدون التلف يش

ــبة 12%  ــأن نس ــني ب ــل تب ــا إىل %73. وباملقاب ــدى اإلن ــبة ل النس

مــن اإلنــاس يشــاهدن التلفــاز يف أوقــات الظهــرية بينــام انخفضــت 

هــذه النســبة لــدى الذكــور إىل %3. وإضافــة إىل ذلــك فقــد لفــت 

ــم يشــاهدون  ــور أشــاروا إىل أنه ــن الذك ــاه أن نســبة %3 م االنتب

التلفــاز طــوال اليــوم بينــام ارتفعــت هــذه النســبة إىل %9 لــدى 

ــاس ) الجــدول 200(. اإلن

الجدول 200. الفرتة الزمنية التي يتم خاللها مشاهدة التلفاز حسب الجنس يف عموم تركيا –  تايا 2011 )%( 
الذكور اإلناث تركيا

3,2 1,2 2,2 الصباح

11,6 2,7 7,1 بعد الظهر

73,0 85,9 79,4 املساء

3,5 6,8 5,2 الليل

8,7 3,4 6,0 طوال اليوم

تــم النظــر إىل حجــم مشــاهدة التلفــاز يف الريــف واملــدن حســب 

معطيــات عــام 2006  فتبــني بــأن نســبة %2 فقــط مــن األفــراد يف 

املــدن قالــوا بأنهــم ال يشــاهدون التلفــاز يف الحيــاة اليوميــة وقــد 

بلغــت هــذه النســبة %5 يف الريــف. و مــن ناحيــة أخــرى أشــار 

%8 مــن ســكان املــدن إىل أنهــم يشــاهدون التلفــاز ألكــر مــن 7 

ســاعات يوميــا.ً وقــد انخفضــت هــذه النســبة إىل %5 يف األريــاف 

)الجــدول 199(. وتظهــر هــذه املعطيــات بــأن التلفــاز يعــد 

ــة  ــاطات مختلف ــة وأن نش ــبة عالي ــة بنس ــاة املدين ــن حي ــزءاً م ج

تحتــل مكانــة أهــم مــن التلفــاز. فقضــاء وقــت أكــر مــع الجــريان 

ــوع )  ــذا املوض ــح ه ــرصا يوض ــكل عن ــاف يش ــارب يف األري واألق

ســيتم التطــرق إىل هــذا املوضــوع بشــكل مفصــل(. 
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ــراد مــن اصــل  ــة أف ــإن كل ثالث ــات عــام 2011 ف وحســب معطي

ــة  ــراد أرسهــم وإضاف ــع أف ــاز م ــا يشــاهدون التلف ــة يف تركي أربع

ــراغ  ــات الف ــاً يف أوق ــاطاً فردي ــد نش ــاز تع ــاهدة التلف إىل أن مش

كــام أنهــا تشــكل معطيــات هامــة تظهــر أن التلفــاز أصبــح جــزءاً 

هامــاً يف حيــاة األرسة يف تركيــا . لــذا فــإن مشــاهدة التلفــاز تعطــي 

إشــارات هامــة أيضــاً فيــام يتعلــق بنشــاطات أوقــات الفــراغ 

داخــل األرسة. 1  و قــد تبــني عــدم وجــود اختــالف ملفــت للنظــر 

فيــام يتعلــق بهــذا الســؤال بالنظــر إىل الجنــس ومســتوى التعليــم 

والوضــع االجتامعــي واالقتصــادي والعمــر واملنطقــة، أو املناطــق 

ــاً  ــراد تقريب ــن األف ــبة %75 م ــني أن نس ــة. وتب ــة والريفي الحري

يشــاهدون التلفــاز عمومــاً مــع أفــراد أرسهــم و نســبة %25 منهــم 
ــم. 2 ــاهدونه لوحده يش

إن  طــرح ســؤال » مــن الــذي يقــرر مــا هــي القنــوات أو الربامــج 

التــي يجــب مشــاهدتها ؟« يف االســتبيان الــذي جــرى عــام 2011 

يقــدم نتائــج تتعلــق بنشــاطات مشــاهدة التلفــاز ومعطيــات 

تتعلــق بالعالقــات داخــل اآلرسة و آليــة إصــدار القــرار . و يف 

عمــوم تركيــا تبــني بــأن اآلبــاء و الذكــور هــم مــن يقــررون الربامــج 

ــل األرسة   ــبة %57 داخ ــاهدتها بنس ــب مش ــي يج ــوات الت او القن

ــى و  ــيل : %19 آالم/األنث ــا ي ــق م ــات وف وميكــن مشــاهدة اإلجاب

ــاة . ــك و %7 الفت ــري ذل ــن و %8 غ %9 االب

1 ر والســصبحاا ووــذي جــرى عــام 2006 تــم طــرح ســؤوا يصعلــق مبشــاسد ووصلفــاز مــر أفــرود 
والب  أشــكل عــام ل أشــكل مشــاأه معطحــات عــام 2011 وانــت نهــبت %70 مــن ووذوــلإ 

وجاأصهــم ويااأحــت ل نهــبت %30 ملهــم وانــت ســلبحت .

2 لر وولــاالت ووصــي يكــن وســصثلاؤسا مشــاسد  ووصلفــاز مــن قبــل والفــرود ووذيــن تصاــالز 
ــم  ــاز مبفردس ــاسدلا ووصلف ــم يش ــث أنه ــبصهم %40 حح ــكل نه ــن تش ــم 65 لووذي أعامإس

وضافــت وىل ونخفــاض ســذه وولهــبت وىل %16 أــني والفــرود ووذيــن تــلولح أعامإســم أــني 35-44 

ل وإتفــاع نهــبت ووذيــن يشــاسدلا ووصلفــاز مــن ارياــي وودإوســات ووعلحــا وىل %35 وضافــت 

وىل ذوــك تخصلــف وولهــبت حهــب وولاوــت ومدنحــت لوكــن ســذو تشــكل معطحــات مرتقبــت .

لــذا تبــني بــأن الذكــور البالغــني يف اآلرسة هــم مــن يقــرر بنســبة 

عاليــة الربامــج أو القنــوات التــي يجــب مشــاهدتها و لكــن 

التدقيــق يف هــذه املعطيــات عــى أســاس تغــري الحالــة التعليميــة 

ــاذ  ــل اتخ ــي زاد مي ــتوى التعليم ــام زاد املس ــه كل ــا بأن ــر لن يظه

القــرار بالتســاوي بــني الزوجــني . ويظهــر الجــدول  201 أنــه 

كلــام زاد املســتوى التعليمــي لألفــراد تقــل الفــوارق بــني الزوجــني 

بشــكل طــويل .يقــوم الذكــر/األب يف كافــة املســتويات التعليميــة 

بإصــدار القــرار أمــا يف املســتويات التعليميــة األقــل فهنــاك فــرق 

بنســبة %49 بــني آالم و األب و هــو ينخفــض إىل  نســبة %23 يف 

ــث  ــة حي ــات هام ــذه البيان ــة . و ه ــة العالي ــتويات التعليمي املس

انــه كلــام زاد املســتوى التعليمــي كلــام زاد امليــل إىل اتخــاذ 

القــرارات بــني الزوجــني يف املواضيــع التــي تهــم األرسة لــذا فإنهــا 

ــة نســبياً . ــم األبوي ــة القي ــر ليون تظه

تــم االســتبيان الــذي جــرى عــام 2011 طــرح أســئلة تتعلــق 

بالفــرتات الزمنيــة التــي تتــم فيهــا مشــاهدة التلفــاز خــالل اليــوم 

و عــن كيفيــة اتخــاذ القــرارات داخــل االرسة فيــام يتعلــق بالتلفــاز 

و عــن كيفيــة ردود االفعــال عنــد  مشــاهدة عروضــاً تحتــوي عــى 

عنــف و جنــس االمــر الــذي مل يكــن مطروحــاً يف االســتبيان الــذي 

جــرى عــام 2006 مــام صعــب مــن عمليــة تقديــم نتائــج واســعة 

النطــاق فيــام يتعلــق باملوضــوع . إضافــة إىل أن عــدم طــرح أســئلة 

تعلــق بالربامــج التــي تتــم مشــاهدتها يف التلفــاز يعــد نقصــاً بالــغ 

الجدول 201. صاحب القرار يف اختيار الربنامج/القناة التلفزيونية حسب مستوى التعليم ويف كامل تركيا، تايا 2011 )%( 
إجازات جامعية أو 

دراسات عليا التعليم 
العايل )كلية / معهد 

التدريب املهني 
والجامعي والدراسات 

العليا(

خريــج الثانويــة  أو 
ــا ــا يعادله م

االبتدائيــة  املرحلــة 
واإلعداديــة

املرحلة االبتدائية )مل  املتعلــم  غــري 
املدرســة( يدخــل 

تركيا

24,3 20,9 18,9 17,4 14,6 18,9 األم / املرأة

47,9 49,2 56,3 62,0 63,3 56,8 األب/الذكر

6,1 7,8 7,5 6,5 8,3 7,1  الفتاة

9,1 9,3 10,3 7,4 8,3 8,6 االبن

0,1 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 الجد

0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 الجدة

12,2 12,6 6,4 6,4 5,0 8,2 اآلخر 
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ــة  ــن ناحي ــة م ــروق هام ــاك ف ــال هن ــبيل املث ــى س ــة وع األهمي

ــة  ــج التاريخي ــار والربام ــة األخب ــني متابع ــردي ب ــم التطــور الف دع

والسياســية واالقتصاديــة، والربامــج الحواريــة والوثائقيــة والربامــج 

التــي تحتــوي عــى معلومــات ومتابعة املسلســالت وبرامج النســاء 

الصباحيــة ومســابقات املواهــب وبرامــج الزفــاف واألزيــاء والطعام 

 .« Reality Show « ــل ــريا مث ــا كث ــن مرح ــي تتضم ــج الت و الربام

إن إظهــار هــذا النــوع مــن الفــوارق و التدقيــق بهــا مــن ناحيــة 

املتغــريات مثــل الجنــس واملســتوى التعليمــي والحالــة االجتامعيــة 

واالقتصاديــة يحمــل أهميــة مــن ناحيــة فهــم األذواق والتوجهــات 

ــة قضــاء  ــة طريق ــن ناحي ــام هــو الحــال م ــة يف املجتمــع ك العام

األفــراد ألوقــات فراغهــم .

اآلراء التي تتعلق بالتلفاز 

ــن  ــة م ــاز هام ــق بالتلف ــي تتعل ــر الت ــات النظ ــد اآلراء ووجه تع

ــي يف  ــل االجتامع ــائل التواص ــق بوس ــي املتعل ــس الوع ــث عك حي

مركــز الفعاليــات االجتامعيــة لألفــراد عندمــا يعتقــد بــأن التلفــاز 

ــم  ــة. ويف هــذا الســياق ت ــاة العرصي ــاً يف الحي ــاً هام ــل موقع يحت

طــرح أســئلة يف الدارســة االســتطالعية  تايــا لعامــي 2006 و 2011 

. وفيــام يتعلــق بــاآلراء املتعلقــة بالتلفــاز وســيتم تنــاول جــزء مــن 

ــع املتعلقــة بحــدوث  هــذه اآلراء يف هــذا القســم و لكــن املواضي

جــداالت بــني أفــراد األرسة حــول اختيــار الربامــج وشــكاوي تتعلــق 

بالبــث التلفزيــوين تــم اســتبعادها مــن هــذه الدراســة التــي تركــز 

عــى الفعاليــات االجتامعيــة داخــل األرسة . وقبــل أن يتــم معالجــة 

األســئلة ذات الصلــة يف هــذا القســم يجــب مالحظــة بعــض األمــور 

التــي تقيــد التحاليــل التــي تجــري يف إطــار الدراســة . 

وقبــل كل يشء فــإن األســئلة التــي تهــدف إىل عكــس اآلراء املتعلقة 

ــي  ــا لعام ــتطالعية  تاي ــة االس ــاوردت  يف الدارس ــق م ــاز وف بالتلف

ــا البعــض. ويف هــذا الســياق  2006 و 2011 تختلــف عــن بعضه
مل يتــم إجــراء تحاليــل مقارنــة تتعلــق بفهــم تغــري الوعــي و اآلراء 

ــإن هــذا القســم  ــذا ف ــة الخمــس ســنوات هــذه. ول خــالل مرحل

ــق  ــق يف آراء تتعل ــاز يدق ــة بالتلف ــى اآلراء املتعلق ــز ع ــذي يرك ال

ــاز  ــري التلف ــة بتأث ــر املتعلق ــات النظ ــا ووجه ــار إليه ــاآلراء املش ب

عــى العالقــات داخــل األرسة وعــى اآلراء املتعلقــة بالعــروض التــي 

تتضمــن عنفــا أو جنســا.

ــي 2006  أن  ــا لعام ــتطالعية  تاي ــة االس ــق الدارس ــني وف ــد تب وق

ــل  ــات داخ ــى العالق ــاز ع ــري التلف ــى تأث ــزت ع ــد رك ــئلة ق األس

األرسة.  وميكــن القــول هنــا أن هــذه األســئلة كانــت تشــكل 

ــريات  ــة التأث ــن ناحي ــئلة م ــدت أس ــا . ووج ــد ذاته ــكالت بح مش

ــص  ــاز تخصي ــق التلف ــل يعي ــم ه ــل » برأيك ــاز مث ــلبية للتلف الس

الوقــت ألرسكــم وأنفســكم ؟« و » برأيكــم هــل يؤثــر التلفــاز ســلباً 

عــى العالقــات داخــل االرسة ؟« . إن طــرح األســئلة بهــذا الشــكل 

املوجــه ووجــود التقييــامت املســتقلة لألفــراد الذيــن أجابــوا عــى 

االســتبيان سيشــكل تأثــرياً بــكل وضــوح . إن طــرح االســئلة بهــذا 

ــى  ــاز ع ــر التلف ــل يؤث ــم ه ــال »برأيك ــبيل املث ــى س ــكل ع الش

العالقــات االجتامعيــة ؟« أو »برأيكــم كيــف ميكــن للتلفــاز أن 

يؤثــر عــى العالقــات داخــل االرسة ؟« ميكــن أن يفتــح البــاب أمــام 

إجابــات مختلفــة مــن خــالل توجيــه الفــرد، إضافــة اىل ذلــك فــإن 

التلفــاز ال يؤثــر فقــط عــى العالقــات داخــل األرسة فقــط بــل أن 

ــات  ــريه عــى العالق ــث تأث ــن حي ــاً م ــرصاً هام ــاز يشــكل عن التلف

املجتمعيــة بشــكل عــام وعــى فعاليــات الفــرد االجتامعيــة. 

وسيشــكل طــرح االســئلة املتعلقــة بهــذا املوضــوع فائــدًة أساســية 

ــاق . ــعة النط ــالت واس ــم تحلي ــى تقدي للحصــول ع

ميكــن طــرح أســئلة تهــدف اىل فهــم اآلراء املتعلقــة بالربامــج 

التلفزيونيــة التــي تتضمــن العنــف و الجنــس عوضــاً عــن االســئلة 

الــواردة يف الدارســة االســتطالعية » تايــا« لعــام 2011 . إن أســئلة 

مثــل » كيــف تكــون ردود االفعــال عندمــا تعــرض مشــاهد تحتــوي 

عــى الجنــس اثنــاء مشــاهدة التلفــاز مــع أفــراد االرسة اآلخريــن 

» و » كيــف تكــون ردود االفعــال عندمــا تعــرض مشــاهد تحتــوي 

عــى العنــف اثنــاء مشــاهد التلفــاز مــع أفــراد األرسة اآلخريــن؟« و 

»ماهــو الــيء الــذي يضايقكــم أثنــاء مشــاهدة التلفــاز ؟«  تهدف 

اىل اآلراء غــري املتعلقــة مبحتــوى الربامــج التلفزيونيــة بــل تركــز عى 

ــاز بقــدر أكــرب. و مــن املهــم أيضــاً رشح  ــب الســلبية للتلف الجوان

ســبب احتــالل التلفــاز لهــذا املوقــع الكبــري يف حيــاة الفــرد وفهــم 

ــاً  ــون أوقات ــم ميض ــليهم وتجعله ــعدهم وتس ــي تس ــارص الت العن

ــاهدة  ــاء مش ــر أثن ــم أك ــي تضايقه ــل الت ــم العوام ــة وفه ممتمع

الربامــج التلفزيونيــة .

وإضافــة اىل مــا ســبق فــإن معرفــة ســبب تفضيــل التلفــاز كمصــدر 

لألخبــار والتســلية يف االســتبيانات التــي ســتجرى الحقــاً مهــم 

جــدا لتــويل مهمــة واضحــة تســاهم مــع مــرور الوقــت يف توعيــة 

ــذا  ــا ه ــالم يف يومن ــائل االع ــتعانة بوس ــق االس ــن طري ــباب ع الش

ــن  ــة م ــيس أهمي ــي ســتضاف مســتقبالً تكت ــئلة الت ــام أن االس . ك

ــي يتوجــه  ــة الت ــار والتســلية البديل ــة مصــادر األخب ــة معرف ناحي

ــدام  ــات الفــراغ ومــدى إق ــراد خــالل نشــاطاتهم يف أوق ــا األف إليه

األفــراد عــى هــذه املصــادر.
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وجهات النظر املتعلقة بتأثري التلفاز عىل العالقات داخل االرسة 

ــا لعامــي  ــواردة يف الدارســة االســتطالعية  تاي ــات ال حســب املعطي

ــا  ــوم تركي ــن األرس يف عم ــإن نســبة %30 م ــة ف ــة عام 2006 بصف
تــرى بــأن التلفــاز يعيقهــم عــن تخصيــص وقــت ألنفســهم وألرسهم 

ــك.  ــق ذل ــه ال يعي ــرية – بأن ــبة كب ــبة %71 - كنس ــرى نس ــام ت بين

وقــد تبــني عــدم وجــود اختــالف كبــري بــني أجوبــة النســاء وأجوبــة 

ــن  ــة. والذي ــات العمري ــالف كان حســب الفئ الرجــال. ولكــن االخت

يــرون ان التلفــاز يحجبهــم عــن تخصيــص وقــت ألنفســهم وألرسهم 

ميثلــون نســبة %33 مــن بــني األفــراد الذيــن تــرتاوح أعامرهــم ما بني 

18 و44 عامــا أي االشــخاص الذيــن ميكننــا ان نصفهــم بالراشــدين. 
ــذه  ــن ه ــر م ــري مؤث ــاز غ ــار التلف ــر ازداد اعتب ــدم العم ــام تق وكل

ــغ أعامرهــم  ــن تبل ــراد الذي ــة. كــام أن نســبة %84 مــن األف الناحي

ــهم  ــت ألنفس ــص الوق ــق تخصي ــاز ال يعي ــرون ان التلف ــاً ي 65 عام
وأرسهــم )الجــدول 202(.

وتشــري هــذه املعطيــات إىل أن التلفــاز يحتــل جــزءا كبريا مــن الحياة 

االجتامعيــة لألفــراد كلــام تقدموا بالســن وابتعدوا عن حيــاة األعامل 

ــات  ــح أحــد الفعالي ــاز أصب ــث ان التلف ــم حي وانخفضــت إنتاجيته

األساســية مــن أجــل الفئــات العمريــة املتقدمــة. وعليــه فإنهــم لــن 

يشــعروا بأنهــم ال يســتطيعون تخصيــص اوقــات ألنفســهم وألرسهم. 

ولكــن نســبة األفــراد الذيــن يــرون بــأن التلفــاز ال يعيــق تخصيــص 

الوقــت لهــم وألرسهــم يف الفــات العمريــة الشــابة مرتفعــة جــداً ) 

%70( . وهــذه املعطيــات تشــري اىل ان االفــراد بشــكل عــام يــرون 

بــأن التلفــاز ال يعــد عامــالً يعيــق تخصيــص الوقــت للعالقــات داخل 

االرسة والقيــام باألنشــطة  االخــرى عــى عكــس مــا كانــت مرتقبــة 

يف نتيجــة االجابــة عــى الســؤال. ولــذا فــإن التلفــاز مل يتــم اعتبــاره 

كوســيلة تحمــل تأثــرياً ســلبياً عــى العالقــات االجتامعيــة بالحجــم 

املتوقــع حســب هــذه النتيجــة.

وأمــا تقييــم األجوبــة املقدمــة عــى األســئلة املطروحــة مــن ناحيــة 

ــدم  ــام تق ــاه. وكل ــت االنتب ــج تلف ــإن النتائ ــي ف ــتوى التعليم املس

املســتوى العلمــي ازدادت فكــرة أن التلفــاز يعيــق تخصيــص الوقــت 

لــألرسة وألنفســهم . فعــى ســبيل املثــال نســبة %20 مــن االشــخاص 

ــق  ــاز يعي ــأن التلف ــروا ب ــة ذك ــراءة والكتاب ــدون الق ــن ال يجي الذي

تخصيــص الوقــت ألنفســهم والرسهــم حيــث ترتفــع هــذه النســبة 

اىل الضعفــني بــني خريجــي الجامعــات والدراســات العليــا . لــذا كلام 

ــي واالدراك  ــتوى الوع ــه مس ــي ازداده مع ــتوى التعليم ــع املس ارتف

ــق األنشــطة  ــال يعي ــاز عام ــار التلف ــق باملوضــوع وازداد اعتب املتعل

ــات االخــرى . ــة  والعالق االجتامعيب

ومتــع اعتبــار الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي لألفــراد تظهــر حالــة 

مشــابهة للحالــة اآلنفــة حيــث إن نســبة االفــراد الذيــن يــرون بــأن 

ــزداد كلــام  التلفــاز يعيــق تخصيــص الوقــت ألنفســهم وألرسهــم ت

ــني  ــرق ب ــادي . والف ــي واالقتص ــع االجتامع ــتوى الوض ــي مس يرتق

الفئــات الدنيــا والعليــا مــن حيــث الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي 

ــتويات  ــني مس ــة ب ــارة اىل العالق ــث اإلش ــن حي ــة م ــكل أهمي يش

ــه  ــذا فإن ــادي. ل ــي واالقتص ــع االجتامع ــتويات الوض ــم ومس التعلي

ميكــن ضــم الفئــات املتعلمــة بشــكل أكــرب اىل الفئــات العليــا مــن 

حيــث الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي لكونهــا جميعــا متلــك الوعي 

واإلدراك أكــر يف أهميــة العالقــات االجتامعيــة والتنميــة الشــخصية.

و مــن ناحيــة أخــرى فــإن الفــارق بــني ســكان املــدن وســكان 

األريــاف ميثــل نســبة %10 تقريبــاً مــن حيــث اعتبــار التلفــاز 

ــارق  ــراد وأرسهــم، وهــذا الف ــص الوقــت لألف ــل تخصي عامــال يعرق

الفــت لالنتبــاه. وقــد أجــاب %23 مــن ســكان األريــاف بــأن التلفــاز 

يقيدهــم وارتفعــت النســبة اىل %33 يف املــدن. لــذا فإنــه مــن 

الصــواب التوصــل اىل نتيجــة بــأن التلفــاز يعــد محــوراً يف الفعاليــات 

االجتامعيــة بالنســبة اىل األفــراد الذيــن يعيشــون يف األريــاف وأنــه 

ــم  ــني يت ــرى  يف ح ــطة االخ ــذه األنش ــام تأخ ــر م ــاً أك ــذ وقت يأخ

ــادة  ــدن نظــراً لزي ــر حــذراً يف امل ــاز بشــكل أك ــن التلف ــرتاب م االق

ــة. ــات االجتامعي الفعالي

ــة املقدمــة لســؤال  ــه بالنظــر اىل االجوب ــة أخــرى ، فإن و مــن ناحي

» برأيكــم هــل يؤثــر التلفــاز عــى العالقــات داخــل األرسة بشــكل 

ســيئء؟« فمــن املرتقــب أن تكــون النتائــج مشــابهة ملــا ســبق ولكن 

ــاه. ألن نســبة %61 مــن االشــخاص يف  ــة لالنتب ــج الفت ــت النتائ كان

عمــوم تركيــا – وهــي نســبة كبــرية – يــرون بــأن التلفــاز يؤثــر ســلباً 

ــر  ــرأي أك ــذا ال ــأن ه ــني ب ــد تب ــن األرسة . وق ــات ضم ــى العالق ع

ــا )الجــدول  ــة باإلن ــدى الذكــور مقارن انتشــاراً ) مــا يقــارب %2 ( ل

. )202

و بالنظــر اىل الفئــات العمريــة يتبــني ارتفــاع املصــدر املتعلــق بتأثــري 

التلفــاز عــى العالقــات ضمــن االرسة بشــكل يسء بنســبة 65-64 % 

ــة 25-34 و 34-44 و انخفاضــه بنســبة  ــدى املجموعــات العمري ل

%55 ملــن تتجــاوز أعامرهــم 65 . أمــا األفراد الذين تــرتاوح أعامرهم 

بــني 25-44 مــن املتزوجــني يف ســن مبكــرة و الذيــن ميلكــون اطفــاالً 

صغــاراً و الذيــن ميكننــا ان نطلــق عليهــم اســم راشــدين، فيؤكــدون 

عــى أن التلفــاز يؤثــر ســلباً عــى العالقــات ضمــن االرسة ويبــدون 

أهميــة لتوثيــق العالقــات داخــل االرسة واالرسة النــواة . وكــام هــو 

مذكــور أعــاله فإنــه كلــام تقدمــت الفئــة العمريــة بالســن ينخفــض 

ــريه الســلبي  ــة و بتأث ــاة االجتامعي ــاز اىل الحي ــال التلف الوعــي بانتق

عــى العالقــات داخــل االرسة )الجــدول 202( .
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الجدول 202. كون التلفاز عنرصا مانعا لتخصيص الوقت للفرد نفسه ولعائلته حسب املنطقة السكنية واملدن الثالثة الكربى واملنطقة 
والجنس والعمر ومستوى التعليم والوضع االقتصادي-االجتامعي يف كامل تركيا، تايا 2006 )نعم ( )%( 

هل التلفاز يعترب عنرصا مانعا لتخصيص الوقت 
ألنفسكم ولعائلتكم ؟

هل التلفاز يؤثر عىل العالقات داخل األرسة بشكل 
سلبي؟ 

29,461,1تركيا

املنطقة السكنّية

32,963,8املدينة 

23,256,5الريف

ثالث مدن رئيسية

34,065,1إسطنبول 

35,658,2أنقرة 

40,368,6إزمري 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

34,065,1إسطنبول 

25,545,6غرب مرمرة 

28,065,0إيجه 

34,561,8رشق مرمرة  

33,960,6غرب األناضول 

23,653,9البحر األبيض املتوسط 

26,458,2وسط األناضول 

22,265,2غرب البحر األسود

25,363,1رشق البحر األسود

30,153,2شامل رشق األناضول 

34,868,5وسط رشق األناضول 

28,762,6جنوب رشق األناضول  

الجنس

28,962,2ذكر

29,860,1أنثى

العمر

18-2432,658,2

25-3432,763,6

35-4433,864,6

45-5427,259,1

55-6420,560,5

65+15,855,2

املستوى العلمي 

19,854,5أّمي 

24,057,1يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

26,960,7املرحلة اإلبتدائية

30,764,4املرحلة التكميلية 

37,063,2الثانوية أو ما يُعادلها

39,666,1إجازة جامعية أو دراسات عليا

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

20,054,9الطبقة الدنيا  

29,761,7الطبقة الوسطى 

36,463,0الطبقة العليا 
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 بالنظــر اىل املســتوى التعليمــي فإنــه كلــام تقــدم املســتوى العلمي 

يــزداد معــه – بنفــس الشــكل -  الوعــي واالدراك باملوضــوع . وقــد 

تــم تقديــم إجابــة » نعــم« لهــذا الســؤال يف املســتوى التعليمــي 

األدىن كــام لوحــظ أن كل شــخصني مــن ثالثــة أشــخاص مــن بــني 

خريجــي الجامعــات والدراســات العليــا يــرون بــأن التلفــاز يؤثــر 

ســلباً عــى العالقــات ضمــن االرسة ولكــن وبعكــس الوتــرية املشــارة 

ــلبي  ــاز الس ــري التلف ــال تأث ــاع حي ــي اإلنطب ــإّن وع ــاله. ف ــا أع إليه

عــى العالقــات ضمــن االرسة ليــس بالــروة أن يكــون يف ارتفــاع 

عمــودي حســب الفئاتــال يرتفــع بالــرورة مــع مســتوى املدخــول. 

ومتلــك الفئــات االخــرى نســبة 61-%64 تقريبــاً مــن الوعــي 

املتعلــق بهــذا املوضــوع والفئــات الدنيــا نســبة %57 . ويتبــني بــأن 

ــاً بأعــى النســب  ــك وعي ــن ذوي الدخــل املتوســط متل ــات م الفئ

وهــي نســبة %64 مــن بــني بقيــة الفئــات. لــذا فــإن إدراك التأثــري 

الســلبي للتلفــاز عــى العالقــات ضمــن االرسة يعــد اكــر انتشــاراً 

لــدى الفئــات مــن ذوي الدخــل املتوســط . ومــن املمكــن أن يكــون 

ادراك الفئــات مــن ذوي الدخــل العــايل الفســاد التلفــاز للعالقــات 

االجتامعيــة أقــل انخفاظــا انخفاضــاً نظــراً لتنــوع الفعاليــات 

االجتامعيــة لــألرسة لديهــم ولقضــاء وقــت أقــل أمــام التلفــاز.

ــراد  ــأن االف ــا ب ــل إليه ــم التوص ــي ت ــة الت ــإن النتيج ــة ف و بالنهاي

مــن ســكان املــدن يدركــون التأثــريات الســلبية للتلفــاز عــى 

العالقــات ضمــن األرسة أكــر مــن ســكان األريــاف. إن نســبة 64% 

مــن ســكان املــدن ميلكــون الوعــي ذاتــه، يف حــني تنخفــض هــذه 

ــاف  ــون يف االري ــن يعيش ــخاص الذي ــدى االش ــبة اىل %57 ل النس

حتــى وإن مل يكــن هنــاك فــرق ملفــت لإلنتبــاه كــام هــو الحــال 

يف الســؤال أعــاله. وتؤكــد هــذه النتيجــة أيضــاً عــى تقييــد التلفــاز 

لألنشــطة االجتامعيــة  يف األريــاف وفــق مــا هــو موضــح أعــاله .

ردود الفعــل املتعلقــة مبقاطــع العنــف والجنــس التــي تعــرض يف 

التلفــاز

تــم يف الدارســة االســتطالعية  تايــا لعــام 2011 طــرح اســئلة حــول 

تأثــري التلفــاز عــى العالقــات ضمــن األرسة لفهــم وجهــات النظــر 

املتعلقــة بالربامــج التــي تتضمــن مشــاهد عنــف وجنــس. وكانــت 

هــذه االســئلة باختصــار عــى النحــو التــايل: » مــا الــذي يضايقكــم 

أكــر يف برامــج التلفــاز ؟ » و » كيــف تكــون ردود أفعالكــم عندمــا 

يتــم عــرض مشــاهد الجنــس اثنــاء مشــاهدتكم التلفــاز مــع أفــراد 

ــم  ــا يت ــف تكــون ردود أفعالكــم عندم ــن ؟« و » كي األرسة اآلخري

عــرض مشــاهد عنــف اثنــاء مشــاهدتكم التلفــاز مــع أفــراد األرسة 

اآلخريــن ؟« .

إن العنــرص األكــر ازعاجــاً يف برامــج التلفــاز يف عمــوم تركيــا هــو 

مشــاهد الجنــس ) أو االباحيــة( بنســبة %46 وبتعبــري آخــر إن كل 

واحــد مــن أصــل اثنــني يشــعر باالنزعــاج مــن املشــاهد االباحيــة 

ــبة  ــف بنس ــن العن ــاج م ــه االنزع ــاز. ويتبع ــرض يف التلف ــي تع الت

ــبة %15 و  ــيئة بنس ــة / الس ــة/ الفظ ــاظ البذيئ ــن االلف %16 زم

مــن األخبــار و التعليقــات املتحيــزة بنســبة %10 ومــن اإلعالنــات 

بنســبة %9 . وعندمــا تتــم مقارنــة االنزعــاج مــن مشــاهد العنــف 

ــا  ــددة لوحده ــت مح ــو كان ــى ول ــاز - حت ــرض يف التلف ــي تع الت

– مــع االنزعــاج مــن الربامــج التــي تتخللهــا مشــاهد اباحيــة 

ــج  ــاً  ينزع ــني تقريب ــل اثن ــن أص ــخص م ــاه أن كل ش يلفت االنتب

ــت يف  ــابهة أجري ــات مش ــا يف دراس ــة. وأم ــاهد اإلباحي ــن املش م

الــدول املتقدمــة أن االفــراد بنســبة %70 يشــعرون باالنزعــاج 

ــة  ــال خاص ــى األطف ــلبي ع ــا الس ــف لتأثريه ــاهد العن ــن مش م

ــاهد  ــا مش ــي يتخلله ــج الت ــن الربام ــاج م ــبة االنزع ــاع نس . وارتف

اباحيــة عــن الربامــج التــي يتخللهــا مشــاهد عنــف بنســبة 30% 

يشــكل مــؤرشاً هامــاً مــن ناحيــة بنيــة املجتمــع والوضــع العائــيل 

ــدول 203( .  ــظ )الج املحاف

ــبة  ــرية للجدل، فنس ــج املث ــض النتائ ــرق اىل بع ــب التط ــا يج وهن

%12 مــن الذكــور يعربــون عــن انزعاجهــم الشــديد مــن مشــاهد 

العنــف التــي تعــرض يف الربامــج التلفزيونيــة بينــام ترتفــع النســبة 

لــدى اإلن إىل %19. وهــذا يظهــر حساســية الذكــور بشــكل خــاص 

تجــاه العنــف. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن نســبة %14 مــن الذكــور 

يبــدون انزعاجهــم مــن األخبــار والتعليقــات املتحيــزة بينــام 

ــات  ــاء. وهذه املعطي ــدى النس ــبة اىل 6 % ل ــذه النس ــض ه تنخف

تظهــر متابعــة الذكــور لألخبــار بشــكل أكــرب باملقارنــة مــع اإلنــاث. 

ــن  ــاج م ــبة االنزع ــظ أن نس ــة نالح ــات العمري ــر اىل الفئ وبالنظ

املشــاهد التــي يتخللهــا عنــف و اباحــة تــزداد مــع تقــدم العمــر 

و باملقابــل فــإن نســبة االنزعــاج مــن االخبــار واالعالنــات تنخفــض 

مــع تقــدم العمــر.
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الجدول 203. أكرث الربامج التلفزيونية إزعاجا حسب الجنس والعمر ومستوى التعليم يف كامل تركيا، تايا 2011 )%(

كلامت بذيئة العنفالجنس 
وسيئة

أخبار وتعليقات 
إعالنات تجاريةمنحازة

45,715,414,610,39,2تركيا
الجنس

43,011,614,014,411,8ذكر

48,419,215,26,26,6أنثى
العمر

18-2440,211,514,214,015,4

25-3443,115,514,912,39,4

35-4447,915,915,78,77,4

45-5447,615,515,09,07,2

55-6448,118,013,19,47,1

65+50,617,413,25,37,7
المستوى العلمي 

55,516,013,43,26,2لم يدخل المدرسة

51,816,414,15,37,5المرحلة اإلبتدائية

45,313,815,68,911,1المرحلة التكميلية / المرحلة الثانوية العادية والمهنيّة

38,614,114,815,512,3المدرسة الثانوية

30,815,915,524,99,2اإلجازة/ الدراسات العليا

والنتيجــة االخــرى الهامــة ان الرتتيــب يتغــري بنســبة كبــرية مع تغري 

املســتوى التعليمــي و كلــام ازداد املســتوى العلمــي كلــام نقصــت 

نســبة االنزعــاج مــن الربامــج التــي يتخللهــا مشــا اباحيــة وبهــذا 

ــا  ــني املســتويات الدني ــرق بنســبة %25 ب ــإن وجــود ف الســياق ف

ــت  ــٌر ملف ــا أم ــتويات العلي ــهم ( و املس ــو مدارس ــن مل ينه )للذي

لألنظــار . وتنخفــض النســبة اىل %30 بــني األفــراد الحاصلــني عــى 

ــج  ــاهدة الربام ــن مش ــاج م ــق باالنزع ــام يتعل ــايل في ــم الع التعلي

ــام  ــل فكل ــر . وبالقاب ــى األك ــة ع ــاهد اباحي ــا مش ــي يتخلله الت

ــار والتعليقــات  ــح االنزعــاج مــن االخب ازداد املســتوى الثقايف يصب

املتحيــزة أكــر. وهنــا نالحــظ وجــود فــرق بنســبة %21 بــني 

مســتويات التعليــم العليــا والدنيــا حيــث ترتفــع النســبة اىل 

ــدى  ــبة %3 ل ــى النس ــني تبق ــى يف ح ــتوى االع ــدى املس %25 ل

مســتوى التعليــم االدىن. كــام تبــني أنــه بالنســبة لألفــراد الحاصلــني 

عــى الدراســات العليــا فــإن أكــر مــا يزعجهــم مــن برامــج التلفــاز 

ــار  ــن االخب ــة و%25 م ــاهد االباحي ــن املش ــبة %30 م ــي نس ه

والتعليقــات املتحيــزة و%16 مــن مشــاهد العنــف )الجــدول 

 .)203

ويف هــذا الســياق فإنــه بالرغــم مــن عــدم وجود ســؤال يف الدراســة 

ــأ  ــن الخط ــس م ــاز فلي ــة يف التلف ــج املفضل ــوع الربام ــق بن يتعل

التوصــل اىل نتائــج متابعتهــم لربامــج االخبــار بشــكل مكثــف مــن 

قبــل االفــراد ذوي التعليــم العــايل. وعــدا ذلــك تبــني انزعــاج االفراد 

ذوي التعليــم العــايل مــن املشــاهد التــي تتضمــن مشــاهد اباحيــة 

ــع مســتوى  ــام ارتف ــه كل ــاً عــى ان ــد مــؤرشاً هام ــل يع بشــكل أق

التعليــم كلــام انخفــض الرتكيــز عــى الســلوك و القيــم األخالقيــة .

متــت اإلجابــة عــى ســؤال » كيــف يكــون رد فعلكــم عنــد 

مشــاهدة مقاطــع تتخللهــا مشــاهد إباحيــة يف التلفــاز مــع بقيــة 

أفــراد االرسة؟« بنســبة %81 مــن األفــراد يف عمــوم تركيــا من خالل 

ــؤال  ــس الس ــرح نف ــع ط ــة » وم ــرّي املحط ــج وأغ ــة » انزع اإلجاب

فيــام يتعلــق مبشــاهدة مقاطــع تتخللهــا مشــاهد عنــف انخفضــت 

هــذه النســبة اىل %70. ونســبة %13 مــن األفــراد ذكــروا بأنهــم 

ــف و  ــاهد عن ــا مش ــع تتخلله ــاهدة مقاط ــن مش ــون م ال ينزعج

ــبة اىل 7%  ــذه النس ــت ه ــد انخفض ــاهدتها. و ق ــتمرون مبش يس

ــدول 204 &  ــة )الج ــاهد اباحي ــا مش ــع تتخلله ــاهدة مقاط ملش

205(.  وبالنظــر اىل هذيــن الســؤالني حســب املســتوى التعليمــي 
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ــاه أنــه كلــام ارتفــع املســتوى التعليمــي ارتفــع معــه  لفــت االنتب

ــاهدة ». و  ــتمر باملش ــج وأس ــول » ال أنزع ــن يق ــرية م ــبة كب بنس

بينــام بلغــت نســبة القائلــني بأنهــم ال ينزعجــون مشــاهد إباحيــة 

اىل 2-%3 يف املســتويات التعليميــة الدنيــا وصلــت النســبة اىل 

%40 لــدى األفــراد الحاصلــني عــى الدراســات العليــا. وهــذه 

ــا   ــا ونفوذه ــة أهميّته ــات املحاِفظ ــه واإلنطباع ــد أن ــات تؤك البيان

)الجــدول 206 & 207(.

ــن  ــاج م ــأن االنزع ــني ب ــدول 208 تب ــن الج ــح م ــو واض ــام ه ك

مشــاهدة مقاطــع تتخللهــا مشــاهد اباحيــة يف التلفــاز وتغــري 

ــبة  ــذه النس ــغ ه ــام تبل ــر. وبين ــدم العم ــع تق ــزداد م ــة ي املحط

%76 يف الفئــات العمريــة الفتيــة. وتصــل هــذه النســبة اىل 90% 

بالنســبة لألفــراد الذيــن تفــوق أعامرهــم 65 . وبينــام ترتفــع 

ــبة  ــة اىل نس ــة الفتي ــات العمري ــدى الفئ ــاج ل ــدم االنزع ــبة ع نس

ــن  ــر. وم ــدم العم ــام تق ــض هــذه النســبة اىل %5 كل %11 تنخف

ناحيــة أخــرى وكــام هــو متوقــع فــإن املجيبــني عــى هــذه الســؤال 

ــن  ــة م ــراد العائل ــل أف ــاول أال أجع ــج و أح ــا أنزع ــني » ان القائل

الصغــار و الشــباب أن يشــاهدوا ذلــك » حيــث تبــني وجــود آبــاء 

ــني  ــني القائل ــاراً اعامرهــم 25-34 و 35-44 ب ــاالً صغ ــم اطف لديه

ــك .  ذل

ومــن ناحيــة أخــرى وبالنظــر اىل ردود الفعــل املتعلقــة مبشــاهدة 

مقاطــع تتخللهــا مشــاهد عنــف يف التلفازمــع بقيــة أفــراد االرسة 

ــام  ــه كل ــظ أن ــدول  209 نالح ــة . يف الج ــات مامثل ــظ توجه نالح

تقــدم العمــر كلــام ازداد االنزعــاج مــن مشــاهدة مقاطــع تتخللهــا 

ــن ال  ــراد الذي ــغ نســبة االف ــام تبل ــاز وبين ــف يف التلف مشــاهد عن

ينزعجــون مــن مشــاهدة مقاطــع تتخللهــا مشــاهد عنــف يف 

التلفــاز %25 بلغــت النســبة اىل %8 لــدى الفئــات العمريــة أكــرب 

ــام )الجــدول 209(.  ــن 65 ع م

الجدول 204. ردود الفعل تجاه املشاهد اإلباحية يف التلفاز يف كامل تركيا، تايا 2011 )%(
تركيا

6,6 ال أنزعج و أتابع املشاهدة

12,6 أنزعج وأحاول عدم جعل الصغار والشباب يشاهدون ذلك

80,8 أنزعج و أغري املحطة

الجدول 205. ردود الفعل تجاه مشاهد العنف يف التلفاز يف كامل تركيا، تايا 2011 )%(
تركيا

12,7 ال أنزعج وأتابع املشاهدة

17,2 أنزعج وأحاول عدم جعل الصغار والشباب يشاهدون ذلك

23,1 أنزعج و أغري املحطة

ميكــن مــن خــالل هــذه املعطيــات التوصــل اىل عــدة نتائــج 

أهمهــا مالحظــة الزيــادة يف املحافظــة كلــام تقــدم العمــر ولكــن 

فيــام يتعلــق مبثــال العنــف يبــدو مــن الصعــب رشح مــن خــالل 

املحافظــة. إن ســبب النظــر للعنــف بعــني الراحــة من قبــل الفئات 

العمريــة الفتيــة هــو منــو الشــباب مــع التلفــاز واعتيادهــم بشــكل 

ــارص  ــة العن ــى رؤي ــة ع ــة املتقدم ــات العمري ــن املجموع ــرب م أك

ــن  ــر ميك ــري آخ ــائل. و بتعب ــالل الوس ــن خ ــة م ــية واالباحي الجنس

تفســري التلفــاز كتأثــري » عــدم الحساســية » عــى الفئــات العمريــة 

ــكيل ردود  ــم تش ــك يت ــى ذل ــاًء ع ــوع. وبن ــذا املوض ــة يف ه الفتي

الفعــل العاليمــة للفئــات العمريــة الفتيــة .وقــد تــم قبــل دراســات 

متعــددة التأكيــد عــى أن التلفــاز الــذي يؤثــر بشــكل كبــري يشــكل 

ــاص و  ــكل خ ــف بش ــاه العن ــية تج ــدم الحساس ــن ع ــبباً لتكوي س

لفقــدان االفــراد حساســيتهم املتعلقــة باملوضــوع كونهــم اعتــادوا 

ــم ال يشــعرون  ــات والرســائل وأنه ــوع مــن املحتوي عــى هــذا الن

)Morgan, Shanahan, Signorelli, 2009( . باالنزعــاج
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الجدول 206. ردود الفعل املتعلقة باملشاهد التي تتضمن مشاهد إباحية يف التلفاز حسب الوضع التعليمي، تايا 2011 )%(
التعليم العايل )كلية / 
معهد التدريب املهني 
والجامعي والدراسات 

العليا(

خريج الثانوية أو 
ما يعادلها

املرجلة 
التكميلية

املرحلة 
االبتدائية

غري املتعلم 
)مل يدخل أي  

مدرسة(

15,9 11 5,3 3,2 2,1 ال أنزعج و أتابع املشاهدة

18,6 14,1 11,8 11 9,8 أنزعج وأحاول عدم جعل الصغار والشباب يشاهدون ذلك

65,5 74,8 82,9 85,9 88,1 أنزعج و أغري املحطة

الجدول 207. ردود الفعل املتعلقة باملشاهد التي تتضمن مشاهد عنف يف التلفاز حسب الوضع التعليمي - تايا 2011 )%(
التعليم العايل 
)كلية / معهد 

التدريب املهني 
والجامعي 

والدراسات العليا(

خريج الثانوية  
أو ما يعادلها املرحلة التكمييل املرحلة االبتدائية غري املتعلم )مل ينه 

املدرسة(

18,8 19,9 14,7 7,8 6,8 ال أنزعج وأتابع املشاهدة

23,6 20,0 15,7 15,6 13,2 أنزعج وأحاول عدم جعل الصغار والشباب يشاهدون ذلك

57,6 60,1 69,7 76,6 80,0 أنزعج و أغري املحطة

الجدول 208. ردود الفعل املتعلقة باملشاهد التي تتضمن مشاهد إباحية يف التلفاز حسب الفئة العمرية،  تايا 2011 )%(
65+ 64 -55 54 -45 44 -35 34 -25 24 -18

4,9 6,4 5,5 4,9 6,9 10,6 ال انزعج وأتابع املشاهدة

5,9 7,7 10,0 15,6 15,6 13,3 أنزعج وأحاول عدم جعل الصغار والشباب يشاهدون ذلك

89,2 85,9 84,5 79,5 77,5 76,1 أنزعج و أغري املحطة

الجدول 209. ردود الفعل املتعلقة باملشاهد التي تتضمن مشاهد إباحية يف التلفاز حسب الفئة العمرية، تايا 2011 )%(
65+ 64 -55 54 -45 44 -35 34 -25 24 -18

7,5 9,1 10,6 8,7 13,2 25,2 ال انزعج و اتابع املشاهدة

8,4 10,4 14,0 22,0 21,2 16,8 أنزعج وأحاول عدم جعل الصغار والشباب يشاهدون ذلك

84,0 80,5 75,3 69,3 65,6 58,0 أنزعج و أغري املحطة

األطفال و التلفاز 

إن البعــد الهــام الــذي يجــب التدقيــق بــه لوجهــات النظــر 

املتعلقــة بالتلفــاز هــو االدراك بعالقــة االطفــال بالتلفــاز. وإن 

ــاز  ــريات الســلبية للتلف ــر التأث ــي تظه ــن الدراســات الت ــد م العدي

ــج  ــاهدة الربام ــن مش ــال م ــة االطف ــويص بحامي ــال ت ــى األطف ع

التــي يتخللهــا مشــاهد إباحيــة أو عنــف. وبالنظــر يف هــذا الســياق 

فــإن ســؤال »هــل تعتقــدون ان االطفــال ميكنهــم متابعــة مايحلــو 

ــئلة  ــة أس ــث أن إضاف ــاً. حي ــد كافي ــج ؟«  ال يع ــن الربام ــم م له

تتعلــق مبضمــون الربامــج وأنواعهــا إىل هــذا الســؤال ســتظهر اآلراء 

ــح  ــكل واض ــال بش ــى األطف ــاز ع ــري التلف ــق بتأث و اإلدراك املتعل

ــى وإن كان بشــكل جــزيئ  ــكلة حت ــذه املش ــة ه ــم إزال ــر. ويت أك

مــن خــالل إرشاك املواضيــع املتعلقــة مبحتويــات العنــف والجنــس 

إىل الدراســة التــي جــرت عــام 2011. ولكــن هنــا يبقــى املوضــوع 

محــدوداً بســبب عــدم وجــود مشــاكل تتعلــق باالطفــال بشــكل 

ــارش . مب

وبالنظــر اىل اإلجابــات املقدمــة اىل الســؤال » هــل ميكــن لألطفــال 

مشــاهدة مــا يحلــو لهــم مــن الربامــج ؟« يف الدراســة التــي جــرت 

عــام 2006  يتبــني أن نســبة %84 تقريبــاً يــرون بأنــه يجــب 

ــرأي  ــذا ال ــم . و ه ــو له ــا يحل ــاهدوا كل م ــال اال يش ــى االطف ع

ــات  ــدى الســيدات . وبالنظــر اىل الفئ ــر انتشــاراً بنســبة %3 ل اك

العمريــة يتبــني ان نســبة قليلــة ممــن تتجــاوز 45 ســنة يفكــرون 

بنفــس الطريقــة وأن نســبة %87 مــن االفــراد يف الفئــات العمريــة 

ــا  ــاهدوا كل م ــال اال يش ــى االطف ــب ع ــه يج ــرون بأن 25-34 ي
يحلــو لهــم تصــل هــذه النســبة اىل %80 لــدى الفئــات العمريــة 

ــاض  ــول بانخف ــن الق ــذا ميك ــا. ول ــاوز أعامرهــم 45 عام ــن تتج مل

هــذا القلــق كلــام تقــدم العمــر وبتطــرق الفئــات العمريــة الفتيــة 
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ــة  ــري أو يف مرحل ــل صغ ــه طف ــن لدي بحــذر اىل هــذا املوضــوع مل

ــدول 210(. ــة )الج املراهق

وميكــن التفكــر يف هــذا الســؤال أيضــاً مــن زاويــة الســكن يف 

املدنيــة أو يف الريــف ومــن خــالل املســتوى االقتصــادي االجتامعــي 

والتعليــم. وعنــد النظــر إىل الحالــة التعليميــة يلفت االنتبــاه مبارشة 

العالقــة الخطيــة. وبينــام كانــت نســبة %77 مــن األفــراد الذيــن ال 

يجيــدون القــراءة و الكتابــة يــرون بأنــه ال ميكــن لألطفــال مشــاهدة 

مــا يحلــو لهــم مــن الربامــج فــإن هــذه النســبة تــزداد بإطــراد مــع 

ــني  ــبة اىل %87 ب ــذه النس ــل ه ــي و تص ــتوى التعليم ــاد املس ازدي

ــبة 92%  ــدراس و اىل نس ــن امل ــا م ــات و مايعادله ــي الثانوي خريج

ــات  ــذه املعطي ــا. وه ــات العلي ــات والدراس ــي الجامع ــن خريج م

تعتــرب هامــة مــن حيــث إظهــار زيــادة الحساســية والوعــي املتعلقة 

مبوضــوع مشــاهدة االطفــال للتلفاز حســب املســتوى التعليمــي. إن 

أطفــال االفــراد مــن ذوي املســتويات التعليميــة العليــا يتجهــون اىل 

نشــاطات مختلفــة تتعلــق بالتنميــة الفرديــة مثــل الرياضــة والفــن 

والعلــم ويترصفــون بشــكل أكــر دقــة فيــام يتعلــق بالتلفــاز األمــر 

الــذي يشــكل ظاهــرة تحــدث يف الحيــاة اليوميــة .

ــق  ــبم وف ٍّدــح ىلإ ةرشا ــم  ــة ا كــام ميكــن اإلشــارة إىل وجــود عالق

مســتوى الدخــل. وكلــام يرتفــع املســتوى االقتصــادي االجتامعــي 

ــاهدتهم  ــدم رضورة مش ــال بع ــي األطف ــبياً وع ــزداد نس ــراد ي لألف

ــخاص  ــبة األش ــت نس ــام كان ــا. وبين ــي يريدونه ــج الت ــكل الربام ل

الذيــن أجابــوا بـــ ” ال ” عــى هــذا الســؤال مــن بــني الطبقــة الدنيــا 

ــت  ــني بلغ ــل 80 % يف ح ــي متث ــادي االجتامع ــتوى االقتص للمس

ــاً  ــكل لفت ــذي يش ــر ال ــا، األم ــة العلي ــدى الطبق ــبة 87 % ل النس

ــاه. لالنتب

وعنــد التدقيــق يف األجوبــة التــي قدمــت لهــذا الســؤال عى أســاس 

املدينــة والريــف ميكــن رؤيــة أن نســبة مــن كانــت اجابتهــم بـــ » 

ال« عــى هــذا الســؤال مــن بــني االفــراد الذيــن يعيشــون يف املدينــة 

ــدن  ــكان امل ــن س ــام أن %86 م ــاً. ك ــت اىل %6 تقريب ــد ارتفع ق

و%80 مــن ســكان الريــف يــرون عــدم مشــاهدة االطفــال لــكل 

الربامــج التــي يريدونهــا. وهــذه املعطيــات تعــد هامــة مــن ناحيــة 

ــريات  ــدن لتأث ــون يف امل ــن يعيش ــراد الذي ــية االف ــي و حساس وع

التلفــاز عــى األطفــال )الجــدول 210(.

الجدول 210. النظر إىل مشاهدة األطفال للتلفاز حسب املنطقة السكنية ويف ثالث مدن كربى واملناطق يف كامل تركيا، تايا 2006 )نعم( )%(
هل ميكن لألطفال أن يشــاهدوا ما يشــاؤون ؟

16,4تركيا
املنطقة السكنّية

14,2املدينة 
20,3الريف

الجنس

17,7ذكر
15,1أنثى

العمر

18-2416,2

25-3412,8

35-4414,6

45-5420,9

55-6420,3

65+20,2
املستوى العلمي

22,6أّمي 
21,4يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

17,7املرحلة اإلبتدائية
14,1املرحلة التكميلية 

13,0الثانوية أو ما يُعادلها
8,5إجازة جامعية أو دراسات عليا

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

21,6الطبقة الدنيا  
16,2الطبقة الوسطى 

12,7الطبقة العليا 
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9.3.1.2. الفعاليات االجتامعية
 

حدود الدراسة

تختلــف الدراســة التــي جــرت عــام 2006 عــن عــام 2011 فــأوالً 

ــول  ــؤال ح ــرح س ــام 2006  ط ــرت ع ــي ج ــة الت ــم يف الدراس يت

ــون  ــي جــرت آخــر ســنة » ويف هــذا املضــامر تك ــات الت »الفعالي

ــي  ــادراً« و » ال »  وه ــم ، ن ــرياً« و »نع ــم ، كث ــات بـــ » نع اإلجاب

تقيــم حجــم الفعاليــات التســعة املختلفــة يف آخــر ســنة. وبينــام يف 

الدراســة التــي جــرت عــام 2011 تــم االنطــالق مــن ســؤال » مــا 

هــو حجــم مامرســتكم للفعليــات االجتامعيــة ؟« و يف هــذا اإلطــار 

تــم تحديــد 12 نشــاطا كــام تــم تقييــم حجــم مامرســة مجــاالت 

ــني  ــداً« و » ب ــات » أب ــات الـــ 12 هــذه مــن خــالل اإلجاب الفعالي

الحــني واآلخــر« و » بشــكل كبــري«. ولــذا فــإن الســؤالني مختلفــان 

مــن حيــث طريقــة طــرح الســؤال وعــدد الخيــارات يف االجوبــة. 

ــة  ــم محاول ــار تت ــني االعتب ــد بع ــذا التقيي ــذ به ــالل األخ ــن خ وم

ــة  ــات االجتامعي ــث الفعالي ــن حي ــرية م ــات املتغ ــم التوجه تقيي

خــالل خمــس ســنوات. ويعتقــد بــأن إدارة املشــكلة بطريقــة 

ــات . ــري يف هــذه الفئ ــر بقــدر كب مختلفــة ســوف تؤث

ويف الدراســة التــي جــرت عــام 2006 تــم تجميــع الفعاليــات 

االجتامعيــة تحــت تســعة عناويــن هــي: قــراءة الكتــب )1( 

وقــراءة الصحــف )2( والذهــاب اىل الســينام )3( والذهــاب اىل 

ــات  ــوادي و الجمعي ــل الن ــن مث ــاب إىل أماك ــرح ) 4( والذه امل

)5( والذهــاب اىل أماكــن مثــل البــارات و النــوادي الليلــة )6( 

والقيــام   )8( الرياضــة  ومامرســة   )7( املقاهــي  اىل  والذهــاب 

بأعــامل يدويــة )9(   

أمــا يف الدراســة التــي جــرت عــام 2011 فقــد تــم تجميــع 

الفعاليــات يف 12 فئــة هــي : قــراءة الكتــب )1( وقــراءة الصحــف 

)2( والذهــاب اىل الســينام واملــرح )3( والذهــاب إىل أماكــن 

مثــل النــوادي والجمعيــات )5( والذهــاب اىل أماكــن مثــل الحانات 

)7( ومامرســة  املقاهــي   اىل  والذهــاب   )6( الليلــة  والنــوادي 

الرياضــة )8( والقيــام بأعــامل يدويــة ) الخياطــة و النجــارة و 

 )10( DVD / VCD/ومشــاهدة التلفــاز )التصليــح و ماشــابه ( )9

والذهــاب اىل أماكــن مثــل املطاعــم واملخابــز واملقاهــي )11( 

ــاب  ــب ألع ــة )12( ولع ــابقات الرياضي ــاهدة املس ــاب ملش والذه

التســلية مثــل الــورق واألحجــار والطاولــة والحاســوب. لــذا فقــد 

تــم يف الدراســة التــي جــرت عــام 2011 بنــاًء عــى القامئــة التــي 

اســتخدمت يف دراســة عــام 2006 تحديــد االســئلة املتعلقــة 

ــاالت  ــد مج ــم تحدي ــام ت ــة. ك ــذه القامئ ــرح يف ه ــينام وامل بالس

ــايف. ــكل اض ــة بش ــات املحتلف الفعالي

قبــل االنتقــال اىل التقييــم، تجــدر اإلشــارة إىل وجــود نقــاط 

يجــب لفــت االنتبــاه إليهــا فيــام يتعلــق بالفعاليــات االجتامعيــة 

املعروفــة بهــذا الشــكل. وعــدم احتــواء كال الدراســتني عــى 

املجــاالت املتعــددة لفعاليــات الحيــاة االجتامعيــة اي بعبــارة 

أخــرى اســتبعاد  الفعاليــات التــي تشــكل جــزءا هامــا مــن الحيــاة 

االجتامعيــة إضافــة إىل عــدم إجــراء تحليــل واســع النطــاق خــالل 

الدراســة حــول الفعاليــات االجتامعيــة وفعاليــات أوقــات الفــراغ 

ــام 2011  ــا وعــدم توســيع اإلطــار البحثــي يف ع يف عمــوم تركي

ــال  ــبيل املث ــى س ــة . وع ــم الدراس ــد أدى اىل تحجي ــك ق وكل ذل

ارتيــاد أماكــن مثــل الحدائــق والســاحات ومراكــز التســوق ومراكــز 

األحيــاء الحريــة يعــد جــزءاً هامــاً مــن الحيــاة االجتامعيــة 

ــة  ــات الثقافي ــم إن الفعالي ــا هــذا. ث ــاس يف يومن ــن الن ــد م للعدي

والفنيــة مثــل زيــارة املتاحــف واملعــارض واألماكــن التاريخيــة 

ــات  ــة االحتالف ــة رؤي ــن ناحي ــة م ــة بالغ ــل أهمي ــالت تحم والحف

ــت  ــتعامل اإلنرتن ــام أن اس ــار. ك ــذا االط ــة يف ه ــة املتكون الثقافي

ووســائل التواصــل االجتامعــي مثــل وصــول األفــراد إىل الشــبكات 

االجتامعيــة القريبــة والبعيــدة يف أوقــات الفــراغ والتواصــل معهــم 

وتنظيــم الفعاليــات وتنفيــذ مشــاركة املعلومــات يشــكل كل ذلــك 

أهميــة بالغــة يف الحيــاة االجتامعيــة يف يومنــا هــذا. و إذن يجــب 

دراســة ذلــك يف هــذا اإلطــار. ولــذا، مــن أجــل رســم إطــار أوســع 

يتعلــق باألنشــطة االجتامعيــة ونشــاطات أوقــات الفــراغ فــال 

ــك يف  ــاالت، وذل ــذه املج ــة به ــئلة ذات الصل ــار أس ــن اختي ــد م ب

ــتقبال.  ــابهة مس ــات املش الدراس

واختيــار مواضيــع مثــل الذهــاب إىل املطاعــم أو املقاهــي يف 

ــام  ــودة يف ع ــن موج ــام 2011، مل تك ــت ع ــي أجري ــة الت الدراس

ــن  ــاً م ــزءاً هام ــكل ج ــات يش ــن الفعالي ــوع م ــذا الن 2006. وه
حيــاة املدينــة بشــكل خــاص ويف يومنــا هــذا أيضــا. وتتغــري أنشــطة 

األفــراد مــع تطــور قطــاع الخدمــات. ولكــن التقييــد هنــا بســؤال » 

الذهــاب لتنــاول الطعــام » يســتبعد هــؤالء الذيــن يذهبــون مــن 

ــا هــذه األماكــن  ــا اعتربن أجــل الســمر أو الدردشــة فقــط. وإذا م

ــك  ــإن ذل ــام ف ــاول الطع ــة إىل تن ــة إضاف ــف اجتامعي ــؤدي وظائ ت

ــي ســتجري مســتقبالً . ــام يف يف الدراســات الت ســيكون مه

 « DVD / VCD / ويجــب لفــت االنتبــاه إىل أن خيــار » مشــاهدة

يف املواضيــع التــي تناولتهــا الدراســة يف عــام 2011 يشــكل مشــكلة 

ــرب  ــاز تعت ــاهدة التلف ــإن مش ــره ف ــبق ذك ــام ش ــه . فك ــد ذات بح

ــة  ــن الناحي ــراد م ــدى االف ــراغ ل ــات الف ــاً لقضــاء أوق نشــاطاً هام

ــاهدة  ــد مش ــع تحدي ــؤال م ــرح الس ــإن ط ــه ف ــة. وعلي االجتامعي

ــات  ــى معلوم ــول ع ــن الحص ــا م ــاز وVCD وDVD مينعن التلف

واســعة النطــاق. ونظــراً ألن الســينام يف يومنــا هــذا تعتــرب نشــاطاً 

مرتفــع الثمــن ومــن املهــم إذن الحصــول عــى معلومــات تتعلــق 
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مبشــاهدة DVD الــذي يتــم الحصــول عليــه بثمــن أقــل نوعــاً مــا 

مــع إضافــة الفــرتة التــي يخصصهــا االفــراد للنشــاطات االجتامعيــة. 

ولكــن الســؤال بهــذا الشــكل ال يوفــر معلومــات يف هــذا املوضــوع 

ــن  ــذي متــت دراســته م ــاز وال ــق بالتلف ــد الســؤال املتعل ــل يعي ب

نواحــي متعــددة. 

وفيــام عــدا ذلــك فــإن ســؤال الذهــاب ملشــاهدة ســباق الســيارات 

ــده حســب الجنــس كــام هــو الحــال  ــم تحدي سيشــكل ســؤاالً يت

ــل  ــاً يحت ــؤاالً واضح ــد س ــه يع ــث إن ــي حي ــق باملقاه ــام يتعل في

ــة  ــئلة  معرفي ــرح أس ــام أن ط ــور. ك ــاة الذك ــرب يف حي ــة أك أهمي

ــال :  ــر ) مث ــى األك ــاس ع ــها اإلن ــي متارس ــطة  الت ــق باألنش تتعل

الذهــاب اىل أســواق املالبــس واســتقبال الضيــوف وماشــابه ذلــك( 

ــا.ً  ــم صــورة اوســع نطاق ــة تقدي يعــد مهــامً مــن ناحي

و يف النهايــة فــإن الســؤال الــذي ورد يف الدراســة التــي جــرت عــام 

2011  ”هــل تلعبــون الــورق والشــطرنج وألعــاب الطاولــة وألعاب 
الحاســوب”  يعيــق إبــداء تعليقــات تفصيليــة تتعلــق باملوضــوع. 

وأمــا مــا يتعلــق بالحاســوب الــذي يتعــرب مــن األنشــطة  الهامــة يف 

يومنــا هــذا خاصــة يف إطــار األلعــاب التــي تلعــب يف املنــزل. ولــذا 

ــة باســتعامل الحاســوب  ووســائل التواصــل  ــإن االســئلة املتعلق ف

االجتامعــي تحمــل أهميــة يف هــذا الســياق. 

ــق  ــات تتعل ــدم معلوم ــور ال يق ــؤال املذك ــاين أن الس ــيء الث وال

مباهيــة هــذا النــوع مــن األنشــطة باإلضافــة اىل كــون الفعاليــات 

املذكــورة أعــاله ظاهــرة. وعــى ســبيل املثــال فــإن مامرســة هــذا 

النــوع مــن األنشــطة  يف االســبوع والشــهر والســنة ميثــل أهميــة 

مــن ناحيــة تحليــل حجــم األنشــطة. إضافــة اىل ذلــك فــإن معرفــة 

ــة معهــم  ــن يشــاركون يف هــذه األنشــطة الجامعي األشــخاص الذي

تكمــل املعلومــات املتعلقــة بالفــرد وتحمــل أهميــة بالغــة يف إطــار 

الحصــول عــى معلومــات تتعلــق باألنشــطة االجتامعيــة

 يف األرسة واملجتمــع. كــام أن االســئلة التــي تتعلــق بتفضيــل 

الكتــب والصحــف وأماكــن مامرســة الرياضــة ) يف األماكــن العامــة 

كالحدائــق والشــوارع أو يف البيــت أو يف الصــاالت الرياضيــة و مــا 

شــابه ذلــك ( وماهيــة األعــامل اليدويــة التــي يتــم إنجازهــا مهمــة 

جــدا مــن حيــث معرفــة تأثــريات عنــارص االختــالف مثــل الجنــس 

والعمــر ومســتوى التعليــم ومســتوى الدخــل ومهمــة أيضــا مــن 

حيــث تقديــم تحليــل أوســع. 

الفعاليات االجتامعية 

وبالنظــر اىل موضــوع حجــم الفعاليــات االجتامعيــة يف إطــار 

ــب  ــامم. فحس ــرية لالهت ــور مث ــا ص ــر لن ــورة تظه ــدود املذك الح

معطيــات عــام 2006 تبــني بــأن قــراءة الصحــف تشــكل نســبة 69 

% وتعتــرب مــن األنشــطة االكــر مامرســة يف عمــوم تركيــا حســب 

مــا جــاء يف اإلجابــات بـــ » كثــرياً مــا » و » نــادراً ». وتليهــا األعــامل 

اليدويــة بنســبة %53 )الجــدول 211(.  أمــا األنشــطة نــادرة 

ــبة  ــة بنس ــوادي الليلي ــات والن ــاب اىل الحان ــي الذه ــة فه املامرس

ــارح  ــدد مس ــر إىل ع ــد النظ ــبة %11. وعن ــارح بنس %7 واىل املس

الدولــة حســب املــدن نالحــظ نســبة الفتــة لالنتبــاه، حيــث يوجــد 

مــرح الدولــة يف 22 مدينــة فقــط. وعــدد كافــة املســارح حســب 

معطيــات 2012 606 مــرح، 159 منهــا يف إســطنبول و65 يف 

إزمــري و29 يف أنقــرة ) معهــد اإلحصــاء الــرتيك، 2012( .3 وبعبــارة 

أخــرى فــإن نصــف املســارح الرتكيــة موجــودة يف املــدن الكــربى. 

كــام تبــني بــأن قــراء الكتــب يف عمــوم تركيــا ميثلــون نســبة 46% 

وفــق الجــواب بـــ » كثــرياً » أو » بشــكل نــادر« وأن نســبة 30% 

ــام  ــي. وفي ــون اىل املقاه ــبة %26 يذهب ــة ونس ــون الرياض ميارس

عــدا ذلــك تبــني بــأن نســبة األشــخاص الذيــن يذهبــون اىل الســينام 

بلغــت %22 والذيــن يذهبــون اىل النــوادي والجمعيــات قــد 

بلغــت نســبة %12. وعنــد النظــر إىل عــدد املســارح حســب 

ــع  ــة م ــرح العام ــات امل ــابهة لقاع ــة مش ــظ نتيج ــدن، نالح امل

ــأن 665 قاعــة يف إســطنبول، و166 يف  ــرى ب ارتفــاع يف العــدد. ون

أنقــرة، و105 يف إزمــري مــن مجمــوع 1998 قاعــة يف كامــل تركيــا. 

ــة. وتوجــد يف مــدن بورصــة  أي أن أغلبهــا يف املــدن الكــربى الثالث

ــا أكــر مــن 40 قاعــة يف حــني يكــون  ــيل وقوني ــا وكوجاإي وأنطالي

العــدد أقــل مــن 10 يف 36 مدينــة. وحســب معطيــات 2012 فــإن 

مــدن شــرينق وكليــس وإيغديــر وأردخــان وبايبــورت وكوموشــخانه 

ــات ال توجــد فيهــا قاعــات الســينام. إن هــذه املعطي

3   اإلحصــاءات الثقافيــة )2012(  لمعهــد اإلحصــاء التركــي  أنقرة، 
معهد اإلحصــاء التركي، 2012.   
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 مهمــة جــدا للكشــف عــن عــدم امتــالك األفــراد نفــس اإلمكانــات 

والحقــوق مــن حيــث الخدمــات الثقافيــة التــي هــي غــري متوازنــة. 

ومــا يلفــت االنتبــاه هــو أن املــدن الواقعــة يف رشق وجنــوب رشق 

األناضــول تفتقــر إىل مثــل الخدمــات بالدرجــة األوىل.

الجدول 211. الفعاليات املنجزة خالل السنة األخرية يف كامل تركيا، تايا 2006 )%(
ال نعم- يف كثري من األحيان- ونادرا

53,9 46,1 هل قرأتم كتاباً ؟

31,2 68,8 هل قرأتم صحيفة ؟

78,3 21,7 هل ذهبتم اىل السينام ؟

89,0 10,9 هل ذهبتم إىل املرح؟

88,5 11,5 هل ذهبتم اىل اماكن مثل  النوادي و الجمعيات ؟ب

92,7 7,3 هل ذهبتم اىل البارات و النوادي الليلية و ماشابه ؟

74,4 25,6 هل ذهبتم اىل املقاهي ؟

70,5 29,5 هل مارسم الرياضة 

47,5 52,5 هل قمتم بأعامل يدوية ؟ ) خياطة – نجارة – و تصليح ؟(

تشــري الدراســة التــي أجريــت  تايــا يف عــام 2006 إىل نســب 

ــة   ــا يف دراس ــها تقريب ــت نفس ــي ظل ــع الت ــات التس ــب الفئ وترتي

تايــا لعــام 2011. فحســب معطيــات عــام 2011 تبــني بــأن 

ــتمر  ــكل مس ــف بش ــرأون الصح ــخاص يق ــن األش ــبة %70 م نس

ــون  ــبة %53 يقوم ــا، وأن نس ــوم تركي ــر يف عم ــني وآخ ــني ح أو ب

ــن  ــراد الذي ــت نســبة األف ــد بلغ ــل فق ــة وباملقاب ــامل اليدوي باألع

يــرتددون إىل الحانــات والنــوادي الليليــة %8. بينــام كانــت النســبة 

املتعلقــة باالســئلة التــي طرحــت فيــام يتعلــق بالســينام واملــرح 

ــذا  ــون ه ــم ميارس ــروا بأنه ــراد ذك ــث أن األف ــدود %30 حي يف ح

النشــاط بشــكل كبــري أو بــني حــني وآخــر، رغــم أن هــذه النســبة 

تعــد قريبــة مــن نســبة %33 املتعلقــة بنســب املــرح والســينام 

يف الدراســة التــي وقعــت عــام 2006 يف حــني بقيــت نســبة 

األشــخاص الذيــن يذهبــون اىل النــوادي و الجمعيــات كــام هــي أي 

 .)212 )الجــدول   12%

الجدول 212. الفعاليات االجتامعية يف كامل تركيا، تايا 2011 )%(
ال دامئاً – بني الحني و اآلخر

41,0 59,0 هل تقرؤون كتباً؟

29,7 70,3 هل تقرؤون صحفاً؟

70,2 29,8 هل تذهبون إىل السينام / املسارح ؟

87,8 12,2 هل تذهبون الة أماكن مثل النوادي و الجمعيات ؟

92,2 7,8 هل تذهبون اىل أماكن مثل البارات و النوادي الليلية و ماشابه ؟

78,9 21,1 هل تذهبون املقاهي ؟ 

65,0 35,0 هل متارسون الرياضة ؟

47,3 52,7 هل قمتم بأعامل يدوية ؟ ) خياطة – نجارة – و تصليح ؟(

8,2 91,8 هل تشاهدون التلفاز و اليس دي  و دايل يف دي ؟

49,7 50,3 هل تذهبون لتناول الطعام يف أماكن مثل املطاعم و واملخابز واملقاهي ؟

76,2 23,8 هل تذهبون ملشاهدة املسابقات الرياضية ؟

77,4 22,6 هل تلعبون الورق و األويك و الطاولة العاب  الحاسوب ؟

ــل بنســبة 5%  ــرتددون إىل املقاهــي %21 أي أق ــن ي ونســبة الذي

مــن نظريتهــا يف دراســة عــام 2006. وباملقابــل بلغــت نســبة 

االشــخاص الذيــن ميارســون الرياضــة %35 محققــة بذلــك ارتفاعــاً 

بنســبة %5 . وميكــن االعتقــاد بــأن هــذه النســبة تعكــس حمــالت 

التوعيــة والدعايــة التــي تنفــذ بهــدف زيــادة الوعــي العــام 

ــم  ــة. ويف الســنوات األخــرية ت ــاة الصحي ــق بالرياضــة والحي املتعل

تجهيــز األماكــن العامــة كاملنتزهــات واألرصفــة بــاآلالت الرياضيــة. 

وتقــوم وســائل اإلعــالم بنفــس الوقــت بنــرش توعيــة تتعلــق 

بفائــدة مامرســة متاريــن ملــدة 30 دقيقــة مــن أجــل نــرش الوعــي 

ــوع . ــذا املوض يف ه
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وهنــا تظهــر نتيجــة ملفتــة للنظــر أن نســبة القــراء ارتفعــت مــن 

%46 )عــام 2006( اىل %59 )عــام 2011(. وهكــذا تظهــر قــراءة 

الكتــب عــى أنهــا إحــدى الفعاليــات التــي تتــم مامرســتها بكــرة. 

ــاً أو تغــريت بشــكل  ــة تقريب ــع األخــرى ثاب وبينــام بقيــت املواضي

ضئيــل أمــا قــراءة الكتــب فــازدادت خــالل خمــس ســنوات، االمــر 

ــة  ــبب يف طريق ــون الس ــة أن يك ــاً يف امكاني ــكل ارتفاع ــذي يش ال

ــئلة :  ــى هــذه االس ــة ع ــوارق يف األجوب ــور ف طــرح الســؤال لظه

هــل قرأتــم كتبــاً آخــر عــام و ماهــو حجــم قراءتكــم  للكتــب هــو 

ــة  ــم أجوب ــري بتقدي ــامل كب ــاك احت ــك هن ــدا ذل ــر طبيعــي. وع أم

بــني الحــني و اآلخــر بنســبة مرتفعــة مــن اجــل الحــد مــن اظهــار 

أن الفــرد الــذي يجيــب عــى الســؤال ال يقــرأ كتبــاً . 

و كنتيجــة فإنــه ميكــن القــول بــأن ترتيــب و نســبة الفئــات التــي 

متــت دراســتها عــام 2006 بقيــت كــام هــي بنســبة عــام 2011. 

وعنــد النظــر اىل األنشــطة األربعــة التــي أضيفــت يف عــام 2011 

ــاز و ــة التلف ــامًم. إن فئ ــرية لالهت ــج مث ــة نتائ ــن رؤي ــن املمك فم

ــري  ــد التعب ــى ح ــكلة ع ــل مش ــت متث ــي كان VCD وDVD الت

ــر  ــن أك ــاهدتها م ــز األو أي أن مش ــل املرك ــت تحت ــابقا أصبح س

الفعاليــات يف تركيــا.  وعنــد تنــاول املوضــوع مــع إجابــات » بــني 

 VCDــاز و ــإن مشــاهدة التلف ــري« ف حــني وآخــر » و » بشــكل كب

وDVD تشــكل نســبة %92 أي أنهــا تحتــل الصــدارة. ويف حــال 

ــر  ــرب أك ــاز تعت ــأن مشــاهدة التلف ــرى ب ــاز وحــده ن األخــذ بالتلف

الفعاليــات االجتامعيــة التــي يقــوم بهــا األفــراد  يف تركيــا )الجــدول 
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اضــف اىل ذلــك فــإن كل شــخص مــن أصــل اثنــني يف تركيــا 

ــذا  ــاول األكالت. ول ــا لتن ــي والكافتريي ــم واملقاه ــرتدد إىل املطاع ي

ــم مــامر ســتها  ــي تت ــرب مــن األنشــطة الت ــإن هــذا النشــاط اعت ف

ــون  ــة يذهب ــل أربع ــن أص ــخص م ــبة %50. وكل ش ــرة وبنس بك

ملشــاهدة املســابقات الرياضيــة ونســبة %23 مــن األفــراد ذكــروا 

بأنهــم يلعبــون ألعابــاً ترفيهيــة يف منازلهــم مثــل الــورق والشــطرنج 

وألعــاب الطاولــة وألعــاب الحاســوب. وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف 

ــيغري  ــده س ــوب وح ــاب الحاس ــا بألع ــؤال مرتبط ــرح الس ــال ط ح

ــج البحــث.  نتائ

إن معطيــات عامــي 2006 و2011 تعــد هامــة مــن ناحيــة إظهــار 

حــدود نشــاطات أوقــات الفــراغ واملشــاركة يف الحيــاة االجتامعيــة 

لالفــراد يف تركيــا عــى وجــه العمــوم . وهــذا أمــر يجــب توضيحــه 

مــن الناحيــة االجتامعيــة والثقافيــة كــام هــو الحــال مــن الناحيــة 

ــذه  ــص ه ــد أرخ ــرب أح ــف تعت ــراءة الصحي ــون ق ــة فك االقتصادي

األنشــطة حيــث يتــم بيــع الصحيفــة بلــرية تركيــة واحــدة أو أقــل 

ــل  ــذي يجع ــر ال ــان، األم ــض األحي ــاً يف بع ــا مجان ــم توزيعه أو يت

مــن قــراءة الصحــف امــراً منتــرش نســبياً. وباملقابــل فــإن نشــاطات 

مثــل الســينام واملــرح والنــوادي الليليــة ميكــن ان تكــون فــوق 

القــدرات االقتصاديــة لألفــراد. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن االنتشــار 

الكبــري لتنــاول الطعــام يف الخــارج و كونــه نشــاطاً اجتامعيــاً فإنــه 

يشــري اىل حــدود اإلمكانــات االقتصاديــة. وســتتضح الصــورة بشــكل 

أفضــل عنــد تنــاول هــذه األســئلة حســب توزيــع الدخــل. 

ولكــن هنــاك عامــل آخــر مهــم يتمثــل يف مســتوى التعليــم 

ــري  ــا غ ــي. ونظــرا ألن املســتوى التعليمــي يف تركي ــة والوع والثقاف

مرتفــع فــإن مامرســة نشــاطات مثــل قــراءة الكتــب والذهــاب اىل 

الســينام واملــرح تكــون منخفضــة. و العامــل اآلخــر املهــم هــو 

عــدم االهتــامم باألنشــطة الثقافيــة بشــكل عــام يف املجتمــع وعــدم 

ــة  ــإن محدودي ــذا الســياق ف ــة. ويف ه ــا بسياســات الحكوم دعمه

ــار  ــال وانتش ــبيل املث ــى س ــرح ع ــينام وامل ــل الس ــطة  مث األنش

نشــاط الذهــاب لتنــاول الطعــام يف الخــارج يظهــر وضوح املســتوى 

ــة. ــدا عــن الظــروف االقتصادي التعليمــي والوعــي الثقــايف بعي

ــالع  ــالل االط ــن خ ــب م ــذه النس ــني ه ــة ب ــراء مقارن ــن إج  وميك

ــق  ــات تتعل ــت معلوم ــي قدم ــتات« الت ــات » يوروس ــى معطي ع

ــة أوروبيــة خــالل  ــة التــي جــرت يف 25 دول باألنشــطة  االجتامعي

ــف  ــام 2007 نص ــه يف ع ــني بأن ــد تب ــه فق ــرية. وعلي ــنة األخ الس

عــدد الســكان تقريبــاً )%46( مــن ســكان 25 دولــة أوروبيــة قــد 

ذهبــوا اىل الســينام مــرة واحــدة عــى األقــل خــالل الســنة األخــرية. 

وإن نســبة %43 منهــم قــد شــاهدوا عرضــاً حيــاً أو قامــوا بزيــارة 

مســابقات  ملتابعــة  ذهبــوا  يقــارب 30%  ومــا  ثقــايف  مــكان 

رياضيــة. )يوروســتات، 2010: 91(.

النشاطات االجتامعية عىل أساس الجنس

عنــد النظــر اىل نتائــج األجوبــة الســتطالع 2006 و2011 معــا 

ــادرا  ــر/ ن ــني وآخ ــني ح ــري » و«ب ــكل كب ــقي » بش ــة بش واملتعلق

ــدا  ــة املجــالت ع ــر نشــاطا يف كاف ــا اك ــور يف تركي » نجــد أن الذك

مجــال األعــامل اليدويــة بالرغــم مــن ان الدراســات التــي أجريــت 

يف 2006 و 2011 كان قــد درج فيهــا بعــض النشــاطات املشــرتكة 

بــني الذكــور واإلنــاس كالخياطــة والنجــارة والتصليحــات نجــد أن 

نســبة الذكــور الذيــن أفــادوا بانهــم ال يزاولــون االعــامل اليدويــة 

تزهــو عــى %60 فــان النســبة عنــد اإلنــاس هــي 38-37%. 

ــي أن هــذه النســبة مل تتغــري بالرغــم مــن مــرور الزمــن. يعن
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الجدول 213. الفعاليات االجتامعية حسب الجنس، تايا 2011-2006 )%( 
املرأة الرجل

ال نعم نادرا نعم بكرثة ال نعم نادرا نعم بكرثة

2006

57,4 28,2 14,4 50,3 35,1 14,6 هل قرأتم كتابا؟

44,8 31,1 24,1 17,2 30,0 52,9 هل قرأتم جريدة؟

82,5 13,9 3,7 74,0 20,8 5,2 هل ذهبتم إىل السينام؟

90,0 8,5 1,4 88,1 10,5 1,4 هل ذهبتم إىل املرحية؟

94,6 4,5 0,9 82,2 12,7 5,1  هل ذهبتم إىل الجمعيات والنوادي وما شابه ذلك؟

95,6 4,0 0,4 89,8 8,7 1,5 هل ذهبتم إىل الحانات والنوادي الليلية وما شابه ذلك؟

97,6 2,0 0,4 50,4 28,5 21,1 هل ذهبتم إىل املقاهي ؟

79,0 14,7 6,3 61,8 24,0 14,2 هل مارستم الرياضة؟

37,2 30,4 32,3 58,1 31,1 10,8 هل قمتم بحرف يدوية )الخياطة والنجارة وما شابه ذلك(؟

2011

43,5 40,8 15,8 38,4 47,9 13,6 هل تقرؤون الكتاب؟

42,6 41,4 16,0 16,7 48,1 35,2 هل تقرؤون الجريدة؟

73,6 22,5 3,9 66,8 28,8 4,4 هل تذهبون إىل السينام واملرحية؟

94,1 4,9 1,0 81,5 15,4 3,1 هل تذهبون إىل جمعيات ونوادي وما شابه ذلك ؟

95,9 3,6 0,5 88,5 9,5 2,0 هل تذهبون إىل حانات ونوادي ليلية وما شابه ذلك؟

98,7 1,0 0,3 58,9 32,6 8,5 هل تذهبون إىل مقاهي ؟

73,3 23,1 3,6 56,6 34,5 8,9 هل متارسون الرياضة؟

38,1 44,2 17,7 56,7 36,0 7,3 هل تقومون بحرف يدوية )الخياطة والنجارة وما شابه ذلك(؟

9,3 40,1 50,6 7,1 42,0 50,9 هل تشاهدون التلفاز و”يف يس دي” و”دي يف دي”؟

57,8 35,7 6,4 41,6 49,1 9,3 هل تذهبون إىل مطاعب وكفترييا وما شابه ذلك لتناول األكل؟

92,1 6,8 1,2 60,2 29,6 10,3 هل تذهبون إىل مشاهدة املسابقات الرياضية؟

83,9 13,5 2,6 70,9 23,1 6,0 هل تلعبون ألعاب كومبيوتر واألوراق والشطرنج وما شابه ذلك يف املنزل؟

ــا  ــي توجــد فيه ــإن مــن أكــر النشــاطات الت ــع ف وكــام هــو متوق

هــوة كبــرية بــني اإلنــاث والذكــور كان يف خصــوص ارتيــاد  املقاهــي 

واالشــرتاك يف املســابقات الرياضيــة. وحســب معطيــات 2006 فــان 

نســبة نصــف الذكــور الذيــن افــادوا بانهــم كثــريا  او نــادرا يرتادون 

عــى املقاهــي نجــد ان هــذه النســبة انخفضــت بنســبة %10 يف 

عــام 2011 ورغــم هــذا االنخفــاض  فــان نســبة %40 ايضــا هــي 
نســبة مهمــة وغــري قليلــة.4

ان هــذه النســبة  بقيــت عــى حالهــا بالنســبة لالنــاث  وهــي 1% 

و %2 بالتــوايل حســب االعــوام 2006 و2011. وإذا عولنــا مــن ان 

الذهــاب او ارتيــاد املقاهــي هــو مجــال  خــاص بالذكــور يف تركيــا 

بشــكل عــام  وخصوصــا فــان  الذهــاب اىل املقاهــي يعتــرب مجــاال 

اجتامعيــا مهــام للذكــور الذيــن يرتــادون املقاهــي يف 

4  مــن الممكــن القــول بــان ســبب هــذا االنخفــاض ليســت حقيقيــة 
وانمــا انهــا ترجع الى الطــرح المختلف لنفس االســئلة

املناطــق الريفيــة واطــراف املــدن للحديــث واملســامرة ومامرســة 

ــإن طــرح هــذا  ــة، ف ــية اليومي ــور السياس ــاب ومناقشــة االم االلع

الســؤال عــى شــكل ارتيــاد الكافرتيــات واملطاعــم  ومحــالت بيــع 

الحلويــات قــد يكــون مــؤرشا جيــدا لفهــم ميــول اإلنــاث يف هــذا 

املضــامر.

ــان  ــام 2011 ف ــراي لع ــتطالع ال ــب اس ــرى ، فحس ــة أخ ــن جه وم

ــة  ــق بالذهــاب اىل او االشــرتاك يف املســابقات الرياضي الشــق املتعل

ــة  ــور مقارن ــح الذك ــبة %32 لصال ــا بنس ــجل فرق ــؤرش س ــان امل ف

باإلنــاث. وكــام هــو مذكــور  فــوق لفهــم ميــول اإلنــاث فانــه مــن 

املهــم جــدا توســيع هــذه الفعاليــات بشــكل تشــمل اإلنــاث ايضــا او 

ــات اخــرى  اىل االســتطالع. ــة  فئ اضاف

ومــن املجــاالت االخــرى التــي تظهــر فيهــا  اختالفــا او فروقــا كبــرية 

ــراي  ــان اســتطالع ال ــد، ف ــراءة الجرائ ــني الجنســني هــي مجــال ق ب

ــن  ــور الذي ــبة الذك ــان نس ــري  ب ــي تش ــوام 2006 و 2011 الت لالع

يقــرأون  الجرائــد كثــريا او نــادرا هــي %83 وان نســبة اإلنــاث الــاليت 
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يقــرأن الجرائــد منخفضــة اىل حــد %55 بالنســبة الســتطالع  بنيــة 

العائلــة الرتكيــة لعــام 2006 واىل حــد %57 بالنســبة الســتطالع بنية 

العائلــة الرتكيــة لعــام 2011

واملجــال االخــر الــذي  يُشــري اىل الهــوة الكبــرية بــني اإلنــاث والذكــور 

هــو مامرســة الرياضــة. فانــه حســب معطيات اســتطالع عــام 2006  

ــادرا  ــريا او ن ــة كث ــون الرياض ــور ميارس ــن الذك ــبة %38 م ــان نس ف

وهــي منخفضــة لــدى اإلنــاس الــاليت ميارســن الرياضــة والتــي تبلــغ 

%21. امــا بالنســبة الســتطالع عــام 2011 فــان نســبة الذكــور 

الذيــن ميارســون الرياضــة  كان %43 نجــد ان نســبة اإلنــاس الــاليت 

ميارســن الرياضــة  قــد ارتفــع اىل %27ورغــم ذللــك فــان الفــرق او 

الهــوة بقيــت كــام هــي  )بنســبة %17-%18( بــني الجنســني االمــر 

الــذي يجلــب االنتبــاه. وبالنســبة الســتطالع عــام 2011 التــي كانــت 

تحتــوي عــى ســؤال ارتيــاد املطاعــم والكافترييــا 

واحتســاء  والحلويــات  الطعــام  لتنــاول  الحلويــات  ومحــالت 

املرشوبــات نجــد أّن الفــرق بــني اإلنــاث والذكــور هــو %17 ايضــا.

ويــيل هــذا النشــاط  نشــاط اخــر وهــو ارتيــاد الحانــات واملنتديات ، 

مــن املثــري  لالنتبــاه ان الفــرق او الهــوة بــني الذكــور واإلنــاث يف هــذا 

ــام 2006 و 2011 بالرغــم  املجــال هــي %13حســب اســتطالع ع

ــوادي بقيــت كــام  ــاد او الذهــاب اىل الن مــن ان نســبة نشــاط ارتي

هــي يف غضــون  خمســة اعــوام وهــي %1 بالنســبة للجنســني فــإن 

الفــرق بــني الجنســني يف هــذا املضــامر  بقــَي عــى حالــه. فبحســب 

اســتطالع 2006-2011 فــان نســبة الذكــور كانــت %17-%18 اال 

ــاث  ــبة اإلن ــان نس ــاث ف ــبة لالن ــة بالنس ــبة منخفض ــذه النس ان ه

الــاليت كــن يذهــن اىل الجمعيــات لهــذه االعــوام هــي 4%-5%.

وتــأيت املــرح )مشــاهدة الفصــول املرحيــة( يف مقدمة النشــاطات  

التــي تقــل فيهــا الهــوة او الفــوراق بــني الذكــور واإلنــاس حيــث تبلغ 

الفــرق بــني اإلنــاس والذكــور يف هــذا املجــال %1.9 وذلــك حســب 

اســتطالع عــام 2006، وحســب اســتطالع 2011 تــرك هــذا النشــاط 

مكانــه لنشــاط مشــاهدة التلفزيــون ومشــاهدة التلفــاز وVCD و

DVD حيــث بلــغ الفــرق بــني الجنســني يف هــذا املجــال 2%. 

إن النشــاطات التــي تــربز فيهــا الفــوارق والهــوة بــني الذكــور واإلناث 

هــي نشــاطات ال بيتيــة )تحــدث خــارج البيــت( وهــي مــا يفــر 

ســبب هــذه الفــوارق. إن كثافــة اشــرتاك اإلنــاث يف النشــاطات 

التــي تحــدث يف البيــت مســاوية ملســتوى اشــرتاك الذكــور يف هــذه 

ــة او  ــوارق يف هــذه النشــاطات البيتي النشــاطات حيــث التوجــد ف

ــني الجنســني، والقــول ان ســبب اشــرتاك الذكــور بنســبة  ــة ب املنزلي

اكــرب مــن اإلنــاث يف نشــاطات خــارج املنــزل هــي وفــرة يف الوقــت 

واإلمكانيــات ليســت نتيجــة خاطئــة.

الفعاليات االجتامعية حسب الفئات العمرية

عنــد النظــر إىل النشــاطات االجتامعيــة مــن منظــور الفئــات 

العمريــة نجــد ان كثافــة االشــرتاك يف النشــاطات كافــة تقــل بصــورة 

خطيــة )طوليــة( مــع التقــدم يف الســن فحســب معطيــات اســتطالع 

2006 نــرى ان هــوة الفــوارق بــني الفئــات االكــر شــبابا واملســنني 
ــد   ــراءة الجرائ ــوايل: ق ــة وبالت اكــر عمــرا كانــت يف النشــاطات االتي

%47 املطالعــة )قــراءة الكتــب( %44 الذهــاب إىل الســينام 40% 

ومامرســة الرياضــة بنســبة %36. وحســب معطيــات اســتطالع 

ــل يف  ــنني تتمث ــباب واملس ــني الش ــوارق ب ــوة الف ــرى أن ه 2011 ن
النشــاطات اآلتيــة وحســب التــوايل الذهــاب إىل الســينام واملــرح 

%52 والذهــاب اىل املطعم-كافيرتيــا ومــا شــابه ذلــك لتنــاول الطعام 

%49 واملطالعــة بنســبة %44. إن هــذه النتائــج ماهــي باملثــرية أو 

الغريبــة إذا مــا آخذنــا بنظــر االعتبــار أن القــدرات البدنيــة والعقلية 

تقــل مــع التقــدم يف الســن . خصوصــا أن األعظــم مــن النشــاطات 

املذكــورة هــي مــن النشــاطات التــي تطلــب الخــروج مــن املنــزل 

ــاب  ــزل، الذه ــارج املن ــدة )اآلكل خ ــة جي ــة مادي ــب إمكاني وتتطل

اىل الســينام او املرح...الــخ( وهــي مــا تؤكــد مــن أن عــدم كفايــة 

القــدرات االقتصاديــة لــدى املســنني يف تركيــا لالشــرتاك يف النشــاطات 

االجتامعيــة ولذلــك فإنهــا مــؤرش مهــم كونهــا تظهــر ســبب انخفاض 

اشــرتاك بعــض الفئــات العمريــة يف النشــاطات االجتامعيــة )الجدول 
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مــن جهــة أخــرى فــأن هنــاك نشــاطني ميثــالن االســتثناء عــن 

النتيجــة التــي كانــت مفادهــا أن االشــرتاك يف النشــاطات املذكــورة 

تقــل بصــورة خطيــة آو طوليــة مــع التقــدم يف الســن. واحــد هــذه 

النشــاطات هــي ارتيــاد أو الذهــاب إىل املقاهــي. فــان الذيــن أفــادوا 

عــن ذهابهــم ملثــل هــذه اإلمــكان بكــرة أو نــادرا هــم يف متوســط 

ــة  ــزداد يف الفئ ــل هــذه النشــاطات ت ــي االشــرتاك يف مث العمــر يعن

املتوســطة )حيــث إن نســبتهم قــد بلغــت %29 يف اســتطالع 2006 

ــه  ــبب توج ــح س ــي توض ــتطالع 2011(. وه ــت %24 يف اس أصبح

الذكــور الذيــن هــم يف الفئــة العمريــة املذكــورة )متوســط العمــر( 

والذيــن هــم أقويــاء مــن الناحيــة البدنيــة ومنبســطون  )منفتحــون( 

ــة  أو  ــة يف االشــرتاك يف النشــاطات الالمنزلي ــة االجتامعي مــن الناحي

الــذي تحــدث خــارج  العائلــة النــواة. ويف نفــس الســياق وحســب 

معطيــات اســتطالع 2006 فــان الذيــن أفــادوا بأنهــم يزاولــون 

ــم مــن الفئــة  ــادرا بنســبة %60 ه األعــامل اليدويــة كثــريا أو ن

العمريــة الذيــن يــرتاوح أعامرهــم بــني 35-44، وتظهــر نســبة الذين 

ميارســون نفــس النشــاط )%59( وذلــك حســب معطيــات اســتطالع 

2011 يف الفئــات العمريــة الذيــن يــرتاوح أعامرهــم بــني 35-44 و 
ــاث  45-54.ويجــب تفســري هــذه النتيجــة  بالنســبة للذكــور واإلن
ــات  ــور يف الفئ ــن أن الذك ــلمنا م ــا س ــإذا م ــر . ف ــن اآلخ ــزل ع مبع

العمريــة املذكــورة هــم أقويــاء مــن الناحيــة البدنيــة فــان نشــاطات 
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كالتصليــح والنجــارة هــي النشــاط االنســب يف هــذه االعــامر 

وهــي ليســت بالنتيجــة الغريبــة اذا مــا تذكرنــا مســؤوليات هــؤالء 

داخــل ارسهــم النــواة. ومــن ناحيــة أخــرى فــان عوامــل كالعيــش 

املتمركــز عــى املنــزل ومســؤوليتها تجــاه األطفــال ومســني العائلــة 

ميكــن اعتبارهــا عوامــل أساســية اتجــاه اإلنــاث الــاليت هــن يف الفئــة 

ــل هــذه النشــاطات. ــة املتوســطة ملامرســة مث العمري

وحســب معطيــات اســتطالع 2011 فان مشــاهدة برامــج التلفزيون 

ــرتاك  ــبة االش ــا نس ــل فيه ــي ال تق ــاطات الت ــة النش ــأىت يف مقدم ت

مــع تقــدم الســن. فقــد أفــاد %94 مــن انهــم يشــاهدون الربامــج 

التلفزيونيــة بكــرة أو بــني حــني وحــني مــن الفئــة العمريــة الذيــن 

هــم بــني 18-24 ســنة وان هــذه النســبة تســجل انخفاضــا بنســبة 

%1 فقــط مــع كل الفئــات العمريــة. ولكــن هنــا أيضــا يشء يجلــب 

االنتبــاه وهــو أّن هنــاك هــوة آو فــرق بنســبة 10-%14 بــني الذيــن 

يــرتاوح أعامرهــم 65 ســنة والفئــات األخــرى الذيــن أفادوا مــن انهم 

ــن ال  ــي أن الذي ــون باملــرة. يعن ــون ملشــاهدة برامــج التلفزي ال مييل

ــني  ــزداد بنســبة 10-%14 ب ــون ت ــون ملشــاهدة برامــج التلفزي مييل

ــات  ــن الفئ ــة م ــة 65 ســنة باملقارن ــن هــم مــن فئ األشــخاص الذي

العمريــة االخــرى. ولذلــك فــان مجمــوع الذيــن أفــادوا مــن انهــم 

يشــاهدون برامــج التلفزيــون بكــرة أو بــني حــني وحــني بلــغ نســبة 

91-%94 بصــورة عامــة  فــان النســبة املذكــورة تنخفــض اىل 82% 
بالنســبة ملــن هــم مــن الفئــة التــي تزيــد اعامرهــم عــن 65 ســنة.

النشاطات االجتامعية حسب مستوى التعليم

ليــس هنــاك مــن شــك يف  أن أحــد اكــر املتغــريات حســام أو 

ــي  ــالت  الت ــراد. إن التحلي ــي لألف ــتوى التعليم ــو املس ــدا ه تحدي

ــرض  ــذا الف ــة ه ــد صح ــي تؤك ــتوى التعليم ــب املس ــت حس أجري

بنســبة عاليــة. مثــال حســب معطيــات اســتطالع 2006 فــأن 90% 

مــن الذيــن اليعرفــون القــراءة والكتابــة افــادوا انهــم مل ميارســوا او 

يشــرتكوا يف كافــة الفعاليــات املدرجــة  ولــو ملــرة واحــدة يف الســنة 

ــاطات  ــبة  لنش ــع اىل  %99 بالنس ــبة ترتف ــذه النس ــرية وان ه االخ

الجدول 214. الفعاليات االجتامعية حسب العمر، تايا 2006-2011 )بكرثة ونادرا / بكرثة وبني حني وآخر( )%(
65+ 55-64 45-54 35-44 25-34 18-24

2006

21,1 32,7 39,1 44,3 52,5 65,0 هل قرأتم كتابا؟

33,8 53,8 66,3 72,1 77,1 80,6 هل قرأتم جريدة؟

3,1 8,0 13,1 17,3 27,5 43,2 هل ذهبتم إىل السينام؟

3,0 6,0 9,0 9,2 12,4 19,5 هل ذهبتم إىل املرحية؟

3,9 9,4 12,8 12,0 12,1 13,8  هل ذهبتم إىل الجمعيات والنوادي وما شابه ذلك؟

1,2 3,0 4,1 5,2 9,4 14,7 هل ذهبتم إىل الحانات والنوادي الليلية وما شابه ذلك؟

21,7 26,1 28,5 27,2 25,7 22,8 هل ذهبتم إىل املقاهي ؟

9,6 19,6 25,4 26,6 33,9 45,6 هل مارستم الرياضة؟

30,9 46,7 55,3 59,9 56,2 49,6 هل قمتم بحرف يدوية )الخياطة والنجارة وما شابه ذلك(؟

2011

31,0 47,6 51,5 61,2 66,6 77,9 هل تقرؤون الكتاب؟

38,2 60,0 67,1 76,1 78,2 81,6 هل تقرؤون الجريدة؟

5,2 12,1 16,9 26,8 40,7 56,8 هل تذهبون إىل السينام واملرحية؟

4,7 8,9 11,1 11,2 14,4 18,1 هل تذهبون إىل جمعيات ونوادي وما شابه ذلك ؟

1,1 1,9 3,9 6,0 11,2 16,9 هل تذهبون إىل حانات ونوادي ليلية وما شابه ذلك؟

16,6 21,4 23,9 21,0 21,3 20,8 هل تذهبون إىل مقاهي ؟

12,3 24,4 28,5 35,3 41,3 52,8 هل متارسون الرياضة؟

33,2 53,2 58,6 58,9 55,4 47,3 هل تقومون بحرف يدوية )الخياطة والنجارة وما شابه ذلك(؟

82,4 90,9 92,2 93,2 93,0 94,0 هل تشاهدون التلفاز و”يف يس دي” و”دي يف دي”؟

20,2 34,7 42,5 51,4 61,9 68,6 هل تذهبون إىل مطاعب وكفترييا وما شابه ذلك لتناول األكل؟

7,2 14,5 19,5 23,7 29,0 37,1 هل تذهبون إىل مشاهدة املسابقات الرياضية؟

5,4 11,8 15,9 21,4 28,2 40,1 هل تلعبون ألعاب كومبيوتر واألوراق والشطرنج وما شابه ذلك يف املنزل؟

واملــرح  الســينام  اىل  والذهــاب  الجرائــد  وقــراءة  املطالعــة 

والجمعيــات واملنتديــات الليليــة. وان مــن بــني  النشــاطات التــي 

ترتفــع نســب االشــرتاك بهــا بحســب ارتفــاع املســتوى التعليمــي 

هــي كااليت وعــى التــوايل: قــراءة الجرائــد، مطالعــة الكتــب، 

ــم  ــن لديه ــاد  الذي ــة الرياضــة. واف ــاب اىل الســينام ومامرس الذه

الشــهادة الجامعيــة والشــهادات العليــا بــأّن %98 منهــم يقــراون 
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الجرائــد بكــرة او نــادرا وان %87 منهــم يطالعــون الكتــب و 65% 

يذهبــون اىل الســينام و%63 منهــم افــادوا ب انهــم ميارســون 

الرياضــة. ان هــذه املعطيــات ماهــي باملدهــش او الغريــب وذلــك 

اذا مــا ســلّمنا  ان مثــل هــذه االنشــاطات تــزداد بزيــادة الوعــي يف 

مجــاالت املهــارات العلميــة واملعرفيــة والتعليــم والثقافــة العامــة 

والصحــة واملجــال االجتامعــي.

الجدول 215. الفعاليات االجتامعية حسب مستوى التعليم، تايا 2006-2011 )بكرثة ونادرا/ بكرثة وبني حني وآخر( )%(
خريج 

الجامعة 
والدراسات 

العليا

خريج الثانوية 
أو ما يعادلها

خريج املرحلة 
االبتدائية

خريج املرحلة 
األساسية 
والتكميلية

يجدي القراءة 
والكتابة ولكن 

مل يدخل 
املدرسة

أمي

2006

87,3 71,3 40,2 53,6 24,6 0,0 هل قرأتم كتابا؟

97,9 93,7 69,8 87,1 37,8 0,0 هل قرأتم جريدة؟

64,6 48,6 8,5 25,9 4,3 1,0 هل ذهبتم إىل السينام؟

39,8 23,1 4,1 10,2 2,1 0,9 هل ذهبتم إىل املرحية؟

34,9 20,4 6,6 13,6 2,6 0,7  هل ذهبتم إىل الجمعيات والنوادي وما شابه ذلك؟

21,1 15,6 3,1 8,1 1,9 1,0 هل ذهبتم إىل الحانات والنوادي الليلية وما شابه ذلك؟

22,2 29,4 28,2 33,9 19,4 7,0 هل ذهبتم إىل املقاهي ؟

63,0 50,6 20,5 37,7 12,4 4,9 هل مارستم الرياضة؟

46,8 49,8 58,8 52,0 47,3 39,8 هل قمتم بحرف يدوية )الخياطة والنجارة وما شابه ذلك(؟

خريج الثانوية 
أو ما يعادلها

خريج 
الجامعة 

والدراسات 
العليا

خريج املرحلة 
االبتدائية

خريج املرحلة 
األساسية 
والتكميلية

مل يذهب إىل أي مدرسة

2011

81,0 91,6 49,2 65,6 10,8 هل تقرؤون الكتاب؟

92,0 95,0 65,7 79,3 12,2 هل تقرؤون الجريدة؟

56,9 75,0 9,3 28 1,8 هل تذهبون إىل السينام واملرحية؟

20,4 31,5 5,4 11,1 0,8 هل تذهبون إىل جمعيات ونوادي وما شابه ذلك ؟

15,4 21,7 2,0 6,4 0,5 هل تذهبون إىل حانات ونوادي ليلية وما شابه ذلك؟

23,9 19,7 22,6 26,0 8,0 هل تذهبون إىل مقاهي ؟

55,0 67,3 21,9 36,0 6,9 هل متارسون الرياضة؟

51,8 47,6 58,5 54,3 40,9 هل تقومون بحرف يدوية )الخياطة والنجارة وما شابه ذلك(؟

94,4 95,7 92,1 92,8 81,9 هل تشاهدون التلفاز و”يف يس دي” و”دي يف دي”؟

76,2 88,0 34,5 53,9 11,6 هل تذهبون إىل مطاعب وكفترييا وما شابه ذلك لتناول األكل؟

39,7 45,7 13,3 27,0 2,8 هل تذهبون إىل مشاهدة املسابقات الرياضية؟

41,5 45,9 10,1 24,1 2,7 هل تلعبون ألعاب كومبيوتر واألوراق والشطرنج وما شابه ذلك يف املنزل؟

ــظ  ــتطالع  نالح ــور اس ــن منظ ــول م ــذه املي ــر اىل ه ــا ننظ عندم

مــدركات هامــة. ان كثافــة االشــرتاك بالنســبة اىل الكثــري مــن 

النشــاطات املدرجــة تــزداد طوليــا او خطيــا مــع ازديــاد مســتوى 

التعليــم لــدى االفــراد. خصوصــا ان التفاضــل املوجــود بــني الفئــات 

الذيــن يتمتعــون مبســتوى تعليــم عــايل جــدا واالخــرى الذيــن هــم 

يف مســتوى تعليــم واطــئ جــدا فيــام يخــص بالنشــاطات املشــابهة 

الســينام واملــرح  اىل  الجرائــد واملطالعــة والذهــاب  كقــراءة 

ومامرســة الرياضــة واالكل يف املطاعــم بنســبة %70-%90 حســب 

اســتطالع 2006 مجلبــة لالنتبــاه. ولــو ان  الذهــاب اىل الجمعيــات 

واملنتديــات والســهر خــارج املنــزل ومامرســة االلعــاب التــي تجــرى 

يف املنــزل واالشــرتاك يف املســابقات الرياضيــة تشــكل 38-43% 

التــي تعتربنســبة  قليلــة باملقارنــة مــع املجموعــة االوىل مــن 

النشــاطات  اال انهــا تــؤرش اىل فــرق مهــم ايضــا )الجــدول 215(.

ولذلــك فمــن املالحــظ ان كثافــة االشــرتاك يف الفعاليــات املذكــورة 

تــزداد طوليــا او خطيــا مــع ازديــاد املســتوى التعليمي.ولكــن 

ــال عندمــا  ــاه. مث ــاك ايضــا نشــاطات تشــكل اســتثناًء عــام قلن هن

ننظــر اىل نشــاطات الذهــاب اىل املقاهــي ومامرســة االعــامل 

اليدويــة املوجــودة يف االســتطالعني باالضافــة اىل نشــاط مشــاهدة 

ــو امللحقــة فيــام بعــد  برامــج التلفزيــون ومشــاهدة افــالم الفيدي

الســتطالع 2011 النجــد هنــاك اي ر ابــط او عالقــة مــع املســتوى 

ــي. التعليم

ميكــن القــول الذهــاب اىل املقهــى قــد لوحــظ  بانهــا تحتــل موقــع 
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ــن  ــاله  مل ــورة اع ــتثنائية املذك ــني النشــاطات االس ــن ب الصــدارة م

ــتطالع  ــب اس ــط. فحس ــي متوس ــتوى تعليم ــون مبس ــم يتمتع ه

2006 فقــد افــاد نســبة %7 فقــط ممــن هــم اليقــراون وال 
ــب  ــي. وحس ــادرا اىل املقاه ــريا او ن ــون كث ــم يذهب ــون بانه يكتب

اســتطالع 2011 فــأن هــذه النســبة بلغــت %8 بــني الذيــن ليســت 

ــة  ــار كثاف ــد االخــذ بعــني االعتب ــة. عن ــة شــهادات تعليمي ــم اي له

اإلنــاث الذيــن يقــراون واليكتبــون )االميــون( فــأن هــذه النتيجــة 

ــتطالع 2006  ــب اس ــرى فحس ــة اخ ــن جه ــة. وم ــة مفهوم نتيج

فــان الفئــات الذيــن يتمتعــون مبســتوى تعليمــي متوســط اي 

الذيــن هــم يعرفــون القــراءة والكتابــة ومل يذهبــوا اىل املــدارس او 

ــادوا مــن  ــن اف ــة  والذي ــة واملتوســطة واالعدادي خريجــوا االبتدائي

انهــم يذهبــون اىل املقاهــي كثــريا او نــادرا قــد بلــغ %14 )حســب 

اســتطالع بنيــة االرسة الرتكيــة لعــام 2006( و %12 )حســب 

اســتطالع بنيــة االرسة الرتكيــة لعــام 2011(. وقــد عــرض معطيــات 

اســتطالع 2011 ميــال شــبيها لهــذا، فقــد لوحــظ  ان نســبة الذيــن 

ــتوى  ــون مبس ــن يتمتع ــات الذي ــني الفئ ــن ب ــي م ــراودون املقاه ي

ــاض  ــظ انخف ــد لوح ــغ %19-%30. وق ــد بل ــط ق ــي متوس تعليم

ــة الشــهادات  هــذه النســبة بالنســبة لخريجــوا الجامعــات وحمل

ــاط  ــر ان نش ــات تظه ــذه املعطي ــغ %10. ان ه ــث بل ــا حي العلي

الذهــاب اىل املقاهــي هــي نشــاط مرجــح مــن لــدن الفئــات 

ــط. ــي متوس ــتوى تعليم ــون مبس ــن يتمتع الذي

وعنــد القــاء نظــرة عــى كثافــة مامرســة االعــامل اليدويــة  نالحــظ 

ــات 2006 و  ــب معطي ــف. فحس ــري مختل ــى س ــو منح ــا تنح انه

ــامل  ــون االع ــم ميارس ــادوا بانه ــن اف ــبة الذي ــد كان نس 2011 فق
اليدويــة مــن بــني الذيــن اليعرفــون القــراءة والكتابة)حســب 

اســتطالع 2006( او  الذيــن ليســت لديهــم ايــة شــهادات )حســب 

ــا  ــب كلت ــري حس ــبة تس ــذه النس ــأن ه ــتطالع 2001( %40، ف اس

االســتطالعني مبســتوى %50-%60. بتعبــري اخــر فــأن االعــامل 

ــن  ــني م ــة ب ــرشا بكثاف ــة تشــكل هــي االخــرى نشــاطا منت اليدوي

هــم يتمتعــون مبســتوى تعليمــي متوســط.

ــون ومشــاهدة  ــج التلفزي ــا بالنســبة اىل نشــاط مشــاهدة برام ام

ــن  ــات الذي ــني الفئ ــرش ب ــا تنت ــوهد بانه ــد ش ــو فق ــالم الفيدي اف

ــني  ــني املنتم ــض ب ــط  وتنخف ــي متوس ــتوى تعليم ــون مبس يتمتع

األدىن ى مســتوى تعليمــي اىل نســبة 10-%15. ومــام يثــري االنتبــاه 

ان نســبة الذيــن يقومــون بهــذا النشــاط مــن بــني الفئــات الذيــن 

يتمتعــون مبســتوى تعليــم عــال تقــل بنســبة 2-%7 مقارنــة مــع 

مــن يتمتعــون مبســتوى تعليمــي متوســط. ومــن طــرف آخــر ان 

نشــاط مشــاهدة برامــج التلفزيــون بالنســبة اىل كافــة املســتويات 

ــة  ــن مامرس ــو ع ــي تعل ــتوى %80 والت ــا مس ــة وبلوغه التعليمي

ــة للنظــر.  ــع النشــاطات االخــرى نقطــة ملفت جمي

حســب  املســتحصلة  املعطيــات  مــن  الكثــري  فــان  وكنتيجــة 

ــي هــي منتــرشة او  ــري مــن النشــاطات الت ــان الكث االســتطالعني ف

كثــرية االنتشــار بــني الذيــن يتمتعــون  مبســتويات تعليميــة عاليــة  

نالحــظ ان بعــض النشــاطات مامرســة مــن قبــل املســتويات 

التعليميــة املتوســطة بكثافــة. وســبب ذلــك ان لبعــض مــن هــذه 

النشــاطات لهــا عالقــة بالعوامــل االقتصاديــة ولبعــض منهــا عالقــة 

ــة والبعــض االخــر لهــا عالقــة مــع  ــة واالجتامعي بالعوامــل الثقافي

العوامــل العلميــة او املعرفية.ولكــن ان اهــم نتيجــة اشــارت اليهــا 

هــذه املعطيــات كافــة ، هــي ان نســبة اشــرتاك االفــراد والعوائــل 

ــاة  ــئ يف الحي ــض او واط ــي منخف ــتوى تعليم ــم يف مس ــن ه الذي

ــن  ــح  ان الذي ــن الواض ــه م ــة . فان ــدودة او قليل ــة مح االجتامعي

ليســت لديهــم اال مســتوى تعليمــي منخفــض هــم يف محــل 

اليحســدون عليهــا ابتــداءا مــن مشــاهدة  برامــج التلفــاز والذهاب 

اىل املقهــى النشــاطات االكــر انتشــارا وحتــى النشــاطات االخــرى. 

النشاطات االجتامعية حسب الحالة االجتامعية واالقتصادية

مــن الواضــح ان يحتــل الوضــع االجتامعــي- االقتصــادي محــال مهام 

ــات  ــر اىل املعطي ــد النظ ــة. فعن ــات االجتامعي ــوع الفعالي يف موض

ــع  ــل جمي ــة عم ــرى ان كثاف ــتطالع 2006 ن ــن اس ــتحصلة م املس

ــادي(  زداد  ــع االجتامعي-االقتص ــب املتغري)الوض ــاطات حس النش

طوليــا او خطيــا. وهنــا ايضــا نــرى الذهــاب اىل املقهــى ومامرســة 

ــد االخــذ بنظــر  ــك عن ــة تشــكالن اســتثناءا. وكذل االعــامل اليدوي

ــن  ــا م ــة الدني ــة واالقتصادي ــة االجتامعي ــة او الطبق ــار الفئ االعتب

املتغــري )الوضــع االجتامعي-االقتصــادي( والفئــة او الطبقــة العليــا 

مــن نفــس املتغــري نــرى  الهــوة بــني الفئتــني تصــل اىل اوجهــا يف 

ــوايل مامرســة الرياضــة بنســبة 50%  ــة وعــى الت النشــاطات االتي

بنســبة 58%  وااملطالعــة  بنســبة 56%  الســينام  اىل  الذهــاب 

وبعدهــا قــراءة الجرائــد بنســبة %68. ان النشــاطات االربعــة 

البــارزة املذكــورة هــذه تعكــس هــي االخــرى املهــارات العلميــة او 

املعرفيــة والثقافــة العامــة ومســتوى الوعــي، ولذلــك فــان ازديــاد 

ــام تحســن  ــات كل ــل هــذه الفعالي ــراد اىل مامرســة مث اتجــاه االف

ــة الوضــوح. ــة امــر يف غاي ظروفهــم املادي

وعنــد النظــر يف النشــاطات التــي تشــكل اســتثناءً نجد بانــه ليس هناك 

اختــالف مهــم بــني فئــات الطبقــات االجتامعيــة واالقتصاديــة املختلفة، 

امــا بالنســبة لنشــاط االعــامل اليدويــة نجــد ان نســبة مامرســة فئــة 

الدخــل الواطــئ وصــل اىل %15 بالنســبة اىل الفئــات االخــرى وانهــم 

افــادوا انهــم مل ميارســوا االعــامل اليدويــة يف الســنة االخــرية.
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الجدول 216. الفعاليات االجتامعية حسب الوضع االقتصادي – االجتامعي، تايا 2006-2011 )بكرثة ونادرا/ بكرثة وبني حني وآخر( )%(
الطبقة الدنيا الطبقة الوسطى الطبقة العليا

2006

17,0 46,2 75,4 هل قرأتم كتابا؟

26,2 71,4 94,0 هل قرأتم جريدة؟

2,4 19,5 58,4 هل ذهبتم إىل السينام؟

1,3 8,7 37,6 هل ذهبتم إىل املرحية؟

2,3 9,9 33,2  هل ذهبتم إىل الجمعيات والنوادي وما شابه ذلك؟

1,5 5,8 24,1 هل ذهبتم إىل الحانات والنوادي الليلية وما شابه ذلك؟

21,0 26,8 22,1 هل ذهبتم إىل املقاهي ؟

58,2 28,6 8,1 هل مارستم الرياضة؟

53,1 54,4 38,5 هل قمتم بحرف يدوية )الخياطة والنجارة وما شابه ذلك(؟

الطبقة أدىن 
الدنيا

الطبقة الوسطى 
الدنيا

الطبقة الوسطى 
العليا الطبقة العليا الطبقة أعىل 

العليا

2011

29,8 52,1 70,4 85,2 89,2 هل تقرؤون الكتاب؟

37,9 64,9 84,2 91,1 94,8 هل تقرؤون الجريدة؟

3,1 15,9 42,8 67,7 84,2 هل تذهبون إىل السينام واملرحية؟

2,3 7,5 16,1 25,3 37,2 هل تذهبون إىل جمعيات ونوادي وما شابه ذلك ؟

1,4 3,7 9,8 15,3 34,4 هل تذهبون إىل حانات ونوادي ليلية وما شابه ذلك؟

21,6 23,5 21,3 17,5 14,7 هل تذهبون إىل مقاهي ؟

11,6 26,2 45,8 58,5 74,9 هل متارسون الرياضة؟

44,7 54,6 56,7 51,0 51,1 هل تقومون بحرف يدوية )الخياطة والنجارة وما شابه ذلك(؟

85,8 91,8 94,5 95,1 97,3 هل تشاهدون التلفاز و”يف يس دي” و”دي يف دي”؟

16,9 39,6 66,6 86,5 92,7 هل تذهبون إىل مطاعب وكفترييا وما شابه ذلك لتناول األكل؟

9,2 17,7 32,5 40,6 47,2 هل تذهبون إىل مشاهدة املسابقات الرياضية؟

4,9 14,8 31,2 42,6 54,2 هل تلعبون ألعاب كومبيوتر واألوراق والشطرنج وما شابه ذلك يف املنزل؟

ان هــذه املعطيــات تُظهــر  وجــود تناســب صحيح وبدرجــة مهمة بني 

املســتوى التعليمــي والحالــة االجتامعيــة واالقتصاديــة يف تركيــا، فعنــد 

ــاد او ارتفــاع املســتوى التعليمــي واالجتامعــي االقتصــادي لــدى  ازدي

االفــراد بصــورة موازيــة  نــرى ازديــاد كثافــة االشــرتاك بشــكل ملفــت 

للنظــر يف النشــاطات التــي تتطلــب املصــدر املــايل والخلفيــة الثقافيــة 

واملهــارات العلميــة  وتلــك التــي تنبــع من الوعــي يف املجــال التعليمي 

والصحي

استخدام االنرننت

يحتــل اســتخدام االنرتنت ، وبخاصٍة يف هــذا العرص الرقمي، محال مهام 

يف حيــاة االفــراد  من حيث اإلســتفادة من أوقات فراغهم و مامرســاتهم 

االجتامعيــة. ان اســتخدم االنرتنيــت يــزداد وينتــرش يومــا بعــد يوم عى 

الصعيد العاملي والرتيك، وان التحوالت االجتامعية والسياســية والثقافية 

 واالقتصاديــة ذات الصلــة بــات تُشــكل موضوعا للعديد من الدراســات

 )Castells, 2001; Creeber ve Martin, 2009( . تكتسب تاثريات 

االنرتنيــت عــى العالقــات والروابــط االجتامعيــة خصوصــا موقعا مهام 

يف محتويــات هــذه الدراســات. هنــاك دراســات مهمة ومثينــة جدا تبني 

تاثــريات التطــورات التكنولوجيــة والتطــورات التــي حدثــت يف وســائل 

التواصــل النقــال واالرتبــاط عربهــا باالنرتنيــت بصــورة مســتمرة والــذي 

ــة خصوصــا  ــراد االجتامعي ــات االف ــرط للنظــر بعالق ــر  بشــكل مف اث

بــني الطبقــات الشــابة  وكذلــك التحــوالت التــي احدثتهــا يف العائلــة 

ــد ازال الحــدود  ــت ق ــني ايضــا كيــف ان االنرتني ، هــذه الدراســات تب

املوجــودة بــني الحيــاة الخاصــة والحيــاة العمليــة وكانــت لهــا تاثــريات 

 مهمــة يف فتــح مجــاالت اجتامعيــة جديــدة )وهــذه الدراســات هــي:

) Gergen, 2002, Turkle, 2008, Licoope, 2004(  . ويف هــذا 

االطــار تكتســب  التحــوالت التــي احدثتهــا وســائل االتصــال النقــال 

كااللــواح االلكرتونيــة، واجهــزة الكومبيوتر املحمــول، وخصوصا الهاتف 

النقــال الــذيك نتيجــة قابليتهــا االرتباط  بشــبكات الالســلي او الوايرلس 

النــت بــوك وتقنيــات 3G أهميــة كبــرية كونها جعــل االفــراد يتمكنون 

مــن االرتبــاط بشــبكات االنرتنيــت متــى وايــن شــاؤوا وهــذا مــا احدث 

 Goggin, 2012;( تحــوال يف كافــة مجــاالت الحيــاة االجتامعيــة لالفــراد

.)Katz; 2008

لكــن هنــاك عــدم مســاواة بــني االفــراد يف موضــوع الوصــول اىل 

املعلومــات التــي يوفرهــا االنرتنيــت واالمكانيــات التــي توفرها مجتمع 
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املعلومــات. ففــي يومنــا هذا ميكننــا القول بــأن االفراد الذيــن الميلكون 

ــة )اليســتطيعون اســتعامل الحاســوب( لالشــرتاك يف  ــارات الرقمي امله

املجتمــع العلمــي يواجهــون خطــر التهميــش االجتامعــي. ولذلــك فأن 

مهــارات او قابليــات اســتخدام الحاســوب واالنرتنيــت تشــكالن ابعــاد 

)Eurostat, 2010( مهمــة يف املشــاركة االجتامعيــة ليومنــا هــذا

بالرغــم مــن االهميــة الكــربى ملهــارات الحاســوب واالنرتنيــت ليومنــا 

هــذا فقــد لوحــظ عــدم تخصيص اســتطالع حــول  تايــا لعامــي  2006 

و2011  محــال تتناســب مــع هــذه االهميــة. ويف مقابــل هــذا فقــد 

احتل االســئلة املختلفة االبعاد والواســعة النطاق  املتعلقة بالنشــاطات 

االخــرى وخصوصــا املتعلقــة بالتلفزيــون يف كلتــا االســتطالعني. ولذلــك 

فــان املالحظــة التــي البــد من تســجيلها  هــي ادخــال االســئلة املوجهة 

لفهــم مامرســات و نهــج واهــداف االفــراد يف موضــوع االنرتنيــت الــذي 

يحتــل مكانــا مهــام يف حياتنــا املعــارصة وذلــك يف االســتطالعات التــي 

ســوف تتكــرر وتجــرى الحقــا.

اضافــة  لذلــك  فان عدم اســتخدام  هذه الدراســة  ملعطيــات االنرتنيت 

لعــام 2006 تشــكل احــد اهــم قيودهــا. ويف هــذا االطــار فقــد اخــذ 

املعطيــات املســتحصلة مــن اســتطالع 2011 فقط بنظر االعتبــار. فقد 

تنــاول بحــوث او اســتطالع 2011 ســؤال اســتخدام االنرتنيــت مبعــزل 

عــن النشــاطات االخــرى. ويف هــذا املضــامر فقــد وجــه ثالثــة اســئلة 

هــي كااليت: )1( كثافــة او تواتــر اســتخدام االنرتنيــت )2( اين تســتخدم 

االنرتنيــت كثــريا )3( يف اي مجــال تســتخدم االنرتنيــت اكــر.  ورغــم ان 

تشــكيل هــذه االســئلة محــال يف االســتطالع يف غايــة االهميــة فيجــب 

تاشــري املشــاكل والنواقــص عنــد التقييم.

اوال فقــد رتــب االختيــارات املخصصــة لســؤال: ماهــي كثافــة 

اســتخدامكم للكومبيوتــر حســب االختيــارات تحــت؟ )1( اســتخدمه 

ــني )4(  ــني وح ــني ح ــتخدمه ب ــريا )3( اس ــتخدمه كث ــا )2(  اس يومي

الاســتخدم االنرتنيــت اطالقــا. وحســب هــذه االســئلة فقــد كان 

معطيــات اســتطالع 2011 يف هذاالشــان عــى النطــاق الــرتيك كااليت: 

نســبة %17 يوميــا، نســبة %5 اســتخدمه كثــريا، نســبة %19 بــني حني 

وحــني ونســبة مهمــة ممــن ثبــت رايهــم يف االســتطالع  نســبة 60% 

فقــد افــادوا بانهــم مل يســتخدموا االنرتنيــت اطالقــا حتــى اليــوم. هــذا 

ومــن قبيــل املقارنــة فــان نســبة الذيــن افــادوا بانهــم مل يســتخدموا 

االنرتنيــت اطالقــا لحــد هــذا اليوم قــد بلــغ %30  يف 27 دولــة من دول 

االتحــاد االوريب علــام بــان اعــامر الذيــن افــادوا بآرائهــم مــن 74-16 

.)Eurostat, 2010:93( ــنة س

ان هــذه املعطيــات تتاقــض مــع نتائــج او معطيات دراســة االســتخدام 

ــد  ــل معه ــن قب ــد م ــام 2013 املع ــات لع ــة املعلوم ــزيل لتنقني املن

االحصــاء الــرتيك  (لعــام  )2013. فــان هــذه الدراســة قــد اشــارت اىل ان 

نســبة اســتخدام االفــراد الذيــن تــرتاوح اعامرهــم 16-74 ســنة هــي 

%49 واشــارت ايضــا ان هــذه النســبة ارتفعــت يف عــام 2012 اىل 2%. 

هــذا وقــد اشــارت الدراســة ان %40 مــن االفراد يســتخدمون النرتنيت 

بشــكل منتظــم، علــام ان  هــذه الدراســة يعــرب عــن االســتخدام املنظم 

بعبــارة )االســتخدام اليومــي او مرتــني يف االســبوع كحــد ادىن(.

عندمــا تتخــذ هــذه الدراســات كاســس ومعايــري فمــن املمكــن القــول 

بــان الفــرق املوجــود بــني االفــراد املســتخدمني لالنرتنيــت التــي تبلــغ 

ــة االرسة  ــني اســتطالع بني نســبة %10 نابعــة مــن الفــرق املوجــود ب

الرتكيــة  تايــا ومعهــد االحصــاء الــرتيك.  فقــد اســتطلع معهــد االحصــاء 

الــرتيك اراء مــن هــم يف الفئــة العمريــة 16-74 وســجل اســتطالع بنيــة 

االرسة الرتكيــة اراء االفــراد بــدءاً  مــن 18 ســنة اىل مــن هــم يف ســن 65 

ســنة فــام فــوق. فــاذا ســلّمنا بــأّن هــذا الفــرق نابــع مــن ان اســتخدام 

االنرتنيــت يــزداد كثافــة لــدى الشــباب5 فســوف نجــد ان ســبب الفرق 

نابــع مــن تعريــف الفئــات العمريــة بــني الدراســتني. هــذه مــن جهــة 

ــف  ــروري تعري ــن ال ــه م ــا بان ــر جلي ــد ظه ــة اخــرى فق ــن جه وم

ــذا  ــق به ــر« املتعل ــني وآخ ــني ح ــري« و » ب ــكل كب ــن » بش االختياري

الســؤال يف اســتطالع تايــا  لعــام 2011 بشــكل اوضــح وابــرز. فبدال من 

االختياريــن املذكوريــن فــان وضــع اختيــار »مــرة يف االســبوع« واختيــار 

»مــرة يف الشــهر« فانــه ســوف يجعــل االفــراد مايجــب عــى االفــراد 

فهمــه مــن الســؤال بشــكل اوضــح.

5  تشــكل الفئــة العمريــة 4ا-تت موقــع الصــدارة يف مجــال اســتخدام الحاســوب 

واالنرتنيــت حســب دراســة معهــد االحصاء الــرتيك 3تلا

الجدول 217. مدى استخدام اإلنرتنت يف كامل تركيا، تايا 2011 )%(
مل أستخدم أبدا أستخدم أحيانا أستخدم غالبا أستخدم يوميا

59,9 18,6 4,8 16,6 تركيا
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ــة االرسة  ــذا املوضــوع يف اســتطالع بني ــق به ــاين املتعل الســؤال الث

ــت  ــتخدمون االنرتني ــال تس ــي: يف اي مج ــام 2011 ه ــة لع الرتكي

بصــورة اكــر؟ واالختيــارات » خيــارات االجوبــة كانــت كااليت 

3-( يف  العمــل   2-( يف محــل  املنــزل   1-( يف  التــوايل:  وعــى 

مقهــى االنرتنيــت 4-( يف املدرســة 5-( التليفــون النقــال/ آيبــد 5 » 

غــري ذلــك. وحســب هــذا فقــد افــاد نســبة %58 مــن املشــرتكني 

املنــزل غالبــا  االنرتنيــت يف  بانهــم يســتخدمون  يف االســتطالع 

ــاد  ــل واف ــل العم ــتخدمونها يف مح ــم يس ــم بانه ــاد%21 منه واف

ــك  ــى ذل %13 مــن انهــم يســتخدمونها يف مقاهــي االنرتنيــت وت

%3 بالتليفــون النقــال و %2 يف املدرســة وقــد افــاد %3 مــن 

ــك. ــري ذل ــتخدمونها يف غ ــم يس ــرتكون بانه املش

ومــن جهــة اخــرى فــان دراســة معهــد االحصــاء الــرتيك قــد اوضــح 

ــل  ــزل او مح ــارج املن ــت خ ــتخدموا االنرتني ــن اس ــراد الذي ان االف

ــال او  ــون النق ــطة التليف ــلي بواس ــت الالس ــرب االنرتني ــل  ع العم

ــن  ــغ نســبة الذي ــام بل ــغ نســبة %41 بين ــذيك قــد بل التليفــون  ال

ــوك،  ــي، نيتب ــال )اللوح ــوب النق ــرب الحاس ــت ع ــوا باالنرتني ارتبط

محمــول ...اىل اخــره( قــد بلــغ نســبة %13 وذلــك حســب االشــهر 

ــام 2013. ــن ع ــة االوىل م الثالث

املطــورة  املختلفــة  التعريفــات  االعتبــار   بنظــر  اخذنــا  اذا 

ــات يف هــذا  ــزودي الخدم ــن م ــد م ــل العدي ــن قب واملســتحدثة م

التليفونــات  املجــال لالرتبــاط باالنرتنيــت وخصوصــا بواســطة 

ــان النتيجــة املســتحصلة بنســبة %3 حســب اســتطالع  ــة ف الذكي

بنيــة االرسة الرتكيــة لعــام 2011 هــي نتيجــة غــري دقيقــة او 

مشــوبة. ان هــذا الســؤال  يحتــوي عــى عنــارص محتملــة التشــابك 

ــاط  ــكان االرتب ــني م ــا ب ــدم فصله ــبب ع ــض بس ــا البع ــع بعضه م

باالنرتنيــت واالجهــزة التــي تتــم بواســطتها االرتبــاط. مثــال االفــراد 

الذيــن يرتبطــون باالنرتنيــت عمومــا عــرب التليفــون النقــال عندمــا 

يكونــون يف البيــت ســوف يلمــون عــى  ترجيــح اختيــار )يف املنــزل( 

اوال.

الجدول 218. الربط باإلنرتنت يف كامل تركيا، تايا 2011 )%(
اآلخر هاتف نقال/ آيفون/ آيبيد مدرسة مقهى اإلنرتنت مكان العمل منزل

2,8 3,2 1,6 13,2 21,3 57,8 تركيا

ــام  ــة لع ــة الرتكي ــة العائل فبســبب  ورود الســؤال يف اســتطالع بني

2011 عــى شــكل ايــن؟ وتعريــف االختيــارات عــى شــكل: 
1-( يف البيــت 2-( يف املكتب/املدرســة 3-( يف مقهــى االنرتنيــت 
ــاط بشــبكة  ــم االرتب ــة وســائل يت 5-( خارجــا ويف ســؤال اخــر باي
ــة  ــن االجوب ــل م ــام اىل التقلي ــيؤدي حت ــك س ــان ذل ــت؟ ف االنرتني

الخاطئــة. فيجــب تثبيــت اختيــارات للســؤال الثــاين كاليت: 1-( 

ــوب  ــرب الحاس ــت( 2-( ع ــي الثاب ــت )املكتب ــوب الثاب ــرب الحاس ع

ــر  ــوك او الكمبيوت ــت ب ــرب ني ــذيك 4-( ع ــف ال ــول 3-( الهات املحم

ــدول 218(.  ــي )الج اللوح

الســؤال الثالــث مــن اســتطالع بنيــة العائلــة الرتكيــة لعــام 2011 

حــول االنرتنيــت متعلــق بـــ )ألية غايــة تســتخدم االنرتنيــت اكر؟(. 

ــة املوجهــة لهــذا الســؤال تظهــر ان %38 مــن االفــراد يف  فاالجوب

تركيــا يســتخدمون االنرتنيــت الجــراء البحــوث وكســب املعلومــات، 

%26 منهــم يســتخدمونها بهــدف االشــرتاك يف شــبكات التواصــل 

االجتامعــي و %22 منهــم يســتخدمونها لالغــراض الوظيفيــة. 

بالرغــم مــن ان االختيــارات االخــرى التتمتــع بالوضــوح املطلــوب  

ــم يســتخدمون  ــادوا بانه ــد اف ــراد ق ــان %6 مــن االف ــك ف مــع ذل

ــة/ ــراض الدردش ــه، %4 الغ ــاب والرتفي ــة االلع ــت ملامرس االنرتني

التحــدث،%1 الغــراض امتــام الشــؤون املرصفيــة %2 مــن االفــراد 

ــادوا بانهــم يســتخدمون االنرتنيــت الغــراض اخــرى. اف

ان النتائــج او املعطيــات املســتحصلة مــن هــذه االســئلة التتطابــق 

بتاتــا مــع دراســة او بحــث معهــد االحصاء الــرتيك لعــام 2013. اوال 

فبالرغــم مــن ان نســبة مســتخدمي االنرتنيــت الغــراض الوصــول 

ــبة 26%  ــكل نس ــي تش ــل االجتامع ــبكات التواص ــتعامل ش او اس

ــأن  ــة ف ــة الرتكي ــة العائل ــج اســتطالع بني ــات او نتائ حســب معطي

نســبة اســتخدام االنرتنيــت الغــراض اســتعامل شــبكات التواصــل 

االجتامعــي املعــرف عــى شــكل )االشــرتاك مــع الفئــات االجتامعية 

عــرب االنرتنيــت(  قــد بلــغ %73 حســب دراســة معهــد االحصــاء 

ــون  ــد تك ــا ق ــا هن ــي تواجهن ــة الت ــوة املهم ــرق او اله ــرتيك. الف ال

ــروف  ــن املع ــه م ــن ان ــات. ولك ــة العين ــودة او نوعي ــة بج متعلق

ان اســتخدامات االنرتنيــت الغــراض الوصــول اىل شــبكات التواصــل 

ــح  ــن الواض ــه م ــك ان ــتمر. وكذل ــاد مس ــي يف ازدي ــي ه االجتامع

والجــيل تداخــل وتشــابك اختيــار )للدردشــة/ التحــدث( مــع 

اختيــار )للتوصــل بشــبكات التواصــل الجتامعــي( )الجــدول 219(.

الجدول 219. أسباب استخدام اإلنرتنت يف كامل تركيا، تايا 2011 )%(
اآلخر لشؤون مرصفية للبحث 

والحصول عىل 
معلومات

ملواقع التواصل 
االجتامعي مثل 
يف سبوك وتويرت

لأللعاب والرتفيه للمراسلة للحديث 
والدردشة

مبوجب عميل 
أي ملتابعة 

أعاميل

1,7 0,8 38,1 26,4 6,3 0,4 4,1 22,1 تركيا
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هــذا مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى فقــد لوحــظ ان هنــاك مشــكلة 

محــددة او يف بعــض االحيــان يف االختيــارات املخصصــة او املعرفــة 

لهــذا الســؤال يف اســتطالع بنيــة العائلــة الرتكيــة لعــام 2011. مثــال 

مــن  انــه بالرغــم مــن وجــود )املراســلة( كاحــد االختيــارات 

ــرتكون  يف  ــراد املش ــبة لالف ــا  بالنس ــة عليه ــق لالجاب ــد ش فاليوج

االســتطالع فيــام يتعلــق باهــداف االرتبــاط باالنرتنيــت. فــان 

ــرتوين(  ــد االك ــة الربي ــكل )متابع ــى ش ــار ع ــذا االختي ــف ه تعري

ســوف يــؤدي اىل ورود اجوبــة مختلفــة.

ــى  ــرف ع ــدف املع ــد ان اله ــتحصلة تؤك ــج املس ــا ان النتائ وايض

شــكل )الغــراض امتــام االمــور املرصفيــة( يخاطــب او ينــادي فئــة 

ــار  ــدى انتش ــار م ــر االعتب ــا بنظ ــني اذا اخذن ــدا. يف ح ــة ج ضيق

الحكومــة االلكرتونبــة يف الوقــت الحــارض، فســوف يحتــل الســؤال 

ــات  عــن مــدى اســتخدام االنرتنيــت لغــرض  )التواصــل مــع الهيئ

العامــة( مكانــة مهمــة. فقــد اظهــرت نتائــج او معطيــات  دراســة 

معهــد االحصــاء الــرتيك لعــام 2013 ان نســبة الذيــن يســتخدمون 

االنرتنيــت لهــذا الغــرض هــي 41%.

ــداف  ــم االه ــد اه ــار ان اح ــر االعتب ــا بنظ ــاذا اخذن ــة ف وكاضاف

ــاط باالنرتنيــت هــي  ــني اغــراض االرتب ــا ب ــل محــال هام ــي يحت الت

الوصــول اىل مصــادر االخبــار او متابعــة االخبــار، فــان ايــراد اختيــار 

متعلــق بهــذا الشــان او الغــرض ســوف يكــون عامــال مؤثــرا مهــام 

ــا  ــي اجرته ــة الت ــرت الدراس ــد اظه ــة. فق ــع االجوب ــري توزي يف تغي

ــة مــن بــني اربعــة  ــان كل ثالث معهــد االحصــاء الــرتيك يف 2013 ب

مســتخدمني لالنرتنيــت يتلقــون االخبــار عــرب االنرتنيــت او يقــرأون 

الجرائــد واملجــالت عــرب االنرتنيــت. وايضــا هنــاك دراســات حــول 

قيــام االفــراد باســتخدام االفــراد لغــرض متابعــة هواياتهــم واالمــور 

التــي يولونهــا اهتاممــا خاصــا، ولذلــك فيجــب  ايــراد جــواب لهــذا 

الغــرض وتعريفــا بــني االختيــارات.

هــي يف   التــي  لالنرتنيــت   االخــرى  االغــراض  بــني  مــن  وان  

انتشــار مســتمر، هــي اســتخدام االنرتنيــت  لغــرض التســوق عــرب 

ــرض   ــت لغ ــرب االنرتني ــوق ع ــون للتس ــراد مييل ــت. ان االف االنرتني

التســوق يف الوقــت الحــارض ليــس عــى النطــاق الــرتيك فحســب 

ــن  ــد م ــا العدي ــامل  واثبتته ــن دول الع ــري م ــاق الكث ــى نط ــل ع ب

الدراســات واالبحــاث املتنوعــة، حيــث يقتنــي االفــراد الكثــري مــام 

يلزمــه مــن املســتلزمات واالشــياء املنزليــة واملســتلزمات الشــخصية 

و املــواد الغذائيــة ويســتفادون مــن حمــالت الخصــم والتنزيــالت 

ــت  ــت مســتغلني ســهولة اســتخدام صفحــات االنرتني ــرب االنرتني ع

املخصصــة لهــذا الغــرض خاصــة االفــراد الذيــن يعملــون وليســت 

لديهــم متســع مــن الوقــت بســبب الوظيفــة  ) 2013رشكــة 

ــرتيك  ــد االحصــاء ال ــات معه ــة(. وحســب معطي املخــازن العمومي

لعــام 2013 فقــد افــاد كل شــخص مــن بــني اربعــة اشــخاص بانــه 

يســتخدم االنرتنيــت لهــذا الغــرض. ولذلــك فمــن املهــم ان يحتــوي 

االســتطالع عــى ســؤال  الستفســار عــن اســتخدام االنرتنيــت لهــذا 

ــدم اســتخدامه. الغــرض )لغــرض التســوق( او ع

واالهــم مــن كل ذلــك هنــاك غــرض اخــر مــن اغــراض اســتخدام 

االنرتنيــت االخــذ باالنتشــار يف االونــة االخــرية  وهــي توجــه االفــراد 

ــي  ــا، يعن ــوى ونرشه ــكيل محت ــرض  تش ــت لغ ــتخدام االنرتني الس

ليــس فقــط االســتخدام الســلبي لالنرتنيــت وامنــا االســتخدام 

ــم،  ــة به ــب خاص ــات وي ــكيل صفح ــرب تش ــط ع ــال او النش الفع

كتــل الكرتونيــة خاصــة و ميكــرو بريــد خــاص بهم....الــخ. فهنــاك 

العديــد مــن الدراســات تظهــر ارتبــاط االفــراد باالنرتنيت  الســتمرار 

ــم ونرشهــا.  ــد صفحاته وتجدي

العائلــة  بنيــة  الــواردة يف اســتطالع  وكخالصــة، فــان االســئلة 

ــاك مشــاكل  ــرية. فهن ــام 2011 تعــاين مــن مشــاكل كب ــة لع الرتكي

ــك يالحــظ وجــود تناقــض  ــة ولذل ــة االســئلة الثالث متعلقــة باجوب

ــي  ــات الت ــات الدراس ــج او معطي ــع نتائ ــري م ــق كب ــدم تناس وع

تجريهــا معهــد االحصــاء الــرتيك امللمــة بهــذا الشــان والتــي تبحــث 

ــذا  ــة به ــات متعلق ــات ومعلوم ــة معطي ــورة منتطم ــع بص وتجم

ــب  ــك مبوج ــون وذل ــوف تك ــود، فس ــذه القي ــبب ه ــان. بس الش

هــذه الدراســة الدخــول يف تحليــل املعطيــات املتعلقــة باالنرتنيــت 

التــي  تتخــذ مــن املتغــريات كالجنــس، الفئــة العمريــة، املســتوى 

التعليمــي ومســتوى الدخــل مشــوبة باملشــاكل واالخطــاء وســوف 

ــام وواضــح. ــف بشــكل ت التعكــس املوق

 9.3.2. النشاطات التي تحدث داخل االرسة

يشــكل النشــاطات التــي يجريهــا الفــرد معــا مــع عائلتــه العنــوان 

الرئيــيس الثــاين لهــذه الدراســة. ويف هــذا االطــار فســيدقق يف 

بعديــن رئيســيني اثنــني. احدهــا هــي الســؤال التــي احتوتهــا 

ــن تقــيض  ــع م ــق باالشــرتاك م دراســات )اســتطالع( 2006 املتعل

اوقــات فراغــك. امــا يف اســتطالع 2011 فقــد حــل ســؤال مــا كثافة 

ــاطات  ــراء النش ــة اج ــي كثاف ــا ه ــراد االرسة وم ــع اف ــامع م االجت

ــاء  ــع االقرب ــاء م ــة اللق ــا كثاف ــك م ــا وكذل ــرتكة مع ــة املش العائلي

وجهــا لوجــه محــل ســؤال ماهــي النشــاطات التــي يجريهــا الفــرد 

ــم يعطــي هــذا االســتطالع  ــى فل ــذا املعن ــه؟. وبه ــع عائلت ــا م مع

امكانيــة تقديــم تحليــل مقــارن وقــد جــاءت نتائــج  هــذا القســم 

مســتندة عــى اســتطالع 2006 بســبب تركيــز هــذه الدراســة 

ــوان او املوضــوع  عــى النشــاطات املتعلقــة باوقــات الفــراغ. العن

ــام العطــل. ــم االجــازة الســنوية واي ــق بتقيي ــاين متعل الث

 9.3.2.1. مع من تقيض اوقات فراغك يف الغالب

ــز عليهــا يف موضــوع مــع مــن تقــيض  ــي يجــب الرتكي النقطــة الت
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اوقــات فراغــك عــى الوجــه الغالــب هــي التقييــم او املراقبــة املركــزة 

عــى ميــول افــراد العائلــة النــواة يف قضــاء اوقــات الفراغ معا. فحســب  

معطيــات اســتطالع 2006، فــان نســبة مهمــة مــن االفــراد تبلــغ 70% 

ممــن ادلــوا باصواتهــم قــد افــادوا بأنهــم يقضــون اوقــات  فراغهــم مع 

ازواجهــم واطفالهــم يف الغالــب ) %43( منهــم يقضــون  مــع ازواجهــم  

)%14( مــع اطفالهــم )%11( ومــع جميــع افــراد العائلــة )2%( 

ــدول 220(. 6  )الج

هــذه املعطيــات تشــري اىل اهميــة العائلــة لــدى املجتمع الرتيك وتشــري 

ايضــا إىل احتــالل العائلــة النــواة موقعــا مركزيــا يف الحيــاة االجتامعيــة 

لالفــراد. فــأن تاكيــد نســبة مهمــة مــن املجتمــع عــى إمضــاء غالبيــة 

ــواة  تشــري كذلــك  اىل عــدم  بقــاء  اوقــات فراغهــم مــع عائلتهــم الن

ــابقا  ــا س ــت عليه ــام كان ــة ك ــا قوي ــوار  يف تركي ــة والج ــط القراب رواب

اضافــة لذلــك عــودة االفــراد اىل العائلــة طلبا للعــون ملواجهــة  االزمات 

والظــروف االقتصاديــة الصعبــة وتشــري ايضــا ان العائلــة النــواة تعتــرب 

آلــة دعــم مهمــة، وهــي مهمــة ايضــا مــن ناحيــة كــون الدولــة قــد 

حمــل االرسة دورا يف مجــال الرفــاه االجتامعــي املتبنــاة اصــال مــن قبــل 

االرسة الرتكيــة.

مــن جهــة اخرى، ان نســبة مــن يقضون اوقــات فراغهم مــع اصدقائهم 

يف الغالــب هــي %17 فعــى الرغــم مــن انهــا  نســبة مرتفعــة نســبيا  

اال ان نســبة مــن يقضــون اوقــات فراغهــم مــن اقربائهــم واقاربهم اقل 

مــن ذلــك. ان نســبة مــن يقضــون اوقــات فراغهــم مــع اصدقائهــم يف 

الغالــب عــى نطــاق تركيــا هــي %4 والذيــن يقضــون اوقــات فراغهــم 

ــة  ــد صح ــج تؤك ــذه النتائ ــي %4. ان ه ــب ه ــم يف الغال ــع اقاربه م

املعطيــات االنفــة الذكــر. 

وبشــكل عــام  فقــد افــاد نســبة قليلــة ممــن اســتطلع رايهــم %4 انهم 

يرجحــون قضــاء اوقــات فراغهــم مبعــزل عــن االخريــن. ان بقــاء هــذه 

النســبة عــى حدهــا االدىن تــدل عــى قــوة وكثافــة شــبكة العالقــات 

ــاء  ــم ايضــا تشــري اىل بق ــؤرش مه ــا  وهــي م ــة يف مجتمعن االجتامعي

االســتقالل الفــردي و التنميــة اوالتطــور الفــردي يف مســتوى منخفــض 

نســبيا. ان ظهــور مــن يقضــون اوقــات فراغهــم مبعــزل عــن االخريــن 

بهــذا املســتوى الضئيــل مــؤرش آخــر تشــري اىل عدم انتشــار النشــاطات 

التــي تجــرى بشــكل فــردي كقــراءة الكتــب ومامرســة الرياضــة بصورة 

واســعة )الجــدول 220(.

ــام تللا يشــكل مســالة مــن  ت ميكــن القــول ان الســول ل5 مــن اســتطالع  ع

ــارات املخصصــة لســؤال مــع مــن تقضــون اوقــات    هــذا القبيــل. اذا ان الختي

ــزوج واالطفــال   ــزوج ا( مــع االطفــال 3( مــع ال فراغكــم يف الغالــب؟ ت( مــع ال

و 4( مــع جميــع افــراد العئلــة تحمــل احتــامالت التبــاس وتداخــل  كبــرية بــني 

ــض  ــا البع ــع بعضه ــة م ــارات )االختيارات(متداخل ــذه العب ــارات. ان ه االختي

واليناقــض او تســتبعد احدهــا االخــر. ولذلــك يجــب اخــذ هــذه االحتــامالت 

ــم املســائل. ــدى تقيي ــار ل بنظــر االعتب

قضاء  اوقات الفراغ  عىل العموم حسب الجنس

فقــد لوحــظ اختالفــات مهمــة يف االجوبــة املقدمــة لســؤال مــع مــن 

تقــيض اوقــات فراغــك يف الغالــب حســب الجنــس. مثــال فقــد افــاد 

%16 مــن الذكــور بانهــم يقضــون اوقــات فراغهــم مــع ازواجهــم بينام 

افــاد نســبة قليلــة نســبيا مــن اإلنــاس %12 مــن انهــن يقضــني اوقــات 

فراغهــن مــع ازواجهــن. وكذلــك الحــال بالنســبة الختيــار  )قضــاء وقت 

الفــراغ مــع الــزوج واالطفــال( فقــد افــاد %47 مــن الذكــور مــن الذيــن 

اســتطلع رايهــم  بانهــم يقضــون اكريــة اوقــات فراغهــم مــع زوجاتهم 

واطفالهــم يف حــني افــادت %38 مــن اإلنــاس بانهــن يقضــني اوقــات 

فراغهــن يف الغالــب مــع ازواجهــن واطفالهــن )الجــدول 220(.

مــن جهــة اخــرى  فــان نســبة %3 مــن الذكور يقضــون اوقــات فراغهم 

يف الغالــب مــع اطفالهــم يف حــني ان نســبة %19 مــن اإلنــاس يقضــني 

اوقــات فراغهــن يف الغالــب مــع اطفالهــن. وهــذه ايضــا نتيجــة مهمــة 

النهــا تشــري اىل  ان واحــدة مــن كل خمســة انــاث تقيض معظــم اوقات 

فراغهــا مــع اطفالهــا. ان هــذه النتيجــة التــي تؤكــد عــى دور االنثى يف 

البيــت تشــري وعــى وجه الخصــوص اىل املكانــة التي تحتلها مســؤولية 

ــاس  ــوة ان اإلن ــراة ، فمــن املحتمــل بق ــاة امل ــل يف حي ــاء بالطف االعتن

ــامم  ــاء واالهت ــاطات كاالعنت ــم يف نش ــات فراغه ــم اوق ــني معظ يقض

بالطفــل وتدريســه وهــي  ماتؤكد صحة االنطبــاع املاخوذ عــى االنثى.

ــون  ــم يقض ــور بانه ــن الذك ــاد %25 م ــد اف ــواء فق ــه الس ــى وج وع

معظــم اوقــات فراغهــم  مــع  اصدقائهــم ومبقابــل ذلــك فقــد افــادت 

نســبة اقــل مــن اإلنــاس %9 مــن اإلنــاس بانهــن يقضني معظــم اوقات 

فراغهــن مــع ازواجهــن. وهــذه نتيجــة مهمة تشــري ان مامرســات قضاء 

االوقــات خــارج املنــزل حالــة منتــرشة بالنســبة للذكــور .

فقــد افــادت %6 مــن اإلنــاث بانهــن يقضــني  معظــم اوقــات فراغهــن 

مــع اصدقائهــن  يف حــني افــادت %7 منهــن بانهــن يقضــني اوقــات 

فراغهــن مــع  جريانهــن، ويف املقابــل  فــان هــذه النســبة تقــل بالنســبة 

للذكــور بنســبة  %3 و %1 وعــى التــوايل. وهذه ايضا تشــري اىل  اهمية 

عالقــات االنثــى مــع العائلــة او االرسة املمتــدة )الكبــرية( ومــع جاراتــه 

وان املــراة تلعــب الــدور االهــم يف دعــم وتزويــد هــذه العالقــات.

مــن جهــة اخــرى فعنــد القاء النظــر  بتوزيــع االجوبــة املقدمة لســؤال 

مــع مــن تقــيض اكريــة اوقــات فراغــك حســب الجنس، ميكــن تلخيص 

العنــارص املذكــورة فــوق. فكــام هــو موضح يف الجــول رقــم 221 تحتل 

االنثــى موقعــا اكــرب  خصوصــا يف قضــاء معظــم اوقــات فراغهــا مــع 

ــل الذكــور  موقــع  ــك يحت ــل ذل ــاء ومبقاب االطفــال والجــريان واالصدق

ــات  ــم اوق ــون معظ ــم يقض ــادوا بارائه ــن اف ــني الذي ــن ب ــدراة م الص

فراغهــم مــع االصدقــاء. ان ظهــور االنثــى بكثافــة عاليــة تبلــغ 12% 

مــن بــني الذيــن افــادوا بانهــم يرغبــون يف قضاء معظــم اوقــات فراغهم 

مبعــزل عــن االخريــن مالحظــة تســتدعي االنتبــاه )الجــدول 222(.
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الجدول 220. مع من يتم قضاء أوقات الفراغ حسب الجنس ويف كامل تركيا، تايا 2006 )%(
أنثى ذكر تركيا

12,0 15,6 13,8 زوجي

19,4 2,5 11,1 أطفايل

38,1 47,4 42,7 زوجي وأطفايل

9,1 24,7 16,8 أصدقايئ

5,8 2,9 4,4 أقاريب

6,9 0,5 3,7 جرياين

4,9 3,9 4,4 أفضل البقاء وحيدا

3,1 1,6 2,3 كافة األرساة

0,8 0,8 0,8 اآلخر

جدول 221. حول مع من تقيض  اوقات فراغك حسب الجنس، مبوجب  تايا 2006 )%(
اإلناس الذكور

44,1 55,9 مع زوجي

88,8 11,2 مع اطفايل

45,3 54,7 مع زوجي واطفايل

27,4 72,6 مع اصدقايئ

67,2 32,8 مع اقربايئ

93,8 6,2 مع الجريان 

56,2 43,8 ارجح البقاء وحيدا مبعزل عن االخرين

49,5 50,5 آخرون

67,1 32,9 مع االرسة جميعا

مــع مــن تقــيض معظــم اوقــات فراغــك عــىل اســاس الفئــة 

العمريــة

التصادفنــا نتائــج مثــرية وذلــك عندمــا ننظــر اىل مســالة مــع مــن 

تقــيض معظــم اوقــات فراغــك عــى اســاس الفئــة العمريــة. فكــام 

هــو متوقــع يحتــل مــن يقــيض معظــم اوقــات فراغــه مــع اصدقائه 

ــة. وتشــهد  ــة العمري ــني الفئ ــن ب ــة تصــل اىل %45 م نســبة عالي

هــذه النســبة انخفاضــا ملفتــا للنظــر تصــل اىل %30 حســب 

الفئــة العمريــة التــي تــيل ذلــك اي الفئــة العمريــة الذيــن يــرتاوح 

اعامرهــم 25-34. وتنخفــض النســبة تبعــا لتقــدم الفئــة العمريــة 

اىل 7-%8. وتشــهد نســبة مــن يقضــون معظــم اوقــات فراغهــم مع 

اطفالهــم  اعتبــارا مــن الفئــة العمريــة 25-34 وتســجل ايضــا مــن 

يقضــون معظــم اوقــات فراغهــم مــع ازواجهــم اعتبــارا مــن الفئــة 

العمريــة 45-54 ســنة )جــدول 222(.

ــم  ــع ازواجه ــم م ــات فراغه ــم اوق ــون معظ ــن يقض ــبة م ان نس

واطفالهــم مــن بــني الفئــة العمريــة هــي %48 يف حــني ان 

ــة 44-35  ــة العمري ــب الفئ ــع اىل %63 حس ــبة ترتف ــذه النس ه

ــة  ــة العمري ــب الفئ ــبة اىل %55 حس ــذه النس ــاض ه ــع انخف وم

ــذه  ــتمر ه ــة. وتس ــبة عالي ــرب نس ــا تعت ــك فانه ــع ذل 45-54 وم
النســبة باالنخفــاض اعتبــارا مــن الفئــة العمريــة 55-64. ان هــذه 

ــب  ــه حس ــني ان ــا تب ــة انه ــن جه ــة م ــج مهم ــات او النتائ املعطي

مجتمعنــا ان االفــراد مــن عمــر 25 ســنة وحتــى 55 يعنــي 

حســب تقديــر تقريبــي حتــى يصبــح بالغــا رشــيدا وينشــأ عائلتــه 

يقــيض معظــم اوقــات فراغــه مــع عائلتــه النــواة. وخاصــة عندمــا 

ــم  ــد بلوغه ــم( عــرشة ســنوات وعن ــغ عمــر اوالدهــم )اطفاله يبل

ســن الرشــد 35-44 فــان االرتفــاع املســجل يف قضــاء معظــم 

اوقــات الفــراغ مــع االرسة تشــري اىل كــون االرسة منغلقــة للخــارج 

نســبيا وتوجــه جــل اهتاممهــا نحــو االوالد وافــراد العائلــة النــواة 

ــة. ــة النووي او العائل

ومــن جهــة اخــرى  مــن املالحــظ ازديــاد الوقــت او الفــرتة الــذي 

يقضيــه الفــرد مــع الــزوج مــع تقــدم الســن، مثــال ان نســبة 

ــة  مــن يقضــون معظــم اوقــات فراغهــم مــع ازواجهــم  مــن الفئ

ــني 25-34 ســنة هــي 11%  ــرتاوح اعامرهــم ب ــن ي ــة الذي العمري

فيــام ترتفــع هــذه النســبة اىل %15 بالنســبة للفئــة العمريــة 45-

ــنة  ــة 55-64 س ــة العمري ــبة اىل الفئ ــع اىل %28 بالنس 54 وترتف
ــة  ــة العمري وتصــل اىل اعــى مســتوى لهــا %32 بالنســبة اىل الفئ

ــه الفــرد  65 ســنة فــام فــوق. وترتفــع وقــت الفــراغ الــذي يقضي
ــوغ االوالد ســن الرشــد وانفصالهــم  ــد بل ــزوج خصوصــا عن مــن ال

ــدول 222(. ــن االرسة )الج ع
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ــي  ــاد الفــرتة الت ان الظاهــرة االخــرى املالحظــة ايضــا هــي ، ازدي

ــبة  ــان نس ــر. ف ــدم العم ــا لتق ــريان تبع ــع الج ــرد م ــا الف يقضيه

ــم  ــات فراغه ــم يقضــون معظــم اوق ــادوا انه ــن اف االشــخاص الذي

مــع الجــريان مــن بــني الفئــة العمريــة 18-24 ســنة بلــغ %2 فيــام 

ترتفــع هــذه النســبة اىل %6  بالنســبة اىل الفئــة العمريــة 64-55 

وارتفاعهــا اىل  %10 للفئــة العمريــة 65 فــام فــوق. ميكنــا القــول 

ــات فراغــه  ــؤدي اىل توجــه الفــرد لقضــاء اوق ــي ت ــع الت ان الدواف

مــع الجــريان هــي، قــرب املســافة، افــرتاق االوالد عــن االرسة، وفــاة 

الــزوج ... مثــال.

ــات  ــم اوق ــاء معظ ــون قض ــم يرجح ــادوا بانه ــن اف ــبة الذي ان نس

فراغهــم لوحدهــم مبعــزل عــن االخريــن هــي %8 بالنســبة للفئــة 

العمريــة 18-24 و %7 بالنســبة اىل الفئــة العمريــة 65 فــام فــوق  

واىل 3-%4 بالنســبة اىل الفئــات العمريــة التــي تقــع بيــت هاتــني 

الفئتــني، وهــي ظاهــرة مهمــة ايضــا. ولــو ان هــذه النســبة مرتفعة 

ــودة يف  ــة املوج ــبة املنخفض ــنني اال ان  النس ــباب واملس ــدى الش ل

ــر  ــن ام ــدا مبعــزل عــن االخري ــراغ وحي ــات الف قضــاء معظــم اوق

ملفــت للنظــر. فــأن لقضــاء اوقــات الفــراغ مبعــزل عــن االخريــن  

تاثــريات ايجابيــة بالنســبة او عــى االبــداع واالســتقالل والنجــاح يف 

الدراســة. وهــي امــر اثبتتهــا دراســات عديــدة اجريــت يف  مجــال  

علــم االجتــامع وعلــم النفــس.

ــان  ــه مــن جــدول  209 ف وخالصــة القــول  وكــام ميكــن مالحظت

ــزوج )للجنســني( او  ــع ال ــراغ  م ــات الف نســبة قضــاء معظــم اوق

الجــريان يف ارتفــاع بالنســبة اىل مــن يــرتاوح اعامرهــم بــني 55 ســنة 

فــام فــوق. ويف مقابــل هــذا يالحــظ ارتقــاع نســبة قضــاء معظــم 

ــا  ــارب وقضائه ــاء واالق ــع االصدق ــة م ــراغ بصــورة عام ــات الف اوق

ــا  ــة 18-24. ام ــة العمري ــبة اىل الفئ ــن بالنس ــن االخري ــدا ع وحي

ــة 25-34 و 35-44 يعنــي )الشــباب  ــات العمري بالنســبة اىل الفئ

الراشــدون( فيمكــن القــول  انهــم يقضــون معظــم اوقــات فراغهــم 

مــع اطفالهــم او ازواجهــم. مــن جهــة اخــرى فمــن املجلــب 

لالنتبــاه انخفــاض نســبة قضــاء اوقــات الفــراغ مــع االوالد رويــدا 

رويــدا مــع التقــدم يف الســن وحلــول قضــاء معظــم اوقــات الفــراغ 

ــاض  ــن املدهــش ايضــا انخف ــا. وم ــزوج  )للجنســني( محله ــع ال م

نســبة قضــاء الوقــت مــع االقربــاء مــع تقــدم الســن وحلــول قضــاء 

الوقــت مــع الجــريان محــل ذلــك.

جدول 222. حول مع من تقيض  اوقات فراغك حسب الفئة العمرية، مبوجب استطالع بنية االرسة الرتكية 2006 )%(
65+ 64-55 54-45 44-35 34-25 24-18

32,0 27,6 14,6 7,1 10,9 8,6 مع زوجي

17,7 11,9 10,9 12,3 11,6 5,0 مع أوالدي

19,9 38,1 55,4 63,4 48,0 11,5 مع زوجي وأوالدي

8,2 8,5 8,1 7,8 16,6 45,2 مع أصدقايئ

3,4 2,7 2,2 2,1 4,1 11,0 مع أقربايئ

10,4 5,6 4,3 3,3 2,1 1,8 مع جرياين

6,7 3,5 3,2 2,8 3,7 8,0 أفضل البقاء وحيدا

1,3 1,5 0,8 0,4 0,7 0,8 غري ذلك

0,2 0,6 0,4 0,7 2,4 8,1 مع األرسة جميعا

قضاء معظم اوقات الفراغ حسب مستوى التعليم

عنــد النظــر يف مســالة قضــاء اكــر اوقــات الفــراغ حســب مســتوى 

التعليــم، نالحــظ ان اكريــة اوقــات الفــراغ يتــم قضائهــا مــع االزواج 

واالوالد حســب كافــة مســتويات التعليــم، ونــرى ايضــا ارتفاع نســبة 

ــاء بارتفــاع املســتوى التعليمــي.  قضــاء اوقــات الفــراغ مــع االصدق

ومبقابــل ذلــك نالحــظ ان اعــى مســتوى ملــن يقــيض معظــم اوقــات 

فراغــه مــع جريانــه  تكــون  لــدى مــن اليعرفــون القــراءة والكتابــة 

حيــث تصــل اىل نســبة %9 وتنخفــض هــذه النســبة بارتفــاع 

املســتوى التعليمــي حتــى  نســبة %1 بالنســبة لخريجــوا االعداديــة 

وخريجــوا الجامعــات. وهــو امــر ملفــت للمالحظــة )جــدول 223(.

وعــى الســواء، فــان الذيــن افــادوا بانهــم يقضــون معظــم اوقــات 

فراغهــم مــع اوالدهــم مــن بــني  الذيــن اليعرفــون القــراءة والكتابــة 

قــد وصــل اىل نســبة %19 ممــن ادلــوا بافاداتهــم  يف هــذا الشــان 

ــني خريجــي  ــا ب ــى %5 م يف حــني ان هــذه النســبة انخفضــت حت

االعداديــة والجامعــات. ان هــذا الفــرق اواالختــالف املهــم بــني 

النســب يــدل عــى انــه كلــام ارتفــع املســتوى التعليمــي لــدى الفــرد  

توســعت معــه مجــاالت اهتاممــه ومحيطــه االجتامعــي  واصبحــت 

عالقاتــه خــارج عائلتــه النــواة اكــر كثافــة، ويعتــرب هــذا ايضــا مؤرشا 

مهــام )جــدول 223(.

ان ظاهــرة  قضــاء اكريــة اوقــات الفــراغ مــع الــزوج واالوالد عنــد 

املســتوى التعليمــي املنخفــض ويف مقابــل هــذا ارتفــاع كثافــة 

االوقــات التــي تقــى  مــع االصدقــاء مــع ارتفــاع املســتوى التعليمي 

ــظ  ــرى يالح ــة اخ ــن جه ــة. وم ــرة باملالحظ ــة وجدي ــرة مهم ظاه

قضــاء معظــم اوقــات الفــراغ مــع الجــريان عنــد املســتوى التعليمــي 

ــاع املســتوى التعليمــي. املنخفــض وانخفــاض هــذه النســبة بارتف
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جدول 223.  حول مع من تقيض  معظم  اوقات فراغك مستوى التعليم، مبوجب استطالع بنية االرسة الرتكية تايا  2006 )%(
إجازات جامعية أو 

دراسات عليا 
خريجوا الثانوية/او 

مايعادلها
املرحلة التكميلية  املرحلة االبتدائية  غري املتعلمني )أمي أو 

يجبد القراءة والكتابة 
ولكن مل يدخل املدرسة( 

16,0 10,8 11,1 13,9 17,1 مع الزوج 

5,1 5,5 7,3 12,3 19,4 مع األوالد

38,7 33,3 40,9 50,2 36,8 مع الزوج واألوالد

25,2 32,4 23,4 11,0 6,0 مع األصدقاء

4,2 6,0 5,3 3,5 4,3 مع األقرباء

1,0 1,1 2,0 3,9 8,7 مع الجريان

4,9 5,7 5,5 3,3 5,0 أفضل البقاء وحيدا 

1,0 0,8 1,1 0,6 1,1 آخرون

3,8 4,5 3,3 1,3 1,4 مع األرسة جميعا

قضاء معظم اوقات الفراغ  بحسب الوضع العائيل

اذا نظرنــا اىل مســالة مــع مــن تقــيض معظــم اوقــات فراغــك 

عــى اســاس الوضــع العائــيل، فســوف نالحــظ مــا كنــا ننتظــره او 

نتوقعــه فمــن بــني غــري املتزوجــني )للجنســني( فــان نســبة االفــراد 

غــري املتزوجــني الذيــن يقضــون معظــم اوقــات فراغهــم مــع 

ــات  ــم اوق ــون معظ ــن يقض ــك م ــيل ذل ــي %57 ي ــم ه اصدقائه

ــن يرجــح  ــايت م ــا ي ــم  بنســبة %14 وبعده ــع اقربائه ــم م فراغه

ــع االرسة  ــن وم ــن االخري ــزل ع ــه لوحــده مبع ــات فراغ قضــاء اوق

ــبتهم 11%. ــا ونس جميع

ــون  ــم يقض ــادوا بانه ــن اف ــبة م ــان نس ــني ف ــني املتزوج ــن ب وم

ــي 57%،  ــم ه ــم او اوالده ــع ازواجه ــم م ــات فراغه ــم اوق معظ

وهــي نســبة مهمــة. ويــيل ذلــك مــن يقــيض معظــم اوقــات 

فراغهــم مــع ازواجهــم ونســبتهم %18 ويــيل بعدهــا مــن يقضــون 

معظــم اوقــات فراغهــم مــع اوالده ونســبتهم %10. ولذلــك نالحظ 

ــني عــرشة اشــخاص متزوجــني يقضــون معظــم  ــن ب كل تســعة م

اوقــات فراغهــم مــع عائلتهــم النــواة )العائلــة الصغــرية( ، وهــذه 

نتيجــة تؤكــد ظاهــرة كــون العائلــة النــواة مغلقــة للخــارج ســبق 

ــا. ــد عليه التاكي

يقــيض نســبة  %43 مــن املطلقــني )ذكــور وانــاث( معظــم اوقــات 

فراغهــم مــع ازواجهــم بينــام يرجــح 15 % مــن املطلقــني  قضــاء 

معظــم اوقــات فراغــه مبفردهــم، و ان ازديــاد قضــاء اوقــات الفراغ 

عــى انفــراٍد  مبعــزل عــن االخريــن  يثــري اإلهتــامم.

نســبة %54 مــن االرامــل يقضــون معظــم اوقــات فراغهــم وكــام 

هــو متوقــع مــع اوالدهــم ويــيل ذلــك مــن يقــيض معظــم اوقــات 

فراغــه مــع الجــريان ونســبتهم %18 ويــيل ذلــك مــن يرجــح قضــاء 

اوقــات الفــراغ لوحــده مبعــزل عــن االخريــن ونســبتهم 11%.

ان اعــى نســبة مــن الذيــن افــادوا انهــم يقضــون معظــم اوقــات 

فراغهــم مــع اصدقائهــم هــم العــزاب )غــري املتزوجــون( ونســبتهم 

%57 ويــيل ذلــك املطلقــون ونســبتهم %24 وتنخفــض هــذه 

ــني االرامــل. النســبة اىل 5-%6 ب

الجدول 224. مع من يتم قضاء أوقات الفراغ حسب الحالة العائلية، تايا 2006 )%(
أرمل مطلق متزوج أعزب

0,1 0,0 18,4 0,6 زوجي

54,1 43,0 10,3 0,5 أطفايل

1,5 1,1 56,8 3,0 زوجي وأطفايل

5,3 23,8 6,8 57,2 أصدقايئ

7,0 9,6 1,6 14,0 أقاريب

18,4 3,9 3,2 2,0 جرياين

11,1 14,7 2,1 10,8 أفضل أن أبقى وحيدا

1,6 0,0 0,6 1,4 اآلخر

0,9 4,0 0,2 10,7 كامل األرسة
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يقــيض %14 مــن االفــراد العــزاب )الذيــن مل يتزوجــوا( معظــم اوقــات 

فراغــه مــع اقاربــه، وهــي نســبة مرتفعــة نســبيا مقارنــة مــع املطلقني 

)للجنســني( ونســبتهم %10 واالرامل )للجنســني( ونســبتهم %7. ومن 

جهــة اخــرى ان النتيجــة التــي تــم الحصــول عليهــا والتــي تقــول ان 

%2 فقــط مــن االفــراد املتزوجــني يقضــون  معظــم اوقــات فراغهــم 

مــع اقاربهــم مثــرية لالهتــامم. ان هــذه النتيجــة تســاند صحــة النتيجة 

الســابقة والتــي كانــت تبــني انغــالق العائلــة النــواة للخــارج.

نســبة الذيــن افــادوا بانهــم يرجحــون قضــاء معظــم اوقــات فراغهــم 

لوحدهــم مبعــزل عن االخرين هي  كااليت  املطلقون  )للجنســني(15%  

االرامــل  )للجنســني(%11 غــري املتزوجــون )للجنســني( %11 وهــي 

ــبتهم  2%  ــني  ونس ــراد املتزوج ــع  االف ــة م ــة باملقارن ــب مرتفع نس

ــدول 224(. )الج

 قضاء معظم اوقات الفراغ حسب املعتقد الديني

النقطــة االخــرى املهمــة التــي يجــب البحــث فيهــا هــي مــدى تاثــري 

املعتقــد الدينــي يف مســالة او موضــوع قضــاء معظــم اوقــات الفــراغ 

حســب املعتقــد الدينــي. عندمــا ننظــر اىل هــذة املســالة مــن هــذا 

الجانــب فســوف نجــد ان اســتطالع 2006 تيــد م لنــا نتيجتــني هامتني  

التــي تتخــذ مــن االعتقــاد الدينــي اســاس لهــا. اوال عند مالحظــة الفئة 

التــي تقــيض معظــم اوقــات الفراغ مــع االصدقاء ســنجد ان هنــاك فرقا 

عظيــام بــني مــن يلعــب املعتقــد الدينــي عنــده دورا هاما وبــني اولئك 

الــذي اليلتفتــون اىل االعتقــاد الدينــي او بتعبــري اخــر اولئــك الذيــن ال 

يلعــب املعتقــد الدينــي عندهــم دورا حاســام او محــددا. فالذيــن ال ي 

لعــب املعتقــد الدينــي عندهم دورا حاســام فــان نســبة الذين يقضون 

معظــم اوقــات فراغهــم مــع االصدقــاء مــن بينهــم هــي %22 يف حــني 

ان هــذه النســبة عنــد اولئــك الذيــن تلعــب املعتقــد الدينــي لديهــم 

دورا مهــام جــدا و الذيــن تلعــب املعتقــد الدينــي لديهــم دورا حاســام 

فــان نســبة مــن يقضــون معظــم اوقــات الفــراغ مــع االصدقــاء مــن 

بينهــم هــي %12 و %15 عــى التــوايل )الجــدول 223(.

النقطــة او النتيجــة الثانيــة املهمــة، تظهــر عندما ننظــر اىل الفئــة التي 

ــان نســبة  ــا مــع االوالد، ف ــات فراغه ــا تقــيض معظــم اوق ــادت انه اف

الذيــن افــادوا بانهــم يقضــون معظــم اوقــات فراغهــم مــع االوالد مــن 

بــني مــن ال يلعــب الديــن عندهــم دورا حاســام هي10%وهــي نســبة 

منخفضــة نســبيا بالنســبة اىل الذين ال يلعــب االعتقــاد الديني عندهم 

دورا حاســام جــدا)%13( واىل الذيــن ال يلعــب االعتقــاد الدينــي 

ــن  ــريان اىل ان الذي ــني تش ــني النتيجت ــان هات ــم دورا )%11(. ف عنده

افــادوا ان املعتقــد الدينــي يلعــب لديهــم دورا حاســام او دورا حاســام 

جــدا يرجحــون قضــاء معظــم اوقــات فراغهــم داخــل االرسة وخصوصا 

مــع االوالد وتشــريان ايضــا اىل وضــوح اهميــة االرسة بالنســبة لهــؤالء. 

مــن جانــب اخــر فــان الذيــن افــادوا بــان املعتقــد الدينــي التلعــب 

عندهــم دورا حاســام منفتحــون للخــارج نســبيا ويولــون اهتاممــا اكرب 

للعالقــات االجتامعيــة  ويهتمــون لتطويــر العالقــات خــارج االرسة يف 

اوقــات الفــراغ.

الجدول 225. مع من يتم قضاء أوقات الفراغ حسب الحالة املعتقد الديني، تايا 2006 )%(
غري محدد محدد محدد جدا

13,7 13,5 14,5 زوجي

9,9 11,2 13,3 أطفايل

40,1 44,4 43,4 زوجي وأطفايل

21,6 14,9 11,3 أصدقايئ

4,2 4,4 4,8 أقاريب

2,8 4,1 4,7 جرياين

4,8 4,1 4,5 أفضل أن أبقى وحيدا

0,7 0,8 1,1 اآلخر

2,3 2,4 2,4 كامل األرسة

قضاء معظم اوقات الفراغ حسب محل االقامة

البعــد املهــم االخــر هــي، مــدى اختــالف قضــاء معظــم اوقــات الفــراغ 

بالنســبة لالشــخاص حســب الريــف واملدينــة )الحــر(. فقــد لوحــظ 

بعــض النقــاط الفاصلــة بالرغــم  مــن عــدم وجــود اختــالف بــني الذين 

يعشــيون يف املــدن واولئــك الذيــن يعيشــون يف الريــف يف خصــوص 

قضــاء معظــم اوقــات الفــراغ مــع االوالد واالقــارب ووحيــدا  وقضائهــا 

مــع االرسة جميعــا. مثــال فــان نســبة الذيــن يقضــون معظــم اوقاتهــم 

مــع الــزوج )للجنســني( يف املدينــة هــي %13 يف حــني ترتفــع هــذه 

ــك  ــل ذل ــن يعيشــون يف الريــف اىل %15. يف مقاب ــدى الذي النســبة ل

فــان نســبة الذيــن افــادوا بانهــم يقضــون معظــم اوقــات فراغهــم مــع 

االزواج و االوالء هــي %44 يف حــني ان نســبة الذيــن افــادوا انهــم 

ــف هــي  ــراغ مــع االزواج واالوالد يف الري ــات الف يقضــون معظــم اوق

%41. الفــرق املوجــود هنــا البالــغ %3 هــي بســبب ذهــاب االوالد اىل 

مــدن اخــرى مــن اجــل التحصيــل الــدرايس، فمــن املمكــن القــول ان 

االرس التــي لهــا اوالد يدرســون يف مــدن اخــرى ســتفيض عدهــم اوقــات 

الفــراغ وبالتــايل يــؤدي اىل ارتفــاع الوقــت املخصــص لفضائها مــع الزوج 

للجنســني )الجــدول 226(.
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الجدول 226. مع من يتم قضاء أوقات الفراغ حسب املنطقة السكنية، تايا 2006 )%(
ريف مدينة

15,3 12,9 زوجي

11,0 11,1 أطفايل

40,7 43,9 زوجي وأطفايل

15,0 17,8 أصدقايئ

4,9 4,1  أقاريب

5,1 2,9 جرياين

4,4 4,5 أفضل البقاء وحيدا

1,0 0,7 اآلخر

2,5 2,2 كامل األرسة

النقطــة االخــرى الفاصلــة بــني املدينــة والريــف هــي يف موضــوع 

قضــاء االوقــات مــع االقــارب، فقــد لوحــظ ارتفاعهــا لــدى الذيــن 

يعيشــون يف الريــف منهــا يف املدينــة. فــان نســبة الذيــن يقضــون 

معظــم اوقــات فراغهــم مــع االقــارب تعــادل %4 يف حــني ان هــذه 

ــذا  ــف. ان ه ــون يف الري ــن يعيش ــدى الذي ــادل %5 ل ــبة تع النس

ليــس بفــرق كبــري ومــع ذلــك فــان الفــرق املوجــود بــني الفئتــني 

بالنســبة لقضــاء معظــم اوقــات الفــراغ الجــريان البالــغ %2 هــي 

ــون يف  ــن يعيش ــن الذي ــاد %3 م ــد اف ــاه. فق ــرية لالنتب ــة مث نقط

ــريان يف  ــع الج ــم م ــات فراغه ــم اوق ــون معظ ــم يقض ــدن بانه امل

حــني ان هــذه النســبة هــي %5 بالنســبة للذيــن يعيشــون يف 

الريــف. وهــي نتيجــة مهمــة كونهــا تشــري اىل  ضعــف العالقــات 

ــدن )الجــدول 226(. ــع الجــريان يف امل م

 9.3.2.2. االجــازات والعطــل التــي تزيــد مدتهــا عــىل 

اســبوع واحــد

ــة  ان موضــوع  االجــازات الســنوية والعطــل تعطــي دالالت مهم

يف خصــوص دخــل االفــراد ومســتوى املشــاركة االجتامعيــة. فاليــوم 

وحســب مختلــف الدراســات التــي جــرت عــى مســتوى دول 

ــد  ــكل اح ــبوع تش ــدة اس ــنوية مل ــل الس ــاد االوريب، فالعط االتح

 .)Eurostat,2010( لــالرس  املــايل  للرفــاه  االساســية  املــؤرشات 

ولهــذا فعــدم امكانيــة االبتعــاد عــن املنــزل ملــدة اكــر مــن اســبوع، 

ــادي وخطــر  ــان امل ــدل عــى وجــود الحرم ــة ت ــرب اشــارة مهم تعت

ــدول 227(. ــزل او االرسة )الج ــك املن ــر يف تلل الفق

الجدول 227. العطل واألعياد السنوية يف كامل تركيا، تايا 2006 )%(
تركيا

2006

36,3 ليس يل مجال او متسع من الوقت لقضاء مثل هذه االجازة

28,9 اخلد اىل الراحة يف املنطقة التي اقيم فيها اصال

17,1 اذهب اىل مدينتي )دياري(

15,0 اقضيها  بالذهاب اىل الفندق، اىل املضيف او املصيف

1,2 اقضيها بالذهاب اىل زيارة  االوالد، االب واالم  ، االقارب

0,8 اقضيها يف العمل يف اعامل اضافية

0,6 اخرى

2011

35,4 اخلد اىل الراحة يف املنطقة التي اقيم فيها اصال 

30,9 ليس يل مجال او متسع من الوقت لقضاء مثل هذه االجازة

26,0 اذهب اىل مدينتي )دياري(

12,0 اقضيها  بالذهاب اىل الفندق، املضيف، املصيف

5,4 اذهب اىل املصيف

3,1 اخرى

2,8 اذهب اىل الهضاب )املصيف الجبيل(

1,3 أسافر إىل خارج الوطن 

0,8 أذهب إىل بيوت املزرعة
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ان كيفيــة قضــاء  العطــل او  االجــازة الســنوية التــي يزيــد مدتهــا 

عــن اســبوع، موضــوع اســايس يــو فــر معطيــات مهمــة ب خصوص 

ــذا  ــة ه ــبب  مناقش ــل االرسة. ان س ــة داخ ــاطات االجتامعي النش

املوضــوع تحــت عنــوان النشــاطات االجتامعيــة داخــل االرسة هــي 

كــون قضــاء العطــل واالجــازات مــن النشــاطات التــي تجــرى مــع 

ــة  كــون  ــق او فرضي االرسة. ان هــذه الدراســة تتحــرك مــن منطل

قضــاء فــرتات االجــازات والعطــل مــن النشــاطات التــي تقــى مــع 

االرسة معــا اكــر مــن انهــا فرديــة.

عندمــا ننظــر اىل املســالة عــى املســتوى الــرتيك، نجــد انــه حســب 

اســتطالع 2006 فــان نســبة كبــرية تبلــغ %36 مــن االفــراد ليــس 

ــة ملــدة تزيــد عــن   لديهــم مجــال لقضــاء إجــازة  ســنوية او عطل

ــيل هــذه النســبة نســبة  ــاه. وي ــري االنتب اســبوع. وهــي نقطــة تث

%29 افــادوا انهــم يقضــون االجــازات الســنوية وعطلهــم يف 

ــر   ــبة %65 واك ــان نس ــك ف ــا. ولذل ــون فيه ــي يعيش ــن الت االماك

مــن االفــراد يف تركيــا امــا اليــس يف امكانهــم قضــاء االجــازة 

الســنوية او العطــل او يقضونهــا يف االماكــن التــي يتواجــدون فيهــا 

اصــال. وحســب اســتطالع 2011 فقــد ارتفــع نســبة مــن يقضــون 

تلــك االجــازات والعطــل يف االماكــن التــي يتواجــدون فيهــا اصــال 

اىل %35 فيــام انخفــض نســبة الذيــن افــادوا بانــه ليســت لديهــم 

مجــال لقضــاء مثــل تللــك الفــرتات اىل %31، ولكــن بقيــت نســبة 

مــن ليســت لديهــم امكانيــة قضــاء االجــازات والعطــل يف املجتمــع 

كــام هــي )جــدول 227(.

املقارنــة املثــرية لالنتبــاه يف مــا يتعلــق بهــذه النســب ميكــن 

الحصــول عليهــا مــن معطيــات دراســة )Eurostat(  التــي تاخــذ 

ــن  ــدة ع ــة بعي ــنوية يف منطق ــة الس ــرتة العطل ــاء ف ــرة  قض ظاه

البيــت كبعــد مهــم يف املشــاركة االجتامعيــة وذلــك، يف 27 دولــة 

ــة  ــة يف 27 دول ــذه الدراس ــب ه ــاد االوريب. فحس ــن دول االتح م

ــون  ــن يواجه ــوس الذي ــان نســبة النف ــاد االوريب ف ــن دول االتح م

خطــر الفقــر هــي %17 )2010:20(. واالفــراد الذيــن افــادوا انهــم 

اليســتطيعون او يصعــب عليهــم قضــاء فــرتة اســبوع يف الســنة يف 

ــورة  ــبة املذك ــني النس ــام ب ــن او في ــزل ضم ــن املن ــد ع ــكان بعي م

آنفــا هــي %65  )2010:57(. فهنــاك نســبة شــبيه بذلــك يف تركيــا 

ولكــن عــى اســاس املســتوى العــام للمجتمــع الــرتيك، فــان امتــالك 

%35 مــن االفــراد املنتســبون لــدول االتحــاد االوريب والذيــن هــم 

وجهــا لوجــه مــع خطــورة الفقــر مــن قضــاء فــرتة العطلة الســنوية 

ــاه  مالحظــة تســتدعي املالحظــة. يف مــكان بعيــد عــن االنتب

ــن  ــبة الذي ــان نس ــات 2006 ف ــب معطي ــك، وحس ــل ذل ويف مقاب

افــادوا بانهــم يقضــون االجــازة الســنوية التــي تطــول مدتهــا عــن 

اســبوع وذلــك بالذهــاب اىل مدنهــم هــي %17 وان نســبة الذيــن 

ــة او  ــادق اودور الضياف ــا بالذهــاب اىل الفن ــم يقضونه ــادوا انه اف

اىل املصيــف هــي %15 وهــي نســبة منخفضــة نســبيا اذا قورنــت 

ــع نســبة  ــد ارتف ــات اســتطالع 2011 فق ــاالوىل. وحســب معطي ب

ــن  ــم اىل %26. وم ــرتة بالذهــاب اىل مدنه ــك الف ــن يقضــون تل م

جهــة اخــرى فانــه حســب معطيــات اســتطالع 2011 فــان خيــار 

)يف الفنــدق/دار ضيافة/منتــج( وخيــار )يف املصيــف( كانتــا خيارين 

ــار  ــر االعتب ــا يف نظ ــن مع ــن الخياري ــا هذي ــاذا اخذن ــتقلني ف مس

النســبة )%15( ترتفــع اىل %17. الخيــار الجديــد املضــاف اىل 

ــن  ــن( ولك ــارج الوط ــياحة خ ــاب للس ــو )الذه ــة 2011 ه دراس

ــار رجــح بنســبة %1 فقــط )الجــدول 227(. هــذا الخي

ولهــذا فــان نتيجــة تقييــم الخيــارات فيــام يتعلــق بقضــاء االجــازة 

الســنوية والعطــل التــي تزيــد مدتهــا عــن اســبوع وذلــك حســب 

ــاك  ــت هن ــوايل: ليس ــي كااليت وبالت ــتطالعني ه ــتني او االس الدراس

ــذي  ــذه، قضــاء هــذه الفــرتة يف املحــل ال ــرتة كه مجــال لقضــاء ف

يتواجــد فيــه اصــال، قضائهــا بالذهــاب اىل مدينتــه و قضائهــا 

بالذهــاب اىل دار االســرتاحة او اىل املصيــف )املنتجــع(. ان نســبة 

35 فقــط ممــن اســتطلع رايهــم يف اســتطالع 2006 اختــاروا 
الخيــارات االخــرى: اقضيهــا) بالعمــل يف اعــامل اضافيــة( ، ) 

اذهــب لزيــارة االوالد واالب واالم( و )اخــرى(. ولذلــك فــان هــذه 

الخيــارات او االختيــارات قــد قيــم تحــت عنــوان )اخــرى( وقــد تــم 

ــة االوىل. ــارات االربع ــى الخي ــز ع الرتكي

وكــام هــو موضــح ومحــدد اعــاله فــان الظاهــرة االوىل التــي يجــب 

ــك  ــبة %65 وذل ــاء نس ــدم قض ــي ع ــا ه ــز عليه ــد او الرتكي التاكي

ــرى  ــق اخ ــم يف مناط ــم وعطله ــام اجازاته ــام اي ــه الع ــى الوج ع

غــري مناطــق ســكناهم. مــن املتوقــع ان يكــون ســبب ذلــك هــو 

الظــروف االقتصاديــة كاكــرب عامــل مؤثــر، يعنــي ان متغــري عامــل 

ــبة  ــوع. ان نس ــذا املوض ــم يف ه ــري حاس ــرب متغ ــو اك ــل  ه الدخ

ــادق او اىل دور  ــون اىل الفن ــم يذهب ــادوا انه ــن اف ــخاص الذي االش

الضيافــة او اىل املصيــف )املنتجعــات الســياحية( لقضــاء اجازاتهــم 

ــا.  الســنوية وعطلهــم يعــادل %15-%18 مــن عــدد نفــوس تركي

وهــذا يشــرب اىل محدوديــة العوائــل التــي بامكانهــم مواجهــة 

ــة. ــة االقتصادي ــف مــن الوجه ــك املصاري ــل تل ــة مث اوتلبي

مــن جهــة اخــرى فعنــد اخــذ نتائــج اســتطالع 2006 و 2011 معــا 

ــار فســوف نحصــل عــى امــور هامــة متــت االشــارة  بنظــر االعتب

اليهــا تخــص هــذه املســالة:هناك  نســبة مهمــة تبلــغ %30 افــادوا 

بانهــم اليجــدون مجــاال  لقضــاء االجــازة الســنوية او العطــل التــي 

ــامل  ــن الع ــرية م ــداد كب ــود اع ــبوع ووج ــن اس ــا ع ــول مدته تط

ــن دون  ــمية م ــري رس ــورة غ ــون بص ــن يعمل ــميني الذي ــري الرس غ

ايــة ضامنــات ، وعــاّمل ال يعــرتف بحقوقهــم االجتامعيــة كالتمتــع 
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ــداد  ــرة اع ــوت  وك ــات البي ــرة  رب ــك ك ــنوية وكذل ــازة الس باالج

االرس التــي تحتــوي عــى أفــراد  عاطلــني عــن العمــل )اليجــدون 

عمــال(.  فــان نســبة %34 مــن الذكــور افــادوا انهــم ليســت 

ــن  ــر م ــدة اك ــة مل ــنوية او عطل ــازة س ــاء اج ــاال لقض ــم مج لديه

ــاث  اىل 38%  ــدى اإلن اســبوع يف حــني ان هــذه النســبة ترتفــع ل

ــا تشــري اىل عــدم  ــاه كونه ــرة باملالحظــة واالنتب وهــي نقطــة جدي

ــة او عملهــا يف اعــامل  ــاة العملي ــى )املــراة( يف الحي مشــاركة االنث

ــدول 227(. ــات )الج ــع بالضامن التتمت

ــم  ــادوا انه ــن اف ــبة الذي ــاع يف نس ــة، ارتف ــرى املهم ــة االخ النقط

ــن  ــا ع ــول مدته ــي تط ــم الت ــنوية وعطله ــم الس ــون اجازاته يقض

ــنوات  ــون الس ــن( يف غض ــم )بلداته ــاب اىل مدنه ــبوع  بالذه اس

ــت اىل هــذه  ــا اضيف ــاذا م ــن %17 اىل %26. ف الخمــس هــذه م

النســبة نســبة االرتفــاع التــي حدثــت يف قضــاء االجــازات بالذهاب 

ــب  ــك حس ــياحية   وذل ــات الس ــدق/دور الضيافة/املنتجع اىل الفن

ــر   ــا اك ــادة جلي ــون الزي ــوف تك ــتطالع 2011 ، فس ــات اس معطي

فانــه مــن املمكــن ارجــاع ســبب الزيــادة اىل رخــص اســعار النقــل 

ــم  ــظ ان تنظي ــد لوح ــرية. فق ــنوات االخ ــا يف الس ــوي خصوص الج

رحــالت جويــة اىل كافــة املــدن الرتكيــة ورخــص اســعارها، تســهل 

قضــاء االرس اجازاتهــم الســنوية وعطلهــم وذلــك بالذهــاب اىل 

ــياحية. ــات الس ــم( واىل املنتجع ــم )دياره مدنه

االجتامعــي  املســتوى  حســب  الســنوية  والعطــل  اإلجــازات 

االقتصــادي

مــن الواضــح ان املســتوى االجتامعــي االقتصــادي هــي مــن اهــم 

ــد  ــي تزي ــنوية الت ــل الس ــازات والعط ــوع االج ــم يف موض الحواس

مدتهــا عــى اســبوع. فحســب  املتوقــع كلــام ازداد املســتوى 

الفنــادق،  اىل  الذاهبــني  نســبة  ازداد  االقتصــادي  االجتامعــي 

املضيــف واىل املنتجعــات الســياحية. فعنــد اخــذ معطيــات 2006 

بنظــر االعتبــار فســوف نالحــظ اان نســبة  مــن يذهبــون لقضــاء 

اجازاتهــم الســنوية وعطلهــم التــي تطــول عــن مــدة اســبوعني بــني  

ــني  ــام ب ــي %2 وفي ــا ه ــة الدني ــة االقتصادي ــات االجتامعي الطبق

ــت %48 )الجــدول  ــا كان ــة العلي ــة االقتصادي ــات االجتامعي الطبق

.)228

ــن اليجــدون مجــاال لقضــاء  ــان نســبة الذي ــة اخــرى، ف ــن جه وم

االجــازات والعطــل الســنوية مــن بــني الطبقــات االجتامعيــة 

ــني  ــام تنخفــض هــذه النســبة ب ــا هــي %61 في ــة الدني االقتصادي

الطبقــات االجتامعيــة العليــا اىل %14. امــا الطبقات ذات املســتوى 

ــة  ــني هــؤالء كثاف ــام ب ــزداد في االجتامعــي االقتصــادي املتوســط ت

ــل  ــازات والعط ــاء االج ــم( لقض ــم )دياره ــون اىل مدنه ــن يذهب م

ــغ هــذه النســبة 36%. ــث تبل الســنوية حي

ــن يقضــون  ــاه هــي، ان نســبة الذي ــرية لالنتب النقطــة االخــرى املث

فــرتة اجازاتهــم الســنوية وعطلهــم التــي تزيــد عــى ســنة تــزداد،  

يف  املناطــق التــي يقيمــون فيهــا اصال،بــني الطبقــات االجتامعيــة 

واالقتصاديــة الدنيــا واملتوســطة )باســتثناء الطبقــات العليــا(. فــان 

%29 مــن بــني الطبقــات االجتامعيــة االقتصاديــة الدنيــا يقضــون 

ــاض هــذه  ــي يســكنونها اصــال. ان انخف ــم يف املناطــق الت اجازاته

النســب لــدى الطبقــات االجتامعيــة االقتصاديــة العليــا اىل النصــف 

ــروف  ــول ان الظ ــي تق ــع الت ــوء  او التوق ــة التنب ــى صح ــد ع يؤك

االقتصاديــة الناجمــة عــن املســتوى االجتامعــي االقتصــادي عامــل 

حاســم يف كيفيــة قضــاء االجــازة او العطلــة الســنوية.

فحســب املالحــظ  مــن جــدول  228 فــان اغلبيــة الذيــن افــادوا 

انهــم اليجــدون مجــاال لقضــاء اجازاتهــم  الســنوية وعطلهــم هــم 

مــن بــني الطبقــات االجتامعيــة االقتصاديــة املتوســطة حيــث 

تبلــغ نســبتهم %77. ان نســبة الذيــن افــادوا بانهــم يقضــون 

ــن  ــف م ــم يف الفنادق/املضيف/املصي ــنوية وعطله ــم الس اجازاته

بــني الطبقــات االجتامعيــة االقتصاديــة الدنيــا هــي نســبة ضئيلــة 

ــاء او  ــل لقض ــكل املفض ــظ ان الش ــرى يالح ــة اخ ــن جه ــدا. م ج

ــف/ ــدق/ املضي ــا يف الفن ــي قضائه ــنوية ه ــازة الس ــتغالل االج اس

املصيــف )املنتجــع الســياحي(.

جدول 228. اإلجازات السنوية والعطل حسب الطبقة االجتامعية االقتصادية مبوجب  تايا 2006 )%(
الطبقة الدنيا الطبقة الوسطى الطبقة العليا

61,2 35,8 13,7 ليس يل أي وقت من هذا القبيل 

2,0 12,4 47,9 اقيض عطلتي بالذهاب إىل الفندق والنزل واملصيف 

28,5 30,6 17,4 أرتحل يف املكان الذي أتواجد فيه 

6,3 18,5 18,6 اذهب إىل مسقط رأيس

0,4 0,9 0,5 أقضيها بالعمل يف أعامل إضافية

0,9 1,2 1,3 أخرى

0,6 0,6 0,7 اقضيها بزيارة األوالد واألب واألم واألقارب
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اإلجازات السنوية والعطل حسب مستوى التعليم

العامــل املهــم الحاســم االخــر يف موضــوع قضــاء االجــازات الســنوية 

والعطــل هــي مســتوى التعليــم. ترتكــز نســبة الذيــن افــادوا بانهــم 

ــة قضــاء االجــازات الســنوية  اليجــدون مجــاال او اليتمتعــون بصالحي

والعطــل التــي تطــول مدتهــا عــن اســبوع بــني الفئــات التــي اليتمتــع 

اعضاءهــا اال مبســتوى تعليــم واطــئ او بســيط. فالذيــن افــادوا بانهــم 

اليجــدون مجــاال لقضــاء االجــازة الســنوية مــن بــني الذيــن اليعرفــون 

القــراءة والكتابــة او الذيــن يعرفــون القــراءة والكتابة ولكــن مل يلتحقوا 

باملدرســة %54 بينــام تنخفــض هــذه النســبة اىل %11 بــني خريجــوا 

الكليــات والدراســات العليــا. وهــذه ظاهــرة مهمــة ايضا تشــري اىل كون 

االفــراد الذيــن يتمتعــون مبســتوى تعليــم عــال يعملــون يف اعــامل تدر 

دخــال منتضــام وتضمــن حقوقهــم االجتامعيــة )جــدول 229(.

ومبــوزاة هــذا، فبازديــاد او ارتفــاع مســتوى التعليــم تــزداد معهــا قضاء 

االجــازات الســنوية والعطــل يف الفنــادق ودور الضيافــة واملنتجعــات 

ــأن نســبة مــن يقضــون  الســياحية )املصيــف(  بصــورة ملحوظــة. ف

اجازاتهــم الســنوية التي تطــول مدتها عن اســبوع والعطــل يف الفنادق 

ــون  ــن اليعرف ــني الذي ــن ب ــياحية م ــات الس ــة واملنتجع ودور الضياف

القــراءة والكتابــة او الذيــن يعرفــون القــراءة والكتابــة ومل يلتحقــوا باية 

مدرســة هــي %3 يف حــني ان هــذه النســبة لــدى خريجــوا الجامعــات 

والدراســات العليــا ترتفــع اىل %44، اضافــة لذلــك فــان نســبة الذيــن 

ــاب اىل  ــنوية بالذه ــم الس ــم واجازاته ــون عطله ــم يقض ــادوا بانه اف

مدنهــم )ديارهــم( ترتفــع ايضــا  بارتفــاع املســتوى التعليمــي. وهــذه 

نتيجــة مهمــة كونهــا تشــري اىل كــون الذيــن يتمتعــون مبســتوى تعليم 

عــال نســبيا يعملــون يف اعــامل تــدر مــردودا اقتصاديــا حســنا نســبيا 

وبذلــك يجــدون امكانيــة الســفر يف فــرتة االجــازات الســنوية والعطــل 

ــدول 229(. )ج

النتيجــة االخــرى املهمــة هــي، انخفــاض نســبة الذيــن افــادوا بانهــم 

ــي  يقضــون فــرتة االجــازات الســنوية والعطــل يف نفــس املناطــق الت

يقيمــون فيهــا اصــال بارتفــاع املســتوى التعليمــي. ويف هــذا املنــوال او 

ــات ذات الدخــل  ــني الفئ ــغ %10 ب ــرق البال ــان نســبة الف ــى  ف املعن

املرتفــع جــدا والفئــات ذات الدخــل املنخفــض جــدا هــي ايضــا نقطــة 

مهمــة. هــذه املعطيــات او النتائــج تشــري اىل التحســن يف نســبة العمل 

يف االعــامل التــي تضمــن الحقــوق االجتامعيــة وتــدر دخــال اقتصاديــا 

ــة مــع تحســن  مســتوى التعليــم وكيــف انهــا  حســنا بصــورة موازي

تنعكــس عــى كيفيــة قضــاء االجــازات الســنوية والعطــل.

جدول 229. حول االجازات السنوية والعطل حسب مستوى التعليم مبوجب استطالع بنية االرسة الرتكية 2006 )%(
التعليم العايل 

)خريجو الجامعات 
والدراسات العليا(

خريجو الثانوية او 
ما يعادلها

املرحلة التكميلية املرحلة االبتدائية غري متعلم )أمي أو 
يجيد القراءة والكتابة 

ولكن مل يذدخل 
مدرسة(

10,9 23,5 33,6 40,2 54,4 ليس يل أي وقت من هذا القبيل 

44,3 27,1 18,3 8,1 2,8 اقيض عطلتي بالذهاب إىل الفندق والنزل واملصيف 

20,2 26,0 28,5 30,9 31,6 أرتحل يف املكان الذي أتواجد فيه 

21,8 20,1 16,2 18,3 9,1 اذهب إىل مسقط رأيس

0,8 1,1 1,3 0,9 0,2 أقضيها بالعمل يف أعامل إضافية

0,7 0,8 0,4 0,6 0,8 أخرى

1,3 1,4 1,7 1,0 1,2 اقضيها بزيارة األوالد واألب واألم واألقارب

االجازات السنوية والعطل حسب الحالة املدنية

ــة قضــاء  ــذي يلعــب  دورا حاســم يف كيفي ــم ال املوضــوع االخــر امله

االجــازات الســنوية والعطــل هــي الحالــة املدنيــة. فعنــد القــاء النظــر 

عــى الحالــة املدنيــة، فــان احــد النتائــج امللفتــة للنظر التي نشــاهدها 

هــي، افــادة نســبة مهمــة تقــدر ب %47 مــن االرامــل )الذيــن تــويف 

ازواجهم/للجنســني( بانهــم ليــس باســتطاعتهم قضــاء االجازة الســنوية 

والعطــل. فــاذا اخذنــا بنظــر االعتبــار  نســبة الذيــن افــادوا مــن انهــم 

يقضــون اجازاتهــم الســنوية وعطلهــم يف املناطــق التــي يســكنون فيها 

اصــال مــن بــني االرامــل )الذيــن تــويف ازواجهم/للجنســني( %36، فانــه 

ميكــن القــول ان  نســبة %85 تقريبــا  مــن االرامــل ال يوجــد  عندهــم 

امكانيــة قضــاء االجــازة الســنوية والعطــل يف مدينــة اخــرى.

ــل يف  ــنوية والعط ــم الس ــون اجازاته ــن يقض ــبة الذي ــظ  ان نس يالح

الفنــادق واملضيــف او املنتجعــات الســياحية مــن بــني العــزاب هــي 

%20 يليــه املتزوجــون بنســبة %14  وبعــد ذلــك االرامــل بنســبة 6% 

ان هــذه النتيجــة تتناقــض مــع فرضيــات العطل واالجــازات مــع االرسة 

جميعــا. وهــي مهمــة مــن جهــة انهــا تشــري اىل ان بامــكان العــزاب 

واملطلقــون )للجنســني( الذين ميلكــون االمكانية االقتصادية للســفر يف 

فــرتة االجــازات الســنوية والعطــل )جــدول 230(

ــون  ــن يقض ــبة  الذي ــاع نس ــاه، ارتف ــة لالنتب ــرى امللفت ــة االخ النتيج
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اجازاتهــم الســنوية وعطلهــم بالذهــاب اىل مدنهــم )ديارهــم( مــن بني 

املتزوجــني )للجنســني( التــي تبلــغ %19 بالنســبة اىل الفئــات االخــرى.  

مبقابــل %65 تقريبــا مــن املتزوجــني )للجنســني( الذيــن افــادوا انهــم 

ليــس بوســعهم قضــاء اجازاتهــم الســنوية وعطلهــم، فــان هنــاك 30% 

تقريبــا ممــن لديهــم امكانيــة الســفر وقضاء تلــك العطلــة. ان تفضيل 

نســبة %30 مــن هــؤالء الذهــاب اىل مدنهــم )ديارهم( وقضــاء االجازة 

والعطــل هنــاك، قيمــة مهمــة كونها تشــري اىل اهميــة العائلــة والقرابة 

بالنســبة لالفــراد املتزوجون )للجنســني(.

جدول 230. االجازات والعطل السنوية حسب الحالة املدنية مبوجب  تايا 2006 )%(
أرمل  مطلق  متزوج  أعزب

46,8 34,6 36,7 31,8 ليس يل أي وقت من هذا القبيل 

5,7 22,1 13,7 21,8 اقيض عطلتي بالذهاب إىل الفندق والنزل واملصيف 

36,1 29,5 28,1 30,0 أرتحل يف املكان الذي أتواجد فيه 

8,2 10,7 18,9 13,2 اذهب إىل مسقط رأيس

0,2 1,1 0,9 0,8 أقضيها بالعمل يف أعامل إضافية

1,4 0,8 0,6 0,7 أخرى

1,6 1,2 1,1 1,7 اقضيها بزيارة األوالد واألب واألم واألقارب

قضاء االجازات السنوية  والعطل حسب محل االقامة

عنــد النظــر اىل كيفيــة قضــاء االجــازات الســنوية والعطــل ايت تزيــد 

مدتهــا عــن اســبوع عــى اســاس املدينة-الريــف، ســتظهر ايضا فــوارق 

ــادوا انهــم اليجــدون مجــاال  ــن اف ــل %51 مــن الذي مهمــةظ فبمقاب

لقضــاء فــرتة االجــازة الســنوية والعطــل التي تطــول مدتها عن اســبوع 

ــان هــذه النســبة تنخفــض  ــف، ف ــن يعيشــون يف الري ــني الذي مــن ب

ــدن. ان هــذه النتيجــة يعطــي  ــن يعيشــون يف امل ــني الذي اىل %28 ب

ــة  انطباعــا مفــاده كــرة االفــراد الذيــن يعملــون يف املشــاريع الزراعي

داخــل العائلــة وكذلــك يف االعــامل غــري الرســمية التــي المتنــح الحقوق 

االجتامعيــة يف الريــف، ويف املقابــل انتشــار االعــامل التي متنــح الضامن 

والحقــوق االجتامعيــة يف املــدن.

ومــن جهــة اخــرى، فبمقابــل %20 مــن الذيــن افــادوا انهــم يذهبــون 

اىل الفنادق/املضيف/املصيــف لقضــاء االجــازة الســنوية والعطــل مــن 

بــني االفــراد الذيــن يعيشــون يف املــدن، فــان هــذه النســبة تنخفــض 

لــدى االفــراد الذيــن يعيشــون يف الريــف حيــث تبلغ نســبة %7 فقط. 

ــادوا  ــن اف ــن الذي ــل نســبة %23 م ــة. فبمقاب النقطــة االخــرى املهم

بانهــم يقضــون اجازاتهــم الســنوية وعطلهــم بالذهــاب  اىل مدنهــم 

)ديارهــم( مــن بــني الذيــن يعيشــون يف املــدن، نــرى انخفــاض هــذه 

النســبة اىل %6 بــني الذيــن يعيشــون يف الريــف )جــدول 231(.

هــذه املعطيــات والنتائــج مهمــة لكونها، تشــري اىل ان ظاهــرة االجازات 

الســنوية والعطــل بشــكل عــام  وخصوصــا قضائهــا يف الفنــادق/

املضيف/املنتجعــات الســياحية هــي ظاهرة ونشــاط اجتامعي متمدن 

ومعــارص، عــدم انتشــار ظاهــرة االجــازة والعطــل لدى الذين يعيشــون 

يف االريــاف، وكذلــك قضــاء ســكان االريــاف تلــك العطــل واالجــازات 

بصــورة تقليديــة ببقائهــم يف نفــس املناطق التــي يتواجــدون فيها اصال  

ويف اطــار عاللقــات حميمــة مــع محيطهــم.

ولكــن  ولــي يكــون مــن املمكــن اجــراء هــذا التحليــل بشــكل اكــرب 

شــمولية، فــان الســؤال عــن مــكان العيــش يف املدينــة، ســوف يكــون 

ســؤال عــى جانــب كبــري مــن االهميــة، مثــال مــن الواضــح انــه ســوف 

يكــون هنــاك فــروق مهمــة فيــام يخــص مبامرســات قضــاء االجــازات 

الســنوية والعطــل بــني الذيــن يعيشــون  يف اطــراف املــدن، يف االقســام 

التــي  يعيــش فيهــا املهاجــرون )املغرتبــون( بكثافــة، يف االحيــاء الفقرية 

او يف االحيــاء الفقــرية نســبيا وبــني االفــراد الذيــن يعيشــون يف االحيــاء 

الغنيــة نســبيا او يف مراكــز  املدينــة. ان ايــراد مثــل هذه االســئلة يف هذا 

املوضــوع يف االســتطالعات التــي ســتكرر  الحقــا ســوف تكــون مفيدة. 

الجدول 231. العطل واألعياد السنوية حسب املنطقة السكنية، تايا 2006 )%(
ريف مدينة

50,9 27,9  ليس يل أي وقت من هذا القبيل

6,7 19,7  أذهب إىل الفنادق والنزل واملنتجعات

33,4 26,4 أسرتيح أينام أتواجد

6,3 23,3 أذهب إىل مسقط رأيس

0,6 1,0 أشتغل يف أعامل إضافية

0,7 0,6 اآلخر

1,3 1,1 أقوم بزيارة األطفال والوالدين واألقارب
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9.4. النتيجة ومقرتحات السياسة االجتامعية

ــي  ــاله، ه ــش اع ــي نوق ــات الت ــا املعطي ــري اليه ــة تش ــم نتيج اه

ظاهــرة  وضــع  الفئــات املحرومــة املعرضــون  ملشــكلة جديــة يف 

املشــاركة االجتامعيــة باالضافــة اىل  قلــة الدخــل الناجــم عــن عــدم 

ــن  ــف ميادي ــاء املشــاركة يف مختل ــع الدخــل. بق املســاواة يف توزي

الحيــاة االجتامعيــة محــدودة اىل درجــة كبــرية بالنســبة للطبقــات 

ــن  ــك الذي ــض وكذل ــادي املنخف ــي االقتص ــتوى االجتامع ذات املس

ــة املتقدمــني  ــوا  مــن االســتفادة مــن فــرص التعلــم وفئ مل  يتمكن

ــة   ــة االجتامعي ــن الناحي ــورة م ــري املتط ــق غ ــن ويف املناط يف الس

ــاف وخصوصــا النســاء.  ــن يعيشــون يف االري ــراد الذي واالف

ان االســتبعاد االجتامعــي،  املعــرف و بأنــه انهــا عبــارة عــن عــدم 

متكــن االفــراد مــن العيــش يف مســتوى املشــاركة االجتامعيــة 

ــات  ــاد وطبق ــة ذات ابع ــع، هــي عملي ــل املجتم ــن قب ــول م املقب

انهــا  اىل  يشــري  االجتامعــي   االقصــاء  او  االســتبعاد  متعــددة. 

عبــارة عــن عمليــة  اقصــاء افــراد محدديــن اىل هامــش املجتمــع 

)تهميــش دورهــم االجتامعــي( وعــدم تحقــق مشــاركتهم بصــورة 

املهــارات  يف  ونقــص  الفقــر  اســاس  عــى  او  بســبب  كاملــة 

االساســية  ونقــص يف فــرص التعلــم عــى طــول الحيــاة او كنتيجــة 

ــراد  ــة، يبعــد االف ــة )Eurostat, 2010:7(. ان هــذه العملي للتفرق

مــن امكانيــات العمــل والدخــل والتعلــم باالضافــة ابعادهــم 

عــن مراكــز صنــع القــرار والنشــاطات االجتامعيــة والشــبكات 

ــؤدي اىل  ــل ي ــي عوام ــذه ه ــد ان كل ه ــن املؤك ــة، وم االجتامعي

ــة اتخــاذ  ــة او صالحي ــراد واضعافهــم ويفقدهــم امكاني ــة االف عزل

ــم. ــرارات تخصه ق

الدراســة االخــرى التــي تؤكــد عــى وجــود ابعــاد مختلفــة  لالقصــاء 

االجتامعــي بعضهــا اقتصاديــة و اجتامعيــة  سياســية وفرديــة  

والبعــض االخــر  مكانيــة وفئويــة. حيــث ان هــذه الدراســة  تفيــد 

ــاء  ــى االقص ــم ع ــري او دور حاس ــة تاث ــل االقتصادي اىل ان للعوام

االجتامعــي، فــان تاثريهــا ليســيت عبــارة عــن قلــة الدخل فحســب 

وامنــا   تحــوي او تشــمل ايضــا اابعــاد  اخــرى كاالقصــاء عــن ســوق 

العمــل. وتؤكــد هــذه الدراســة ايضــا عــى ان هنــاك عوامــل 

اخــرى ليســت اقــل تاثــريا مــن قلــة الدخــل  كتهــدم بنيــة االرسة 

ــات  ــدان القطع ــة، فق ــات املحلي ــاءة الخدم ــدم كف ــة ، ع التقليدي

املســاندة املحليــة لوظيفتهــا والعقبــات املوجــودة امــام املشــاركة 

.)Percy- Smith, 2000( ــة ــة والتطوعي ــطة االجتامعي يف االنش

وخالصــة القــول، ان االقصــاء االجتامعــي ظاهــرة ديناميكيــة ذات 

ابعــاد عديــدة تحتــوي عــى جميــع العنــارص  االتيــة:

•  قلة الدخل

•  البطالة

•  الوصــول اىل الخدمــات كالتعليــم، العلــوم، رعايــة 

ــة ــال والصح االطف

•  ظروف الحياة

•  املشاركة االجتامعية.

ــروف  ــات  وظ ــول اىل املعلوم ــاد كالوص ــذه االبع ــني ه ــن ب ان م

الحيــاة التــي تــايت املشــاركة االجتامعيــة يف مقدمتهــا، لهــا عالقــة  

التــي  الدراســة، وان جميــع املســائل  قريبــة مبوضــوع هــذه 

ــاد.  ــذه االبع ــة به ــج  ذات صل ــدم نتائ ــا تق ــاله تقريب نوقشــت اع

ــة  ــاطات االجتامعي ــوع النش ــح ان موض ــن الواض ــا م ــك فانه ولذل

ــراغ  ــات الف ــراد يف اوق ــاطات االف ــط نش ــمل فق ــة التش يف العائل

ــج مهمــة  ــك لتقــدم نتائ ــة وامنــا تتعــدى ذل وعالقاتهــم االجتامعي

تتعلــق بعــدم املســاواة الغائــرة اىل االعــامق يف املجتمــع  وحلقــة 

ــاء. االقص

مــن املعــروف ان الطريقــة االكــر نجاحــا واالكــر ترجيحــا يف 

ــة  النضــال ضــد االقصــاء االجتامعــي بشــكل عــام يف دول  مواجه

االقتصــادي  والتعــاون  التنميــة  االوريب ودول منظمــة  االتحــاد 

)OECD( هــي سياســة  التنشــيط  او حــث وتوجيــه االفــراد 

للعثــور او اليجــاد عمــل عــن طريــق تدابــري ســوق العمــل 

النشــطة )Nilssen, 2009( . وبهــذا املعنــى فــان االعــرتاف او منح 

امكانيــات التدريــب الهادفــة اىل رفــع مهــارات وعلــم ومؤهــالت 

االفــراد خصوصــا عــى جانــب كبــري مــن االهميــة. مــن املعــروف 

ــى  ــارصة ع ــدودة وق ــى مح ــات ال تبق ــذه السياس ــاق ه ان  نط

ــة العثــور او ايجــاد العمــل وكنتيجــة لهــذه عــى توســيع  احتاملي

مصادرهــم االجتامعيــة بــل تتعــدى ذلــك لتشــمل تقويتهــم 

اجتامعيــا وزيــادة كثافــة عالقاتهــم واتصاالتهــم االجتامعيــة ورفــع 

شــعور االنتــامء لديهــم.  وبهــذا املعنــى  يجــب نــرش سياســة ســوق 

العمــل النشــطة املطبقــة حاليــا يف دولتنــا وخاصــة يجــب نرشهــا 

بــني الفئــات التــي هــي خــارج ســوق العمــل او الذيــن الميلكــون 

ــتوى  ــة ذات املس ــات املحروم ــارات والفئ ــن امله ــا م ــطا كافي قس

ــئ. ــادي الواط ــى االقتص االجتامع

املصــادر  اىل  الوصــول  امكانيــة  توفــري  يجــب  لذلــك  اضافــة 

الرضوريــة والحقــوق والخدمــات وذلــك لضــامن مشــاركة مختلــف 

ــرش  ــا ان ن ــة. وخصواص ــاة االجتامعي ــات يف الحي ــات والطبق الفئ

خدمــات الرعايــة لهــا اهميــة كبــرية بالنســبة للنســاء الــاليت 

يقضــني معظــم اوقاتهــن يف رعايــة االوالد واملســنني واملعاقــني. 

التــي  الرئيســية  العوامــل  مــن  الرعايــة هــي  ان مســؤوليات 

ــان هــذه   ــاله ف ــج اع ــني يف النتائ ــام مب ــزل، وك ــراة باملن ــط  امل ترب
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ــك  ــة. وعــدا ذل ــاة االجتامعي ــراة مــن املشــاركة يف الحي ــق  امل تعي

فــان مشــاكل الوصــول اىل الخدمــات تعيــق املشــاركة االجتامعيــة 

بشــكل ملحــوظ خصوصــا  يف احيــاء اطــراف املــدن التــي يعيــش 

فيهــا االرس املهاجــرة )املغرتبــون(. ان تطويــر مجــاالت النشــاطات 

الثقافيــة والرياضيــة وتطويــر فــرص النمــو االجتامعــي  ومعالجــة 

مشــاكل املواصــالت هــي عوامــل تــؤدي اىل رفــع مســتوى املشــاركة 

ــق. ــذه املناط ــة يف ه االجتامعي

كــام هــو مبــني أعــاله، فــإن عــدم توفــر اإلمكانــات املاديــة يعتــرب 

عائقــا خاصــة يف املناطــق أقــل منــوا، حيــث نلحــظ انتشــار املســارع 

وقاعــات الســينام يف املــدن الثالثــة الكــربى يف حــني تــكاد تنعــدم 

هــذه القاعــات واملســارح يف مــدن رشق وجنــوب رشق تركيــا. 

وهــذا الواقــع يفــر لنــا ســبب انخفــاض مثــل هــذه الفعاليــات 

ــر املســارح  ــرش وتطوي ــروري جــدا ن ــن ال ــك املناطــق. وم يف تل

باملــدن  بــدءا  وقاعــات ســينام وقاعــات رياضيــة ومكتبــات 

واملناطــق األقــل منــوا، وذلــك مــن أجــل رفــع مســتوى املشــاركة 

ــة.  ــات ثقافي يف فعالي

يف  الضعيفــة  االجتامعيــة  الفئــات  مشــاركة  تعزيــز  وبهــدف 

الفعاليــات االجتامعيــة والثقافيــة ال بــد مــن تطويــر برامــج 

ــة والــرشكات  ــا الجهــات الحكومي ــة تســاهم فيه ومشــاريع محلي

الخاصــة ومنظــامت املجتمــع املــدين.  كــام أنــه مــن املهــم واملفيــد 

جــدا تنفيــذ ونــرش برامــج ومشــاريع شــبيهة بـــ » برنامــج الدعــم 

االجتامعــي )SODES( » يف مناطــق » مــرشوع جنــوب رشق تركيــا 

)GAP(« و«مــرشوع رشق تركيــا )DAP( التــي تضــم 30 مدينــة  

ــم  ــج الدع ــرب برنام ــة. ويعت ــل وزارة التنمي ــن قب ــذ م ــي تنف والت

ــة  ــد بدرج ــا يعتم ــج تطبيقي ــه برنام ــودس«  بأن ــي »س االجتامع

كبــرية عــى العبــني محليــني يف مرحلــة التنفيــذ، وذلــك مــن أجــل 

تعزيــز املــوارد البرشيــة لــدى الفئــات الضعيفــة ودعمهــا لتحقيــق 

ــج »  ــتمرار يف برنام ــدا االس ــم ج ــن امله ــي. وم ــل االجتامع التكام

ســودس« ونــرشه يف ســائر املــدن مــن أجــل التعامــل مــع األطفــال 

والشــباب والنســاء والعاطلــني عــن  العمــل والفقــراء واملهاجريــن 

واملعوقــني والســاكنني يف املناطــق الفقــرية 7 ، وذلــك بهــدف تطويــر 

مكاســب الربنامــج وتحقيــق أهدافــه. وإذا مــا نظرنــا إىل إســهامات 

ــال  ــة لألطف ــة واالقتصادي ــارات االجتامعي ــر امله ــج يف تطوي الربنام

والشــباب فإنــه مــن األهميــة مبــكان االســتمرار يف فعاليــات 

ــة. ــات الضعيف ــذه الفئ ــة له ــة منضوي اجتامعي

7   لقــد تــم دعــم 5792 مــرشلع أصكلفــت تبلــغ 674،4 ملحــلا وــع  تروحــت مــن 

قبــل » ســلدس » ر ونعــلوم 2008 – 2012. .

وإضافــة إىل ذلــك، فإنــه عــن طريــق هــذه الربامــج نســتطيع 

تطويــر الفعاليــات الفنية-الثقافيــة املوجــودة ونــرش املســارح 

وقاعــات الســينام يف املــدن التــي تحتــاج دعــام اجتامعيــا والحــث 

كذلــك عــى بنــاء أماكــن فنيــة- ثقافيــة. كــام أن نــرش أماكــن مثــل 

ــباب ودور النســاء التــي يدعمهــا برنامــج » ســودك »  دور الش

مــن شــأنه أن يســاعد األفــراد عــى تطويــر أوضاعهــم االجتامعيــة 

ــة.  ــة واملهاراتي واملعرفي

ــي  ــاء االجتامع ــر واالقص ــة الفق ــة او دوام ــر حلق ــل ك ــن اج م

ــات  ــاد سياس ــر وايج ــب تطوي ــر، يج ــل اىل اخ ــن جي ــل م املتنق

ــب  ــوص. يج ــه الخص ــى وج ــال ع ــىل االطف ــزة ع ــة مرك متكامل

الرتكيــز واالهتــامم بسياســات تطويــر االطفــال مــن الناحيــة 

املعرفيــة والعاطفيــة واالجتامعيــة  وتدعــم مســتوى رفاههــم  

ــة ودور  ــب املجاني ــاحات اللع ــري س ــم. ان توف ــم وصحته وتعليمه

الحضانــة ومركــز دراســات ومرافــق النشــاط االجتامعــي املخصصــة 

ــاعد  ــوف يس ــا، س ــول له ــال الوص ــن لالطف ــي ميك ــال والت لالطف

ــى   ــه ع ــة  وحصول ــة االجتامعي ــن الناحي ــو م ــى النم ــال ع االطف

مجــاالت اهتــامم مختلفــة، بــل ليــس هــذا فحســب فانهــا ســوف 

تســاعد عــى تخفيــف مســؤوليات امهاتهــم وامكانيــة مشــاركتهم 

يف الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة. انهــا مــن املهــم انشــاء مثــل 

هــذه املراكــز خصوصــا  يف االحيــاء املحرومــة مــن املــدن الكبــرية  

ــا. ــن الوصــول له بصــورة ميك

ــق  ــات تحق ــاريع وسياس ــر مش ــو  تطوي ــر ه ــم االخ ــرص امله العن

مشــاركة االفــراد يف القــرارات املتخــذة عــىل املســتوى املحــيل مــن 

اجــل تطويــر ظاهــرة املشــاركة االجتامعيــة، ومتنــح امكانيــة اجــراء 

نشــاطات جامعيــة مــن اجــل املجتمــع وتســاعد عــى اندماجهــم 

ــؤولية  ــاريع يف املس ــر مش ــان تطوي ــى ف ــذا املعن ــع. وبه باملجتم

ــة عــى املســتوى املحــيل لهــا اهميــة خاصــة. االجتامعي

ــيق  ــو، التنس ــه ه ــز علي ــب الرتكي ــذي يج ــر ال ــر االخ ــريا االم واخ

بــني سياســات االدمــاج االجتامعــي  وكذلــك يجــب التنســيق  بــني 

جميــع مســتويات االدارة  وضــامن مشــاركة كافــة الجهــات الفاعلة 

ــة االقصــاء االجتامعــي,  مــن الــروري  ــة.  وبهــدف محارب املعني

ــراد  ــل لألف ــرص عم ــاد ف ــة بيج ــات اإلجتامعي ــي السياس أال تكتف

وتقويتهــم مــن الناحيــة االقتصاديــة، بــل يجــب ان تشــمل أيضــاً 

ــراد يف املشــاركة  ــع مســتوى مشــاركة االف ابعــاد اً مــن شــأنها برف

االجتــم واالســتفادة التامــة  مــن الخدمــات املقدمــة واالمكانيــات 

املوجــودة بشــكل تــام.
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