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اإلفتتاحيّة

ــراد  ــال األف ــّر أفع ــي تس ــة الت ــا املؤسس ــة - باعتباره العائل
ــلوكيات  ــم والس ــث القيَ ــع، حي ــتمرارية املجتم ــن اس وتضم
تتّخــذ شــكلها وتُنَقــل لألجيــال الالحقــة - تــُرز بصفتهــا 

موضوعــاً جوهريــاً للعلــوم اإلجتامعيــة.

مؤسســة  باعتبارهــا  كثــب  عــن  األرسة  تركيبــة  فْهــم  إّن 
عيــش  أمنــاط  تحديــد  عنــد  مهــّم  أمــٌر  هــو  إجتامعيــة 
ــل  ــذ الحْم ــاة، من ــل الحي ــة مراح ــراد. يف كاف ــع واألف املجتم
ــن  ــوغ، وم ــة والبل ــوالدة إىل الطفول ــن ال ــوالدة، م ــى ال وحت
مــع  عالقاتهــم  األفــراد  ن  يكــوِّ الشــيخوخة،  إىل  البلــوغ 
ــة.  ــط األرَسيّ ــر الرواب ــي ع ــم اإلجتامع ــن يف محيطه اآلخري
ــة  ــة الســليمة مهم ــات العائلي ــّد العالق يف اإلطــار نفســه، تَُع

بشــكٍل خــاص لخلْــق حيــاة اجتامعيــة متوازنــة.

ــة املتســارِعة، يعجــز  نظــراً إىل مواجهــة التحــوُّالت االجتامعي
ــّل  ــة يف ح ــم الفطريّ ــتخدام مهاراته ــن اس ــراد واألرسة ع األف
املشــاكل. وبهــدف حــّل املشــاكل الناشــئة بطريقــة أكــر 
فعاليــة، وال ســيّام يف أوقــات املَحــن والتحــّوالت االجتامعيــة 
املؤملــة، تُصبــح الحاجــة إىل إجــراء أبحــاٍث لتحديــد املشــاكل 
ــا  ــي تواجهه ــم املشــاكل الت ــال األرسة ولفْه ــات حي واإلنطباع

ــة وواضحــة. ــراد حاجــًة ملِّح ــالت واألف العائ

ــه  ــذي تضّمن ــة، ال ــة األرسة الرتكيّ ــول تركيب ــتطالع ح إّن اإلس
ــاد  ــا ويُع ــه وزارتن ــد أجرت ــمي، ق ــاءات الرس ــج اإلحص برنام
إجــراؤه كل خمــس ســنوات. ويــّرين تقديــم النســخة الثانيــة 
حــة لهــذه الدراســة التــي أُجريـَـت للمــرة األوىل يف العــام  املنقَّ
2006 مــن أجــل تلبيــة النقــص يف البيانــات واملعلومــات 
ــا  ــاء تركي ــت موضــوع بحــٍث يف أنح ــي كان حــول األرسة والت
ــذي  ــاً عــى اإلســتطالع ال ــن حالي ــاء العامل ــكل الفرق ــة ل كاف

ــة. ــى بالعائل يُعن

ــل  ــن أج ــة م ــات مامثل ــراء دراس ــبة إج ــد نس ــل أن تزي آم
ــاتنا  ــا سياس ــتند عليه ــن أن تس ــات ميك ــٍس للمعلوم ــاء أس بن
ــن  ــكّل َم ــا أن أتقــّدم بجزيــل الشــكر ل ــة؛ وأوّد هن اإلجتامعي

ــة. ــذه الدراس ــارك يف ه ش
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املقدمة

أهميــة  فهــم  إىل  الراميــة  الجهــود  تريــع  عــن  فضــالً 
املؤسســات االجتامعيــة مثــل النظــام القانــوين، والصحــة، 
والتعليــم، والثقافــة، إّن التحــّول اإلجتامعــي الريــع الجــاري 
حــول العــامل ويف تركيــا يدفعنــا إىل محاولــة فْهــم األرسة 
باعتبارهــا مؤسســة أساســية تنظّــم العالقــات بــن هــذه 

املنظــامت.

التــي  أساســيّة  األكــر  األنظمــة  أحــد  إّن  القــول  ميكــن 
لتحديــد  الــراع  هــي  االجتامعيــة  العلــوم  تتشــاركها 
ــي،  ــي تســبّب التحــّول االجتامع ــارص الت ــم العن األســس وفْه
ــا  ــّروا إىل إجرائه ــراف واضط ــا األط ــي واجهه ــالت الت والتعدي
مــع هــذا التغيــر. األرسة هــي أحــد املؤسســات القليلــة 
ــر يف آٍن واحــد. تتحــّى  ــي للتغي ــّد املحــرِّض واملتلّق ــي تَُع الت
داً  األرسة برتكيبــة ديناميكيــة جــداً ألنــه نظــراً إىل كونهــا محــدِّ
للعنــارص التوجيهيّــة الثابتــة يف حيــاة الفــرد، متلــك األرسة 
أيضــاً القــدرة عــى حاميــة نفســها وأفرادهــا يف أوقــات 

التحــّوالت االجتامعيــة واألزمــات.

أظــّن أّن باإلضافــة إىل التغيــرات يف األدوار والتغــّرات يف 
الحــاالت التــي يتــّم اختبارهــا ضمــن العالقــات األرَسيّــة، 
ــم  ــاط اإلنطــالق لفْه ــواع األرَس أحــد أهــم نق ــم أن ــر فْه يُعت
قــدرات التكيُّــف واملقاومــة التــي يتحــّى بهــا الفــرد والعائلــة. 

تــؤّدي  االجتامعيــة وتطبيقهــا،  السياســات  أثنــاء صياغــة 
ــة إىل  ــة وديناميكيّ ــارص ثابت ــن عن ــي تتضم ــة األرسة الت تركيب
ــة  ــة يف الدول ــار معاهــد البحــوث والسياســات االجتامعي إجب

ــتوى األرسة. ــى مس ــة ع ــرارات هيكلي ــاذ ق ــى اتّخ ع

إنطالقــاً مــن هــذه النقطــة، أجــرَت مديريّتنــا اإلســتطالع 
األّول حــول تركيبــة األرسة الرتكيّــة يف العــام 2006، وقــد 
ــد  ــة. أُعي ــرتات منتظم ــى ف ــتطالع ع ــذا اإلس ــرار ه ر تك ــرَّ تق
إجــراء الدراســة للمــرّة الثانيــة يف 2011. وأثنــاء تحليــل 
نتائــج الدراســتن يف العــام 2013، تــّم تعديــل دراســة العــام 
ــرزت  ــايل ب ــدة، وبالت ــداول جدي ــالل إدراج ج ــن خ 2006 م
الحاجــة إىل إصــدار طبعــة ثانيــة. ويف هــذا الســياق، أود أن 
ــة  ــذه الدراس ــح ه ــداً لتنقي ــوا جه ــن بذل ــع الذي ــكر جمي أش

ــة. ــى اإلدارات املعنيّ ــا ع ــرْض نتائجه وع

ــكاٍر  ــاب ألف ــة الب ــذه الدراس ــح ه ــل أّن تفت ــام، آم ويف الخت
مفيــدًة  فيهــا  الــواردة  املعلومــات  تكــون  وأن  جديــدة 

اإلجتامعيــة... السياســات  صياغــة  عــن  للمســؤولن 

  عمر بوزوغلو
مدير عام

كر الشُّ

بــاألرسة  مبــارشًة  املعنيّــة  للدراســات  التمثيليــة  العيّنــات 
ــذه  ــل ه ــة إىل مث ــداً؛ إال أّن الحاج ــادرة ج ــي ن ــا ه يف تركي
ــن  ــرى أّن م ــياق، ن ــذا الس ــداً. ويف ه ــة ج ــات مرتفع الدراس

ــة. ــذه الدراس ــارك يف ه ــن ش ــكر كّل َم ــا أن نش واجبن

بــورِش العمــل عــى هــذه الدراســة الهامــة مــن ِقبــل املــدراء، 
لألبحــاث  العامــة  املديريــة  يف  واملوظفــن  املتخصصــن 
الــوزراء.  التابعــة لرئاســة مجلــس  العائليــة واإلجتامعيــة 
م بالشــكر إىل املوظفــن كافــة املشــاركن يف  ونــوّد التقــدُّ

إعــداد االســتبيان، األبحــاث األدبيــة وإعــداد التقريــر،

ــة،  ــن حــّددوا العيّن ــرتيك الذي ــي معهــد اإلحصــاء ال إىل موظّف
ــات  ــودة البيان ــنوا ج ــب وحّس ــداين الصع ــل املي ــروا العم أج
ومصداقيّتهــا مــن خــالل حضورهــم وخرتهــم يف املراحــل 

ــة، ــة للدراس ــة كاف اإلعداديّ

إىل مؤسســة تنظيــم شــؤون الدولــة التابعــة لرئاســة مجلــس 
الــوزراء، عــى الدعــم التــي قّدمتــه خــالل البحــث اإلجتامعــي 
ــي وزارة  ــة، وموظّف ــة للدراس ــوارد ماليّ ــن م ــالل تأم ــن خ م
ــة أمــراً  ــح الطبعــة الثاني ــة تنقي ــوا عمليّ ــة الذيــن جعل التنمي

ــاً،  ممكن

إىل مصطفــى نــوري نــوروان الــذي صــاغ النســخة األوىل مــن 
التقريــر وأنجــز الدراســة مــن خــالل املشــاركة يف إعــداد 

ــة، ح ــة املنقَّ ــة الثاني الطبع

ــان،  ــة األبحــاث والسياســات: درســون أي ــي مديري إىل موظف
أمــري أرتيكــن، نورتــن أصــالن، نرميــان كايــا، أركان أوشــبينار، 
رسدال ألتــون وأبــرو دوغــان عــى جهودهــم املبذولــة خــالل 

مرحلــة تقييــم الدراســة،

زيــراي،  نايــر  أونــور،  موفيــت  فايزوغلــو،  ســميحة  إىل 
أوبــن  إىل  باإلضافــة  كوتلــو،  وتوتكــو  أكبــاش  سلتشــوك 
ألــر، هاشــم أكــامن وعمــر أريــن مــن رشكــة إبســوس عــى 

الدراســة، مراجعــة  مرحلــة  خــالل  مســاهمتهم 

إىل ســراب أرغيــل الــذي اهتــّم بالتصميــم الغرافيــي وإنجــاز 
التقريــر،

ــاي،  ــدي أوزب ــال، فرهون ــن رؤوف نيش ــاتذتنا املحرتم إىل أس
عصمــت كوتــش، مصطفــى أوتــرار، فاطمــة أومــوت بشــبينار 
أيبــارز عــى وقتهــم وعــى مشــاركة أفكارهــم  وإيديــل 

ــر. ــكر والتقدي ــل الش م بجزي ــدُّ ــود التق ــا، ن ــم معن وآرائه

مصطفى ترغوت
مديرية ألبحاث والسياسات
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1 الفصل 

الوصفي اإلطار 



األدب

اإلستطالع  تصميم 

والغرض  املوضوع 



142006 تايا 

1.1.املوضوع والغرض 

بغيــة التمّكــن مــن إعــداد سياســات إجتامعيــة عــى صعيــد إحدى 

الوحــدات األساســية إىل الحــّد األبعــد للحيــاة اإلجتامعيــة، أال 

وهــي مؤسســة العائلــة، يُعتــر جمــع البيانــات الراهنــة وتحديــد 

املشــاكل الكامنــة يف إطارهــا، عــى درجــة مــن األهميــة مــن حيــث 

تعيــن التحــّول الهيــكيل خــالل عمليــة التغيــر اإلجتامعــي. يرمــي 

اإلســتطالع حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة، الــذي يتكــّرر مبعــّدل مــرًّة 

واحــدًة كّل خمــس ســنوات والــذي تــّم تضمينه يف برنامــج اإلحصاء 

ــاة أفــراد  ــة، وأمنــاط حي ــة األرسة الرتكي ــد تركيب الرســمي، إىل تحدي

ــد  ــة. يتجّس ــاة العائلي ــة بالحي ــم املتعلق ــتقلن والقي ــة املس العائل

الهــدف يف هــذا الســياق، يف فهــم الوضــع الراهــن لــألرس الرتكيــة 

مــن خــالل تحليــل املعلومــات التــي ُجمعــت حــول تركيبــات األرس 

ــارب واألطفــال  ــات مــع األق ــة، والعالق ــزواج والعالقــات األرسي وال

والشــيوخ والتصــورات حــول مواضيــع إجتامعيــة أخــرى مــن 

حيــث متغــرات مختلفــة، ويف الحصــول عــى بيانــات عــن تحديــد 

كيفيــة حــدوث تلــك التغــّرات مــع مــرور الزمــن.

1.2.األدب

دخلــت الدراســات عــى مســتوى األمــة بشــأن الســكان والعائلــة 

ــة، مجــاَل تخّصصــات  ــع مامثل ــاة ومواضي ــق الحي والصحــة وتحقي

علــم اإلجتــامع وعلــم النفــس والسياســة اإلجتامعيــة، يف الغالــب 

مــع مســاعدٍة مــن علــم اإلحصــاء. للدراســات عــى مســتوى األّمــة 

ــُة  ــوص ثالث ــه الخص ــى وج ــة ع ــتقلن والعائل ــراد املس ــأن األف بش

مصــادر رئيســية. تكمــن أوىل املصــادر املذكــورة يف الســجالت 

الوطنيــة التــي ميكــن تجميعهــا مــن الســكان والعناويــن والتأمــن 

والســيارات وتســجيل األرايض ونظــم العدالــة والرفــاه اإلجتامعــي 

ــراد  ــق باألف ــا يتعل ــاين يف م ــدر الث ــد املص ــة. يتجّس ووزارة الصح

وبأرسهــم يف التعــداد الســكاين الــذي يتكــّرر مــرّة كّل خمــس 

ــدورّي  ــا املصــدر الثالــث فهــو اإلســتطالع ال إىل عــرش ســنوات. أّم

ــلفاً.  ــددة س ــة مح ــات وطني ــار عيّن ــار اختي ــري يف إط ــذي يج ال

ــجالت  ــتخدم الس ــوع األول تس ــن الن ــادر م ــون املص ــراً إىل ك ونظ

اإللكرتونيــة وتجمــع معلومــات ملموســة وماديــة مــن دون ســواها 

ــد  ــورة لتحدي ــات، ال ميكــن أن تُعتمــد املصــادر املذك مــن املعلوم

املشــاعر واألفــكار الخاصــة باألفــراد املســتقلن يف مــا يتعلــق 

ــن  ــاين م ــوع الث ــر الن ــن أن يوفّ ــن ميك ــة. ويف ح ــة العائل مبؤسس

ــراد واألرس،  ــل باألف ــا يتّص ــا يف م ــّول عليه ــات يُع ــادر معلوم املص

فــإّن التكلفــة املرتفعــة والتواتــر املنخفــض لهــذه الدراســات، 

ــات  ــّدم معلوم ــرة، تق ــتبيانات قص ــامد اس ــن رضورة اعت ــالً ع فض

ضمــن إطــار ضيّــق. ويف الواقــع، تعــّد الدراســات الخاصــة باختيــار 

عينــات وطنيــة والتــي تشــكل مصــادر النــوع الثالــث أكــر فائــدًة 

مقارنــًة بنوعــي املصــادر اآلخريــن، حيــث أنهــا متلــك القــدرة 

ــأن  ــات بش ــن املعلوم ــة م ــددة ومختلف ــواع متع ــع أن ــى جم ع

ــة  ــة األرسة الرتكي ــول تركيب ــتطالع ح ــوي اإلس ــراد واألرس. ينض األف

ــع  ــي تجم ــادر الت ــن املص ــث م ــوع الثال ــة الن ــن خان 2006 ضم
ــي. يف الوقــت الراهــن،  ــات بشــكل دوري عــى أســاس وطن البيان

ــة  ــة اإلجتامعي ــات السياس ــة ودراس ــات اإلجتامعي ــد الدراس تعتم

التــي تجــري عــى الســكان والعائلــة نوعــن مــن املقاربــات. 

تتّخــذ املقاربــة األوىل طابــَع الدراســات مــن املنحنــى اإلجتامعــي 

الــكيّل أو الدراســات اإلجتامعيــة التــي تهــدف إىل تحديــد وظيفــة 

األفــراد املســتقلن والعائــالت والتحــّول الهيــكيل يف هــذا الســياق، 

وذلــك عــى مســتوى إجتامعــي أوســع. أمــا املقاربــة األخــرى 

ــي  ــتوى اإلجتامع ــى املس ــالت ع ــراد والعائ ــم األف ــعى إىل فه فتس

ــراد واألرس  ــاص باألف ــكيل الخ ــّول الهي ــد التح ــة تحدي ــزيّئ بغي الج

يف إطــار الحيــاة الخاصــة والعامــة مــن خــالل الرتكيــز عــى األدوار 

والعالقــات. منــذ الثامنينــات بشــكل خــاص، تــّم اســتبدال املقاربــة 

ــة  ــة الناتج ــتوى األم ــى مس ــة ع ــة القامئ ــات الكّمي األوىل والدراس

ــك، ال  ــع ذل ــة. وم ــة، أي بالدراســات النوعي ــة الثاني ــا، باملقارب عنه

ــوص  ــه الخص ــى وج ــة ع ــك املتعلق ــيام تل ــات ال س ــزال الدراس ت

ــة واإلســتهالك واإلدخــار واإلســتفادة مــن الوقــت  ــر والعامل بالفق

ــاة، تُجــرى بوصفهــا دراســات كميــة عــى مســتوى  وتحقيــق الحي

األمــة وتواصــل احتكارهــا لهــذه البيانــات. مبســاعدة علــم النفــس 

وعلــم اإلجتــامع وعلــم اإلنســان، يبــدو أّن الدراســات بشــأن 

الســكان والصحــة وتركيبــة العائلــة تفيــد مــن مقاربــة نوعيــة عــى 

املســتوى اإلجتامعــي الجــزيئ ومــن مقاربــة كميــة عــى املســتوى 

الوطنــي. مــن الجهــة األخــرى، ويف إطــار دراســات السياســة 

اإلجتامعيــة، ونظــراً إىل الحاجــة إىل تحديــد املشــاكل عــى أســاس 

كيّل وإقليمــّي، ال يــزال اســتخدام الدراســات الكميــة الكليــة التــي 

تدعمهــا اإلحصــاءات شــائعاً. ســواء أنوعيــة كانــت أم كّميــة، 

ــرة. يف  ــات املتوف ــن املعلوم ــق م ــن إىل التحق ــا املقاربت تعمــد كلت

وســع نتائــج اإلســتطالع القائــم عــى املســتوى الجــزيئ أن يحــّول 

مواضيــع الدراســات واإلســتبيانات املجــراة عــى املســتوى الــكيل، 

حتــى لــو مل تقــم يف الواقــع بتحويــل األدوات يف حــّد ذاتهــا. عــى 

ســبيل املثــال، أفــاد اســتبيان اإلســتطالع حــول تركيبــة األرسة 

الرتكيــة 2006 مــن اســتبيانات عــدد مــن الدراســات الكميــة عــى 

ــي  ــرايف والصح ــح الدميغ ــور، 1972؛ املس ــتوى الــكيل ) تيم املس

الــرتيك، 1973؛ واإلســتطالع الدميغــرايف حــول صحــة األرسة الرتكيــة

ــة األرسة  ــول صح ــرايف ح ــتطالع الدميغ TDASA ، 1978؛ واإلس
ــة  ــرايف حــول صح ــة TDASA، 1983؛ واإلســتطالع الدميغ الرتكي

ــي  ــرايف والصح ــح الدميغ ــة TDASA، 1988؛ واملس األرسة الرتكي

الــرتيك TDHS، 2003؛ واملســح الدميغــرايف والصحــي الــرتيك

TDHS ، 2008؛ وهيئــة تخطيــط الدولــة SPO 1992؛ معهــد 
ــة عــى  ــة اإلقليمي ــن دراســات املدين ــرتيك، 2006( وم اإلحصــاء ال

املســتوى الجــزيئ ) ياســا 1966؛ ياســا، 1969؛ كــراي، 1964؛ 

كونغــر، 1978(.
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ــّم  ــة 2006، ت ــة األرسة الرتكي ــول تركيب ــتطالع ح ــرار اإلس ــى غ ع

إجــراء العديــد مــن الدراســات الكميــة األخــرى يف الخــارج، والتــي 

درســت تركيبــة األرسة عــى الصعيــد الوطنــي. نذكــر عــى ســبيل 

املثــال، الدراســات التــي أجرتهــا مؤسســة رانــد يف ســياق الدراســات 

املعيشــية لــألرس يف ماليزيــا )الدراســة املعيشــية لــألرس يف ماليزيــا، 

1978؛ الدراســة املعيشــية لــألرس يف ماليزيــا، 1993(، يف غواتيــامال 
)EGSF، 1997(، وأندونيســيا   )الدراســة املعيشــية لــألرس يف 

أندونيســيا، 1994(؛ وتهــدف دراســة املــوارد األرسيــة التــي قامــت 

بهــا إنجلــرتا منــذ العــام 1992 )دراســة املــوارد األرسيــة، 2002( 

ــة  ــداً )دراس ــزت يف 19 بل ــي أنج ــس الت ــال والجن ــة األجي ودراس

ــة  ــة برتكيب ــم املتعلق ــد القي ــس، 2004( إىل تحدي ــال والجن األجي

األرسة والــزواج والخصوبــة والصحــة        والدخــل واإلدخــار 

ــة. والعائل

1.3.تصميم اإلستطالع

ــوزراء  ــة ال ــة رئاس ــرتيك ومديري ــاء ال ــد اإلحص ــع معه ــاون م بالتع

ــم اإلســتطالع  ــم تصمي ــة، ت ــة واإلجتامعي ــة للبحــوث العائلي العام

حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة يف العــام 2006 مــن خــالل مراجعــة 

العديــد مــن الدراســات الوطنيــة والدوليــة التــي أجريــت ســابقاً يف 

هــذا الســياق. تولـّـت رشكــة إبســوس لألبحــاث اإلجتامعيــة عمليــة 

ضبــط جــودة البيانــات وتنظيفهــا، إجــراء تحليــالت التناُســق 

ــر. ــة وإعــداد  التقري الداخــيل، الجدَول

1.3.1. أدوات جمع البيانات

ــن  ــا ب ــة م ــبق الدراس ــي تس ــر الت ــة التحض ــتكامل مرحل ــم اس ت

ــق  ــن طري ــتبيان ع ــة اإلس ــرت صياغ ــن 2005 و2006. وج العام

للبحــوث  العامــة  الــوزراء  تعــاون قــام بــن مديريــة رئاســة 

ــة.  ــط الدول ــة تخطي ــرتيك وهيئ ــاء ال ــد اإلحص ــة، ومعه اإلجتامعي

األســئلة  دراســة  بعــد  عامــاً،  اإلســتبيان  صياغــة  إســتغرقت 

اإلعتبــار  يف  األخــذ  مــع  الســابقة،  الدراســات  يف  املســتخدمة 

ــى  ــول ع ــة والحص ــالث وكاالت مختلف ــن ث ــراء م ــات الخ مناقش

تعليقــات مــن الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة. تــم تطبيــق 

ــع  ــام 2006، ووض ــن الع ــارس/ آذار م ــي يف م ــرشوع التجريب امل

اللمســات األخــرة عــى اإلســتبيان وفقــا للنتائــج التــي تــم الخــروج 

ــا. به

ــراد  ــا عــى األف يســتخدم اإلســتبيان أســئلة مغلقــة ميكــن تطبيقه

الذيــن يتجــاوز عمرهــم الثامنــة عــرشة. يف هــذا املجــال، تــم 

ــراد  ــألرسة واآلخــر لألف ــن، أحدهــام ل اســتخدام إســتبيانن منفصل

فضــالً عــن قامئــة ألفــراد العائلــة حيــث يتــم اإلحتفــاظ بالبيانــات 

ــم دون  ــن ه ــتقلن مّم ــراد املس ــول األف ــية ح ــة األساس الدميغرافي

ــة عــرشة. الثامن

بغيــة جمــع البيانــات الدميغرافيــة األساســية الكافيــة حــول جميــع 

األفــراد يف األرسة، تشــتمل قامئــة أفــراد العائلــة عــى أســئلة تتعلــق 

بالجنــس والعمــر واملســتوى العلمــي والوضــع اإلجتامعــي ألفــراد 

العائلــة وقربهــم مــن رّب األرسة، موّجهــة نحــو املرجــع.

ــه  ــم تطبيق ــة أخــرى، اســتبياناً يت ــر اســتبيان األرسة، مــن جه يعت

عــى أي مــن األفــراد املســتقلن الذيــن يتجــاوزون الثامنــة عــرشة 

ــة عــن هــذه األســئلة  مــن عمرهــم )املرجــع( يســتطيعون اإلجاب

خــالل زيــارة املنــزل. يغطــي هــذا اإلســتبيان مواضيــع مثــل 

الصفــات األساســية لــألرسة والدخــل والتنشــئة اإلجتامعيــة لــألرسة 

والتلفزيــون والرعايــة باألطفــال واملســنن وتوزيــع املهــام املنزليــة 

ــاع القــرار يف مــا يتعلــق بقضايــا العائلــة الهامــة، والقــروض،  وصّن

ــرات. واملدخ

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــتقلن، م ــراد املس ــاص باألف ــتبيان الخ ــا اإلس أم

ــن  ــراد يف األرسة الذي ــق باألف ــا يتعل ــد يف م ــتبيان املعتم ــو اإلس فه

يتعــدى عمرهــم الثامنــة عــرشة والذيــن يكونــون حارضيــن أثنــاء 

زيــارة املنــزل. يغطــي هــذا اإلســتبيان مواضيــع حــول الخصائــص 

ــه، ودخلــه/ ــرح األســئلة علي ــم ط ــرد الــذي يت الدميغرافيــة للف

هــا الفــردي، ملكيــة العقــارات/ املركبــات واألطفــال والوضــع 

اإلجتامعــي ووضــع الــزواج يف حــد ذاتــه والرغبــة يف اتخــاذ صفــة 

ــة  ــوة العامل ــرأة يف الق ــاركة امل ــالق ومش ــة والط ــة الحاضن العائل

والعــدد املثــايل لألطفــال والعالقــة بــن األطفــال واآلبــاء والعالقــات 

األرسيــة والعالقــات بــن الزوجــن والعنــف األرسي والعالقــات مــع 

ــن  ــدم والدي ــة ال ــن تقــوم معهــم صل الجــران ومــع األقــارب الذي

والتدخــن وإســتهالك الكحــول واألنشــطة املنّفــذة يف أوقــات 

الفــراغ والتلفزيــون واإلجــازات واآلثــار املحتملــة لإلتحــاد األورويب 

ــاة. ــق الحي ــراد األرسة وتحقي ــار أف ــى األرس وكب ع

ميكــن تقســيم األســئلة يف اإلســتبيانن الخاصــن بــاألرسة وباألفــراد 

املســتقلن إىل مجموعتــن فرعيتــن. تتألّــف املجموعــة األوىل مــن 

ــع  ــة والوض ــس واملهن ــن والجن ــول الس ــالً ح ــور مث ــئلة تتمح أس

اإلجتامعــي، تهــدف إىل تحديــد ســمة ملموســة/ ميكــن مالحظتهــا، 

حقيقــة أو حــدث متعلــق بالفــرد. أمــا املجموعــة الثانيــة فتتكــّون 

مــن أســئلة ترمــي إىل قيــاس تصــورات الفــرد املســتقل الذاتيــة يف 

مواجهــة حــدث أو ظــرف عــى غــرار أســباب الطــالق أو التوقعــات 

بشــأن عمليــة التقــدم يف الســّن.

1.3.2. العّينات 

تــّم إعــداد تصميــم العيّنــات ضمــن نطــاق الدراســة مــن جانــب 

معهــد اإلحصــاء الــرتيك. تشــمل دراســة الســكان كافــة األرس داخــل 

ــلوب  ــاً ألس ــات وفق ــار العين ــم اختي ــد ت ــة. وق ــة الرتكي الجمهوري

ــث  ــط بحي ــم التخطي ــوايئ. ت ــات وعش ــل، والطبق ــدد املراح متع



162006 تايا 

تــرز عينــات الدراســة الفــروق بــن املناطــق الســكنية )الحرضيــة/ 

الريفيــة( واألقاليــم. لهــذا الغــرض، تــم اختيــار العينــات عــى نحــو 

ــكل  ــة، وبش ــة والريفي ــق الحرضي ــث املناط ــن حي ــا م ــل تركي ميثّ

مســتقل يف مــا يتعلــق باســطنبول وأنقــرة وإزمــر، وعــى املســتوى 

األول مــن تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء. يف تصميــم 

اختيــار العينــات، تــم تعريــف املناطــق الســكنية الحرضيــة عــى 

أنهــا مســتوطنات يبلــغ عــدد ســكانها 20.001 ومــا يتعــدى ذلــك، 

يف حــن تــم تعريــف املناطــق الســكنية الريفيــة عــى أنهــا األماكــن 

التــي يبلــغ عــدد ســكانها 20.000 ومــا يقــّل عــن ذلــك. غــر أنــه 

ونظــراً إىل أن املناطــق الســكنية ذات الكثافــة الســكانية التــي تقــّل 

عــن 200 ال ميكــن أن تبلــغ عــدد العينــات الــذي يعــّد معــّراً، فقــد 

تــم اســتبعاد املناطــق املذكــورة مــن الدراســة. فضــالً عــن ذلــك، 

اســتثنيت مــن االســتطالع عينــات مــن الســكان تعــرّف عــى أنهــا 

ســكاناً منتمــن إىل مؤسســات عــى غــرار دور املســّنن والســجون 

والثكنــات العســكرية واملستشــفيات والفنــادق وريــاض األطفــال، 

ويشــكل هــؤالء الســكان 2.6% مــن مجمــوع الســكان. أخــراً، مل 

ــادر  ــد املص ــات. تتجّس ــن العين ــل ضم ــكان الرح ــم إدراج الس يت

ــكنية  ــق الس ــوع املناط ــات يف مجم ــار العين ــتخدمة يف اختي املس

ذات الهيئــات البلديــة )معلومــات منــوذج الســكان رقــم 1 الخــاص 

ــة التــي أجريــت يف العــام 2000 مــن جانــب  بالدراســة اإلحصائي

ــات  ــن دون هيئ ــكنية م ــق الس ــرتيك( واملناط ــاء ال ــد اإلحص معه

بلديــة )القــرى( )كافــة املناطــق الســكنية(.

واألفــراد  األرس  العيّنــات،  الختيــار  النهائيــة  الوحــدة  تشــمل 

املســتقلن الذيــن يتجــاوزون الثامنــة عــرشة مــن عمرهــم ضمــن 

إطــار هــذه األرس. تــم اختيــار عينــات يبلــغ حجمهــا 14380 أرسة 

لتمثيــل تركيــا مــن حيــث املناطــق الحرضيــة والريفيــة، و املســتوى 

ــة لإلحصــاء مــن دون تطبيــق  1 مــن تصنيــف الوحــدات اإلقليمي
ــدأ اإلســتبدال. مب

للمجــاالت  اإلقتصاديــة  اإلجتامعيــة-  التحليــالت  إجــراء  بغيــة 

ذات الصلــة، وإنتــاج بيانــات قابلــة للمقارنــة مــع تلــك التــي 

ــول عليهــا مــن قبــل اإلتحــاد األورويب، تــم تعريــف  ــم الحص ت

ــف  ــث تصني ــن حي ــة م ــة اإلحصائي ــدات اإلقليمي ــف الوح تصني

ــاد  ــي لإلتح ــف إقليم ــو تصني ــاء، وه ــة لإلحص ــدات اإلقليمي الوح

ــا  ــك أوجــه شــبه يف م ــي متل ــف املــدن الت األورويب. نتيجــة لتصني

يتعلــق بالنواحــي اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والثقافيــة والجغرافيــة، 

مــع أخــذ حجــم ســكانها بعــن اإلعتبــار، تــم تعريــف 12 وحــدة 

ــذا  ــمل ه ــتوى األول. يش ــن املس ــة م ــدات إقليمي ــا وح ــى أنه ع

التصنيــف قامئــة ملــدن اســطنبول: إســطنبول؛ غــرب مرمــرة: 

باليكســر وتشــاناكايل وأدرنــة وكركالريــيل وتيكــرداغ؛ إيجــه: 

أفيــون وأيديــن ودنيــزيل وإزمــر وكوتاهيــا ومانيســا وموغــال 

ــوكايل  ــك وك ــهر وبيلجي ــة وإسكيش ــرة: بورص ــاك؛ رشق مرم وأوش

وســاكاريا ودوزجــي وبولــو ويالوفــا؛ غــرب األناضــول: أنقــرة 

املتوســط: أضنــة وأنطاليــا  األبيــض  البحــر  وقونيــا وكارامــان؛ 

وبــوردور وهاتــاي وإســرطة ومرســن وقهرمــان وعثامنيــة؛ وســط 

األناضــول: كريــكال وأكســاراي ونجــدي ونفســهر وكرســيهر 

وقيــري و ســيواس ويوزغــات؛ غــرب البحــر األســود: زونجولــداك 

ــون  ــينوب وسامس ــري وس ــتامونو وكانك ــن وكاس ــوك وبارت وكاراب

وتــوكات وكوريــم وأماســيا؛ رشق البحــر األســود: طرابــزون وأوردو 

وجايرصــن ريــزي وآرتفــن وجومــو هــن؛ شــال رشق األناضــول: 

أررضوم وإرزينجــان وبايبــورت وآغــري وكارس وإجديــر وأرداهــان؛ 

وســط رشق األناضــول: مالطيــة وإيالزيــج، بينغــول وتونجــيل وفــان 

ومــوش وبتليــس وهــكاري؛ جنــوب رشق األناضــول: غــازي عنتــاب 

ــار بكــر ومارديــن وباطــامن  وآدييامــان وكيليــس وســانليورافا ودي

ــرت. ــرناك وس وس

1.3.3. التطبيق

وتدريبهــم،  مقابلتهــم،  الذيــن جــرت  األشــخاص  اختيــار  تــّم 

وتطبيــق الخطــة املتعلقــة باألســلوب املعتمــد، والعمــل امليــداين، 

واإلرشاف والرتميــز مــن جانــب معهــد اإلحصــاء الــرتيك. نُّفــذ 

العمــل امليــداين يف مــا بــن 10 حزيــران/ يونيــو و8 آب/أغســطس 

ــه،  ــاً لوج ــري وجه ــالت تج ــق مقاب ــن طري ــام 2006 ع ــن الع م

ــوع  ــب خض ــة تجّن ــي. وبغي ــوب اللوح ــزة الحاس ــتخدام أجه باس

ــن يف األرسة،  ــاء آخري ــن أعض ــم ع ــر ناج ــتقلن لتأث ــراد املس األف

ــراء كل  ــازل وإج ــارة املن ــالت بزي ــذان للمقاب ــخصان منف ــد ش عم

مــن املقابــالت عــى حــدة، بحيــث ال يســمع أي مــن األفــراد 

أفــراد األرسة.  مــن  قّدمهــا ســواه  التــي  اإلجابــات  املســتقلن 

إعتبــاراً مــن نهايــة مرحلــة العمــل امليــداين، كانــت املقابــالت قــد 

أجريــت مــع 12208 مــن أصــل 14380 أرسة. يف هــذا الســياق، 

ــغ مجمــوع األفــراد املســتقلن الذيــن متــت مقابلتهــم 24647  بل

مّمــن يتجــاوزون الثامنــة عــرشة مــن عمرهــم، وُجمعــت معلومات 

ــراد األرس. ــن أف ــرداً م ــن 48235 ف ــة م دميوغرافي

1.3.4. تعريفات ومصطلحات

ــف مــن شــخص واحــد أو أكــر مــن  األرسة: املجموعــة التــي تتألّ

شــخص يعيشــون يف مــكان )أماكــن( الســكن عينه/هــا أو يف جــزء 

ــاركون يف إدارة  ــن يش ــه، والذي ــكن عين ــكان الس ــن م ــف م مختل

األرسة ويف الخدمــات بغــض النظــر عــن ارتبــاط بعضهــم ببعضهــم 

اآلخــر.

الفــرد املســتقّل: الفــرد املســتقل يف إطــار هــذه الدراســة هــو فــرد 

مــن أفــراد األرسة يتجــاوز الثامنــة عــرشة مــن عمــره.

املرجــع: الشــخص املرجعــي يف هــذه الدراســة هــو شــخص يتجــاوز 
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ــل  ــم دخ ــن دع ــؤوالً ع ــر مس ــره، ويعت ــن عم ــرشة م ــة ع الثامن

األرسة. وقــد تــم تحديــد الشــخص املذكــور وفقــاً لتريــح يف إطــار 

ــاره املرجــع. ــتبيان باعتب يف الدراســة وإدراجــه يف اإلس

ــة،  ــذه الدراس ــراد األرسة يف ه ــن أف ــرد م ــرّف كل ف ــخص: يع الش

ــه شــخصاً. ــره، بوصف ــن عم ــر ع ــّض النظ وبغ

ــة  ــى مقرب ــا ع ــش بعضه ــن األرس يعي ــة م ــو مجموع ــّي: ه الح

مــن بعضهــا اآلخــر يف حــّي واحــد ولكــن ضمــن  وحــدات ســكنية 

ــّل  ــب مح ــرى، بحس ــا األخ ــو إحداه ــاورة/ أو تعل ــتقلة متج مس

ــة. ــة إجتامعي ــورة عالق ــن األرس املذك ــط ب ــكنهم، وترب س

العائلــة النــواة: تتكــّون مــن زوج وزوجــة بــدون أوالد أو مــن أب 

وأم وولدهــام )أوالدهــام( غــر املتــزوج )غــر املتزوجــن(.

العائلــة املمتــّدة: هــي األرسة التــي تضــّم إىل جانــب الــزوج 

ــر  ــزوج )غ ــر املت والزوجــة أو األم واألب وولدهــام )أوالدهــام( غ

ــر  ــع، تعت ــوياً. ويف الواق ــون س ــن يعيش ــاء آخري ــن(، أقرب املتزوج

ــك  ــار تل ــة العتب ــواة كافي ــة الن ــد يف العائل ــب واح ــاركة قري مش

العائلــة عائلــة ممتــّدة. فضــالً عــن ذلــك، يف الحــاالت التــي تعيــش 

فيهــا عائــالت متعــددة ذات صــالت قرابــة، معــاً، ولكــن ضمــن أرس 

ــدة. ــة املمت ــالت تشــّكل عائل ــك العائ ــر أّن تل ــة، نعت مختلف

العائلــة املمتــّدة املؤقتــة: هــي ذلــك النــوع مــن العائــالت املمتــدة 

حيــث يلعــب االبــن املتــزوج دور رّب األرسة. يف هــذه األرس، يقــول 

ــة النــواة  ــة ســوف تتخــذ مجــدداً صفــة العائل اإلفــرتاض إّن العائل

مــع رحيــل والــدة/ والــد رب األرسة أو غرهــم مــن األقــارب الذيــن 

يعيشــون حاليــاً مــع العائلــة.

العائلــة املمتــدة األبويـّـة: يف نــوع العائلــة هــذا، يعيــش رب األرسة 

وزوجتــه ســوياً مــع ولدهــام )أوالدهــام( املتــزوج )املتزوجــن( و/ 

أو أخ/ أخــت رب األرسة )إخوته/أخواتــه( املتزوجــن )زوج األخــت، 

زوجــة األخ(. يف هــذا النــوع مــن العائــالت حيــث يلعــب الجيــل 

ــزّوج )األوالد املتزوجــون(  ــد املت ــر الول ــر دور رّب األرسة، يعت األك

وغرهــم مــن األقربــاء خاضعــن لــرّب األرسة.

ــي  ــف األرس الت ــتخدم لوص ــح يُس ــو مصطل ــة: ه ــة املفكّك العائل

ــخاص  ــن أش ــذه األرس م ــف ه ــن. تتألّ ــات املتزّوج ــّم ثنائي ال تض

يعيشــون مبفردهــم، أو عائــالت الوالــد األعــزب، واألقربــاء الذيــن 

ــون  ــل يعيش ــات ب ــم عالق ــم بينه ــو مل تق ــى ل ــاً حت ــون مع يعيش

ــس إاّل. ــوياً ولي س

األرس املؤلّفــة مــن شــخص واحــد: يف هــذا النــوع مــن األرس، 

يعيــش شــخص واحــد مبفــرده.

الوالــد األعــزب: تُعتــر العائــالت املؤلفــة مــن والــد أعــزب وولــد 

غــر متــزوج )أوالد غــر متزوجــن( منضويــة ضمــن هــذه الخانــة. 

تتشــّكل هــذه األرس عندمــا يتــّم الطــالق بــن الوالديــن أو عندمــا 

ال يعيــش الوالــدان معــاً، أو مــع فقــدان أحــد الوالديــن.

ــا  ــون فيه ــن األرس يك ــوع م ــي ن ــرى: ه ــة األخ ــات املفكّك العائ

ــاء، مــن دون أن تربــط بينهــم  األفــراد الذيــن يعيشــون معــاً أقرب

ــن  ــان م ــا، إثن ــا/ أحفاده ــّدة وحفيده ــاء )ج ــاء واألبن ــة اآلب عالق

ــخ.( ــا، إل ــا/ أخته ــات( أخيه ــة )بن ــة وابن ــة/ خال ــقاء، عّم األش

أرس ال تضــّم أقربــاء: يف هــذا النــوع مــن األرس، ال تربــط بــن أفــراد 

األرسة الذيــن يعيشــون معــاً صلــة الرحــم أو القرابــة.

باإلضافــة إىل نوعــي تصنيــف األرسة 3 و8، تــّم كذلــك األمــر إعــداد 

تصنيــف خــاص بالنــوع 13. يتــم تحديــد النــوع 13 لــألرسة مــن 

خــالل النظــر يف ســّن الوالــد وعــدد األطفــال يف العائلــة النــواة.

عائلــة نــواة بــدون أطفــال )العمــر> 45(: هــو النــوع مــن األرس 

املؤلّفــة مــن زوجــن يقــّل عمرهــام عــن الـــ45 عامــاً.

عائلــة نــواة بــدون أطفــال )العمــر ≤ 45(: هــو النــوع مــن األرس 

املؤلّفــة مــن زوجــن يبلغــان الرابعــة والخمســن مــن عمرهــام أو 

يتجــاوزان الســّن املذكــورة.

ــر(:  ــدان/ 3 أوالد أو أك ــد/ ول ــد واح ــع أوالد ) ول ــواة م ــة ن عائل

تتألـّـف هــذه العائلــة مــن الوالديــن وولــد واحــد، ولديــن أو ثالثــة 

أوالد أو أكــر مــن غــر املتزوجــن.

ــراد  ــرب أف ــدى ق ــاً مل ــف وفق ــد ُصّن ــرات وق ــد املتغ ــك أح إّن ذل

األرسة بعضهــم مــن بعــض مــن حيــث الروابــط العائليــة والقرابــة. 

إســتندت التعاريــف الخاصــة بــاألرس إىل التعاريــف املســتخدمة يف 

املســح الدميغــرايف والصحــي الــرتيك. اعتــرت أنــواع األرس متجســدًة 

يف مجموعــات ثــالث: العائلــة النــواة والعائلــة املمتــدة، والعائلــة 

املفككــة، وذلــك خــالل إعــداد الكتــاب الخــاص باالســتطالع.

1.3.5. ترجيح الحجم 

جــرى حســاب ترجيــح الحجــم يف إطــار االســتطالع حــول تركيبــة 

األرسة الرتكيــة بحيــث يتــّم متثيــل األرس يف املناطــق الحرضيــة 

ــق  ــن طري ــرة ع ــر وأنق ــي إزم ــة، ومقاطعت ــة، 12 منطق والريفي

منــوذج عينــات تألـّـف مــن عناويــن 14280 منــزالً مــن 100 كتلــة 

يف املناطــق الحرضيــة و50 كتلــة يف املناطــق الريفيــة، مأخــوذ عــن 

معهــد اإلحصــاء الــرتيك.

ــارة 12280  ــد متــت زي ــت ق ــداين، كان ــع اســتكامل العمــل املي م

منــزالً حيــث أنــه مل يكــن يف املســتطاع إدراك كافــة العائــالت 

ــة.  ــباب مختلف ــراً إىل أس ــازل الـــ14380، نظ ــش يف املن ــي تعي الت
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أجريــت تصحيحــات عــدم اإلســتجابة يف مــا يتعلــق باملجموعــة 2 

ــك. واعتمــدت  ــازل الـــ12280 تل ــد املن مــن العائــالت عــى صعي

تصحيحــات متعلقــة باملجموعــة األوىل يف مــا يتّصــل بالكتــل التــي 

تعــّذر إدراكهــا عــن طريــق االفــرتاض بــأّن الكتــل التــي تنتمــي إىل 

مناطــق املســتوى األول مــن تصنيف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصاء، 

باســتخدام  صفــر  املجموعــة  قيــم  احتســاب  تــم  متجانســة. 

التصحيحــات املعتمــدة عــى صعيــد املجموعتــن األوىل والثانيــة، 

وبلــوغ العــدد التقريبــي للمنــازل الرتكيــة. يف وقــت الحــق، جــرت 

معايــرة عــدد املنــازل املحتســبة يف مــا يتعلــق بــكل مــن املناطــق 

الريفيــة والحرضيــة وفقــاً لتــوزّع عــدد األرس يف التقديــرات التــي 

ــم  ــام 2006 وت ــرتيك يف منتصــف الع ــد اإلحصــاء ال ــا معه ــام به ق

ترجيــح حجــم األرس. بغيــة حســاب حجــم األفــراد املســتقلن 

واألشــخاص، اعتــرت أحجــام األرس مرجعــاً ومتــت معايرتهــا وفقــا 

لتــوزع الجنســن يف املناطــق الحرضيــة والريفيــة وفقــاً ورد يف 

التقديــرات الســكانية الخاصــة مبعهــد اإلحصــاء الــرتيك، التــي 

أجريــت يف منتصــف العــام 2006، لتحديــد حجــم األشــخاص 

ــرشة واألفــراد املســتقلن  الذيــن يقــل عمرهــم عــن الثامنــة ع

ــة عــرشة مــن عمرهــم. ــن يتجــاوزون الثامن الذي

1.3.6. املتغرات املولّدة يف إطار مجموعة البيانات

متغــرات قاعــدة العوامــل الخاصــة بــاألرس وباألفــراد املســتقلني: 

ــل  ــة )تحلي ــالت اإلحصائي ــراء التحلي ــن إج ــن م ــل التمّك ــن أج م

ــة  ــى مجموع ــخ( ع ــع، إل ــار كاي تربي ــار-يت، إختب ــن، إختب التباي

البيانــات، تــم إعــداد قاعــدات للعوامــل الخاصــة بــاألرس وباألفــراد 

ــتقلن. املس

قاعــدة العوامــل الخاصــة بــاألرس: تــم رضب متغــّر العوامــل 

 0،00065091236435499600 بالعــدد  بــاألرس  الخاصــة 

العيّنــات. مــع عــدد  قيمتــه اإلجامليــة  لتنظيــم 

ــّر  ــم رضب متغ ــتقلني: ت ــراد املس ــة باألف ــل الخاص ــدة العوام قاع

 0،00051702502375600300 بالعــدد  الخاصــة  العوامــل 

لتنظيــم قيمتــه اإلجامليــة مــع عــدد العينــات.

ــف  ــوغ تصني ــة بل ــة: بغي ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــّر الحال متغ

خــاص بالحالــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة، إعتمــد االســتطالع حــول 

تركيبــة األرسة الرتكيــة 2006 عمليــات الحســاب املنفــذة مــن 

Kalaycıoğlu et al )2010(، كأســاس للمتغــرات  جانــب    

الخمســة التــي طّورتهــا األســئلة حــول التعليــم، والدخــل، واإلقامــة 

وملكيــة الســيارات ضمــن إطــار مجموعــة البيانــات. تــم احتســاب 

الوضــع التعليمــي ألفــراد األرسة والســبل التعليميــة لــألرس التــي تم 

طــرح األســئلة عليهــا، مــع أخــذ املــدارس التــي تخــرج منهــا األفــراد 

ــار  ــم اعتب ــاب، ت ــذا الحس ــرض ه ــار. لغ ــن اإلعتب ــتقلون بع املس

 Kalaycıoğlu    ــل ــن قب ــدارس م ــددة للم ــنوات املح ــدد الس ع

et al )2010( كمرجــع. وقــد جــرى حســاب نصيــب الفــرد مــن 
ــذه  ــطة له ــة املتوس ــمة القيم ــق قس ــن طري ــل يف األرسة ع الدخ

ــر،  ــك األم ــم كذل ــد ت ــراد يف األرسة. وق ــدد األف ــى ع ــات ع البيان

تحليــل مســائل امللكيــة يف مــا يتعلــق بالســيارات وأماكــن اإلقامــة 

عــن طريــق الحفــاظ عــى البيانــات عينهــا.

مــن أجــل املقاربــة بــن دخــل الفــرد يف األرسة، والقيــم التعليميــة 

املتوســطة لــألرسة، والقيــم املتعلقــة مبلكيــة الســيارات واملســاكن، 

تــّم تحويــل كل قيمــة إىل  تــم تطبيــق تحويــل زد، وبالتــايل 

ــغ 1. يف وقــت  ــاري يبل نقــاط مبتوســط   صفــر ومــع انحــراف معي

الحــق، تــم تقليــص هــذه املتغــرات إىل بُعــد واحــد عــن طريــق 

إخضاعهــا لتحليــل العوامــل. جــرى بعدئــٍذ تحويــل متوســط   هــذا 

ــغ 10.  ــاري يبل ــراف معي ــط   50 وانح ــاط يت مبتوس ــر إىل نق املتغ

أخضعــت القيمــة التــي تــم الحصــول عليهــا إىل تحليــالت متعــددة 

خاصــة بالرتاجــع فضــالً عــن املتغــرات املســتخدمة لتحديــد هــذه 

القيمــة. يف هــذا اإلطــار، تــم إيجــاد معادلــة الحالــة اإلجتامعيــة- 

ــطة  ( ×  ــة املتوس ــنة التعليمي ــة الس ــة = 32،81 + )قيم اإلقتصادي

1.33 + )متوســط   دخــل الفــرد يف األرسة( × 0،006     + )ملكيــة 
ــات( × 5،62. ــة املركب ــكان الســكن( × 2.20 + ) ملكي م

نتيجــة لذلــك، تــم تحديــد طبقــات الحالــة اإلجتامعيــة- اإلقتصادية 

مــع أخــذ متغــر الحالــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة يف االعتبــار 

مبتوســط   50 وانحــراف معيــاري يبلــغ 10، وتــم تعريــف الطبقــة 

التــي يناهــز املتوســط يف إطارهــا   الـــ50 )40-60(، بصفتهــا الطبقة 

الوســطى، وتحديــد الطبقــة التــي يفــوق رصيدهــا املتوســط بـــ10 

نقــاط عــى أنهــا الطبقــة العليــا أمــا الطبقــة التــي يعتــر رصيدهــا 

أقــل مــن املتوســط بـــ10 فتعــرّف باعتبارهــا الطبقــة الدنيــا

مالحظــة هامــة: األرقــام الــواردة يف الجــداول قــد ال يصــل 

مجموعهــا إىل 100% بســبب تدويــر األرقــام. فضــالً عــن ذلــك، إّن 

األســئلة التــي أُعطيَــت فيهــا إجابــات عــدة قــد ال يصــل مجموعهــا 

.%100 إىل 

مالحظــة هامــة: هامــش الخطــأ يف الدراســة، مــع أهميــة إحصائيــة 

تصــل إىل 95%، هــو 0,6% لألفــراد و 0,9% لــألرَس.
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يغطّــي هــذا القســم، ســامت الســكان الذيــن تضّمهــم األرس والوضــع 

اإلقتصــادي لــألرس يف نطــاق االســتطالع حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة. يف 

هــذا الســياق، يتــم تحليــل عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املنــزل، 

نــوع األفــراد املســتقلن يف األرسة، ومــا إذا كانــت األرسة أو مل تكــن قــادرًة 

عــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية، امللكيــة العقاريــة الخاصــة باألفــراد 

املســتقلن، فضــالً عــن ســلوكيات اإلقــرتاض واإلدخــار التــي تعتمدهــا 

األرسة.

2.1. سامت السكان الذين تضمهم األرسة

يبــّن الجــدول 1 حجــم األرسة عــى أســاس عــدد األفراد الذين يعيشــون 

ــة 3.9 أشــخاص. ويف  ــغ   حجــم األرسة الرتكي ــزل. يف املتوســط يبل يف املن

الواقــع، يفــوق حجــم األرسة يف املناطق الريفية )4.1 أشــخاص(، حجمها 

يف املناطــق الحرضيــة )3.9 أشــخاص(.

تتقــارب أحجــام األرس يف املــدن الثالث الرئيســية. غر أّن عدد األشــخاص 

يف األرسة يف اســطنبول يعتــر أعــى بدرجة صغرة )3.6 أشــخاص(.

عندمــا يتــم النظــر يف حجم األرسة بحســب املناطــق، يعّد حجــم األرسة 

يف املناطــق الرشقيــة الرتكيــة أكــر منــه يف املناطــق الغربيــة. إّن املنطقة 

التــي تســجل أعــى متوســط لحجــم األرسة هــي جنــوب رشق األناضول    

)5.6 أشــخاص(. تــأيت بالدرجــة التاليــة يف هــذا الســياق، مناطــق 

شــامل رشق األناضــول )4.9 أشــخاص( ومناطــق وســط األناضــول )4.9 

أشــخاص(. أمــا املناطــق التــي تشــهد أصغــر حجم لــألرس فهــي يف غرب 

مرمــرة )3.2 أشــخاص( ومناطــق إيجــه )3.4 أشــخاص(.

كــام هــو متوقــع، تتميّــز العائــالت الكبــرة لديهــا بحجــم األرسة األكــر 

)5.9 أشــخاص(. يــيل ذلــك العائــالت النــواة )3.8 أشــخاص( والعائــالت 

املفككــة )2.0(. 

ــم  ــط   حج ــم مبتوس ــي تتّس ــة الت ــة اإلقتصادية-اإلجتامعي إّن الطبق

األرسة األعــى هــي الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الوســطى 

الجدول 1. أحجام األرس يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء ونوع األرسة واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

3.9تركيا

املنطقة السكنّية

3.7املدينة

4.1 الريف

املدن الرئيسية الثالث

3.6اسطنبول

3.4 أنقرة

3.3إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

3.6اسطنبول

3.2غرب مرمرة

3.4ايجه

3.8 رشق مرمرة

3.6غرب األناضول

3.7 البحر األبيض املتوسط 

3.9 وسط األناضول

3.8 غرب البحر األسود

4.2 رشق البحر األسود

4.9 شامل رشق األناضول

4.9وسط رشق األناضول

5.6 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

3.8نواة

5.9 ممتدة

2.0 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

3.8الطبقة الدنيا  

3.9الطبقة الوسطى

3.4الطبقة العليا
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)3.9 أشــخاص(. يــيل ذلــك الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيا 

)3.8 أشــخاص( ثــم الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا )3،4 

أشخاص(. 

تبلــغ نســبة األرس املؤلفــة مــن شــخص واحــد يف أنحــاء البــالد %6 

يف حــن يضــّم 19% مــن األرس شــخصن اثنــن، فيــام يشــمل %21 

منهــا 3 أشــخاص و25% منهــا 4 أشــخاص. تناهــز نســبة العائــالت 

التــي تضــّم 7 أشــخاص أو مــا يتعــدى ذلــك، الـــ8%. يتألــف حــواىل 

نصــف عــدد األرس )46%( مــن 3 أشــخاص أو مــا يقــّل عــن ذلــك 

)الجــدول 2(.

وفقــا للبيانــات املتعلقــة بنــوع األرسة يف الجــدول 3، مــن الواضــح 

أن النــوع األكــر شــيوعاً يف تركيــا هــو العائلــة النــواة )73%(. أمــا 

العائــالت املمتــدة فتشــّكل 15% يف تركيــا فيــام تجّســد العائــالت 

الجدول 2. عدد األشخاص الذين يعيشون يف األرسة

%عدد األشخاص الذين يعيشون يف األرسة

16.2

218.9

320.6

424.8

514.3

67.1

73.5

82.1

91.1

101.5  أو أكر

الجدول 3. أنواع األرس يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

مفككةممتدةنواة

73.014.512.5تركيا

املنطقة السكنّية

75.910.913.2املدينة

67.721.111.1 الريف

املدن الرئيسية الثالث

74.710.514.8اسطنبول

74.19.416.5 أنقرة

74.78.516.8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

74.710.514.8اسطنبول

72.812.514.7غرب مرمرة

74.512.313.2ايجه

73.017.010.0 رشق مرمرة

71.513.714.8غرب األناضول

78.18.713.2 البحر األبيض املتوسط 

71.618.99.5 وسط األناضول

65.421.013.6 غرب البحر األسود

65.723.211.1 رشق البحر األسود

67.023.89.2 شامل رشق األناضول

70.819.59.7وسط رشق األناضول

74.518.27.3 جنوب رشق األناضول

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

61.813.524.7الطبقة الدنيا  

73.815.710.5الطبقة الوسطى

82.76.510.8الطبقة العليا
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املفككــة نســبة 13%. تعتــر العائلــة النــواة نــوع العائــالت األكــر 

ــبة  ــر نس ــة. تعت ــة والريفي ــق الحرضي ــن املناط ــيوعاً يف كل م ش

ــبة  ــن أن نس ــى، يف ح ــة أع ــق الحرضي ــواة يف املناط ــالت الن العائ

العائــالت املمتــدة أعــى يف املناطــق الريفيــة. يعــّد أمــران بارزيــن 

ــي  ــة الت ــق. إّن املنطق ــن املناط ــة ب ــد املقارن ــدد عن ــذا الص يف ه

يُلحــظ فيهــا نــوع العائلــة املمتــدة أكــر مــا يلحــظ، هــي شــامل 

ــة، رشق البحــر  رشق األناضــول )24%(. يــيل ذلــك بدرجــة متقارب

ــظ  ــة )21%(. تلح ــود الغربي ــر األس ــرب البح ــود )23%( وغ األس

العائــالت املفككــة عــى نحــو أكــر تواتــراً يف غــرب مرمــرة )%15(، 

ــول )%15(. ــرب األناض ــطنبول )15%( وغ واس

تواجــَدت العائــالت النــواة يف األغلــب يف الطبقــة اإلجتامعيــة العليا 

ــة  ــن الطبق ــّدة يف كلٍّ م ــالت املمت ــارُب للعائ ــظ تق )%83(. ولوِح

الوســطى )%16( والدنيــا )%14(. ويتألّــف %40 مــن الطبقــة 

اإلجتامعيــة الدنيــا مــن عائــالت ممتــّدة تضــّم أوالداً.تتقارب نســب 

العائــالت املمتــدة األبويــة والعائــالت املمتــدة املؤقتــة. باملقارنــة 

ــن  ــا األرست ــة لكلت ــب املئوي ــر النس ــة، تعت ــق الحرضي ــع املناط م

ــة. أعــى يف املناطــق الريفي

ــة  ــالت املؤلف ــة إىل العائ ــن األرس املفكك ــر م ــب األك ــود النصي يع

مــن شــخص واحــد. يعيــش األشــخاص مبفردهــم يف 6% مــن 

ــر النســبة  ــن املــدن الثــالث الرئيســية، تعت ــا. مــن ب األرس يف تركي

ــبياً  ــة نس ــد مرتفع ــخص واح ــن ش ــة م ــالت املؤلف ــة للعائ املئوي

ــد  ــالد. تتجس ــن الب ــريب م ــزء الغ ــك يف الج ــرة )9%(، وكذل يف أنق

ــة ذات النســبة األعــى مــن األرس  ــة- اإلجتامعي ــة اإلقتصادي الطبق

ــة  ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــن شــخص واحــد يف الطبق ــة م املؤلف

الدنيــا 18%. تبلــغ النســبة املئويــة يف هــذا الصــدد 4% يف الطبقــة 

الجدول 4. 8 أنواع من األرس يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

عائلة نواة بدون 
أوالد

عائلة نواة مع 
أوالد

عائلة ممتّدة 
أبويّة

عائلة ممتّدة 
مؤّقتة

ارسة مؤلّفة من 
شخٍص واحد

مفككة أخرىوالد أعزب
أرَس ال تضّم 

أقرباء

15.757.48.26.36.24.02.00.3تركيا

املنطقة السكنّية

13.362.65.85.16.34.42.10.4املدينة

20.047.712.78.56.03.41.70.0 الريف

املدن الرئيسية الثالث

12.462.36.24.37.14.33.10.3اسطنبول

14.459.65.93.59.04.62.20.8 أنقرة

15.958.84.34.27.46.82.40.2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

12.462.36.24.37.14.33.10.3اسطنبول

23.549.36.16.47.84.22.40.3غرب مرمرة

20.554.16.85.47.14.41.50.2ايجه

14.758.27.99.14.33.61.80.3 رشق مرمرة

16.355.27.85.98.63.72.00.5غرب األناضول

16.062.14.74.06.34.91.60.4البحر األبيض املتوسط 

17.554.111.67.44.73.41.20.2 وسط األناضول

18.047.513.97.26.34.81.90.6 غرب البحر األسود

15.250.512.211.05.53.42.20.0 رشق البحر األسود

11.755.314.09.84.23.51.40.0 شامل رشق األناضول

11.559.312.86.74.43.61.70.0وسط رشق األناضول

8.266.29.68.63.02.61.70.0 جنوب رشق األناضول

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

21.540.36.86.717.94.52.30.0الطبقة الدنيا  

14.659.29.06.74.24.01.90.3الطبقة الوسطى

15.767.03.82.75.03.42.10.3الطبقة العليا
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الجدول 5. تغطية احتياجات األرس يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

صعب جداًصعبليس بذاك الصعبسهلسهل جداً

1.411.537.434.615.1تركيا

املنطقة السكنّية

1.612.639.132.214.5املدينة

19.534.438.916.2 الريف

املدن الرئيسية الثالث

0.811.641.732.113.8اسطنبول

1.316.742.530.09.5 أنقرة

1.010.639.827.720.9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

0.811.641.732.113.8اسطنبول

2.115.340.53210.1غرب مرمرة

1.311.437.233.816.3ايجه

0.812.338.630.917.4 رشق مرمرة

1.113.037.435.413.1غرب األناضول

1.29.036.334.918.5 البحر األبيض املتوسط 

1.411.639.538.19.3 وسط األناضول

1.911.936.736.313.2 غرب البحر األسود

2.412.837.435.112.3 رشق البحر األسود

4.515.336.735.28.4 شامل رشق األناضول

112.135.635.416.0وسط رشق األناضول

2.47.126.141.423.0 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

1.612.138.133.914.4نواة

0.67.836.237.917.4 ممتدة

1.412.435.134.416.6مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

0.63.420.045.530.4الطبقة الدنيا  

0.79.939.935.514.0الطبقة الوسطى

7.735.043.411.92.1الطبقة العليا

ــة-  ــة اإلجتامعي ــطى و5% يف الطبق ــة الوس ــة- اإلقتصادي اإلجتامعي

ــا. ــة العلي اإلقتصادي

تبلــغ النســبة املئويــة للعائــالت املكونــة مــن أحــد الوالديــن وطفل 

بســبب الطــالق أو الوفــاة، 4%. مــن بــن املــدن الثــالث الرئيســية، 

تعتــر النســبة املئويــة للعائــالت التــي تضــم أحــد الوالديــن أعــى 

نســبياً يف إزمــر )9%(، وكذلــك يف الجــزء الغــريب مــن البــالد. عــى 

الرغــم مــن عــدم قيــام اختــالف كبــر عــى أســاس املســتوى 

اإلجتامعــي- اإلقتصــادي، تتمثّــل الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة 

ذات النســبة األعــى يف مــا يتعلــق بــاألرس املذكــورة 

يف الطبقة اإلجتامعية- اإلقتصادية الدنيا )%5(.

تشــّكل أرس مفككــة أخــرى بــدون أبويــن 2%   مــن كافــة األرس. أمــا 

نســبة األرس التــي ال يرتبــط أعضاؤهــا بعضهــم ببعــض غــر أنهــم 

ــازل الطــالب خــارج الحــرم الجامعــي(،  ــل من يعيشــون ســوياً )مث

فتعتــر منخفضــة جــداً )%3(.

 2.2. املستوى اإلقتصادي لألرسة

2.2.1. تلبية اإلحتياجات األساسية وملكّية العقارات

عنــد ســؤالهم عــن دخــل األرسة ومــا إذا كان األخــر يكفــي لتلبيــة 

احتياجــات األرسة، طُلــب مــن األشــخاص أن يختــاروا إحــدى 

اإلجابــات التاليــة لوصــف الوضــع يف هــذا الصــدد: “صعــب جــداً”، 

و”صعــب”، و” ليــس عــى ذلــك القــدر مــن الصعوبــة”، و”ســهل” 

و”ســهل جــداً” )الجــدول 5(. جــاءت النســبة املئويــة لــألرس التــي 

ــدد  ــف ع ــد نص ــة. إعتم ــداً” منخفض ــهل ج ــة “س ــارت اإلجاب اخت

ــد  ــب”. وق ــداً” و”صع ــب ج ــن “صع ــد الخياري األرس )50%( أح

ــة. إرتفعــت هــذه النســبة إىل 55% يف املناطــق الريفي
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مــن بــن املــدن الرئيســية الثــالث، كانــت النســبة املئوية لألشــخاص 

الذيــن يشــعرون أن قــدرة الدخــل عــى تغطيــة إحتياجــات األرسة 

ــد  ــر )49%(. وق ــى يف إزم ــداً” أع ــب ج ــب” أو “صع ــر “صع أم

بلغــت هــذه النســبة 46%  يف مــا يتعلــق باســطنبول و40% عــى 

صعيــد أنقــرة. باملقارنــة مــع مناطــق أخــرى، تعتــر النســبة املئويــة 

ــذا  ــى )64%( يف ه ــبة األع ــول النس ــرشق األناض ــل ب ــا يتّص يف م

الســياق.

خــالل تقييــم النتائــج بحســب نــوع األرسة، تعــّد نســبة العائــالت 

ــر  ــية أم ــا األساس ــة إحتياجاته ــى تلبي ــدرة ع ــر أن الق ــي تعت الت

ــدة  ــالت املمت ــار العائ ــى يف إط ــداً” أع ــب ج ــب” أو “صع “صع

)55%( مقارنــة مــع العائــالت النــواة واملفككــة. وكــام هــو متوقــع، 

ترتفــع هــذه النســبة مــع انخفــاض مســتوى الحالــة اإلجتامعيــة- 

ــة  ــة الطبق ــن خان ــالت ضم ــن العائ ــت 14% م ــة. رصّح اإلقتصادي

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا أنهــا تــرى أن تغطيــة احتياجاتهــا 

األساســية أمــر “صعــب” أو “صعــب جــداً” بينــام بلغــت النســبة 

ــة-  ــة اإلجتامعي ــد الطبق ــة يف هــذا الصــدد 49% عــى صعي املئوي

ــة-  ــة اإلجتامعي ــد الطبق ــى صعي ــطى، و76% ع ــة الوس اإلقتصادي

ــا. ــة الدني اإلقتصادي

عندمــا ســئل األفــراد عــاّم إذا كانــوا ميلكــون أو ال ميلكــون عقــارات 

)الجــدول 6(، أجــاب أكــر مــن نصفهــم  )67%( بالنفــي. مــن بــن 

ــوع األكــر شــيوعاً  ــزل/ الشــقة الن ــر املن العقــارات اململوكــة، يعت

مــن امللكيــات وقــد بلغــت النســبة املئويــة يف هــذا الصــدد %24. 

يــيل ملكيــة املنــزل/ الشــقة، بالدرجــات التاليــة، األرايض واملــزارع 

ــج  ــق )11%( والســيارات )10%(. لوحظــت نتائ والكــروم والحدائ

ــر  ــة. تعت ــة والحرضي ــكنية الريفي ــق الس ــب املناط ــة بحس مامثل

ــة؛  ــق الريفي ــك يف املناط ــن ذل ــّل م ــارات أق ــة العق ــبة ملكي نس

ــروم  ــزارع واألرايض والك ــادة يف امل ــة ع ــارات اململوك ــد العق تتجّس

والحدائــق. أتــت نســبة األفــراد املســتقلن الذيــن ميلكــون مــزارَع 

وأراٍض   وكرومــاً وحدائــَق، أعــى يف املناطــق الريفيــة )%21( 

مقارنــة مــع املناطــق الحرضيــة.

يف أنحــاء تركيــا كافــة، تعتــر ملكيــة املنــزل/ الشــقة الخيــار األكــر 

شــعبية يف املــدن الرئيســية الثــالث وتعــّد النســب املئويــة املتعلقــة 

ــة  ــب املئوي ــا النس ــا. أم ــام بينه ــة في ــرى متقارب ــارات األخ بالعق

ــول  ــط األناض ــرة )31%(، وس ــرب مرم ــا غ ــد حصدته ــى فق األع

)29%(، وإيجــه )27%(، وغــرب األناضــول )26%(، وغــرب البحــر 

ــة  ــق مبلكي ــا يتعل ــك يف م األســود )25%( واســطنبول )24%(، وذل

املنــزل/ الشــقة. أمــا النســب املئويــة يف هــذا الســياق، يف جنــوب 

ــامل رشق  ــول )18%( وش ــط األناض ــول )20%(، ووس رشق األناض

ــر أقــل ارتفاعــاً. األناضــول )17%( فتعت

الجدول 6. ملكية العقارات يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

منزل/شقةال يشء
األرايض، املزارع، الكروم، 

الحدائق، أوغرها
آخرمكتبسيارة

66.923.811.010.22.31.0تركيا

املنطقة السكنّية

68.822.95.610.72.60.5املدينة

63.625.420.59.21.91.9 الريف

املدن الرئيسية الثالث

69.724.02.59.72.30.5اسطنبول

66.926.53.611.61.70.1 أنقرة

63.827.15.112.13.10.2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

69.724.02.59.72.30.5اسطنبول

58.531.414.712.82.82.7غرب مرمرة

59.427.316.513.22.82.2ايجه

69.820.210.510.42.51.1 رشق مرمرة

65.425.610.010.51.80.9غرب األناضول

64.923.111.711.62.71.1 البحر األبيض املتوسط 

63.428.616.411.11.60.3 وسط األناضول

64.524.714.012.33.00.5 غرب البحر األسود

69.620.016.98.63.10.4 رشق البحر األسود

77.817.09.14.61.30.3 شامل رشق األناضول

73.918.013.65.61.50.3وسط رشق األناضول

76.019.57.24.31.60.6 جنوب رشق األناضول
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عندمــا ينظــر يف ملكيــة العقــارات بحســب الجنســن، يقــوم فــارق 

كبــر يف هــذا الســياق بــن املــرأة والرجــل. لنصــف الرجــال ملكيــة 

بينــام تقتــر هــذه النســبة عــى 17% بالنســبة إىل النســاء. ترتفــع 

ــر.  ــدم العم ــع تق ــارات م ــة العق ــة مبلكي ــة املتعلق ــبة املئوي النس

تبلــغ النســبة املئويــة ألصحــاب العقــارات ممــن هــم ضمــن الفئــة 

العمريــة 18-24 عامــاً، 4%، يف حــن تتجــاوز 51% لفئــة مــن 

تفــوق أعامرهــم الـــ45 عامــاً.

ــالت  ــار العائ ــى يف إط ــازل )33%( األع ــة املن ــبة ملكي ــر نس تعت

املفككــة يف حــن تعــّد النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن ميلكــون 

األرايض والكــروم والحدائــق إلــخ األعــى ضمــن العائــالت املمتــدة 

)14%( عــى نحــو مامثــل؛ تعتــر نســبة ملكيــة الســيارات األعــى 

ــإن  ــع، ف ــو متوق ــام ه ــواة )12%(. وك ــالت الن ــد العائ ــى صعي ع

ــتوى  ــاع املس ــع ارتف ــع م ــارات ترتف ــة العق ــة مللكي ــبة املئوي النس

ــتقلن  ــراد املس ــن األف ــك 76% م ــادي. ال ميل ــي- اإلقتص اإلجتامع

الدنيــا أي عقــارات.  ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة 

تنخفــض هــذه النســبة إىل 47% ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- 

اإلقتصاديــة العليــا. أمــا نســبة ملكيــة املنــزل/ الشــقة فتعــّد أعــى 

ــع  ــة م ــة مقارن ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــات الحال ــة طبق يف كاف

غرهــا مــن العقــارات. ويف الواقــع، ميلــك 18% مــن األشــخاص يف 

ــا، 23% مــن األشــخاص يف  ــة الدني ــة- اإلقتصادي الطبقــة اإلجتامعي

الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الوســطى، و37% مــن األشــخاص 

يف الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا منــزالً أو شــقة. يف مــا 

ــظ  ــق، مل يلح ــروم والحدائ ــزارع والك ــة األرايض وامل ــق مبلكي يتعل

ــة. ففــي  ــة اإلجتامعيــة- اإلقتصادي أي اختــالف بــن طبقــات الحال

اإلجتامعيــة-  الطبقــة  األشــخاص يف  مــن   %12 ميلــك  الواقــع، 

اإلقتصاديــة الدنيــا مــزارَع وأراٍض وكرومــاً وحدائــَق. وتبلــغ النســبة 

املئويــة يف هــذا الســياق 11% يف طبقتــي الحالــة اإلجتامعيــة- 

ــا. ــطى والعلي ــة الوس اإلقتصادي

الجدول 7. ملكية العقارات بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

منزل / شقةال يشء
األرايض، املزارع، الكروم، 

الحدائق، أوغرها
آخرمكتبسيارة

الجنس

50.536.116.818.44.01.8ذكر

.82.811.95.42.28.3أنثى

الفئة العمرية

24 – 1895.71.77.1.44.6.

34 – 2579.610.14.49.71.61.0

44 – 3561.725.411.315.03.01.2

54 – 4548.840.416.116.74.41.2

64 – 5543.947.723.211.43.31.1

65+ 41.849.328.34.12.31.0

املستوى العلمي

.74.919.312.76.2.4أّمي

64.129.315.81.91.31.1يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

65.425.813.38.52.41.2املرحلة اإلبتدائية

68.220.98.313.63.41.1املرحلة التكميلية

72.617.85.813.32.61.0الثانوية أو ما يُعادلها

.51.432.99.026.43.56إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

66.024.510.411.52.61.0نواة

72.217.913.77.61.61.4 ممتدة

.61.432.79.54.91.65مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

76.018.30.012.10.00.6الطبقة الدنيا  

68.322.82.110.98.51.1الطبقة الوسطى

46.936.66.810.933.21.1الطبقة العليا
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2.2.2. القروض وسلوكيات اإلدخار الخاصة باألرس

ــام  ــالل الع ــال خ ــن امل ــغ م ــوا مبال ــاّم إذا اقرتض ــراد ع ــئل األف ُس

املــايض أو مل يقومــوا بذلــك )الجــدول 8(. وفقــاً ملــا يبيّنــه الجــدول 

التــايل، تعتــر املصــارف املؤسســة الرئيســية القــرتاض املــال )%19(. 

ــبة  ــة بنس ــة التالي ــارف بالدرج ــارب املص ــراد األرسة واألق ــيل أف ي

تتطابــق يف مــا بينهــام. ميكــن كذلــك طلــب القــروض مــن األصدقاء 

ــران )%8(. )13%( والج

ــا أّن  ــراد، وجدن ــش األف ــن عي ــب أماك ــر بحس ــا إىل األم إذا نظرن

ســلوك اإلقــرتاض مــن الجــران يظهــر الفــرق األبــرز. ففــي الواقــع، 

ــق  ــران 6% يف املناط ــن الج ــامل م ــرتاض األرس لل ــبة اق ــغ نس تبل

ــة. ــق الريفي ــّجل 11% يف املناط ــن تس ــة يف ح الحرضي

ــون الحصــول عــى  ــن يفضل ــة لألشــخاص الذي ــّد النســبة املئوي تُع

قــروض مــن املصــارف أعــى يف إزمــر مقارنــة بغرهــا مــن املــدن 

الذيــن  األشــخاص  مــن   %10 أّن  ففــي حــن   .)%26( الكــرى 

ــم،  ــن أصدقائه ــال م ــر يقرتضــون امل يعيشــون يف اســطنبول وإزم

تقــّل هــذه النســبة إىل حــّد غــر بعيــد يف أنقــرة 7%. عندمــا ننظــر 

إىل األمــر بحســب املناطــق، يــرز فــارق هــام عــى صعيــد البحــر 

األبيــض املتوســط   . ففــي الواقــع، تعتــر النســبة املئويــة لألشــخاص 

ــقائهم )%22(  ــم )19%(، أش ــن والديه ــال م ــون امل ــن يقرتض الذي

أصدقائهــم )19%( أو مــن املصــارف )24%( أعــى يف هــذه املنطقة 

مقارنــة باملناطــق األخــرى. نذكــر مــن املناطــق األخــرى التــي يلجــأ 

فيهــا النــاس إىل الحصــول عــى قــروض مــن املصــارف، غــرب البحــر 

األســود )24%(. أمــا املنطقــة التــي تضــم أكــر عــدد مــن النــاس 

الذيــن يقرتضــون املــال مــن األقــارب، فهــي شــامل رشق األناضــول 

.)%16(

الجدول 8. األشخاص أو املؤسسات املقرضة للامل يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

األشقاءاألم / األب
األطفال الذين يعيشون 

بشكل منفصل
جرانأصدقاءأشقاء آخرون

البنك )بطاقات االئتامن 
والقروض(

9.611.23.49.912.67.519.3تركيا

املنطقة السكنّية

10.811.43.09.211.75.819.5املدينة

7.510.74.011.314.310.718.7 الريف

املدن الرئيسية الثالث

10.310.73.47.4105.615.5اسطنبول

7.68.81.07.26.52.016.5 أنقرة

11.08.22.99.410.94.826إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

10.310.73.47.410.05.615.5اسطنبول

5.17.52.25.87.84.422.1غرب مرمرة

9.78.32.87.611.76.923.4ايجه

7.910.22.39.18.65.621.8 رشق مرمرة

8.49.52.79.011.05.616.5غرب األناضول

18.721.97.014.018.812.523.5البحر األبيض املتوسط 

7.610.32.510.914.59.420.5 وسط األناضول

8.712.03.913.317.213.723.7 غرب البحر األسود

7.69.92.29.111.06.319.4 رشق البحر األسود

8.79.92.116.214.29.518.4 شامل رشق األناضول

8.913.35.813.316.110.615.1وسط رشق األناضول

2.94.01.211.613.42.98.0 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

11.511.93.19.813.16.920.3نواة

4.910.93.313.714.310.921.7 ممتدة

4.47.45.06.17.57.010.6 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

6.910.96.211.313.912.74.6الطبقة الدنيا  

10.311.53.110.413.17.319.9الطبقة الوسطى

8.48.91.54.76.82.234.4الطبقة العليا



29 األرسة خصائص 

ــن  ــال م ــون امل ــن يقرتض ــخاص الذي ــة لألش ــبة املئوي ــر النس تعت

اآلبــاء أعــى يف العائــالت النــواة )12%( مــن ناحيــة أخــرى؛ تعــّد 

ــارب  ــال مــن األق ــن يقرتضــون امل ــة لألشــخاص الذي النســبة املئوي

)14%( ومــن الجــران     )11%(، أعــى يف العائــالت املمتــدة 

مقارنــة بســواها مــن العائــالت. وترتفــع النســبة املئويــة لألشــخاص 

الذيــن يســتحصلون عــى قــروض أو يســحبون املــال مــن بطاقــات 

اإلئتــامن مــع اإلرتقــاء بالحالــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة فيــام 

تنخفــض نســبة اقــرتاض املــال مــن الجــران واألبنــاء الذيــن 

يعيشــون منفصلــن ومســتقلن. فبينــام يعمــد 5% فقــط مــن 

األشــخاص ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيــا إىل 

ــبة إىل  ــذه النس ــع ه ــارف، ترتف ــن املص ــروض م ــى ق ــول ع الحص

34% عــى صعيــد الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا. تــزداد 
ــاء  ــن األبن ــال م ــون امل ــن يقرتض ــخاص الذي ــة لألش ــبة املئوي النس

ــن ومســتقلن )6%( والجــران )13%( يف  ــن يعيشــون منفصل الذي

ــا. ــة الدني ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي الطبق

ــادي ــي- اإلقتص ــتوى اإلجتامع ــوع األرسة، واملس ــية، ون ــالث الرئيس ــدن الث ــق، وامل ــكنية، واملناط ــة الس ــب املنطق ــة، بحس ــا كاف ــاء تركي ــاألرس يف أنح ــاص ب ــار الخ ــلوك اإلدخ ــدول 9. س الج

ال توفر
الحسابات 

املرصفية
عقارات ذهب

العمالت 
األجنبية

االستثامرات 
التجارية/  

تطوير األعامل

شهادات األسهم 
/ فواتر التبادل 

/ فواتر البيع

التقاعد 
الفردي

آخر

86.44.73.93.62.31.50.60.50.3تركيا

املنطقة السكنّية

84.65.54.43.82.91.40.70.60.3املدينة

89.83.22.93.31.31.60.40.30.3 الريف

املدن الرئيسية الثالث

84.47.14.02.03.71.30.90.60.1اسطنبول

86.66.23.45.62.00.81.10.40 أنقرة

81.78.94.43.92.51.70.80.40.5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

84.47.14.02.03.71.30.90.60.1اسطنبول

84.86.93.94.91.10.40.51.30.3غرب مرمرة

82.36.65.05.52.41.61.00.90.7ايجه

86.24.25.53.02.60.90.70.70.8 رشق مرمرة

88.14.13.54.62.00.90.70.20غرب األناضول

83.64.93.05.81.83.60.50.50.1 البحر األبيض املتوسط 

87.81.73.54.92.41.70.10.20.4 وسط األناضول

88.44.33.12.62.01.40.70.30.1 غرب البحر األسود

86.85.16.22.12.60.60.30.20 رشق البحر األسود

93.50.74.60.21.10.90.100 شامل رشق األناضول

92.20.32.62.31.61.500.10.3وسط رشق األناضول

94.91.01.60.81.50.60.200.1 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

84.65.24.54.12.61.80.70.60.3نواة

91.82.22.32.81.31.30.30.30.1ممتدة

90.64.61.91.81.900.40.20.5مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

98.50.40.40.20.40.20.00.00.0الطبقة الدنيا  

88.23.63.82.81.81.20.30.30.3الطبقة الوسطى

.55.719.19.515.19.25.43.93.05الطبقة العليا
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عندمــا ســئلت األرس عــن وجهــة اســتخدامها ملدخراتهــا، رصّحــت 

معظــم األرس الرتكيــة أنــا ال متلــك أي مّدخــرات )87%( )الجــدول 

9(. وتعتــر النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن ال ميلكــون أي 
ــة )%90(. ــق الريفي ــاً يف املناط ــر ارتفاع ــرات أك مدخ

مــن بــن املــدن الثــالث الرئيســية، أنقــرة هــي املدينــة التــي تضــم 

ــرات )%87(.  ــون أي مدخ ــن ال ميلك ــاس الذي ــن الن ــدد م ــر ع أك

تنخفــض نســبة اإلدخــار يف املناطــق إتجاهــاً مــن الغــرب إىل 

ــد املناطــق ذات القســم األكــر مــن املدخــرات يف  الــرشق. تتجّس

إيجــه )18%(، والبحــر األبيــض املتوســط   )16%(، وإســطنبول 

ــرة )%14(. ــرة )15%( ورشق مرم ــرب مرم )16%(، وغ

ــرات  ــن املدخ ــر م ــبة األك ــواة النس ــالت الن ــك العائ ــن متل يف ح

)15%( مــن بــن أنــواع األرس، تليهــا العائــالت املفككــة بنســبة %9 

والعائــالت املمتــدة بنســبة 8%. وكــام هــو متوقــع، ترتفــع نســبة 

ــي-  ــتوى اإلجتامع ــاع املس ــع ارتف ــرات م ــك مدخ ــي متل األرس الت

اإلقتصــادي. بينــام ميلــك 1% فقــط مــن العائــالت يف الطبقــة 

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيــا القــدرة عــى اإلّدخــار، يرتفــع هــذا 

ــطى  ــة الوس ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــدل إىل 12% يف الطبق املع

وإىل 44% يف الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا. ويف الواقــع، 

ــة  ــا، وهــي الطبق ــة العلي ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــت الطبق متّكن

التــي تتّســم بحجــم املدخــرات األكــر، مــن اإلّدخــار بنســبة %19 

عــن طريــق حفــظ املــال يف حســابات مرفيــة، و15% عــن طريــق 

رشاء العقــارات، 9% عــن طريــق رشاء الذهــب و9% عــن طريــق 

رشاء العمــالت األجنبيــة. يف إطــار الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة 

ــا، تبلــغ النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن نجحــوا يف توفــر  العلي

املــال عــن طريــق التأمــن التقاعــدي الفــردي، 3%، يف حــن تصــل 

النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن ادخــروا املــال عــن طريــق رشاء 

شــهادات أســهم/ صكــوك مقايضــة/ صكــوك البيــع، 4%. غــر 

ــذا  ــن ال تحبّ ــة األخري ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــي الحال أّن طبقت

أســلويب التوفــر هذيــن.





3 الفصل 

والطالق الزواج 



األول الزواج  عند  الفرد  عمر 

للزواج املناسبة    السن 

الزوجة الزوج/  إىل   التعّرف 

الزواج  قرار 

الزواج مراسم   نوع 

العروس مهر 

بالدم األقرباء  بني  الزواج 

الئقاً األقرباء  بني  الزواج  اعتبار  مدى 

عينها املدينة  إىل  الزوجني  إنتاء 

بالزواج الخاصة  واالحتفاالت  املراسم 

الزواج   وضع 

الطالق سبب 

بالطالق تتسّبب  قد  التي  الحاالت 

األول الزواج  عند  الفرد  عمر 
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ســتتم يف هــذا القســم، مناقشــة مــا يــيل: عمــر الفــرد عنــد 

الــزواج األول، طــرق التعــرّف إىل الــزوج وقــرار الــزواج ونــوع 

الزفــاف ومهــر العــروس ووجهــات النظــر بشــأن الــزواج بــن أبنــاء 

العمومــة ومراســم الزفــاف والصفــات املطلوبــة يف زوج املســتقبل 

الزيجــات والحالــة  الــزوج عينهــا وعــدد  بلــدة  واإلنتــامء إىل 

الزوجيــة والطــالق. ويكمــن الهــدف هنــا يف اكتســاب فهــم أفضــل 

ــا. ــة يف تركي ــات الزوجي للعالق

3.1. عمر الفرد عند الزواج األول

يعتــر عمــر الفــرد عنــد الــزواج األول مــؤرشاً دميوغرافيــاً هامــاً يف 

ــي شــائعاً. يحصــل  ــزواج املــدين و/ أو الدين ــر ال ــا حيــث يعت تركي

ــا )77٪( بــن ســن 18 و29  القســم األكــر مــن الزيجــات يف تركي

ــراد املتزوجــن  ــن نصــف األف ــر م ــزوج أك ــد ت )الجــدول 10(. وق

)59٪( فيــام تراوحــت أعامرهــم بــن الـــ18 والـــ24، وتــزوج ٪20 

ــة  ــبة املئوي ــا النس ــن الـــ18. أّم ــل س ــن قب ــراد املتزوج ــن األف م

ــن الـــ35  ــام تراوحــت أعامرهــم ب ــوا في ــن تزوج لألشــخاص الذي

ــداً )٪1(. ــة ج ــي منخفض والـــ39 فه

ــن ســّن  ــزواج ب ــل لل ــرتاوح العمــر املفّض ــة، ي ــا كاف يف أنحــاء تركي

ــبة  ــل النس ــة، تتمثّ ــة والريفي ــق الحرضي الـــ18 والـــ24. يف املناط

املئويــة لألشــخاص الذيــن ينتمــون إىل هــذه الفئــة العمريــة 

بـــ59٪. يف حــن أن النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن تزوجــوا قبــل 

ســن الـــ18 بلغــت 17٪ يف املناطــق الحرضيــة، فقــد ارتفعــت هذه 

ــع.  ــو متوق ــام ه ــل إىل 24٪ ك ــة لتص ــق الريفي ــبة يف املناط النس

الحرضيــة  املناطــق  يف  لألشــخاص  املئويــة  النســبة  وتنخفــض 

ــن يتزوجــون بعــد أن يتجــاوزوا ســّن الـــ25، تبعــاً  ــة الذي والريفي

ــة  ــة لألشــخاص يف املناطــق الحرضي ــر النســبة املئوي ــك. وتعت لذل

ــن الـــ35  ــم ب ــت أعامره ــام تراوح ــوا في ــن تزوج ــة الذي والريفي

والـــ39 منخفضــة إىل حــّد بعيــد.

ــزواج األول يف  ــة لل ــة املفضل ــة 18-24 الفئ ــة العمري ــر الفئ تعت

ــدن  ــن امل ــن ب ــة. م ــا كافّ ــاء تركي ــالث يف أنح ــية الث ــدن الرئيس امل

الرئيســية الثــالث، كانــت النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن تزوجوا 

بينــام تراوحــت أعامرهــم بــن الـــ25 والـــ29 يف إزمــر )27٪( أكــر 

ارتفاعــاً مــن النســبة املئويــة يف هــذا الصــدد يف اســطنبول وأنقــرة.

مــن بــن املناطــق اإلثنتــي عــرشة، تعتــر النســبة املئوية لألشــخاص 

الذيــن تزوجــوا قبــل ســن الـــ18 أقــل ارتفاعــاً يف اســطنبول )٪13( 

وغــرب مرمــرة )15٪(. وترتفــع هــذه النســبة عــن ذلــك بــن 

الذيــن يعيشــون يف وســط رشق األناضــول )٪29(،  األشــخاص 

 ،)٪26( األناضــول  ووســط   ،)٪27( األناضــول  رشق  وشــامل 

وجنــوب رشق األناضــول )25٪( وغــرب البحــر األســود )24٪(. أمــا 

ــام  ــرة األوىل في ــون للم ــن يتزوج ــخاص الذي ــة لألش ــبة املئوي النس

تــرتاوح أعامرهــم بــن الـــ25 والـــ29 فتنخفــض كلــام اتجهنــا مــن 

ــرشق. ــرب إىل ال الغ

الجدول 10. عمر الفرد عند الزواج األول يف أنحاء تركيا كافة بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

18 -24 - 1829 - 2534 - 3039 - 35

19.559.017.53.10.9تركيا

املنطقة السكنّية

16.659.219.73.51.0املدينة

24.358.614.02.40.8 الريف

املدن الرئيسية الثالث

12.660.622.03.90.9اسطنبول

16.258.119.54.91.3 أنقرة

14.552.227.05.01.3إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

12.660.622.03.90.9اسطنبول

15.461.118.34.11.0غرب مرمرة

17.959.019.13.01.0ايجه

18.161.817.12.50.6 رشق مرمرة

18.862.015.62.80.7غرب األناضول

18.455.219.95.01.6البحر األبيض املتوسط 

25.658.713.91.30.5 وسط األناضول

24.058.714.22.01.1 غرب البحر األسود

22.658.515.02.81.2 رشق البحر األسود

27.053.216.72.01.2 شامل رشق األناضول

28.953.814.22.50.6وسط رشق األناضول

25.459.412.62.00.5 جنوب رشق األناضول



35 والطالق الزواج 

تبلــغ نســبة األفــراد الذيــن تزوجــوا قبــل ســن الـــ18 أعــى عــى 

صعيــد النســاء )31٪( مــن الرجــال )7٪(. يبــّن هــذا الواقــع، أنّــه 

ــزّوج النســاء يف ســن مبكــرة إىل حــّد  ــة، تت ــة نظــر عام مــن وجه

ــاء  ــل النس ــة. ويفّض ــا كافّ ــاء تركي ــال يف أنح ــة بالرج ــد مقارن أبع

)60٪( والرجــال )59٪( عــى حــّد ســواء الــزواج للمــرة األوىل 

فيــام تنضــوي أعامرهــم يف خانــة الفئــة العمريــة 18-24 مقارنــة 

ــرى. ــة األخ ــات العمري بالفئ

ــالف  ــزواج األول باخت ــة بســن ال ــة املتعلق ــف النســب املئوي تختل

ــام  ــزوج 29٪ مــن الرجــال في ــّدم يف الســّن. يت الجنســن مــع التق

تــرتاوح أعامرهــم بــن الـــ25 والـــ29 يف حــن يتــزوج 8٪ فقــط مــن 

النســاء عندمــا تصــّب أعامرهــن ضمــن هــذه الفئــة. 

ــق بالرجــال  ــا يتعل ــزواج يف م ــز ســّن ال ــك، ال ترتكّ عــالوًة عــى ذل

والنســاء عــى حــد ســواء، بشــكل ملحــوظ، ضمــن الفئــات 

ــزوج 2٪ فقــط مــن النســاء  ــع، يت ــة املتقدمــة؛ ففــي الواق العمري

و7٪ مــن الرجــال بعــد أن يتجــاوزوا ســن الـــ30. يبــّن هــذا الوضع 

ــراد يف  ــون األف ــا يك ــل عندم ــا تحص ــات يف بلدن ــم الزيج أن معظ

ــدول 11(. ــم )الج ــن عمره ــات م العرشين

يتيــح عمــر الفــرد عنــد الــزواج جزئيــاً تقييــم التغــر يف ســن الزواج 

مــع مــرور الزمــن. يف حــن بلغــت نســبة الزيجــات التــي حصلــت 

ــن تتجــاوز أعامرهــم  ــن األشــخاص الذي ــل ســن الـــ18، 32٪ ب قب

الـــ65، إنخفضــت هــذه النســبة يف الفئــات العمريــة األصغــر ســناً، 

وتراجعــت إىل 14٪  عــى صعيــد الفئــة العمريــة 25-34. تظهــر 

ــّن الـــ18  ــل س ــّم قب ــي تت ــات الت ــدد الزيج ــب أن ع ــذه النس ه

ــدأت يف اإلنخفــاض بشــكل ملحــوظ خــالل األعــوام الثالثــن إىل  ب

األربعــن املاضيــة. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن النســبة املئويــة للــزواج 

الــذي يحصــل قبــل ســن الـــ18 قــد ارتفعــت إىل 22٪  ضمــن الفئة 

العمريــة 18-24. ميكــن تقييــم هــذا اإلرتفــاع الصغــر بطريقتــن 

مختلفتــن. وفقــاً ألحــد التفســرين، بــرز هــذا املنحنــى الرتاجعــي 

يف غضــون الســنوات العــرش املاضيــة وارتفــع عــدد الزيجــات التــي 

ــاً  ــرتة الســابقة. وفق ــة بالف ــالً مقارن ــل ســن الـــ18 قلي تحصــل قب

للتفســر اآلخــر، نظــراً إىل أّن ســن الــزواج لألشــخاص ضمــن الفئــة 

ــن 18  ــرتاوح ب ــنة أو ت ــتكون دون الـــ18 س ــة 18-24 س العمري

و24 عامــاً، فإنــه ميكــن التوقــع بــأن هــذه النســب ســتكون أكــر 

ارتفاعــاً.

الجدول 11. عمر الفرد عند الزواج األول بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

18 -24 - 1829 - 2534 - 3039 - 35
الجنس

6,558,528,55,11,4ذكر

31,259,57,61,20,5أنثى

الفئة العمرية

24 - 1822,277,10,70,00,0

34 - 2513,961,422,52,10,0

44 - 3515,158,620,25,01,0

54 - 4520,257,417,23,41,8

64 - 5527,854,114,22,61,3

65+ 31,652,312,12,51,4

املستوى العلمي

47,146,54,61,30,5أّمي

32,255,610,11,20,9يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

19,064,314,02,20,6املرحلة اإلبتدائية

11,464,020,72,91,0املرحلة التكميلية

3,660,430,24,61,2الثانوية أو ما يُعادلها

0,639,145,511,53,2إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

16,559,419,73,51,0نواة

25,260,012,31,80,6 ممتدة

35,550,89,62,41,6 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

35,652,19,71,51,0الطبقة الدنيا  

18,661,316,52,80,7الطبقة الوسطى

6,149,235,17,32,3الطبقة العليا



362006 تايا 

عندمــا يتــم تحليــل البيانــات املتعلقــة بســن الــزواج األول بحســب 

الحالــة التعليميــة، نســتنتج أّن إجــادة القــراءة والكتابــة تضطلــع 

بــدور يف هــذا الســياق وأن مــا يقــرب مــن نصــف عــدد األميــن 

)47٪( تزوجــوا قبــل ســن الـــ18. مــن ناحيــة أخــرى، تــزّوج ٪32 

ــّط  ــوا املدرســة ق ــة لكــن مل يدخل ــدون القــراءة والكتاب ــن يُجي مّم

املتزوجــات قبــل ســن الـــ18. وتنخفــض نســبة مــن تزوجــوا قبــل 

ســن الـــ18 عــى صعيــد حائــزي اإلجــازات الجامعيــة أو شــهادات 

ــر  ــف اآلخ ــزوج النص ــد ت ــف. وق ــا، إىل 6 يف األل ــات العلي الدراس

مــن األفــراد األميــن فيــام تراوحــت أعامرهــم بــن الـــ18 والـــ24 

)47٪(. أمــا 56٪ مــن األشــخاص الذيــن يُجيــدون القــراءة والكتابــة 

لكــن مل يدخلــوا املدرســة فقــد تزوجــوا فيــام تراوحــت أعامرهــم 

بــن الـــ18 والـــ24. يف هــذه الحالــة، وعــى صعيــد تركيــا، تــزوج 

ــة  ــراءة والكتاب ــدون الق ــن يُجي ــن أو الذي معظــم األشــخاص األمي

لكــن مل يدخلــوا املدرســة قــّط يف ســن الـــ24.

تــزوج 39٪ مــن حائــزي اإلجــازات الجامعيــة وشــهادات الدراســات 

العليــا فيــام تراوحــت أعامرهــم بــن الـــ18     والـ24 يف حــن تزّوج 

46٪ فيــام تراوحــت أعامرهــم بــن الـــ25 والـــ29 و12٪ منهم فيام 
تراوحــت أعامرهــم بــن الـــ30 والـ34. أمــا 3٪ فقط من األشــخاص 

الذيــن تخرجــوا مــن مؤسســات التعليــم العــايل فقــد تزوجــوا فيــام 

تراوحــت أعامرهــم بــن الـــ35 والـــ39. كــام يتضــح لنــا مــن خــالل 

الجــدول، فــإن نســبة الزيجــات املبكــرة تنخفــض بارتفــاع املســتوى 

العلمــي )الجــدول 11(.

ــبة  ــرى أّن نس ــوع األرسة، ن ــث ن ــن حي ــر م ــر إىل األم ــا ننظ عندم

ــالت  ــد العائ ــى صعي ــاً ع ــر ارتفاع ــن الـــ18، أك ــل س ــزواج قب ال

املفككــة )36٪(. تبلــغ هــذه النســبة 17٪ يف العائــالت النــواة 

و25٪ يف العائــالت املمتــدة. 

قبــل  يتزوجــون  الذيــن  لألشــخاص  املئويــة  النســبة  تنخفــض 

ســن الـــ18 مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي. تــزّوج 

36٪ مــن األشــخاص ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة 
ــا قبــل ســن الـــ18. تنخفــض هــذه النســبة إىل 19٪ ضمــن  الدني

ــة  ــطى، وإىل 6٪ يف الطبق ــة الوس ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي الطبق

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا. مــن ناحيــة أخــرى، ترتفــع النســبة 

املئويــة لألشــخاص الذيــن تزوجــوا فيــام تراوحــت أعامرهــم بــن 

الـــ25 والـــ29 والـــ30 والـــ34، مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- 

اإلقتصــادي. وقــد تــزّوج 35٪ مــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصادية 

العليــا فيــام تراوحــت أعامرهــم بــن الـــ25 والـــ29 بينام تــزّوج ٪7 

منهــم فيــام تراوحــت أعامرهــم بــن الـــ30 والـــ34.

الجدول 12. السن املناسبة للزواج يف ما يتعلق باملرأة والرجل

سن الزواج املناسب للرجالسن الزواج املناسب للنساء

13,02,5الفئة العمرية  15 - 19

61,037,2الفئة العمرية    20- 24

24,349,6الفئة العمرية   25 - 29

1,510,0الفئة العمرية  30 - 34

0,10,5الفئة العمرية  35 - 39

0,00,0الفئة العمرية  40 - 44

0,00,0الفئة العمرية من +45

3.2. السن املناسبة للزواج  

ُســئل األفــراد املشــاركون يف الدراســة عــن الســّن التــي يعترونهــا 

مناســبة للــزواج األول )الجــدول 12(. ذكــر معظــم األفــراد )٪61( 

أن الســّن املناســبة للــزواج تــرتاوح بــن الـ20 والـــ24 عاماً بالنســبة 

إىل النســاء. أمــا الســّن املناســبة للــزواج بالنســبة إىل الرجــال 

فتــرتاوح بــن الـــ25 والـــ29 عامــاً )٪50(. 

يف تركيــا، يف حــن يعتــر 87٪ أّن األعــامر املرتاوحــة بــن 20 و34 

عامــاً مناســبة لــزواج املــرأة، ترتفــع هــذه النســبة إىل 97٪ يف مــا 

ــرأة  ــزواج امل ــب ل ــر املناس ــر 13٪ أن العم ــال. وذك ــق بالرج يتعل

للمــرة األوىل يــرتاوح بــن 15 و19 عامــاً بينــام ترتاجــع هــذه 

ــاوز  ــرى، تتج ــارة أخ ــال. وبعب ــل بالرج ــا يتّص ــبة إىل 3٪ يف م النس

ســن الــزواج األول التــي تعتــر مناســبة للرجــال تلــك التــي تعــّد 

ــق باملــرأة. ــا يتعل مناســبة يف م

3.2.1. سن الزواج التي تعّد مناسبة للمرأة

يعتــر معظــم النــاس الذيــن يعيشــون يف املناطــق الحرضيــة 

)60٪( واملناطــق الريفيــة )64٪( أن الفئــة العمريــة 20-24 هــي 

ــا  ــرز يف م ــارق األب ــن الف ــرأة. يكم ــن زواج امل ــبة لس ــة املناس الفئ

ــى  ــة، ع ــة والريفي ــق الحرضي ــن  املناط ــزواج، ب ــن ال ــق بس يتعل

ــن الســكان يف  ــر 9٪ م ــد اعت ــة 15-19. فق ــة العمري ــد الفئ صعي

ــة أّن  ــق الريفي ــكان يف املناط ــن الس ــة و20٪ م ــق الحرضي املناط

الفئــة العمريــة 15-19 تشــّكل الفئــة املثاليــة لســن الــزواج يف مــا 

ــدول 13(. ــاء )الج ــق بالنس يتعل

يظهــر التقييــم الــذي أجــري يف مــا يخــّص املــدن الرئيســية الثــالث 

أّن اســطنبول )60٪( التــي تعتــر أّن ســن الــزواج املناســبة للمــرأة 

ــاً  ــر ارتفاع ــة أك ــبة مئوي ــّجل نس ــاً، تس ــن 20 و24 عام ــرتاوح ب ت

ــن  ــخاص الذي ــة لألش ــبة املئوي ــا النس ــر. أم ــرة وإزم ــة بأنق مقارن
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ــر مــن النســاء )60٪( والرجــال )62٪( عــى  ــد القســم األك يعتق

ــرتاوح عمرهــا  ــام ي ــزواج في ــه يتعــّن عــى املــرأة ال حــّد ســواء أن

بــن الـــ20 والـ24 )الجــدول 14(.

ــة،  ــا كافّ ــاء تركي ــم يف أنح ــبه يف مســتوى التعلي ــار أوجــه ش ــع إظه م

رّصح أشــخاص مــن مختلــف الفئــات العمريــة أّن الفئــة العمريــة 20-

24 هــي الفئــة املثاليــة لــزواج املــرأة. وباملثــل، يعتقــد أشــخاص مــن 
مختلــف الفئــات العمريــة أّن الفئــة 25-29 هي الفئــة العمرية املثالية 

الثانيــة لــزواج املــرأة. وترتفع النســبة املئوية لألشــخاص الذيــن يعترون 

أّن الفئــة العمريــة 15-19 هــي الفئة املناســبة لــزواج املــرأة، مع التقّدم 

يف الســن. وباملثــل، فــإن النســبة املئوية لألشــخاص الذين يــرون أن الفئة 

 25-29 هــي الفئــة العمريــة املثاليــة لــزواج املــرأة، ترتاجــع مــع التقدم 
يف السن.

مــن حيــث الوضــع اإلجتامعــي، يتشــاطر املتزوجــون/ املتزوجــات 

ــون/  ــى املطلق ــه. ويتبن ــرأي عين ــات ال ــن/ املتزوج ــر املتزوج وغ

املطلقــات واآلبــاء العازبــون وجهــة النظــر نفســها. أمــا املتزوجون/ 

ــد  ــّد أبع ــن املناســب إىل ح ــه م ــرون أن ــل ف املتزوجــات أو األرام

أن تتــزوج املــرأة يف ســن مبكــرة باملقارنــة مــع العازبن/العازبــات 

أو املطلقن/املطلقــات. يــرى 15٪ مــن املتزوجــن/ املتزوجــات 

و17٪ مــن األرامــل أّن الفئــة العمريــة املناســبة لــزواج املــرأة هــي 

ــات )٪7(  ــن/ العازب ــن العازب 15-19. وتنخفــض هــذه النســبة ب
ــبة  ــإن النس ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــات )6٪(. م ــن/ املطلق واملطلق

ــزوج  ــرأة يجــب أن تت ــدون أن امل ــن يعتق ــة لألشــخاص الذي املئوي

قبــل ســّن 25-29 عامــاً، فتبلــغ 36٪ عــى صعيــد العازبــن/ 

ــات. ــن/ املطلق ــد املطلق ــى صعي ــات و37٪ ع العازب

يعتــرون أن الفئــة العمريــة 25-29 هــي الفئــة املناســبة، يف أنقــرة 

)41٪(، وإزمــر )40٪( فهــي أكــر ارتفاعــاً منهــا يف اســطنبول 

.)٪32(

ــزواج  ــة لل ــة 20-24 هــي املثالي ــة العمري ــة أن الفئ ــر الغالبي تعت

بالنســبة إىل املــرأة يف كافــة املناطــق. باملقارنــة مــع مناطــق أخــرى، 

تعــّد النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن اعتــروا الفئــة العمرية 15-

19 الفئــة املثاليــة للــزواج بالنســبة إىل املــرأة، أعــى يف رشق وســط 
ــن  ــة لألشــخاص الذي ــا النســبة املئوي ــوب رشق األناضــول. أم وجن

يــرون أّن هــذه الفئــة العمريــة مناســبة يف رشق وســط األناضــول 

فتبلــغ 24٪، يف حــن أنهــا تســّجل 30٪ يف جنــوب رشق األناضــول. 

ــن  ــخاص الذي ــن األش ــرة م ــبة كب ــر نس ــرى، تعت ــة أخ ــن ناحي م

ــة  ــة العمري ــرة أّن الفئ ــرب مرم ــطنبول، رشق وغ ــون يف اس يعيش

25-29 هــي الفئــة املناســبة لــزواج النســاء. وتبلــغ النســبة املئويــة 
لألشــخاص الذيــن يعتــرون الفئــة العمريــة املذكــورة مثاليــة لــزواج 

املــرأة يف اســطنبول   ورشق مرمــرة، 32٪، يف حــن تصــل إىل ٪27 

يف غــرب مرمرة.

الجــدول 13. الســّن التــي تعتــر مناســبة لــزواج املــرأة يف أنحــاء تركيــا كاّفــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الثــالث الرئيســية، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء

 +45 40 - 44  35- 3039- 2534- 2029- 1524- 19الفئة العمرية

13.061.024.31.40.100تركيا

املنطقة السكنّية

8.759.529.62.00.200املدينة

20.463.815.00.70.100 الريف

املدن الرئيسية الثالث

5.160.132.22.20.40.10اسطنبول

4.650.541.23.50.100.1 أنقرة

4.351.140.24.10.200.1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

5.160.132.22.20.40.10اسطنبول

8.761.927.31.90.100.2غرب مرمرة

12.762.322.82.10.100ايجه

6.359.532.41.8000 رشق مرمرة

11.858.927.12.10.100.1غرب األناضول

15.459.024.41.10.100 البحر األبيض املتوسط 

19.468.911.20.400.0 وسط األناضول

.9.366.922.81.0000 غرب البحر األسود

.13.360.424.71.10.500 رشق البحر األسود

.16.062.220.51.10.200 شامل رشق األناضول

.23.558.217.90.5000وسط رشق األناضول

29.559.410.40.60.100.1 جنوب رشق األناضول
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الجدول 14. السّن املناسبة لزواح املرأة بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، والوضع اإلجتامعي ونوع األرسة واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

19 -1524 -2029 -2534 -3039 -35 44 - 40+ 45

الجنس

15,261,721,81,10,10,00,0ذكر

10,860,426,71,90,20,00,0أنثى

الفئة العمرية

24 - 189,261,328,41,10,00,00,0

34 - 2510,659,028,22,00,20,00,0

44 - 3512,261,124,42,00,20,00,0

54 - 4513,962,522,31,10,10,00,0

64 - 5517,961,319,31,30,10,10,0

65+ 22,663,812,80,70,00,00,0

املستوى العلمي

27,762,89,20,40,00,00,0أّمي

23,561,814,00,70,00,00,0يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

13,566,419,01,00,10,00,0املرحلة اإلبتدائية

11,362,624,91,20,00,00,1املرحلة التكميلية

5,555,136,72,50,20,00,0الثانوية أو ما يُعادلها

2,841,850,14,80,50,00,0إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

6,854,335,72,70,40,00,1أعزب

14,562,821,41,10,10,00,0متزّوج

5,751,336,95,50,00,50,0مطلّق

16,663,418,91,20,00,00,0أرمل

نوع األرسة

11,661,325,51,40,10,00,0نواة

19,663,216,30,70,10,00,0 ممتدة

8,753,233,14,00,70,20,0 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

27,860,211,40,50,10,00,0الطبقة الدنيا  

12,263,422,91,30,10,00,0الطبقة الوسطى

3,844,147,64,30,10,00,0الطبقة العليا

ــة أّن  ــراءة والكتاب ــدون الق ــن يجي ــن األشــخاص الذي رّصح 28٪ م

الفئــة العمريــة 15- 19 هــي الفئــة املثاليــة لــزواج املــرأة أن 

تتــزوج بينــام ذكــر 63٪ منهــم أّن الفئــة العمريــة املناســبة هــي 

20-24 عامــاً، وأفــاد 9٪  أّن الفئــة العمريــة املناســبة هــي 29-25 
عامــاً، وقــال 4 يف األلــف أّن الفئــة العمريــة املناســبة لــزواج املــرأة 

ــن  ــى معظــم األشــخاص الذي ــوع ع ــم الوق ــاً. ت هــي 30-34 عام

يعتقــدون أنــه يتعــّن عــى املــرأة الــزواج بينــام تــرتاوح أعامرهــن 

ــة  ــتويات العليمي ــات ذات املس ــن الـــ15 والـــ19،  يف املجموع ب

املنخفضــة. ورّصح نصــف الطــالب الجامعيــن أو حائــزي اإلجــازات 

ــزواج  ــا )50٪( أّن الســن املناســبة ل ــة أو الدراســات العلي الجامعي

املــرأة تــرتاوح بــن الـــ25 والـــ29. يف حــن اعتــر معظــم املشــاركن 

ــة 20-24، هــي  ــة العمري ــة أخــرى أّن الفئ يف مجموعــات تعليمي

الفئــة املناســبة لــزواج املــرأة، قــام فــرق كبــر يف مــا يتعلــق بحائزي 

اإلجــازات الجامعيــة، وهــذا دليــل هــاّم مــن حيــث اآلثــار الخاصــة 

بالتعليــم.

تعتــر الفئــة العمريــة 20-24 مثاليــة لــزواج املــرأة يف كافــة أنــواع 

ــالت  ــد العائ ــن األرس، تعتق ــرى م ــواع أخ ــع أن ــة م األرس. باملقارن

املفككــة أنــه مــن األنســب أن تتــزّوج املــرأة يف ســّن غــر مبكرة إىل 

ذلــك الحــّد. رّصح 33٪ مــن العائــالت املفككــة أّن الفئــة العمريــة 

25-29 هــي الفئــة املناســبة لــزواج املــرأة يف حــن بلغــت النســبة 
املئويــة يف هــذا الســياق 26٪ عــى صعيــد العائــالت النــواة و٪16  

عــى صعيــد العائــالت املمتــدة.



39 والطالق الزواج 

تعتقــد غالبيــة كبــرة مــن طبقتــي الحالــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة 

الدنيــا والوســطى )أكــر مــن 60٪( أّن الفئــة العمريــة 24-20 

ــة ٪44  ــبة املئوي ــغ النس ــرأة. تبل ــزواج امل ــبة ل ــة املناس ــي الفئ ه

عــى صعيــد الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا. ترتفــع 

ــن املناســب  ــه م ــدون أن ــن يعتق ــة لألشــخاص الذي النســبة املئوي

ــع  ــن الـــ25 والـــ29 م ــا ب ــرتاوح عمره ــام ي ــرأة في ــزوج امل أن تت

ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي. يــرى 11٪ مــن الطبقــة 

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيــا أّن هــذه الفئــة العمريــة مناســبة 

يف حــن يعتقــد 48٪ مــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة بذلــك 

أيضــاً. مــن ناحيــة أخــرى، ترتفــع النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن 

ــن  ــا ب ــرتاوح عمره ــام ي ــزوج في ــرأة يجــب أن تت ــدون أن امل يعتق

ــادي.  ــي- اإلقتص ــتوى اإلجتامع ــع املس ــع تراج الـــ15 والـــ19، م

ــة  ــد الطبق ــى صعي ــغ 28٪ ع ــي تبل ــبة الت ــذه النس ــض ه تنخف

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيــا إىل 4٪ عــى صعيــد الطبقــة 

ــا. ــة العلي ــة- اإلقتصادي اإلجتامعي

3.2.2. السّن التي تُعتر مناسبة لزواج الرجل 

وفقــاً ملــا هــو مبــّن يف الجــدول 15، يــرى أكــر مــن نصــف 

ســكان الريــف )51٪( أّن العمريــن 20 و24 هــام األكــر مالءمــة 

لــزواج الرجــال يف حــن يعتقــد أكــر مــن نصــف األشــخاص الذيــن 

ــزواج  ــايل ل ــر املث ــة )56٪( أّن العم ــق الحرضي ــون يف املناط يعيش

الرجــل يــرتاوح بــن الـــ25 والـــ29 عامــاً.

يعتــر أكــر مــن نصــف األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املــدن 

ــال  ــبة إىل الرج ــزواج بالنس ــايل لل ــر املث ــية أّن العم ــالث الرئيس الث

يــرتاوح بــن الـــ25 والـــ29 عامــاً، األمــر الــذي يعكــس الوضــع يف 

كافــة أنحــاء البــالد. أمــا النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن يظنــون 

أّن الســن املناســبة لــزواج الرجــل تصــّب ضمــن خانــة الفئــة 

العمريــة30-34، فهــي أكــر ارتفاعــاً يف أنقــرة )20٪( وإزمــر 

.)٪19(

ــة 25-29 هــي  ــة العمري ــة أّن الفئ تــرى الغالبيــة يف املناطــق كافّ

ــن  ــة األشــخاص الذي ــزواج الرجــل. وتعتقــد غالبي ــة ل ــة املثالي الفئ

ــة 24-20  ــة العمري ــول أّن الفئ ــوب رشق األناض ــون يف جن يعيش

ــإّن  ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــياق. م ــذا الس ــة يف ه ــة املثالي ــي الفئ ه

نســبة مئويــة كبــرة مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف اســطنبول 

)15٪(، وإيجــه )10٪(، ورشق مرمــرة )12٪( وغــرب األناضــول 

األناضــول  وشــامل رشق   )٪12( األســود  البحــر  )12٪(، ورشق 

)11٪( تعتــر أّن الفئــة العمريــة 30-34 هــي الفئــة املناســبة 

لــزواج الرجــل. وتعتــر النســبة املئويــة لألشــخاص مــن وســط رشق 

ــدون أن الفئــة  ــول الذيــن يعتق ــوب رشق األناض ــول وجن األناض

ــد  ــة إىل حــّد بعي ــزواج الرجــل، مامثل ــة 15-19 مناســبة ل العمري

.)٪7(

الجــدول 15. الســّن التــي تعتــر مناســبة لــزواج الرجــل يف يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الثــالث الرئيســية، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء
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2,537,249,610,00,50,00,0تركيا

املنطقة السكنّية

1,529,655,512,60,70,00,0املدينة

4,350,739,25,50,30,00,0 الريف

املدن الرئيسية الثالث

0,623,559,515,21,10,10,0اسطنبول

0,820,757,320,10,90,00,2 أنقرة

0,622,856,918,60,90,00,0إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

0,623,559,515,21,10,10,0اسطنبول

1,841,547,58,70,50,00,0غرب مرمرة

2,039,747,610,20,40,00,0ايجه

1,527,359,011,50,50,10,0 رشق مرمرة

1,538,347,212,30,50,00,1غرب األناضول

2,739,846,710,30,50,00,0 البحر األبيض املتوسط 

2,747,146,33,70,20,00,0 وسط األناضول

2,944,745,86,40,30,00,0 غرب البحر األسود

3,032,451,212,01,30,00,1 رشق البحر األسود

2,533,952,610,50,40,00,0 شامل رشق األناضول

6,643,145,05,400,00,0وسط رشق األناضول

7,753,036,13,00,20,00,0 جنوب رشق األناضول
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يتشــاطر األشــخاص مــن كال الجنســن الفكــرة عينهــا يف مــا يتعلـّـق 

بســّن الــزواج املثاليــة للرجــل )الجــدول 16(. ففــي الواقــع، 

يعتقــد الرجــال والنســاء عــى حــّد ســواء أنــه ينبغــي عــى الرجــال 

أن يتزوجــوا فيــام تــرتاوح أعامرهــم بــن الـــ25و29 عامــاً.

عندمــا يتــم تحليــل النتائــج مــن حيــث عمــر املشــاركن، نــرى أّن 

ــة  ــأّن الفئ ــون ب ــة يرّح ــات العمري ــف الفئ األشــخاص مــن مختل

العمريــة املثاليــة لــزواج الرجــل هــي فئــة 25-29. يــأيت األشــخاص 

الذيــن يعتقــدون أّن الفئــة العمريــة املثاليــة يف هــذا الصــدد، 

هــي 20-24، بالدرجــة الثانيــة. يتغــر هــذا الوضــع يف مــا يتعلــق 

باملشــاركن الذيــن يتجــاوزون الـــ55 مــن العمــر. وتســّجل النســبة 

ــة  ــة املثالي ــة العمري ــدون أن الفئ ــن يعتق ــة لألشــخاص الذي املئوي

ــن  ــن األشــخاص الذي ــاً أكــر ب ــزواج الرجــل هــي 20-24 إرتفاع ل

تصــب أعامرهــم يف الفئــة العمريــة 55-64 أو تتعــدى الـــ65. تبلغ 

النســبة املئويــة 44٪ يف إطــار الفئــة العمريــة 55-64 و53٪ عــى 

صعيــد فئــة مــن يتجــاوزون الـــ65. 

عندمــا ننظــر إىل األمــر مــن حيــث الوضــع اإلجتامعــي، يتشــاطر 

ــف  ــه يف حــن يختل ــرأي عين ــل ال املتزوجــون/ املتزوجــات واألرام

ــات النظــر.  ــات يف وجه ــون/ املطلق ــات واملطلق ــون/ العازب العازب

أمــا النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن يعتــرون أّن الفئــة العمريــة 

ــاً  ــر ارتفاع ــي أك ــل فه ــزواج الرج ــة ل ــة املثالي ــي الفئ 20-24 ه
بــن املتزوجــن/ املتزوجــات )40٪( واألرامــل )44٪(. ويــرى أكــر 

مــن نصــف العازبــن/ العازبــن )58٪( أّن الســّن املناســبة لــزواج 

الرجــل تــرتاوح بــن الـ25 والـــ29 عاماً. ويعتقــد 25٪ من املطلقن/ 

ــة  ــن الفئ ــع ضم ــل تق ــزواج الرج ــبة ل ــّن املناس ــات أّن الس املطلق

ــة 34-30. العمري

تــّرح غالبيــة كبــرة مــن حائــزي اإلجــازات الجامعيــة أو شــهادات 

ــة  ــة 25-34 هــي الفئ ــة العمري ــا )85٪( أّن الفئ ــات العلي الدراس

ــة  ــة العمري ــزداد نطــاق الفئ ــزواج الرجــل. وي ــة ل ــة املثالي العمري

مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي. وباملثــل، ال تعتــر ســّن الـــ45 ومــا 

ــل األشــخاص مــن  ــزواج الرجــل مــن قب يتجاوزهــا ســّناً مناســبة ل

ــة. كافــة املســتويات العلميّ

عــى صعيــد العائــالت النــواة )52٪( والعائــالت املفككــة )٪50(، 

ــة  ــدون أن الفئ ــن يعتق ــخاص الذي ــة لألش ــبة املئوي ــّجل النس تس

العمريــة املثاليــة لــزواج الرجــل هــي 25-29 إرتفاعــاً أكــر. مــن 

ناحيــة أخــرى، تعتــر النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن يعتقــدون 

ــل،  ــزواج الرج ــبة ل ــة املناس ــي الفئ ــة 20-24 ه ــة العمري أّن الفئ

ــاً. ــدة )47٪(، أكــر ارتفاع ــالت املمت ــد  العائ عــى صعي

بصفــة عامــة، يرتفــع العمــر املثــايل لــزواج الرجــل بارتفــاع 

نصــف  مــن  أكــر  ويــّرح  اإلجتامعي-اإلقتصــادي.  املســتوى 

األشــخاص ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيــا )٪57( 

بــأّن الفئــة العمريــة املثاليــة لــزواج الرجــل هــي 20- 24. وتبلــغ 

هــذه النســبة 15٪  ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة 

العليــا. مــن ناحيــة أخــرى، فــإّن النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن 

يعتقــدون أّن الفئــة العمريــة 25-29 هــي الفئــة املثاليــة فتعتــر 

مرتفعــة ضمــن طبقتــي الحالــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الوســطى 

والعليــا. ويــّرح 51٪ مــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة 

ــا أّن  ــة العلي ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي الوســطى و60٪ مــن الطبق

ــل. ــزواج الرج ــة ل ــة املثالي ــي الفئ ــة 25-29 ه ــة العمري الفئ

اإلقتصــادي اإلجتامعــي-  واملســتوى  األرسة  ونــوع  اإلجتامعــي  والوضــع  العلمــي  واملســتوى  العمريــة،  والفئــة  الجنــس،  بحســب  الرجــل  لــزواح  املناســبة  الســّن   16 الجــدول 
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الجنس

3,039,248,49,00,40,00,0ذكر

2,135,450,711,00,70,00,0أنثى

الفئة العمرية

24 - 181,532,956,78,70,20,10,0

34 - 251,930,753,113,40,80,00,0

44 - 352,137,548,910,70,70,00,1

54 - 453,039,948,48,00,70,00,0

64 - 553,644,443,68,10,30,10,0

65+ 5,752,935,36,00,10,00,0

املستوى العلمي

7,459,130,13,10,20,00,0أّمي

4,551,537,85,90,30,00,0يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

2,341,748,76,90,40,00,0املرحلة اإلبتدائية

1,735,251,411,10,40,10,1املرحلة التكميلية

1,121,561,215,20,90,00,0الثانوية أو ما يُعادلها

0,413,359,525,11,50,00,1إجازة جامعية أو دراسات عليا
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الوضع العائيل

1,025,257,614,71,40,10,1أعزب

2,940,247,98,60,30,00,0متزّوج

0,423,548,424,62,60,50,0مطلّق

3,444,343,28,80,30,00,0أرمل

نوع األرسة

2,235,551,710,20,40,00,0نواة

4,447,342,35,70,30,10 ممتدة

1,227,449,818,92,30,20,1 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

6,757,031,74,20,40,00,0الطبقة الدنيا  

2,237,550,79,00,50,00,0الطبقة الوسطى

0,514,959,823,51,30,00,0الطبقة العليا

3.3. التعرّف إىل الزوج/ الزوجة 

ُســئل األفــراد ذوو التجربــة الزوجيــة، أثنــاء الدراســة، عــن كيفيــة 

تعرّفهم/هــّن إىل زوجاتهــم/ أزواجهــّن. ويف الواقــع، إختــار 84٪ من 

األفــراد الذيــن خاضــوا تجربــة زوجيــة يف هــذا البلــد، شــخصاً مــن 

شــبكة العائلــة والحــّي. يــيل ذلــك نســبة األفــراد الذيــن تزوجــوا 

ــوا إىل رشيكهــم عــن طريــق شــبكة األصدقــاء )٪7(  بعــد أن تعرّف

ودائــرة العمــل )5٪(. وقــد تزّوجــت غالبيــة كبــرة مــن األشــخاص 

الذيــن يعيشــون يف املناطــق الريفيــة والحرضيــة عــى حــّد ســواء، 

ــة والحــّي. وتســّجل النســبة  مــن أفــراد ينتمــون إىل شــبكة العائل

املئويــة لألفــراد الذيــن تزوجــوا أشــخاصاً مــن دائــرة العمــل 

وشــبكة األصدقــاء واملدرســة، إرتفاعــاً أكــر يف املناطــق الحرضيــة 

باملقارنــة مــع املناطــق الريفيــة )الجــدول 17(.

ــر  ــالث الرئيســية، أّن إزم ــة املــدن الث ــن دراســة حال ــا م ــّن لن يتب

ــبة  ــة. فالنس ــذه الناحي ــن ه ــن م ــن األخري ــن املدينت ــف ع تختل

ــة  ــبكة العائل ــن ش ــراداً م ــوا أف ــن تزوج ــخاص الذي ــة لألش املئوي

أو الحــّي )70٪(، تعتــر أقــل ارتفاعــاً باملقارنــة مــع املدينتــن 

الرئيســيتن األخريــن )80٪(، يف حــن تعتــر النســبة املئويــة لألفراد 

ــل  ــرة العم ــار دائ ــم يف إط ــوا إليه ــخاصاً تعرف ــوا أش ــن تزوج الذي

ــياق )٪12(. ــذا الس ــى يف ه أع

مل يُلحــظ قيــام فــارق كبــر بــن األشــخاص ذوي الخــرة الزوجيــة 

يف مختلــف املناطــق مــن حيــث طــرق التعــرّف إىل الــزوج/ة. ومــع 

ذلــك، فــإن النســبة املئويــة لألفــراد الذيــن تزوجــوا أشــخاصاً مــن 

شــبكة العائلــة أو الحــي يف اســطنبول )79٪(، وإيجــه )٪80(، 

ــاً  ــل ارتفاع ــر أق ــرة )81٪(، تعت ــرة )73٪( ورشق مرم ــرب مرم وغ

إىل حــّد غــر بعيــد مقارنــًة باملناطــق األخــرى، أّمــا النســبة املئويــة 

لألفــراد الذيــن تزوجــوا أشــخاصاً مــن دائــرة العمــل وشــبكة 

األصدقــاء فهــي أعــى بقليــل. فضــالً عــن ذلــك، يعتــر عــدد األفــراد 

الذيــن تعرّفــوا إىل أزواجهــم عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت أو وكالــة 

زواج، صغــراً، إن ُوجــد، يف كافــة مناطــق بالدنــا.

عندمــا ننظــر إىل اإلســتنتاجات املتعلقــة بطريقــة التعــرّف إىل 

الــزوج بحســب الجنــس، يتّضــح لنــا أن غالبيــة كبــرة مــن النســاء 

والرجــال )86٪ مــن النســاء و83٪ مــن الرجــال( الذيــن أجريــت 

معهــم/ معهــّن املقابــالت أثنــاء الدراســة، ذكــروا/ ذكــرن أّن 

التعــرّف بالــزوج تــّم يف إطــار شــبكة العائلــة أو الحــّي )الجــدول 

18(. وتتشــابه النســب املئويــة للطــرق األخــرى املتعلقــة بالتعــرّف 
ــن النســاء والرجــال. ــزوج، ب إىل ال

وترتفــع النســبة املئويــة ملــن تزوجــوا أشــخاصاً مــن شــبكة 

ــى  ــّناً. ع ــر س ــم أك ــن ه ــن م ــد، ب ــّد أبع ــي، إىل ح ــة والح العائل

ســبيل املثــال، يف حــن أن هــذه النســبة تســّجل 95٪ عــى صعيــد 

األشــخاص الذيــن يبلغــون الـــ65 مــن عمرهــم أو مــا يتعــّدى ذلك، 

فهــي تنخفــض إىل 77٪ عــى صعيــد مــن هــم ضمــن الفئــة 

العمريــة 18-24. وتعتــر النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن ذكــروا 

أنّهــم تعرفــوا إىل الــزوج عــن طريــق دائــرة العمــل أو شــبكة 

األصدقــاء أكــر ارتفاعــاً ضمــن الفئتــن العمريتــن 18-24، و25-

ــرى. ــة األخ ــات العمري ــع الفئ ــة م 29، باملقارن

ــن  ــوا م ــم تزوج ــاً )97٪( أنه ــن تقريب ــراد األمي ــع األف ــر جمي ذك

شــخص ضمــن شــبكة العائلــة أو الحــي. وتشــهد النســبة املئويــة 

ــراً  ــاً كب ــزوج، إرتفاع ــرّف إىل ال ــة بالتع ــرى املتعلق ــارات األخ للخي

ــدد  ــف ع ــر، رّصح نص ــع األم ــّي. ويف واق ــتوى العلم ــاع املس بارتف

حائــزي اإلجــازات الجامعيــة أو شــهادات الدراســات العليــا )٪48( 

أن التعــرّف إىل الــزوج تــّم يف إطــار شــبكة العائلــة أو الحــي، بينــام 

ــبكة  ــي إىل ش ــخص ينتم ــن ش ــوا م ــم تزوج ــم أنه ــر 21٪ منه ذك

ــرة  ــن دائ ــخصاً م ــاروا ش ــم اخت ــم أنه ــاء، ورّصح 15٪ منه األصدق

ــن  ــن شــخص م ــم تزوجــوا م ــم أنه ــال 14٪ منه ــام ق ــل، في العم

الشــبكة املدرســية.
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الجدول 17. طريقة التعرّف إىل الزوج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

دائرة العملشبكة املدرسةاألرسة، شبكة الحي
شبكة األصدقاء )خارج 

املدرسة والعمل(
 اإلنرتنت 

/ وكالة الزواج
آخر

84.42.54.87.400.8تركيا

املنطقة السكنّية

81.03.06.38.80.10.9املدينة

90.01.82.45.000.7 الريف

املدن الرئيسية الثالث

79.62.26.711.000.6اسطنبول

79.63.27.38.70.40.9 أنقرة

69.75.111.712.00.21.2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

79.62.26.711.000.6اسطنبول

72.84.36.014.70.22.0غرب مرمرة

79.53.67.48.201.3ايجه

81.02.34.910.801.0 رشق مرمرة

86.82.24.35.80.20.6غرب األناضول

85.32.64.86.600.7 البحر األبيض املتوسط 

91.92.52.32.800.6 وسط األناضول

85.42.74.46.500.9 غرب البحر األسود

88.72.13.05.201.0 رشق البحر األسود

91.92.62.32.900.3 شامل رشق األناضول

91.51.81.94.40.20.1وسط رشق األناضول

94.51.41.71.700.6 جنوب رشق األناضول

عندمــا يُنظــر إىل األمــر مــن حيــث نــوع األرسة، ال يُلحــظ اختــالف 

ــا أن غالبيــة كبــرة مــن األشــخاص تزوجــوا مــن  كبــر، ويتضــح لن

أفــراد مــن ضمــن شــبكة العائلــة والحــي. ومــن الواضــح أن 

الــزواج مــن شــخص مــن ضمــن بيئــة العائلــة والحــي أكــر بــروزاً 

يف إطــار العائــالت املمتــدة، يف حــن نــرى أّن أفــراد العائــالت 

النــواة واملفككــة يتزوجــون بدرجــة أكــر، مــن أشــخاص ينتمــون 

ــل. ــرة العم إىل دائ

تنخفــض النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن تزوجــوا مــن شــخص 

تعرّفــوا إليــه يف إطــار شــبكة العائلــة والحــّي مــع ارتفــاع املســتوى 

اإلجتامعــي- اإلقتصــادي غــر أّن النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن 

ــه يف إطــار شــبكة املدرســة أو  ــوا إلي يتزوجــون مــن شــخص تعرّف

ــد يف هــذا الســياق.  ــاء، تزي ــرة العمــل وضمــن شــبكة األصدق دائ

تعــرّف جميــع األشــخاص تقريبــاً ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- 

ــبكة  ــار ش ــّن يف إط ــم/ أزواجه ــا )95٪( بزوجاته ــة الدني اإلقتصادي

العائلــة والحــي، يف حــن بلغــت هــذه النســبة 56٪ يف مــا يتعلــق 

بالطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا. يف الســياق عينــه، رّصح 

1٪ مــن األشــخاص ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة أنهــم 
تزوجــوا مــن شــخص تعرّفــوا إليــه يف إطــار دائــرة العمــل، يف حــن 

رّصح 3٪ منهــم أنهــم تعرفــوا إىل الــزوج يف إطــار شــبكة املدرســة. 

وترتفــع النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن تزوجــوا مــن شــخص من 

ضمــن دائــرة العمــل، إىل 16٪ عــى صعيــد الطبقــة اإلجتامعيــة- 

اإلقتصاديــة العليــا، يف حــن تزيــد هــذه النســبة لتبلــغ 17٪ يف مــا 

ــن ضمــن شــبكة  ــزوج م ــوا إىل ال ــن تعرّف ــق باألشــخاص الذي يتعلّ

األصدقــاء.

3.4. قرار الزواج 

تعتــر كيفيــة اتخــاذ القــرارات يف مــا يتعلــق بالــزواج أمــراً مهــاّمً. 

لهــذا الغــرض، ُســئل األفــراد املتزوجــون عــن كيفيــة تعرّفهــم 

برشيــك الزوجيّــة وزواجهــم بــه، وعــن الشــخص الــذي قــام 

ــه أو مل  ــن رأي ــر ع ــرف اآلخ ــئل الط ــاّم إذا س ــزوج، وع ــار ال باختي

ــياق. ــذا الس ــه يف ه ــأل عن يُس

ــن  ــزّوج 61٪ م ــزواج، ت ــرارات ال ــق بق ــي تتعلّ ــج الت ــاً للنتائ وفق

األشــخاص نتيجــة زيجــات مدبَّــرة )الجــدول 19(. يف الواقــع، تــزّوج 

ــام النصــف  ــة، يف حــن ق ــرارات عائلي ــاًء عــى ق نصــف هــؤالء بن

ــرة، باتخــاذ القــرار  اآلخــر وعــى الرغــم مــن كــون زيجاتهــم مدبّ

ــم  ــى اختياره ــاًء ع ــراد بن ــن األف ــزّوج 31٪ م ــد ت ــهم. وق بأنفس

ــاً  ــم. وفق ــة عائالته ــى موافق ــول ع ــد الحص ــزوج بع ــخيّص لل الش

للنتائــج، تبلــغ نســبة األشــخاص الذيــن اتّخــذوا قــرار الــزواج 

بأنفســهم مــن دون الحصــول عــى موافقــة عائالتهــم يف هــذا 

الصــدد، أو نســبة األشــخاص الذيــن فــّروا مــن أجــل الــزواج، ٪8.
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الجدول 18. طرق التعرّف إىل الزوج بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

دائرة العملشبكة املدرسةاألرسة، شبكة الحي
شبكة األصدقاء )خارج 

املدرسة والعمل(
 اإلنرتنت 

/ وكالة الزواج
آخر

الجنس

82.82.85.48.10,00.9ذكر

85.82.34.36.80,10.8أنثى

الفئة العمرية

24 - 1876.63.36.910.70.42.1

34 - 2578.53.97.09.80,00.9

44 - 3582.52.35.09.40.10.7

54 - 4588.02.43.75.30,00.6

64 - 5590.01.73.64.10,00.6

65+ 95.10.41.42.30,00.8

املستوى العلمي

96.70.20.41.90,00.7أّمي

95.40.30.72.90,00.6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

90.30.92.65.50,00.6املرحلة اإلبتدائية

80.13.25.79.20.21.6املرحلة التكميلية

66.75.413.113.60.11.1الثانوية أو ما يُعادلها

48.314.215.121.20.30.9إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

82.33.05.78.20,00.8نواة

90.81.32.05.10.10.7 ممتدة

86.12.14.06.60,01.2 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

95.30.40.62.80.00.9الطبقة الدنيا  

86.32.04.16.90.00.7الطبقة الوسطى

55.79.915.617.20.21.4الطبقة العليا

يبــدو أّن النــاس األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املناطــق الحرضيــة 

إتخــذوا قــرارات الــزواج الخاصــة بهــم يف حــن ظهــرت العائــالت 

ــة.  ــرار يف إطــار املناطــق الريفي ــع الق ــة صن ــة يف عملي أكــر هيمن

وعــى الرغــم مــن أّن 35٪ مــن ســكان املناطــق الحرضيــة تزّوجــوا 

ــبة  ــذه النس ــض ه ــم، تنخف ــة عائالته ــى موافق ــول ع ــد الحص بع

ــغ  ــك، تبل ــة إىل ذل ــف. باإلضاف ــكان الري ــد س ــى صعي إىل 24٪ ع

نســبة الزيجــات املدبـّـرة أو نســبة مــن تزوجــوا بنــاء عــى قــرارات 

عائالتهــم، 37٪ يف املناطــق الريفيــة و28٪ يف املناطــق الحرضيــة.

املئويــة  النســبة  الرئيســية، تســّجل  الثــالث  املــدن  مــن بــن 

للزيجــات التــي متّــت بنــاء عــى قــرار عائــيل والزيجــات املدبــرة، 

مســتواها األعــى يف أنقــرة )32٪(. أّمــا النســبة املئويــة لألشــخاص 

الذيــن فــّروا مــن أجــل الــزواج فهــي أعــى يف إزمــر )8٪( مقارنــة 

ــرة. باســطنبول وأنق

يقــوم فــارق كبــر يف مــا بــن املناطــق مــن حيــث كيفيــة الــزواج. 

تعتــر النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن تزّوجــوا بنــاء عــى 

اختيارهــم الخــاص للــزوج، بعــد موافقــة عائالتهــم، األعــى يف 

ــع  ــرة م ــرب مرم ــك غ ــيل ذل ــت 43٪. ي ــث بلغ ــطنبول، بحي اس

38٪، ورشق مرمــرة مــع 36٪، وايجــه مــع 31٪، ووســط رشق 
ــط  ــد وس ــى صعي ــبة األدىن ع ــظ النس ــع 31٪. تُلح ــول م األناض

األناضــول )17٪(، وجنــوب رشق األناضــول )23٪(. يعيــش العــدد 

ــر ولكــن  ــزواج مدبّ األكــر مــن األشــخاص الذيــن تزوجــوا وفقــاً ل

اتخــذوا قراراتهــم بأنفســهم، يف شــامل رشق األناضــول )٪41(. 

مــن ناحيــة أخــرى، رّصح 46٪ مــن األفــراد املتزوجــن يف جنــوب 

رشق األناضــول، و41٪ مــن املتزوجــن يف وســط األناضــول و٪39 

مــن املتزوجــن يف غــرب األناضــول و37٪ مــن املتزوجــن يف غــرب 

البحــر األســود، بــأّن زيجاتهــم كانــت مدبّــرة مــن قبــل عائالتهــم. 

ــزواج،  ــل ال ــن أج ــّروا م ــن ف ــخاص الذي ــر لألش ــدد األك ــا الع أم

ــرة. ــرب مرم ــون يف غ فيعيش
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الجدول 19. قرارات الزواج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

قراري، مبوافقة 

عائلتي

مع قراري، من دون 

معرفة عائلتي

تزوجت رغم 

معارضة عائلتي

زواج مدبر، مع 

قراري

زواج مدبر، مع قرار 

عائلتي
آخرهربت

31.21.30.629.731.25.80.1تركيا

املنطقة السكنّية

35.31.50.829.727.84.80.1املدينة

24.31.00.629.836.97.60.1 الريف

املدن الرئيسية الثالث

42.81.41.227.922.14.40.2اسطنبول

36.92.30.226.432.22.00 أنقرة

40.22.40.329.319.97.70.2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

42.81.41.227.922.14.40.2اسطنبول

38.41.90.727.716.214.90.1غرب مرمرة

30.71.80.334.227.55.50.1ايجه

36.01.90.724.927.29.30 رشق مرمرة

25.71.60.331.039.02.40غرب األناضول

28.21.30.829.334.16.00.2 البحر األبيض املتوسط 

17.10.90.434.741.15.70.1 وسط األناضول

28.00.80.623.837.19.50.1 غرب البحر األسود

30.31.40.326.232.19.70 رشق البحر األسود

29.71.50.540.821.95.60 شامل رشق األناضول

30.80.40.430.535.12.30.5وسط رشق األناضول

23.30.30.129.445.71.10.1 جنوب رشق األناضول

ــّم  ــزواج، ت ــع القــرار الخــاص بال ــل ســلوك صن عندمــا جــرى تحلي

ــاء.  ــال والنس ــن الرج ــا ب ــات يف م ــض اإلختالف ــى بع ــوع ع الوق

ففــي الواقــع، خضعــت غالبيــة كبــرة مــن النســاء )37٪( لزيجــات 

ــن  ــا نســبة الرجــال الذي ــن. أّم ــرارات عائالته ــاء عــى ق ــرة بن مدبّ

اختــروا ذلــك، فهــي أقــّل ارتفاعــاً )25٪(. وتزيــد عــن ذلــك، 

بدرجــة صغــرة، النســبة املئويــة للرجــال الذيــن يتّخــذون قــرارات 

ــدول  ــم )الج ــة عائالته ــد موافق ــون بع ــهم ويتزوج ــزواج بأنفس ال

ــارات. ــائر الخي ــًة بس 20(، مقارن

إتّخــذ األفــراد األصغــر ســناً قــرارات الــزواج الخاصــة بهــم إال 

ــن  ــزّوج 39-40٪ م ــن ت ــم. ويف ح ــة عائالته ــوا موافق ــم طلب أنه

األفــراد الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــن 18-34 وفقــاً لهــذه املقاربــة، 

بلغــت النســبة املئويــة لألفــراد الذيــن قامــوا بذلــك مّمــن تــرتاوح 

أعامرهــم بــن 55-64، 22٪، و15٪ لألفــراد الذيــن يتجــاوزون 

الـــ65 مــن عمرهــم.

ــد األعــامر املتقدمــة.  ــرة عــى صعي ويرتفــع عــدد الزيجــات املدب

ــزواج  ــوا ال ــن أمتّ ــخاص الذي ــة لألش ــبة املئوي ــن أن النس ــي ح فف

مبباركــة مــن عائالتهــم هــي 54٪ عــى صعيــد مــن يبلغــون الـــ65 

مــن عمرهــم أو يتعّدونهــا، تنخفــض هــذه النســبة إىل 20٪ ضمــن 

ــة 24-18. ــة العمري الفئ

ــاذ  ــي واتخ ــتوى العلم ــن املس ــة ب ــر بالعالق ــق األم ــا يتعل عندم

القــرار الخــاص بالــزواج، نــرى أّن األشــخاص الذيــن يتّســمون 

مبســتوى علمــي أرقــى، يتّخــذون قراراتهــم بأنفســهم يف هــذا 

املجــال. ويف واقــع األمــر، إتّخــذ 65٪ مــن حائــزي اإلجــازات 

مــن خريجــي  العليــا و٪52  الدراســات  الجامعيــة وشــهادات 

املــدارس الثانويــة قراراتهــم الخاصــة املتعلقــة بالــزواج. مــن ناحيــة 

أخــرى، فــإن النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن خضعــوا لزيجــات 

ـرة حيــث شــّكلت العائلــة الطــرف الصانــع للقــرار، أكــر  مدبَـّ

ــة ومــن يشــهدون  ارتفاعــاً يف مــا بــن خريجــي املــدارس اإلبتدائي

مســتوى علميــاً يقــّل مــن ذلــك. وفقــاً لهــذه النتائــج، يتّضــح لنــا 

أنــه مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي وانخفــاض الســّن، يتّخــذ األفــراد 

ــزواج. ــة ال ــد هويّ ــق بتحدي ــا يتعلّ ــة يف م ــم الخاص خياراته

ويختلــف قــرار الــزواج باختــالف نــوع األرسة. ففــي حــن بلغــت 

ــم  ــاص به ــزواج الخ ــار ال ــذون خي ــن يتّخ ــخاص الذي ــبة األش نس

ــد  ــم، 35٪ عــى صعي ــة عائالته ــع الحصــول عــى موافق ولكــن م

العائــالت النــواة، إنخفضــت هــذه النســبة إىل 22٪ يف مــا يتعلــق 

ــراد  ــف أف ــن نص ــرب م ــا يق ــهد م ــد ش ــرى. فق ــواع األرس األخ بأن

العائــالت املفككــة     )46٪( زيجــات مدبّــرة بنــاء عــى قــرار 

صــادر عــن عائالتهــم. تبلــغ هــذه النســبة 38٪ عــى صعيــد 

ــواة. ــالت الن ــار العائ ــدة و28٪ يف إط ــالت املمت العائ
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الجدول 20. قرار الزواج بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

قراري، مبوافقة 
عائلتي

مع قراري، من دون 
معرفة عائلتي

تزوجت رغم 
معارضة عائلتي

زواج مدبر، مع 
قراري

زواج مدبر، مع 
قرار عائلتي

آخرهربت

الجنس

35.51.30.631.625.25.60.1ذكر

27.31.30.627.936.66.10.2أنثى

الفئة العمرية

24 - 1839.12.00.329.020.29.20.1

34 - 2540.91.50.730.920.15.80.1

44 - 3533.51.40.831.427.55.30.1

54 - 4526.91.50.531.034.35.80

64 - 5521.70.80.626.944.85.10.2

65+ 15.00.90.323.753.56.30.2

املستوى العلمي

11.40.40.122.957.77.30.2أّمي

16.81.00.627.546.97.10.2يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

26.11.20.432.832.66.80.1املرحلة اإلبتدائية

41.21.40.932.518.06.00املرحلة التكميلية

51.72.11.128.213.53.20.1الثانوية أو ما يُعادلها

65.42.91.521.18.60.40.1إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

34.51.40.629.728.15.50.1نواة

22.61.10.431.337.86.80 ممتدة

21.51.50.523.446.26.70.3 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

15.30.40.528.548.07.10.2الطبقة الدنيا  

30.31.30.530.730.96.10.1الطبقة الوسطى

58.42.51.223.212.72.00.0الطبقة العليا

ترتفــع النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن يتخــذون قــرارات الــزواج 

ــد  ــادي. فق ــي- اإلقتص ــتوى اإلجتامع ــادة املس ــع زي ــهم م بأنفس

خضــع مــا يقــرب مــن نصــف األفــراد ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- 

اإلقتصاديــة الدنيــا )48٪( لزيجــات مدبّــرة وفقــاً لقــرار مــن 

عائالتهــم، يف حــن تنخفــض هــذه النســبة إىل 31٪ يف إطــار الطبقة 

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الوســطى وإىل 13٪ عــى صعيــد الطبقــة 

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن النســبة 

املئويــة لألشــخاص الذيــن اتّخــذوا خياراتهــم الخاصــة يف مــا يتعلــق 

بالــزواج ومبوافقــة عائالتهــم، فتبلــغ 15٪ يف الطبقــة اإلجتامعيــة- 

اإلقتصاديــة الدنيــا، و30٪ يف الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة 

الوســطى و58٪ يف إطــار الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا.



462006 تايا 

3.5. نوع مراسم الزواج 

ــذي  ــزواج ال ــوع ال ــن ن ــر ع ــك األم ــراد املتزوجــون كذل ــئل األف ُس

ــوه، فُحــددت بالتــايل نســب مــن أمتــوا زواجــاً دينيــاً مــن دون  أمتّ

ســواه، وزواجــاً مدنيــاً مــن دون ســواه، وكال النوعــن يف آن، وكذلــك 

نســب مــن مل يعتمــدوا أي مــن األنــواع املذكــورة.

خضعــت الغالبيــة العظمــى مــن األشــخاص )87٪( للزواجــن 

ــت  ــد بلغ ــدول 21(. وق ــواء )الج ــّد س ــى ح ــي ع ــدين والدين امل

ــن دون  ــاً م ــاً مدني ــوا زواج ــن أمتّ ــة لألشــخاص الذي النســبة املئوي

ســواه، 10٪، بينــام بلغــت النســبة املئويــة مــن األشــخاص الذيــن 

خضعــوا لــزواج دينــي مــن دون ســواه مــن األنــواع، 3٪. باإلضافــة 

إىل ذلــك، تعتــر النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن يقيمــون معــاً 

ــف(. ــا )6 يف األل ــداً يف تركي ــة ج ــن دون زواج، منخفض م

وتؤخــذ العالقــة بــن املنطقــة الســكنية ونــوع الــزواج بعــن 

ــون يف  ــن يعيش ــخاص الذي ــم األش ــا أن معظ ــّن لن ــار، فيتب اإلعتب

املناطــق الحرضيــة والريفيــة )86٪ يف املناطــق الحرضيــة و88٪ يف 

املناطــق الريفيــة( خضعــوا لــزواج مــدين ودينــي عــى حــّد ســواء. 

مــن ناحيــة أخــرى، ويف حــن أن النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن 

أمتـّـوا زواجــاً مدنيــاً مــن دون ســواه مــن األنــواع )11٪( تعــّد أكــر 

ــخاص  ــة لألش ــبة املئوي ــإّن النس ــة،  ف ــق الحرضي ــاً يف املناط ارتفاع

الذيــن خضعــوا لــزواج دينــي مــن دون ســواه مــن أنــواع الــزواج 

ــة )٪8(. ــر أعــى يف املناطــق الريفي تعت

تقــوم أيضــاً بعــض الفروقــات يف مــا بــن املناطــق املختلفــة. فمــن 

ــن  ــة لألشــخاص الذي ــر النســبة املئوي ــن هــذه املناطــق، تعت ضم

ــطنبول )٪17(  ــى يف اس ــواه، أع ــن دون س ــاً م ــاً مدني ــوا زواج أمتّ

ــخاص  ــة لألش ــبة املئوي ــّد النس ــام تع ــول )14٪( في ــط األناض ووس

ــول  ــوب رشق األناض ــى يف جن ــي أع ــزواج دين ــوا ل ــن خضع الذي

)16٪( ووســط رشق األناضــول )8٪( وشــامل رشق األناضــول )٪7(.

الجدول 21. نوع مراسم الزواج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ال زواجاإلثنان دينيرسمي/ مدين

9.73.286.50.6تركيا

املنطقة السكنّية

11.12.485.80.7املدينة

7.54.687.50.5 الريف

املدن الرئيسية الثالث

16.71.380.91.0اسطنبول

16.01.082.30.8 أنقرة

15.01.383.00.7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

16.71.380.91.0اسطنبول

5.50.593.20.8غرب مرمرة

7.81.490.60.3ايجه

9.81.788.20.3 رشق مرمرة

8.62.188.80.6غرب األناضول

13.52.683.50.3 البحر األبيض املتوسط 

13.62.783.10.7 وسط األناضول

5.31.592.21.0 غرب البحر األسود

1.82.695.40.2 رشق البحر األسود

1.76.591.60.3 شامل رشق األناضول

2.97.888.70.6وسط رشق األناضول

8.415.575.20.9 جنوب رشق األناضول

ــخاص  ــدد األش ــّكل ع ــة، يش ــات العمري ــة الفئ ــد كاف ــى صعي ع

الذيــن أمتـّـوا زواجــاً مدنيــاً ودينيــاً عــى حــد ســواء، العــدد األكــر. 

ــوا  ــن خضع ــخاص الذي ــة لألش ــبة املئوي ــر النس ــك، تعت ــع ذل وم

لــزواج دينــي مــن دون ســواه، ضمــن الفئــة العمريــة 18-24 أكــر 

ــي حــن أن  ــة األخــرى. فف ــات العمري ــع الفئ ــة م ــاً باملقارن ارتفاع

ــغ  ــّي تبل ــزواج دين ــوا ل ــن خضع ــخاص الذي ــة لألش ــبة املئوي النس

ــبة إىل  ــذه النس ــض ه ــة، تنخف ــة العمري ــذه الفئ ــار ه 7٪ يف إط
حــدود الـــ3٪ -4٪ يف مــا يتعلــق بســائر الفئــات العمريــة )الجدول 

22(. وال يقــوم فــرق يف مــا بــن املــدن الثــالث الرئيســية يف هــذا 
ــزواج. ــوع ال الســياق، مــن حيــث ن
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مــن ناحيــة أخــرى، ترتفــع نســبة الزيجــات املدنيــة عــى صعيــد 

ــزون مبســتوى علمــي عــاٍل يف حــن تــزداد  األشــخاص الذيــن يتميّ

نســبة الزيجــات الدينيــة يف إطــار األشــخاص ذوي املســتويات 

ــاً. ــل ارتفاع ــة األق العلمي

يشــّكل األشــخاص الذيــن خضعــوا لزيجــات مدنيــة ودينيــة عــى 

حــّد ســواء، الغالبيــة، عــى صعيــد كافــة أنــواع األرس. ومــع ذلــك، 

ــن  ــواها م ــن دون س ــة م ــة املتمم ــات الديني ــبة الزيج ــت نس أت

األنــواع )2٪( أقــل ارتفاعــاً ضمــن إطــار العائــالت النــواة وبلغــت 

5٪ عــى صعيــد ســائر أنــواع األرس. وقــد ســّجلت النســبة املئويــة 
ــواه 7٪ يف  ــن دون س ــاً م ــاً مدني ــوا زواج ــن أبرم ــخاص الذي لألش

ــواع  ــع أن ــة م ــة باملقارن ــبة منخفض ــي نس ــدة، وه ــالت املمت العائ

األرس األخــرى. تناهــز هــذه النســبة الـــ10٪ عــى صعيــد العائــالت 

ــالت املفّككــة. ــد العائ ــواة و11٪ عــى صعي الن

ــة  ــبة املئوي ــإن النس ــه، ف ــد برّمت ــبة للبل ــال بالنس ــي الح ــام ه ك

ــّد  ــى ح ــدين ع ــي وامل ــزواج الدين ــوا لل ــن خضع ــخاص الذي لألش

ســواء، تعتــر عاليــة جــداً عــى صعيــد كافــة الطبقــات اإلجتامعية- 

اإلقتصاديــة. ويف الواقــع، ترتفــع النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن 

ــاً مــن دون ســواه، وتنخفــض النســبة املئويــة  أبرمــوا زواجــاً مدني

لألشــخاص الذيــن خضعــوا للــزواج الدينــي مــن دون ســواه، 

بارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي. ويف حــن أتــّم 7٪ مــن 

ــاً  ــا، زواج ــة الدني ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــن الطبق ــراد ضم األف

مدنيــاً مــن دون ســواه، إرتفعــت هــذه النســبة إىل 16٪ يف الطبقــة 

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا. تبلــغ النســبة املئويــة لألشــخاص 

الذيــن خضعــوا لــزواج دينــي مــن دون ســواه 9٪ ضمــن الطبقــة 

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيــا. وترتاجــع هــذه النســبة لتصــل إىل 

ــطى وإىل ٪1  ــة الوس ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــار الطبق 3٪ يف إط
ــا. ــة العلي ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ضمــن الطبق

الجدول 22.نوع مراسم الزواج بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

ال زواجاإلثنان دينيرسمي/ مدين

الجنس

10.22.986.20.7ذكر

9.33.586.70.5أنثى

الفئة العمرية

24 - 188.27.183.41.3

34 - 259.93.586.00.6

44 - 359.72.187.40.7

54 - 459.72.587.30.5

64 - 5511.03.684.90.4

65+ 8.93.687.10.4

املستوى العلمي

6.79.083.70.6أّمي

6.75.287.70.4يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

9.62.487.50.6املرحلة اإلبتدائية

8.42.688.30.7املرحلة التكميلية

11.71.386.30.6الثانوية أو ما يُعادلها

17.30.781.30.7إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

10.42.486.70.5نواة

7.15.386.80.8 ممتدة

11.15.182.71.1 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

6.89.083.50.7الطبقة الدنيا  

9.42.687.50.5الطبقة الوسطى

16.30.882.10.9الطبقة العليا
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3.6. مهر العروس

ــخاص  ــئل األش ــة، س ــة األرسة الرتكي ــول تركيب ــتطالع ح ــالل اإلس خ

عــاّم إذا دفعــوا مهــراً للعــروس قبــل الــزواج. أظهــرت النتائــج أنــه 

ــع،  ــي الواق ــروس. فف ــر الع ــع مه ــّم دف ــاالت، ت ــن الح يف 18٪ م

دفــع 14٪ مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املناطــق الحرضيــة 

و25٪ مــن النــاس الذيــن يعيشــون يف املناطــق الريفيــة مهــراً 

ــدول 23(.  ــروس )الج للع

يف حــن مل يقــم فــرق كبــر بــن املــدن الثــالث الرئيســية مــن حيــث 

مهــر العــروس، ســّجلت أنقــرة أعــى نســبة مئويــة يف هذا الســياق، 

ــث املناطــق،  ــن حي ــر م ــم النظــر إىل األم ــا يت بلغــت 12٪. عندم

يبــدو دفــع مهــر العــروس األكــر انتشــاراً يف شــامل رشق األناضــول 

)49٪(. يــيل ذلــك وســط رشق األناضــول مــع 46٪ وجنــوب رشق 

األناضــول مــع 43٪. وقــد جــرى دفــع مهــر العــروس يف مــا يقــرب 

مــن نصــف الزيجــات التــي متــت يف املناطــق املذكــورة. وتتجّســد 

املناطــق التــي تشــهد دفــع مهــر العــروس بالدرجــة األدىن يف إيجــه 

)7٪(، واســطنبول )10٪(، وغــرب مرمــرة )11٪( وغــرب األناضــول 

.)٪11(

تنخفــض نســبة دفــع مهــر العــروس كلــام كانــت الفئــة العمريــة 

أصغــر. ففــي حــن بلغــت نســبة مهــر العــروس 11٪ ضمــن الفئــة 

العمريــة 25-34، ســّجلت 29٪ عــى صعيــد الفئــة العمريــة 

ــد مــن يبلغــون الـــ65 مــن عمرهــم أو  55-64 و31٪ عــى صعي
يتعدونهــا. ميكــن تفســر هــذا الفــرق القائــم بــن الفئــات العمريــة 

ــن )الجــدول  ــن الزم ــرتة م ــدى ف ــّر يحــدث عــى م ــه تغ عــى أن

.)24

ــن  ــى ب ــروس أع ــر الع ــق مبه ــا يتعل ــة يف م ــبة املئوي ــر النس تعت

ــن  األشــخاص ذوي املســتوى العلمــي املنخفــض  وأقــل ارتفاعــاً ب

األشــخاص ذوي املســتوى العلمــي األعــى. ففــي حــن أن 45٪ مــن 

ــوا  ــة لكــن مل يدخل األميــن و33٪ مّمــن يُجيــدون القــراءة والكتاب

املدرســة، دفعــوا مهــراً للعــروس، ترتاجــع هــذه النســبة إىل 3٪ بــن 

ــا. ــهادات الدراســات العلي ــة وش ــازات الجامعي ــزي اإلج حائ

الجدول 23. مهر العروس يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

النعم

17.882.2تركيا

املنطقة السكنّية

13.886.2املدينة

24.575.5 الريف

املدن الرئيسية الثالث

10.289.8اسطنبول

12.088.0 أنقرة

9.690.4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

10.289.8اسطنبول

10.789.3غرب مرمرة

6.793.3ايجه

17.382.7 رشق مرمرة

11.388.7غرب األناضول

11.288.8 البحر األبيض املتوسط 

23.676.4 وسط األناضول

23.376.7 غرب البحر األسود

18.181.9 رشق البحر األسود

48.951.1 شامل رشق األناضول

45.454.6وسط رشق األناضول

42.757.3 جنوب رشق األناضول
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يعتــر مهــر العــروس أكــر شــيوعاً عــى صعيــد العائــالت املمتــدة 

مقارنــة بســائر أنــواع العائــالت. ففــي حــن بلغــت النســبة املئويــة 

لدفــع مهــر العــروس 26٪ يف العائــالت املمتــدة، إنخفضــت هــذه 

النســبة إىل 18٪ يف العائــالت املفككــة و15٪ يف العائــالت النــواة.

تنخفــض النســبة املئويــة لدفــع مهــر العــروس بارتفــاع املســتوى 

ــخاص  ــن األش ــع 37٪ م ــن دف ــي ح ــادي. فف ــي- اإلقتص اإلجتامع

ــروس،  ــر الع ــا، مه ــة الدني ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــن الطبق ضم

تراجعــت هــذه النســبة إىل 16٪ عــى صعيــد الطبقــة اإلجتامعيــة- 

ــة-  ــد الطبقــة اإلجتامعي ــة الوســطى وإىل 5٪ عــى صعي اإلقتصادي

ــا. ــة العلي اإلقتصادي

الجدول 24. دفع مهر العروس بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

النعم

الفئة العمرية

24 - 1812.387.7

34 - 2511.089.0

44 - 3513.986.1

54 - 4519.680.4

64 - 5529.470.6

65+ 30.969.1

املستوى العلمي

44.955.1أّمي

32.567.5يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

16.383.7املرحلة اإلبتدائية

8.691.4املرحلة التكميلية

4.195.9الثانوية أو ما يُعادلها

2.597.5إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

15.384.7نواة

26.373.7 ممتدة

17.582.5 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

37.262.8الطبقة الدنيا  

16.483.6الطبقة الوسطى

4.695.4الطبقة العليا
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3.7. الزواج بني األقرباء بالدم

ُســئل املشــاركون عــاّم إذا كانــت صلــة دم ترتبطهــم بالــزوج الــذي 

اختــاروه. بيّنــت النتائــج أّن 22٪ مــن األفــراد املتزوجــن يف تركيــا 

مرتبطــون يف مــا بينهــم بصلــة الــدم. فقــد تــزوج 20٪ ممــن 

ــيب  ــف بنس ــون يف الري ــن يعيش ــة، و26٪ مم ــون يف املدين يعيش

ــدول 25(.  ــم )الج له

عــى الرغــم مــن عــدم قيــام فــرق كبــر بــن املــدن الثــالث 

الرئيســية يف هــذا الســياق، تعتــر النســبة املئويــة يف أنقــرة )٪19( 

أكــر ارتفاعــاً مــن املدينتــن األخريــن. وقــد ارتبــط 43٪ مــن 

ــه  ــم ب ــن تجمعه ــوب رشق األناضــول مب ــراد املتزوجــن يف جن األف

صلــة الــدم. تتجســّد مناطــق أخــرى حيــث يتــم الــزواج بــن أقرباء 

الــدم، يف وســط رشق األناضــول )34٪( وشــامل رشق األناضــول 

)32٪(. تســجل منطقــة غــرب مرمــرة، مــن ناحيــة أخــرى، النســبة 

املئويــة األدىن )٪5(.

 ال يقــوم فــرق كبــر مــن حيــث الــزواج بأقربــاء الــدم عندمــا متــت 

ــة  ــر النســبة املئوي ــار يف الســّن. تعت ــن الشــباب والكب ــة ب املقارن

أقــل نســبياً عــى صعيــد الشــباب. 

ــن  ــزواج ب ــج بحســب املســتوى العلمــي أّن نســبة ال تظهــر النتائ

ــدول  ــي )الج ــتوى العلم ــاض املس ــع انخف ــع م ــدم ترتف ــاء ال أقرب

ــة ٪23  ــبة املئوي ــت النس ــن بلغ ــال، يف ح ــبيل املث ــى س 26(. ع
ــة، إنخفضــت هــذه النســبة إىل ٪11  لخريجــي املدرســة اإلبتدائي

يف مــا يتعلــق بحائــزي اإلجــازات الجامعيــة وشــهادات الدراســات 

ــا.  العلي

ــدة )٪27(  ــالت املمت ــاً يف العائ ــر ارتفاع ــبة أك ــذه النس ــر ه تعت

ــبة  ــع النس ــة. ترتاج ــالت املفكك ــواة والعائ ــالت الن ــة بالعائ مقارن

املئويــة مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي. ففــي حــن 

أن 33٪ مــن األفــراد ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة 

الدنيــا تربطهــم قرابــة بأزواجهم/هــّن، تنخفــض هــذه النســبة إىل 

22٪ ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الوســطى وإىل ٪12 
ــا. ــة العلي ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي يف إطــار الطبق

الجدول 25. الزواج بأقرباء الدم يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

الناس الذين مل يتزوجوا أقرباء الدمالناس الذين تزوجوا أقرباء الدم

22.477.6تركيا

املنطقة السكنّية

20.279.8املدينة

25.974.1 الريف

املدن الرئيسية الثالث

16.283.8اسطنبول

18.681.4 أنقرة

14.985.1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

16.283.8اسطنبول

4.895.2غرب مرمرة

19.280.8ايجه

14.485.6 رشق مرمرة

22.777.3غرب األناضول

25.174.9 البحر األبيض املتوسط 

24.375.7 وسط األناضول

21.079.0 غرب البحر األسود

30.469.6 رشق البحر األسود

31.568.5 شامل رشق األناضول

33.866.2وسط رشق األناضول

43.156.9 جنوب رشق األناضول
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الجدول 26. الزواج بأقرباء الدم بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

الناس الذين مل يتزوجوا أقرباء الدمالناس الذين تزوجوا أقرباء الدم

الجنس

22.078.0ذكر

22.777.3أنثى

الفئة العمرية

24 - 1821.378.7

34 - 2520.879.2

44 - 3522.477.6

54 - 4522.777.3

64 - 5523.876.2

65+ 24.575.5

املستوى العلمي

32.567.5أّمي

30.569.5يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

23.276.8املرحلة اإلبتدائية

17.382.7املرحلة التكميلية

14.785.3الثانوية أو ما يُعادلها

11.188.9إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

21.378.7نواة

26.673.4 ممتدة

19.980.1 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

32.667.4الطبقة الدنيا  

22.078.0الطبقة الوسطى

12.287.8الطبقة العليا

وباملثــل، ُســئل األشــخاص الذيــن تزوجــوا مــن أحــد أقربــاء الــدم 

عــن درجــة القرابــة التــي تربطهــم بالــزوج )الجــدول 27(. أظهــرت 

ــاء/  ــن أبن ــوا م ــن تزوج ــخاص املذكوري ــن األش ــج أن 20٪ م النتائ

بنــات العــّم، بينــام تــزوج 13٪  مــن أبنــاء/ بنــات العّمــة، و٪12 

مــن أبنــاء/ بنــات الخــال، و11٪ مــن أبنــاء/ بنــات الخالــة. أمــا مــا 

ــن  ــد تزوجــوا م ــن ســئلوا، فق ــن نصــف األشــخاص الذي ــرب م يق

أحــد أقربــاء الــدم، مّمــن تربطهــم بــه قرابــة أبعــد )44٪(. مل يقــم 

ــث درجــة  ــة مــن حي ــة والريفي ــن املناطــق الحرضي ــر ب ــرق كب ف

صلــة القرابــة بــن الزوجــن.

ــن  ــن بع ــن الزوج ــة ب ــة القراب ــة صل ــذ درج ــم أخ ــا ال يت عندم

ــن  ــوا م ــن تزوج ــخاص الذي ــة لألش ــبة املئوي ــر النس ــار، تعت اإلعتب

أبناء/بنــات العــّم، أكــر ارتفاعــاً يف شــامل رشق األناضــول )٪25(، 

ــكل  ــول بش ــوب رشق األناض ــول )28٪( وجن ــط رشق األناض ووس

ــرى. ــق أخ ــة مبناط ــاص )37٪( مقارن خ

القريبــن  التــي تتــم بــن األنســباء  الزيجــات  عندمــا تؤخــذ 

والبعيديــن بعــن اإلعتبــار، تبــّن النتائــج أن النســبة املئويــة 

ــغ 46٪ يف  ــن” تبل ــاء آخري ــن” أقرب ــوا م ــن تزوج ــخاص الذي لألش

العائــالت النــواة، بينــام تســّجل هــذه النســبة حــواىل 39٪ يف ســائر 

أنــواع األرس )الجــدول 27(. بالنظــر يف هــذه البيانــات، ميكننــا 

مالحظــة أن نســبة الزيجــات بــن األنســباء القريبــن )أبنــاء/ بنــات 

ــد  ــة والعمــة والعــّم( تعــّد أقــل ارتفاعــاً عــى صعي الخــال والخال

ــرى. ــواع األرس األخ ــة بأن ــواة مقارن ــالت الن العائ

حــن تؤخــذ التفاصيــل املتعلقــة بالزوجــن اللذيــن تربطهــام صلــة 

ــة لألشــخاص  ــج أن النســبة املئوي ــار، تظهــر النتائ دم، بعــن اإلعتب

ــد  ــة الوال ــن جه ــة م ــه قراب ــم ب ــرد تربطه ــن ف ــن تزوجــوا م الذي

ــي  ــادي. فف ــي- اإلقتص ــتوى اإلجتامع ــاع املس ــع ارتف ــض م تنخف

الواقــع، فيــام تــزّوج 37٪ مــن األفــراد يف إطــار الطبقــة اإلجتامعية- 

ــاء/ بنــات العــم أو العمــة، إنخفضــت  ــا مــن أبن اإلقتصاديــة الدني

ــة  ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــن الطبق ــبة إىل 22٪ ضم ــذه النس ه

العليــا. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن النســبة املئويــة لألشــخاص 

املســتوى  بارتفــاع  ترتفــع  آخريــن”  “أقربــاء  مــن  املتزوجــن 

ــادي. ــي- اإلقتص اإلجتامع
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الجدول 27. صلة الدم بني الزوجني يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، والجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، 

ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

أقرباء آخروناالبن / االبنة من الخالةاالبن / االبنة من الخالاالبن / االبنة من العمةاالبن / االبنة من العم

19.811.112.213.143.8تركيا

املنطقة السكنّية

19.410.811.813.145.0املدينة

20.511.512.713.042.3 الريف

املدن الرئيسية الثالث

18.37.911.69.153.0اسطنبول

13.57.110.913.555.1 أنقرة

18.212.39.612.347.6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

18.37.911.69.153.0اسطنبول

17.08.512.119.343.1غرب مرمرة

14.312.512.813.247.3ايجه

9.010.112.515.852.6 رشق مرمرة

17.110.010.115.647.2غرب األناضول

19.112.612.616.339.4 البحر األبيض املتوسط 

11.013.710.314.950.1 وسط األناضول

20.713.813.217.534.8 غرب البحر األسود

11.411.014.18.654.8 رشق البحر األسود

26.511.310.713.238.3 شامل رشق األناضول

24.512.410.710.641.8وسط رشق األناضول

36.89.513.99.929.9 جنوب رشق األناضول

الجنس

20.310.512.413.543.3ذكر

19.511.612.012.744.2أنثى

الفئة العمرية

24 - 1815.412.111.413.647.6

34 - 2517.29.211.113.548.9

44 - 3521.110.711.913.043.3

54 - 4520.013.413.313.040.2

64 - 5523.89.412.312.042.5

65+ 20.513.513.413.339.3

املستوى العلمي

26.611.814.211.535.9أّمي

24.19.013.510.842.6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

19.111.311.413.644.6املرحلة اإلبتدائية

14.310.713.514.546.9املرحلة التكميلية

13.79.210.414.752.1الثانوية أو ما يُعادلها

10.515.310.612.351.4إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

19.310.311.513.045.9نواة

20.313.513.813.439.0 ممتدة

25.110.113.811.839.2 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

26.710.113.412.936.9الطبقة الدنيا  

18.911.312.012.845.0الطبقة الوسطى

10.511.910.817.049.9الطبقة العليا
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3.8. مدى اعتبار الزواج بني األقرباء الئقاً

ــن  ــات ب ــرون الزيج ــوا يعت ــاّم إذا كان ــخاص ع ــئل األش ــا ُس عندم

األنســباء القريبــن )أبنــاء األعــامم والعــامت، األخــوال والخــاالت( 

مناســبة، أجــاب 13٪  منهــم بـ”نعــم”، يف حــن جــاء جــواب ٪87 

ــم، “ال”)الجــدول 28(.  منه

تعــّد النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن ينظــرون إىل هــذا النــوع 

مــن الــزواج عــى أنــه مناســب، أعــى يف املناطــق الريفيــة. وقــد 

ــن  ــزواج ب ــة أن ال ــق الحرضي ــون يف املناط ــن يعيش رأى 12٪ مّم

ــون يف  ــن يعيش ــاركهم 14٪ مم ــن ش ــب يف ح ــدم مناس ــاء ال أقرب

ــه.  ــرأي عين ــة، ال املناطــق الريفي

بــن املــدن الثــالث الرئيســية، تعتــر النســبة املئويــة يف هــذا 

الســياق، األقــل ارتفاعــاً يف إزمــر )4٪(. بــن املناطــق، يعيــش 

العــدد األكــر مــن األشــخاص الذيــن يعتــرون الــزواج بــن أقربــاء 

الــدم مناســباً، يف جنــوب رشق األناضــول )37٪(، ووســط رشق 

األناضــول )23٪(، وشــامل رشق األناضــول )19٪( والبحــر األبيــض 

املتوســط   )15٪(، يف حــن تنخفــض هــذه النســبة إىل حدهــا األدىن 

يف غــرب مرمــرة )3٪( وإيجــه )٪6(.

ال تختلــف اآلراء بخصــوص هــذا النــوع مــن الــزواج إىل حــّد بعيــد، 

بحســب الجنــس. يف الواقــع، بينــام اعتــر 13٪ مــن الرجــال زواج 

القرابــة مناســباً، بلغــت هــذه النســبة 12٪ عــى صعيــد النســاء. 

ويف حــن يعتــر األفــراد ذوو املســتويات العلميــة الدنيــا واملســنون 

ــد، تنخفــض هــذه  ــباً إىل حــّد أبع ــزواج مناس ــن ال ــوع م هــذا الن

ــايل )الجــدول  ــي الع ــن الشــباب وذوي املســتوى العلم النســبة ب

 .)29

ــة لألشــخاص  مــن حيــث الوضــع اإلجتامعــي، تعــّد النســبة املئوي

الذيــن يعتقــدون أّن الــزواج بــن أقربــاء الــدم مناســباً، أعــى بــن 

ــل )٪16(.  ــن )14٪( واألرام املتزوج

الجدول 28. مدى اعتبار الزواج بني األقرباء مناسباً يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

الزواج بني أقرباء الدم غر موافق عليهالزواج بني أقرباء الدم موافق عليه

12.587.5تركيا

املنطقة السكنّية

11.688.4املدينة

14.285.8 الريف

املدن الرئيسية الثالث

9.190.9اسطنبول

8.891.2 أنقرة

4.495.6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

9.190.9اسطنبول

2.597.5غرب مرمرة

5.794.3ايجه

7.692.4 رشق مرمرة

13.186.9غرب األناضول

15.384.7 البحر األبيض املتوسط 

11.089.0 وسط األناضول

7.692.4 غرب البحر األسود

8.791.3 رشق البحر األسود

19.280.8 شامل رشق األناضول

22.877.2وسط رشق األناضول

37.362.7 جنوب رشق األناضول
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الجدول 29. مدى اعتبار الزواج بني األقرباء مناسباً يف أنحاء تركيا كافة، بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

الزواج بن أقرباء الدم غر موافق عليهالزواج بن أقرباء الدم موافق عليه

الجنس

12.787.3ذكر

12.487.6أنثى

الفئة العمرية

24 - 189.790.3

34 - 2511.688.4

44 - 3512.287.8

54 - 4513.087.0

64 - 5515.884.2

65+ 17.083.0

املستوى العلمي

25.874.2أّمي

20.579.5يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

12.587.5املرحلة اإلبتدائية

9.490.6املرحلة التكميلية

7.392.7الثانوية أو ما يُعادلها

5.194.9إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

8.191.9أعزب

13.686.4متزّوج

6.094.0مطلّق

16.383.7أرمل

نوع األرسة

11.788.3نواة

16.283.8 ممتدة

10.090.0 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

23.976.1الطبقة الدنيا  

11.988.1الطبقة الوسطى

5.095.0الطبقة العليا

ــادي،  ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــاع املس ــع ارتف ــك، م ــن ذل ــالً ع فض

ترتاجــع النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن ال ميانعــون هــذا النــوع 

ــن  ــراد ضم ــدد األف ــع ع ــن رب ــرب م ــا يق ــر م ــزواج. ينظ ــن ال م

ــزواج  ــا )24٪(، إىل هــذا ال ــة الدني ــة- اإلقتصادي الطبقــة اإلجتامعي

باعتبــاره مناســباً، يف حــن تنخفــض هــذه النســبة إىل 12٪ يف إطــار 

ــد  ــة الوســطى وإىل 5٪ عــى صعي ــة- اإلقتصادي الطبقــة اإلجتامعي

ــا.  ــة العلي ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي الطبق

الزيجــات  الذيــن يعتقــدون أن مثــل هــذه  ُســئل األشــخاص 

ــه  ــم أنّ ــاب 37٪ منه ــم ذاك. فأج ــبب اعتقاده ــن س ــبة، ع مناس

ــة  ــح لهــم “معرف ــث يتي ــد بالنســبة إليهــم بحي ســيكون ألمــر جي

جــذور العائلــة مســبقاً عــى نحــو جيّــد”، بينــام يعتقــد ٪30 

منهــم بــأّن “أطفــال األقربــاء ســيتّفقون إىل حــّد أبعــد” )الجــدول 

30(. وذكــر 13٪ أنهــم يعتــرون زواج القرابــة مناســباً حيــث أنــه 
يســمح بـ”الحفــاظ عــى التقاليــد والعــادات”، بينــام ذكــر 13٪ أنه 

مناســب إذ “ينطــوي الــزواج يف مــا بــن األقربــاء عــى درجــة أكــر 

مــن اإلحــرتام إزاء أفــراد األرسة املســنن”. أمــا الســبب القائــل إنـّـه 

ــن  ــر م ــال يعت ــة” ف ــكات العائل ــم تقســيم ممتل ــي أن يت “ال ينبغ

ــزواج )٪2(. ــن ال ــوع م ــذا الن ــة له ــررات املهم امل

عندمــا ينظــر إىل األمــر بحســب املناطــق الســكنية، يعتــر الســببان 

ــال  ــد”، و”أطف ــو جيّ ــى نح ــبقاً ع ــة مس ــذور العائل ــة ج “معرف

األقربــاء ســيتّفقون إىل حــّد أبعــد” األكــر شــيوعاً يف هــذا الســياق. 

مل يقــم فــرق كبــر بــن املناطــق الريفيــة والحرضيــة مــن حيــث 

أســباب اعتبــار هــذا النــوع مــن الــزواج مناســباً.
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ــاء ــة لإلحص ــدات اإلقليمي ــف الوح ــية، وتصني ــالث الرئيس ــدن الث ــكنية، وامل ــة الس ــب املنطق ــة، بحس ــا كاف ــاء تركي ــباً يف أنح ــدم مناس ــاء ال ــني أقرب ــزواج ب ــار ال ــباب اعتب ــدول 30. أس الج

لن يتم تقسيم 
املمتلكات والرثوات

معرفة جذور 
العائلة جيدا

أطفال األقرباء 
يتفقون بشكل أفضل

املزيد من االحرتام ألفراد األرسة املسنني يف 
الزيجات بني األقرباء بالدم

الحفاظ عىل التقاليد 
 والعادات

آخر

2.236.829.512.812.95.8تركيا

املنطقة السكنّية

2.137.927.313.413.16.3املدينة

2.335.232.712.012.65.2 الريف

املدن الرئيسية الثالث

1.647.224.97.111.08.3اسطنبول

5.138.521.118.115.61.7 أنقرة

10.829.320.016.516.86.5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

1.647.224.97.111.08.3اسطنبول

4.313.122.923.414.122.2غرب مرمرة

8.330.523.714.316.66.7ايجه

2.026.825.714.522.98.0 رشق مرمرة

2.645.519.915.313.73.0غرب األناضول

1.845.017.610.414.211.0 البحر األبيض املتوسط 

1.945.828.29.18.76.3 وسط األناضول

2.628.935.116.54.712.1 غرب البحر األسود

1.258.216.48.26.9s1,9 رشق البحر األسود

1.529.630.616.317.24.8 شامل رشق األناضول

1.830.138.118.39.42.3وسط رشق األناضول

1.326.945.313.212.70.6 جنوب رشق األناضول

ــكنية،  ــة الس ــّر املنطق ــبة إىل متغ ــر بالنس ــح األم ــام يص ــاً ك ومتام

عنــد النظــر إىل األمــر بحســب املناطــق، يعتــر الســبب الكامــن يف 

“معرفــة جــذور العائلــة مســبقاً عــى نحــو جيّــد”، الســبب األكــر 

ــذا  ــرى أّن ه ــزواج. ن ــن ال ــوع م ــذا الن ــل ه ــر تفضي ــيوعاً لتري ش

الســبب أكــر هيمنــة عــى صعيــد األشــخاص الذيــن يعيشــون يف 

ــة  ــأيت بالدرج ــطنبول )47٪(. وي ــود )58٪( واس رشق البحــر األس

الثانيــة، األشــخاص الذيــن يــررون اعتبارهــم زواج القرابــة مناســباً 

بالقــول إّن “أطفــال األقربــاء ســيتّفقون إىل حــّد أبعــد”. يعتــر هــذا 

التريــر أكــر شــيوعاً يف جنــوب رشق األناضــول )٪45(.

تتشــابه أســباب اعتبــار الــزواج بــن أقربــاء الــدم يف مــا بــن النســاء 

والرجــال، وكافــة الفئــات العمريــة، واملســتويات العلميــة وأنــواع 

األرس. 

ترتفــع النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن يعتمــدون الســببن 

“الحفــاظ عــى التقاليــد والعــادات” و”أطفــال األقرباء ســيتّفقون إىل 

حــّد أبعــد”، كمرريــن، بانخفــاض املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصادي. 
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الجدول 31. أسباب اعتبار الزواج بني أقرباء الدم مناسباً يف أنحاء تركيا كافة، بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

لن يتم تقسيم 
املمتلكات والرثوات

معرفة جذور 
العائلة جيدا

أطفال األقرباء يتفقون 
بشكل أفضل

املزيد من االحرتام ألفراد األرسة 
املسنني يف الزيجات بني األقرباء بالدم

الحفاظ عىل 
 التقاليد والعادات

آخر

الجنس

2.636.327.411.415.27.0ذكر

1.837.331.714.110.64.6أنثى

الفئة العمرية

24 - 181.532.533.215.08.79.1

34 - 251.935.528.212.414.08.0

44 - 351.93732.710.412.35.7

54 - 452.138.230.112.912.34.4

64 - 553.138.629.114.213.41.6

65+ 3.340.122.613.816.53.7

املستوى العلمي

2.333.334.413.913.92.2أّمي

3.535.528.511.917.03.6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

1.539.929.712.210.85.9املرحلة اإلبتدائية

3.637.724.915.711.86.4املرحلة التكميلية

1.933.526.711.015.811.0الثانوية أو ما يُعادلها

4.733.016.915.113.816.5إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

1.837.330.212.012.06.6نواة

2.835.729.014.115.13.3 ممتدة

3.335.424.916.013.17.3 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

1.932.035.512.816.01.8الطبقة الدنيا  

2.338.028.312.712.36.5الطبقة الوسطى

2.639.022.815.17.213.4الطبقة العليا

3.9. إنتامء الزوجني إىل املدينة عينها

ســئل األفــراد املتزوجــون، خــالل اإلســتطالع حــول األرسة الرتكيــة، 

إذا مــا كانــوا ينتمــون إىل املدينــة عينهــا التــي ينتمــي إليهــا 

ــات  ــن ثنائي ــي 69٪ م ــج، ينتم ــاً للنتائ ــّن. وفق ــم/ زوجاته أزواجه

ــدول 32(. ــا )الج ــة عينه ــا إىل املدين ــن يف تركي املتزوج

عندمــا ينظــر إىل األمــر بحســب منطقــة الســكن، تنتمــي غالبيــة 

كبــرة مــن ثنائيــات املتزوجــن إىل املناطــق الريفيــة عينهــا. ففــي 

الواقــع، ينتمــي 79٪ مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املناطــق 

الريفيــة و63٪ مــن  الذيــن يعيشــون يف املناطــق الحرضيــة إىل 

البلدة عينها التي ينتمي إليها رشيك الحياة الزوجية.

ــة ذات النســبة  ــر إزمــر املدين ــالث الرئيســية، تعت ــن املــدن الث ب

األدىن )44٪( مــن ثنائيــات املتزوجــن الذيــن ينتمــون إىل املدينــة 

عينهــا. مــن حيــث التوزيــع بحســب املناطــق، مــن ناحيــة أخــرى، 

ــة  ــة باملقارن ــاً يف املناطــق الرشقي ــر ارتفاع ــت هــذه النســبة أك أت

ــات يف رشق  ــن الزيج ــت 86٪ م ــد مت ــة. فق ــق الغربي ــع املناط م

ــول،  ــوب رشق األناض ــات يف جن ــن الزيج ــود، و85٪ م ــر األس البح

و81٪ مــن الزيجــات يف وســط رشق وشــامل رشق األناضــول بــن 

ــبة  ــذه النس ــت ه ــن بلغ ــا، يف ح ــدة عينه ــون إىل البل ــراد ينتم أف

ــق باســطنبول و57٪ بــرشق مرمــرة. ــا يتعل 56٪ يف م
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الجدول 32. الزواج بني أشخاص من البلدة عينها يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء والعمر واملستوى العلمي ونوع 

األرسة واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

النعم

69.230.8تركيا

املنطقة السكنّية

63.436.6املدينة

78.921.1 الريف

املدن الرئيسية الثالث

56.143.9اسطنبول

54.845.2 أنقرة

43.856.2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

56.143.9اسطنبول

60.539.5غرب مرمرة

67.832.2ايجه

57.242.8 رشق مرمرة

71.828.2غرب األناضول

72.827.2 البحر األبيض املتوسط 

78.421.6 وسط األناضول

68.431.6 غرب البحر األسود

86.413.6 رشق البحر األسود

80.619.4 شامل رشق األناضول

80.819.2وسط رشق األناضول

84.915.1 جنوب رشق األناضول

الفئة العمرية

24 - 1866.533.6

34 - 2566.133.9

44 - 3568.431.6

54 - 4570.329.7

64 - 5572.827.2

+6574.825.2

املستوى العلمي

78.921.1أّمي

76.523.5يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

72.727.3املرحلة اإلبتدائية

65.634.4املرحلة التكميلية

57.442.6الثانوية أو ما يُعادلها

46.853.2إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

67.932.1نواة

75.424.6 ممتدة

62.637.4 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

77.222.8الطبقة الدنيا  

70.629.4الطبقة الوسطى

48.751.3الطبقة العليا
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ــة يف هــذا  ــات العمري ــن الفئ ــر ب ــارق كب يف حــن مل يلحــظ أي ف

ــر انتشــاراً  ــا أك ــدة عينه ــامء الزوجــن إىل البل ــر انت الســياق، يعت

بــن األفــراد األكــر ســناً. وبالتــايل، ميكــن القــول إّن هــذه النســبة 

انخفضــت يف األجيــال الجديــدة نتيجــة لعمليــة التغيــر اإلجتامعي 

)الجــدول 32(.

وترتفــع هــذه النســبة يف العائــالت املمتــدة )75٪( مقارنــة بأنــواع 

العائــالت  يف  و٪63  النــواة  العائــالت  يف   ٪68( األخــرى  األرس 

ــة(. املفكك

ــا 70٪ يف  ــدة عينه ــن البل ــخص م ــن ش ــزواج م ــبة ال ــز نس تناه

طبقتــي الحالــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيــا والوســطى، يف 

ــة  ــة- اإلقتصادي ــا تنخفــض إىل 49٪ يف الطبقــة اإلجتامعي حــن أنه

ــا. العلي

3.10. املراسم واالحتفاالت الخاصة بالزواج 

عندمــا ســئل األفــراد املتزوجــون عــن مراســم زفافهــم، قــال ٪84 

ــام أجــاب  ــة، بين ــد العــروس وأقامــوا حفــل خطوب ــوا ي أنهــم طلب

ــد  ــى أن التقالي ــك ع ــدل ذل ــاف. ي ــل زف ــوا بحف ــم حظ 88٪ بأنه
املتعلقــة بالــزواج ال تــزال قامئــة يف بلدنــا. وتعتــر النســبة املئويــة 

مراســَم،  أو  احتفــاالً  زواجهــم  يتضمــن  مل  الذيــن  لألشــخاص 

ــدول 33(. ــداً )2٪( )الج ــة ج منخفض

بحســب املناطــق الســكنية، تتشــابه النســب املئويــة لألفــراد 

ــم  ــن مراس ــال أو م ــن االحتف ــوع م ــوا بن ــن حظ ــن الذي املتزوج

ــة. لوحــظ الفــرق  ــة والحرضي ــن املناطــق الريفي ــا ب ــزواج، يف م ال

األكــر بــن األشــخاص الذيــن اختــاروا الــزواج املــدين. ففــي الواقــع 

ــاً يف  ــدوا زواجــاً مدني ــن عق ــة لألشــخاص الذي ــّد النســبة املئوي تع

ــة لألشــخاص  ــة )75٪( أعــى مــن النســبة املئوي املناطــق الحرضي

الذيــن أمتــوا النــوع عينــه مــن الــزواج يف املناطــق الريفيــة )٪66(.

ــر  ــية، تعت ــالث الرئيس ــدن الث ــث امل ــن حي ــر م ــا إىل األم إذا نظرن

النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن طلبــوا يــد الفتــاة للــزواج/ 

الذيــن أقامــوا مراســم الخطوبــة، األكــر ارتفاعــاً يف أنقــرة )٪88(. 

ــي  ــن أمتــوا مراســم زواج دين ــة لألشــخاص الذي ــا النســبة املئوي أم

يف أنقــرة )63٪( فمنخفضــة نســبياً، يف حــن تعــّد النســبة املئويــة 

لألشــخاص الذيــن أقامــوا ليلــة حنــاء )79٪( ومراســم زفــاف )٪79( 

ــة نســبياً. يف أزمــر متدنّي

يكمــن الفــرق األكــر بــن املناطــق يف النســبة املئويــة لألشــخاص 

الذيــن عقــدوا زواجــاً مدنيــاً. وتتجّســد املناطــق  ذات أعــى نســبة 

ــاً، يف إيجــه مــع ٪87،  مــن األشــخاص الذيــن عقــدوا زواجــاً مدني

وغــرب مرمــرة مــع 85٪ ووســط األناضــول مــع 84٪، واســطنبول 

مــع 82٪ ورشق مرمــرة مــع 80٪، يف حــن لوحظــت النســبة األدىن 

للــزواج املــدين يف جنــوب رشق األناضــول مــع 35٪، ورشق البحــر 

األســود مــع 29٪ ووســط رشق األناضــول مــع 46٪. وتتمثّــل 

املناطــق ذات النســبة األعــى مــن األشــخاص الذيــن أقامــوا مراســم 

زواج دينــي يف منطقــة ايجــه مــع 82٪، ووســط األناضــول ورشق 

ــي  ــق الت ــا املناط ــع 80٪. أم ــرة م ــرب مرم ــع 83٪ وغ ــرة م مرم

تشــهد النســبة املئويــة األدىن يف هــذا الســياق، فهــي رشق البحــر 

ــرتة  ــر ف ــع 59٪. تعت ــع 54٪ ووســط رشق األناضــول م األســود م

ــامل رشق  ــول )85٪( وش ــرب األناض ــيوعاً يف غ ــر ش ــة أك الخطوب

ــول )٪84(. األناض

مــع ارتفــاع الفئــة العمريــة، تنخفــض النســبة املئويــة لألشــخاص 

الذيــن أقامــوا ليلــة حنــاء، مراســم زفــاف واحتفــاالت الــزواج 

الدينــي. يعتــر حفــل الخطوبــة أكــر شــيوعاً ضمــن الفئــة العمرية 

25-54. عندمــا يتــزوج األشــخاص الذيــن يتجــاوزون الـــ65، تعتــر 
حــاالت إقامــة اإلحتفــاالت أدىن نســبة، مقارنــة بالفئــات العمريــة 

األخــرى.

ــاً  ــالً خاص ــوا حف ــن أقام ــخاص الذي ــة لألش ــبة املئوي ــزداد النس ت

ــي. وال  ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف ــدين، م ــزواج م ــة وبال بالخطوب

تشــهد نســبة مراســم الــزواج الدينــي، مــع ذلــك، فرقــاً يذكــر يف مــا 

ــة. ــن املســتويات العلمي ب

عندمــا نــأيت بتحليــل يف هــذا الصــدد، بحســب نــوع األرسة، تعتــر 

النســبة املئويــة الحتفــاالت الخطوبــة/ الزفــاف املــدين )77٪(، لليلة 

الحنــاء )72٪( وملراســم الزفــاف )81٪( أدىن نســبياً بــن العائــالت 

املفككــة باملقارنــة مــع ســائر أنــواع األرس. وتعتــر النســبة املئويــة 

ــراد  ــن أف ــاً ب ــل ارتفاع ــاً أق ــاً مدني ــوا زواج ــن أبرم لألشــخاص الذي

العائــالت املمتــدة )٪66(.

وتــزداد النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن أقامــوا احتفــاالت خاصــة 

ــي-  ــتوى اإلجتامع ــاع املس ــع ارتف ــدين م ــزواج امل ــة وبال بالخطوب

اإلقتصــادي. ففــي حــن ذكــر 69٪ مــن األشــخاص ضمــن الطبقــة 

ــة،  ــم خطوب ــوا مبراس ــم حظ ــا، أنه ــة الدني ــة- اإلقتصادي اإلجتامعي

ترتفــع هــذه النســبة إىل 81٪ يف الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة 

العليــا. أمــا النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن أقامــوا مراســم 

الــزواج املــدين فهــي 55٪ عــى صعيــد الطبقــة اإلجتامعيــة- 

الطبقــة  صعيــد  عــى   ٪73 تبلــغ  بينــام  الدنيــا،  اإلقتصاديــة 

ــة  ــد الطبق ــى صعي ــطى و81٪ ع ــة الوس ــة- اإلقتصادي اإلجتامعي

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا. وتعتــر النســبة املئويــة لألشــخاص 

الذيــن أقامــوا مراســم زواج دينــي والتــي ســجلت 74٪، والنســبة 

املئويــة لألشــخاص الذيــن أقامــوا حفــل زفــاف، 89٪، أكــر ارتفاعــاً 

ــطى. ــة الوس ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي يف الطبق
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الجدول 33. مراسم الزفاف يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، والجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، ونوع 

األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

خطوبة / طلب 
يد الفتاة 

ال حفل حفل زفاف دينيحفل زفاف مدينحفل زفافليلة الحناءالخطوبة

84.177.483.188.371.772.31.7تركيا

املنطقة السكنّية

84.178.783.487.675.072.51.2املدينة

84.275.382.789.566.471.82.6 الريف

املدن الرئيسية الثالث

79.679.581.884.881.271.41.0اسطنبول

87.682.584.886.778.763.00.4 أنقرة

81.478.677.579.382.968.71.1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

79.679.581.884.881.271.41.0اسطنبول

78.872.784.791.884.680.21.3غرب مرمرة

86.180.283.688.286.982.20.7ايجه

82.673.684.487.279.883.11.7 رشق مرمرة

88.284.688.290.669.062.71.2غرب األناضول

84.669.278.588.871.667.72.5 البحر األبيض املتوسط 

90.682.487.291.983.783.42.5 وسط األناضول

83.573.082.587.571.074.82.3 غرب البحر األسود

81.665.468.981.739.053.55.5 رشق البحر األسود

84.684.485.590.864.572.23.2 شامل رشق األناضول

90.682.090.293.046.458.71.7وسط رشق األناضول

82.080.583.889.034.565.11.1 جنوب رشق األناضول

الفئة العمرية

24 - 1884.376.988.691.671.277.61.0

34 - 2586.180.788.091.272.874.01.1

44 - 3585.779.585.488.771.771.51.8

54 - 4584.878.082.287.273.071.51.7

64 - 5581.673.775.985.071.571.32.0

+6577.167.672.383.667.769.53.2

املستوى العلمي

78.867.276.384.457.368.73.8أّمي

80.270.377.685.864.171.52.6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

85.078.285.490.072.573.31.5املرحلة اإلبتدائية

85.579.885.888.376.776.30.8املرحلة التكميلية

86.582.884.187.978.072.10.9الثانوية أو ما يُعادلها

85.284.179.286.181.867.41.0إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

84.878.484.088.473.573.01.5نواة

83.775.383.289.865.570.92.1 ممتدة

76.872.371.680.772.468.82.7 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

79.069.385.185.155.466.74.1الطبقة الدنيا  

85.078.389.189.173.273.61.4الطبقة الوسطى

83.680.785.585.580.968.61.0الطبقة العليا
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3.11. الصفات املطلوبة يف زوج املستقبل 

خــالل الدراســة، ُســئل األفــراد غــر املتزوجــن عــاّم إذا كانــوا 

يفكــرون يف الــزواج أو ال يفّكــرون فيــه، ثــم ســئل األشــخاص الذيــن 

ــّرر بعــد”، عــن  ــوا عــن الســؤال املطــروح بـ”نعــم” أو “مل أق أجاب

ــات  ــت الصف ــتقبل. صّنف ــدونها يف زوج املس ــي ينش ــات الت الصف

ضمــن خانــات “غايــة يف األهميــة”، و”هامــة”، و”غــر هامــة” و”ال 

ــؤال يف  ــذا الس ــن ه ــات ع ــراد اإلجاب ــم إي ــات”. يت ــد أي صف أنش

ــن 34 . الجدول

التــي أنشــدتها املــرأة يف زوج  متثلــت الصفــة األكــر شــيوعاً 

املســتقبل، يف “شــغل وظيفــة” )55٪( . وقــد رّصح 4٪ فقــط مــن 

ــّد  ــك، تع ــة إىل ذل ــم. باإلضاف ــر امله ــس باألم ــذا لي ــاء أن ه النس

الصفــات عــى غــرار “ينبغــي أن يكــون هــذا الــزواج، الــزواج األول 

ــة  ــة أرسي ــزوج إىل تركيب ــي ال ــي أن ينتم ــل” )47٪( و”ينبغ للرج

مامثلــة” )37٪( و”أن يكــون الرجــل واقعــاً يف حبهــا” )36٪(، مــن 

الصفــات األخــرى التــي اعتــرت هامــة. إّن املوضوعــات التــي تبــايل 

ــار زوج املســتقبل هــي “أن  ــا حــن اختي ــا النســاء بدرجــة دني به

يعمــل الرجــل لســاعات قصــرة حتــى لــو كان ذلــك يعنــي دخــالً 

ــتوى  ــل مبس ــز الرج ــيامً” و”أن يتميّ ــل وس ــون الرج أدىن”، “أن يك

علمــي أعــى مــن مســتوى املــرأة”. ففــي الواقــع، بلغــت النســبة 

املئويــة للنســاء اللــوايت ذكــرن أن هــذه الصفــات ليســت بهامــة، 

ــوايل. ــى الت 61٪، و55٪ و54٪ ع

ــرن  ــوايت اعت ــاء الل ــة للنس ــب املئوي ــوع النس ــح مجم ــم توضي يت

الثــالث “هامــة” أو “غايــة يف األهميــة”  يف أنحــاء  الصفــات 

تركيــا كافــة، ويف وقفــات ســكانية مختلفــة، يف إطــار الجــدول 

ــزوج  ــرأة يف ال ــل امل ــن قب ــودة م ــات املنش ــدت الصف 35. وتجس
املســتقبل، يف “شــغل وظيفــة” )95٪( و”أن يكــون الرجــل واقعــاً 

يف حــب زوجتــه  املســتقبلية” )90٪( يف أنحــاء تركيــا كافــة. قامــت 

اإلختالفــات بحســب املناطــق الســكنية يف مــا يتعلــق بكــون ذلــك 

ــاء  ــة للنس ــبة املئوي ــر النس ــل. وتعت ــزواج األول للرج ــزواج، ال ال

اللــوايت اعتــرن تلــك الصفــة “هامــة” أو “غايــة يف األهميــة” أكــر 

ــة )٪88(. ــق الريفي ــاً يف املناط ارتفاع

ــية،  ــالث الرئيس ــدن الث ــن امل ــاً ب ــر اختالف ــي تظه ــة الت إّن املدين

هــي أنقــرة. تعتــر الصفــات التــي تشــرتط أن يكــون هــذا الــزواج، 

ــزواج األول للرجــل )88٪(، وأن يكــون دخــل املــرأة أعــى مــن  ال

ــى  ــي أع ــتوى علم ــل مبس ــز الرج ــل )66٪(، وأن يتميّ ــل الرج دخ

مــن مســتوى املــرأة )51٪(، وأن يكــون الرجــل وســيامً )50٪(، أكر 

ــم  ــم التقيي ــا يت ــن. عندم ــن األخري ــع املدينت ــة م ــة باملقارن أهمي

مــن حيــث املناطــق، يعتــر كــون الرجــل ذا مســتوى علمــي أعــى 

مــن مســتوى املــرأة، ودخــل أكــر ارتفاعــاً مــن دخــل املــرأة، أشــّد 

ــزواج،  ــذا ال ــون ه ــا أن يك ــول، أم ــامل رشق األناض ــة يف ش أهمي

الــزواج األول للرجــل، فيشــكل أمــراً هامــاً يف شــامل رشق ووســط 

رشق وجنــوب رشق األناضــول، يف حــن يعتــر كــون الرجــل وســيامً، 

ــة مــع ســائر املناطــق. هامــاً يف جنــوب رشق األناضــول باملقارن

ــه  ــا أنّ ــّن لن ــة، تب ــة العمري ــر بحســب الفئ ــا إىل األم ــا نظرن عندم

بالنســبة إىل النســاء اللــوايت تــرتاوح أعامرهــن بــن 18 و24، تعتــر 

حقيقــة أن يكــون الرجــل واقعــاً يف حــب زوجــة املســتقبل )٪94(، 

وأن يكــون هــذا الــزواج، الــزواج األول للرجــل )89٪( أكــر أهميــة 

ــة بســائر الفئــات  ــة األخــرى. مقارن ــات العمري ــة مــع الفئ باملقارن

العمريــة، تعــّد النســبة املئويــة للنســاء اللــوايت يعتقــدن أن رضورة 

ــرأة،  أن يكــون الرجــل ذا مســتوى علمــي أعــى مــن مســتوى امل

ــة”،  ــة يف األهمي ــة” أو “غاي ــر “هام ــي تعت ــور الت ــن األم ــي م ه

أقــل ارتفاعــاً يف مــا بــن النســاء اللــوايت يبلغــن الـــ65 مــن عمرهــّن 

ــا )28٪()الجــدول 36(. أو يتجاوزنه

ــرى  ــي، ت ــث املســتوى العلم ــن حي ــات م ــر يف اإلختالف ــد النظ عن

النســاء األميــات أّن وســامة الرجــل أمــراً هامــاً أمــا النســاء اللــوايت 

يجــدن القــراءة والكتابــة لكــن مل يدخلــن املدرســة، فيعتــرن 

واقــع أن يكــون هــذا الــزواج، الــزواج األول للرجــل، مطلبــاً هامــاً، 

وتعتقــد النســاء ذوات املســتوى العلمــي العــايل أّن واقــع أن يكــون 

الرجــل واقعــاً يف حبهــن، أكــر أهميــة باملقارنــة مــع النســاء ذوات 

املســتويات العلميــة األخــرى.

الجدول 34. الصفات التي تطلبها املرأة يف زوج املستقبل

أنا ال أريد أيا من ذلكغر مهممهممهم جداً

6.437.455.11.1أن يكون وسيم /  أن تكون جميلة

35.255.29.00.5الوقوع يف الحب معك

8.534.854.42.3كونه أو كونها أكر تعلام منك

12.144.741.81.4لديه/لديها دخل شخيص أكر منك

54.940.24.00.8لديه/لديها عمل

5.629.860.54.0ساعات عمل أقل عى الرغم من أن الراتب هو أيضا أقل

46.633.019.60.8غر متزوج أو متزوجة من قبل

36.850.212.40.5التشابه يف الهياكل األرسية
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الجدول 35. الصفات التي تطلبها املرأة يف زوج املستقبل يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

أن يكون وسيم 
/ أن تكون 

جميلة

الوقوع يف الحب 
معك 

كونه أو كونها 
أكرث تعلام منك

لديه/لديها دخل 
شخيص أكرث منك

لديه/لديها 
عمل

ساعات عمل الرجل 
قصرة حتى لو كان 
هذا يعني دخل أصغر

أن يكون هذا 
زواجه أو زواجها 

األول

التشابه يف 
الهياكل األرسية

43.890.543.356.895.235.579.787.0تركيا

املنطقة السكنّية

43.291.042.556.595.235.775.588.1املدينة

44.989.545.057.295.235.088.184.8 الريف

املدن الرئيسية الثالث

41.795.037.258.194.626.661.989.8اسطنبول

50.381.251.066.294.623.280.688.2 أنقرة

38.291.842.455.693.930.861.281.8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

41.795.037.258.194.626.661.989.8اسطنبول

47.497.339.453.594.925.075.281.9غرب مرمرة

38.092.442.653.595.636.274.481.6ايجه

40.291.943.361.396.349.780.595.3 رشق مرمرة

44.887.352.166.995.933.581.387.3غرب األناضول

45.692.539.149.693.129.280.684.5 البحر األبيض املتوسط 

37.485.135.665.395.535.284.589.2 وسط األناضول

49.490.243.656.994.742.477.185.6 غرب البحر األسود

34.791.544.149.594.933.488.685.7 رشق البحر األسود

38.487.070.173.195.952.491.890.5 شامل رشق األناضول

39.384.851.559.195.741.991.081.4وسط رشق األناضول

60.985.041.648.796.337.893.390.7 جنوب رشق األناضول

مــن حيــث الوضــع اإلجتامعــي، تــرى املــرأة العازبــة أنــه ألمــر أكر 

أهميــة أن يكــون الرجــل واقعــاً يف حــب زوجــة املســتقبل )٪92(، 

وأن يكــون الرجــل وســيامً )46٪( وأن يكــون هــذا الــزواج، الــزواج 

األول للرجــل )85٪(. ويعــّد واقــع أن يكــون الرجــل ذا دخــل أعــى 

ــن املطلقــات )70٪( واألرامــل )٪67(  ــا ب مــن دخــل املــرأة، يف م

غايــة يف األهميــة. أمــا مطلــب أن يعمــل الرجــل لســاعات قصــرة 

حتــى لــو كان ذلــك يعنــي دخــالً أدىن، فيعــّد “هاّمــاً” أو “غايــة يف 

األهميــة” مــن قبــل النســاء العازبــات واملطلقــات.

ــاء  ــن النس ــد ب ــد أبع ــوع األرسة إىل ح ــب ن ــرق بحس ــظ الف يالح

عــى صعيــد العائــالت النــواة. تعتقــد هــؤالء النســاء  أن وســامة 

ــة  ــب زوج ــاً يف ح ــل واقع ــون الرج ــع أن يك ــل )47٪(، وواق الرج

ــزواج األول للرجــل  ــزواج، ال املســتقبل )93٪(، وأن يكــون هــذا ال

ــواع األرس األخرى)الجــدول  ــع أن ــة م ــة باملقارن ــر أهمي )85٪(، أك

.)36

ترتفــع نســبة النســاء اللــوايت يعتقــدن أن واقــع أن يكــون الرجــل 

واقعــاً يف حــب زوجــة املســتقبل هامــاً أو غايــة يف األهمية، ونســبة 

النســاء اللــوايت يعتــرن أن مطلــب أن يكــون هــذا الــزواج، الــزواج 

األول للرجــل، هامــاً، أو غايــة يف األهميــة، مــع انخفــاض املســتوى 

اإلجتامعــي- اإلقتصــادي. يلحــظ الفــرق األكــر، وقــت املقارنــة بــن 

طبقــات الحالــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة عــى صعيــد التوقعــات 

بشــأن وســامة الرجــال. تبلــغ نســبة مــن يجــدن أن ذلــك يشــكل 

أمــراً هامــاً أو غايــة يف األهميــة، حــواىل 40٪ عــى صعيــد طبقتــي 

الحالــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيــا والوســطى، يف حــن ترتفــع 

ــا النســبة  ــا. أم ــة العلي ــة- اإلقتصادي إىل 62٪ يف الطبقــة اإلجتامعي

املئويــة للنســاء اللــوايت يعتــرن أن حقيقــة أن يكــون الرجــل واقعــاً 

يف حــب زوجــة املســتقبل هامــة أو غايــة يف األهميــة، فتبلــغ ٪81 

يف الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيــا، و90٪ يف الطبقــة 

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الوســطى، و98٪ يف الطبقــة اإلجتامعيــة- 

اإلقتصاديــة العليــا.
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الجدول 36. الصفات التي يطلبها الرجل يف زوجة املستقبل بحسب الفئة العمرية، واملستوى العلمي، والوضع اإلجتامعي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

أن يكون 
وسيم /  أن 
تكون جميلة

الوقوع 
يف الحب 

معك 

كونه أو كونها 
أكرث تعلام 

منك

لديه/لديها 
دخل شخيص 

أكرث منك

لديه/
لديها 
عمل

ساعات عمل الرجل 
قصرة حتى لو كان هذا 

يعني دخل أصغر

أن يكون هذا 
زواجه أو 

زواجها األول

التشابه يف 
الهياكل 
األرسية

الفئة العمرية

24 - 1848.994.444.055.895.736.989.487.1

34 - 2538.386.943.457.095.033.673.686.9

44 - 3528.079.741.165.394.437.950.788.8

54 - 4535.485.338.859.994.026.739.788.0

64 - 5555.780.336.232.481.823.656.378.1

+6546.574.727.746.584.018.836.572.3

املستوى العلمي

52.583.137.045.491.737.978.286.7أّمي

49.481.242.751.292.227.893.790.1يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

36.986.441.161.392.137.577.586.5املرحلة اإلبتدائية

44.190.537.054.095.435.981.485.2املرحلة التكميلية

46.193.446.359.396.536.280.586.6الثانوية أو ما يُعادلها

44.695.346.551.398.532.475.689.1إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

45.592.044.055.695.435.885.087.4أعزب

24.375.331.170.294.735.217.686.3مطلّق

22.769.650.567.484.622.328.374.2أرمل

نوع األرسة

47.192.544.356.895.636.684.987.6نواة

38.387.639.656.292.937.778.684.0 ممتدة

39.787.544.257.296.330.165.688.5 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

40.581.144.955.395.730.684.886.9الطبقة الدنيا  

41.390.142.057.194.737.080.086.2الطبقة الوسطى

62.398.051.555.598.027.874.493.1الطبقة العليا

ــة،  ــة يف األهمي ــال غاي ــن الرج ــا 56٪ م ــي اعتره ــة الت إن الصف

ــا  ــرأة. أم ــزواج األول للم ــزواج، ال ــذا ال ــون ه ــي رضورة أن يك ه

النســبة املئويــة للرجــال الذيــن اعتقــدوا أن ذلــك ليــس هامــاً فقــد 

ــال يف  ــدها الرج ــي ينش ــرى الت ــات األخ ــن الصف ــت 14٪. م بلغ

زوجــات املســتقبل نذكــر حقيقــة أن تكــون املــرأة واقعــة يف حــب 

ــة )30٪(. إّن  ــة مامثل ــة أرسي الرجــل )35٪( وأن تنتمــي إىل تركيب

ــار  ــا حــن اختي ــا الرجــال بدرجــة دني ــايل به ــي يب املوضوعــات الت

زوجــة املســتقبل هــي أن تكــون املــرأة ذات مســتوى علمــي 

أعــى مــن مســتوى الرجــل، وذات دخــل أعــى مــن دخلــه. تتمثــل 

ــه ليــس مــن املهــم  ــن يعتقــدون أن ــة للرجــال الذي النســبة املئوي

أن تكــون املــرأة ذات مســتوى علمــي أعــى مــن مســتوى الرجــل 

ــم ال  ــون إنه ــن يقول ــال الذي ــبة الرج ــت نس ــن بلغ بـــ72٪، يف ح

ينشــدون ذلــك، 12٪. ويف حــن بلغــت نســبة الرجــال الذيــن 

يعتقــدون أنــه ليــس مــن املهــم أن تكــون املــرأة ذات دخــل أدىن 

مــن دخــل الرجــل 71٪، ســّجلت نســبة الرجــال الذيــن ال يبالــون 

ــدول 37(.  ــك، 15٪)الج بذل

يتــم إيــراد مجمــوع النســب املئويــة للرجــال الذيــن اعتــروا هــذه 

ــة،  ــا كاف ــاء تركي ــة” يف أنح ــة يف األهمي ــة” أو غاي ــات “هام الصف

ويف وقفــات ســكانية مختلفــة يف الجــدول 38. تجّســدت الصفــات 

ــة  ــرأة واقع ــون امل ــرضورة أن تك ــة، ب ــا كاف ــاء تركي ــرز يف أنح األب

ــزواج  ــزواج، ال ــون هــذا ال يف حــب زوج املســتقبل )96٪( وأن يك

األول للمــرأة )86٪(. وقــد قامــت اختالفــات صغــرة بــن املناطــق 

ــة تعتــر  الســكنية يف هــذا الســياق. يبــدو أّن صفــة املــرأة العامل

أكــر أهميــة بالنســبة إىل الرجــال يف املناطــق الحرضيــة )38٪( وأن 

مطلــب أن يكــون هــذا الــزواج، الــزواج األول للمــرأة، أكــر أهميــة 

ــة )٪90(. يف املناطــق الريفي
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الجدول 37. الصفات التي يطلبها الرجل يف زوجة املستقبل

أنا ال أريد أيا من ذلكغر مهممهممهم جداً

9.250.040.00.8أن يكون وسيم /  أن تكون جميلة

35.255.09.70.1الوقوع يف الحب معك

2.714.170.812.4كونه أو كونها أكر تعلام منك

1.811.871.814.5لديه/لديها دخل شخيص أكر منك

6.629.556.97.0لديه/لديها عمل

3.725.964.16.3ساعات عمل أقل عى الرغم من أن الراتب هو أيضا أقل

56.129.813.60.5غر متزوج أو متزوجة من قبل

29.851.018.80.4التشابه يف الهياكل األرسية

الجدول 38. الصفات التي يطلبها الرجل يف زوجة املستقبل يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

أن يكون وسيم /  
أن تكون جميلة

الوقوع يف الحب 
معك 

كونه أو كونها 
أكر تعلام منك

لديه/لديها دخل 
شخيص أكرث 

منك

لديه/لديها 
عمل

ساعات عمل الرجل 
قصرة حتى لو كان 

هذا يعني دخل أصغر

أن يكون هذا 
زواجه أو زواجها 

األول

التشابه يف 
الهياكل األرسية

59.290.216.813.736.129.685.980.8تركيا

املنطقة السكنّية

59.490.915.913.438.330.783.881.0املدينة

58.888.918.514.231.727.389.980.3 الريف

املدن الرئيسية الثالث

63.592.917.212.837.739.474.982.8اسطنبول

61.990.216.913.150.226.982.184.2 أنقرة

56.894.513.513.142.731.477.573.9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

63.592.917.212.837.739.474.982.8اسطنبول

59.788.814.313.341.838.992.786.1غرب مرمرة

57.088.817.918.136.226.485.377.8ايجه

54.493.013.312.537.634.885.777.6 رشق مرمرة

62.390.014.011.435.026.988.184.0غرب األناضول

54.689.717.115.139.427.586.774.7 البحر األبيض املتوسط 

55.386.317.617.053.326.486.386.3 وسط األناضول

58.592.621.815.735.034.185.080.7 غرب البحر األسود

44.587.618.010.147.624.790.874.0 رشق البحر األسود

55.785.912.412.023.231.484.475.0 شامل رشق األناضول

65.284.629.412.026.728.187.488.3وسط رشق األناضول

79.193.311.57.113.915.295.494.1 جنوب رشق األناضول

مــن بــن املــدن الثــالث الرئيســية، تســّجل نســبة الرجــال الذيــن 

يعتــرون أنــه مــن الــرضوري أن تشــغل املــرأة وظيفــة )50٪( وأن 

ــزواج األول للمــرأة )82٪( مســتوى أعــى  ــزواج، ال يكــون هــذا ال

يف أنقــرة. يعتقــد الرجــال يف إزمــر، مــن ناحيــة أخــرى، أّن جــامل 

ــّل  ــة )74٪(، أق ــة مامثل ــة أرسي ــامء إىل تركيب ــرأة )56٪( واإلنت امل

ــرى الرجــال  ــا ينظــر إىل األمــر بحســب املناطــق، ي ــة. عندم أهمي

الذيــن يعيشــون يف جنــوب رشق األناضــول أن جــامل زوجــة 

املســتقبل )79٪( واإلنتــامء إىل تركيبــة أرسيــة مامثلــة )٪94(، 

يُعتــران أكــر أهميــة باملقارنــة مــع مناطــق أخــرى. عــى الرغــم 

ــزواج األول للمــرأة،  ــزواج، ال ــع أن يكــون هــذا ال ــار واق مــن اعتب

ــّد هــذه النســبة أكــر  غايــة يف األهميــة يف كافــة املناطــق، تع

ــرة )٪93(  ــرب مرم ــول )95٪( وغ ــوب رشق األناض ــاً يف جن ارتفاع

ــرأة  ــع املناطــق األخــرى. وينظــر إىل رضورة شــغل امل ــة م باملقارن

ــة” بالنســبة  ــة يف األهمي لوظيفــة بوصفــه عامــالً “هامــاً” أو “غاي

إىل الرجــال يف وســط األناضــول، بينــام بلغــت هــذه النســبة ٪58 

ــام. ــكل ع ــة، بش ــا كاف ــاء تركي يف أنح
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تقــوم اإلختالفــات بحســب الفئــات العمريــة، إىل حــّد أبعــد، ضمن 

ــي  ــد العوامــل الت ــة الصغــرة واملتوســطة. وتتجّس ــات العمري الفئ

ــرتاوح أعامرهــم  ــن ت ــة بالنســبة إىل الرجــال الذي تعــّد أكــر أهمي

ــم )٪94(  ــة يف حبّه ــرأة واقع ــون امل ــن 18-24 يف رضورة أن تك ب

ــّجل  ــرأة )90٪(. وتس ــزواج األول للم ــزواج، ال ــذا ال ــون ه وأن يك

نســبة الرجــال الذيــن يعتــرون جــامل املــرأة أمــراً هامــاً، إرتفاعــاً 

ــة 18-24 و25- 34 )الجــدول 39(.  أكــر ضمــن الفئــات العمري

مــن حيــث املســتوى العلمــي، إعتــر الرجــال ذوو املســتوى 

العلمــي األكــر ارتفاعــاً، رضورة أن تكــون املــرأة واقعــة يف حــب 

ــة  ــر أهمي ــة )51٪( أك ــغل وظيف ــتقبل )95٪( وأن تش زوج املس

ــل  ــة. وقــد اعتــر العم ــتويات العلمي باملقارنــة مــع ســائر املس

لســاعات قصــرة مــع الحصــول عــى دخــل أصغــر، هامــاً إىل حــّد 

أبعــد، مــن قبــل حائــزي اإلجــازات الجامعيــة/ شــهادات الدراســات 

ــن )٪36(. ــال األمي ــا )39٪( والرج العلي

ــة يف هــذا  ــر أهمي ــور األك ــر املتزوجــن أن األم ــر الرجــال غ يعت

ــة يف  ــتقبل واقع ــة املس ــون زوج ــرضورة أن تك ــل ب ــياق، تتمثّ الس

حبهــم )92٪(، وأن تكــون جميلــة )61٪( وأن تشــغل وظيفــة 

ــراد  ــبة إىل األف ــاً بالنس ــك هام ــون ذل ــن ك ــم م ــى الرغ )37٪(. ع

مــن كافــة األوضــاع اإلجتامعيــة األخــرى، يتجّســد العامــالن اللــذان 

اعتــرا أقــل أهميــة مــن قبــل الرجــال املتزوجــن، يف كــون املــرأة 

ذات مســتوى علمــي أعــى مــن مســتوى الرجــل )8٪( ويف شــغل 

ــة )٪3(. ــرأة لوظيف امل

ــن ينتمــون إىل  ــواع األرسة أّن الرجــال الذي ــا، بحســب أن ــح لن يتّض

ــواة يعتقــدون أن الوقــوع يف الحــب )92٪( وجــامل  العائــالت الن

املــرأة )61٪(، أكــر أهميــة باملقارنــة مــع ســائر األرس. مــن ناحيــة 

أخــرى، بلغــت نســبة الرجــال مــن العائــالت املفككــة الذيــن 

يعتــرون عامــل أن يكــون هــذا الــزواج، الــزواج األول للمــرأة 

)74٪(، أمــراً هامــاً، أقــّل ارتفاعــاً باملقارنــة مــع أنــواع األرس األخرى.

تــزداد النســبة املئويــة للرجــال الذيــن يعتقــدون أّن جــامل املــرأة 

وحبهــا هاّمــن أو غايــة يف األهميــة، وتنخفــض نســبة الرجــال 

ــاً أو  ــة هام ــة مامثل ــة أرسي ــامء إىل تركيب ــرون أن اإلنت ــن يعت الذي

غايــة يف األهميــة، مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي. 

يقــوم اإلختــالف األكر يف مــا بن الحــاالت اإلجتامعيــة- اإلقتصادية، 

ــت  ــد بلغ ــرأة. فق ــامل امل ــق بج ــا يتعل ــع يف م ــد التوق ــى صعي ع

نســبة الرجــال الذيــن ذكــروا أن جــامل املــرأة أمــر هــام أو غايــة 

يف األهميــة، 42٪ ضمــن الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة الدنيــا، 

ــطى و٪68  ــة الوس ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــن الطبق و59٪ ضم

ــا. ــة العلي ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي الطبق

الجدول 39. الصفات التي ينشدها الرجال يف النساء بحسب الفئة العمرية، واملستوى العلمي، والوضع اإلجتامعي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

أن يكون 
وسيم / أن 
تكون جميلة

الوقوع يف 
الحب معك 

كونه أو كونها 
أكرث تعلام 

منك

لديه/لديها 
دخل شخيص 

أكرث منك

لديه/لديها 
عمل

ساعات عمل 
الرجل قصرة 
حتى لو كان 
هذا يعني 
دخل أصغر

أن يكون هذا 
زواجه أو 

زواجها األول

التشابه يف 
الهياكل 
األرسية

الفئة العمرية

24 - 1863.594.416.312.433.726.190.180.6

34 - 2557.287.817.214.539.534.187.182.5

44 - 3546.684.619.924.845.833.062.880.5

54 - 4524.177.315.15.941.447.845.475.5

64 - 5543.425.924.423.417.517.723.252.5

+ 6520.849.416.712.913.327.022.362.4

املستوى العلمي

38.069.023.13.923.636.461.674.6أّمي

37.982.014.93.423.620.780.284.3يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

51.886.312.314.435.226.587.281.1املرحلة اإلبتدائية

65.790.218.414.428.227.488.476.6املرحلة التكميلية

60.791.217.812.835.229.386.284.0الثانوية أو ما يُعادلها

63.095.918.616.351.438.182.676.5إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

60.591.616.913.736.829.988.481.4أعزب

40.276.214.213.725.625.546.377.3مطلّق

26.038.515.813.216.621.827.856.6أرمل
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أن يكون 
وسيم / أن 
تكون جميلة

الوقوع يف 
الحب معك 

كونه أو كونها 
أكرث تعلام 

منك

لديه/لديها 
دخل شخيص 

أكرث منك

لديه/لديها 
عمل

ساعات عمل 
الرجل قصرة 
حتى لو كان 
هذا يعني 
دخل أصغر

أن يكون هذا 
زواجه أو 

زواجها األول

التشابه يف 
الهياكل 
األرسية

نوع األرسة

61.192.317.113.235.330.590.381.0نواة

56.787.614.110.928.625.184.979.8 ممتدة

56.286.618.117.043.830.574.881.0 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

42.282.220.021.645.933.085.284.8الطبقة الدنيا  

58.689.616.413.032.627.487.781.0الطبقة الوسطى

67.595.818.014.751.439.776.878.7الطبقة العليا

3.12. وضع الزواج  

ــات ذات  ــراد البيان ــّم إي ــئل األشــخاص عــن وضــع زواجهــم، وت ُس

ــاً،  ــن األشــخاص قامئ ــزال زواج 88٪ م ــة يف الجــدول 40. ال ي الصل

ــم  ــن، وشــهد 4٪ منه ــم/ أزواجه ــم زوجاته ــد 8٪ منه يف حــن فق

ــن  ــر م ــر إىل األم ــا ننظ ــزواج. عندم ــا ال ــى به ــالق انته ــة ط حال

حيــث التــوزّع بحســب املناطــق الســكنية، تعتــر النســبة املئويــة 

ــبة  ــت نس ــن أت ــة )9٪(، يف ح ــق الريفي ــى يف املناط ــل، أع لألرام

ــة )٪5(.  ــق الحرضي ــاً يف املناط ــر ارتفاع ــات أك ــن/ املطلق املطلق

ــدن  ــن امل ــزواج ب ــع ال ــق بوض ــا يتعل ــات يف م ــف اإلجاب مل تختل

ــخاص  ــة لألش ــبة املئوي ــّد النس ــك، تع ــع ذل ــية. وم ــالث الرئيس الث

ــر.  ــار إزم ــة، يف إط ــة قليل ــى بدرج ــن أع املطلق

يظهــر التــوزّع بحســب املناطــق أن النســبة األدىن لألفــراد املطلقــن 

تلحــظ يف جنــوب األناضــول )1٪( وشــامل رشق األناضــول )1٪(، يف 

حــن تلحــظ النســبة األعــى منهم/منهــّن يف إيجــه )6٪(، وغــرب 

ــق  ــطنبول )5٪( ومناط ــول )5٪(، واس ــرب األناض ــرة )5٪( وغ مرم

البحــر األبيــض املتوســط   )5٪()الجــدول 40(.

الجدول 40. وضع الزواج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

العيش منفصلنيمطلق / منفصلأحد الزوجني متوفاستمرار

87.87.74.00.5تركيا

املنطقة السكنّية

88.26.84.50.5املدينة

87.09.33.20.4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

88.46.54.70.4اسطنبول

89.06.24.60.3 أنقرة

84.57.17.50.9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

88.46.54.70.4اسطنبول

85.89.24.80.2غرب مرمرة

87.06.95.50.5ايجه

89.37.52.70.4 رشق مرمرة

86.68.54.50.4غرب األناضول

87.07.15.00.9 البحر األبيض املتوسط 

87.38.73.80.2 وسط األناضول

85.99.64.00.5 غرب البحر األسود

88.18.92.40.7 رشق البحر األسود

89.68.41.20.8 شامل رشق األناضول

87.29.32.90.5وسط رشق األناضول

91.56.61.30.5 جنوب رشق األناضول
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عندمــا يؤخــذ الجنــس بعــن اإلعتبــار، ال يلحــظ فــرق بــن املطلقن/ 

ــن النســاء،  ــل ب ــر النســبة الخاصــة باألرام ــات يف حــن تعت املطلق

أكــر ارتفاعــاً )12٪( مقارنــة بالرجــال )5٪( )الجــدول 41(. 

مــن حيــث التــوزع بحســب الفئــات العمريــة، تعــّد نســبة األفــراد 

األرامــل، أعــى بشــكل طبيعــي يف مــا بــن األشــخاص ذوي األعــامر 

املتقدمــة باملقارنــة مــع الفئــة العمريــة التــي تضــّم ســناً أصغــر. 

مــن ناحيــة أخــرى، تعتــر النســبة املئويــة لألفــراد األرامــل أعــى بن 

األشــخاص ذوي املســتويات العلميــة األدىن بينــام تســّجل انخفاضــاً 
عــى صعيــد األشــخاص ذوي املســتويات العلميــة العاليــة. ال يقــوم 

اختــالف مامثــل يف مــا يتعلــق باألفــراد املطلقــن، وفقــاً للمســتوى 

العلمــي. 

تــزداد النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن ال تــزال زيجاتهــم قامئــة، 

وتنخفــض النســبة املئويــة لألرامــل، مع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعي- 

اإلقتصــادي. ففــي الواقــع، ال يــزال زواج 78٪ مــن األشــخاص يف 

ــن األشــخاص يف  ــا، و89٪ م ــة الدني ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي الطبق

ــخاص  ــن األش ــطى و92٪ م ــة الوس ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي الطبق

ــغ النســبة  ــاً. وتبل ــا، قامئ ــة العلي ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي يف الطبق

املئويــة لألرامــل، 17٪ عــى صعيــد الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصادية 

الدنيــا، و4٪ يف إطــار الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا.

الجدول 41. وضع الزواج بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، واملستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

العيش منفصلنيمطلق / منفصلأحد الزوجني متوفاستمرار

الجنس

92.03.93.70.4ذكر

84.011.24.30.6أنثى

الفئة العمرية

24 - 1895.20.63.70.5

34 - 2595.11.13.10.7

44 - 3592.62.34.50.5

54 - 4588.66.64.30.5

64 - 5581.313.94.40.4

+6559.935.34.50.3

املستوى العلمي

72.823.83.00.5أّمي

80.115.34.00.6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

90.25.43.90.5املرحلة اإلبتدائية

91.13.44.90.7املرحلة التكميلية

92.03.34.30.5الثانوية أو ما يُعادلها

93.01.45.10.5إجازة جامعية أو دراسات عليا

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

78.217.43.70.7الطبقة الدنيا  

88.76.74.10.5الطبقة الوسطى

92.43.63.90.1الطبقة العليا

3.13. سبب الطالق

ــالق.  ــا الط ــزى إليه ــي يُع ــباب الت ــة األس ــة مبعرف ــت الدراس عني

ــن الرجــال  ــر 29٪ م ــواردة يف الجــدول 42، يعت ــج ال ــاً للنتائ وفق

املطلقــن و21٪ مــن النســاء املطلقــات أّن ســبب طالقهم/هــّن كان 

“الخيانــة”. فقــد ذكــر 11٪ مــن املطلقــات و5٪ مــن املطلقــن أن 

ــم هــو ســبب  ــن/ زوجاته ــا أزواجه ــدم/ت عليه ــي أق ــة الت الخيان

نشــوء الطــالق. وقــد أعلــن 17٪ مــن النســاء املطلقــات أن العنــف 

األرسي وســوء معاملتهــن مــن قبــل أزواجهــن كانــا وراء طالقهــن. مل 

يذكــر أي مــن الرجــال، مــن ناحيــة أخــرى، ذلــك كســبب للطــالق.

بلغــت النســبة املئويــة للنســاء اللــوايت ذكــرن اإلدمــان عــى 

ــجلت  ــد س ــالق، 12٪. وق ــبب للط ــامر كس ــب الق ــول ولع الكح

ــال  ــبة الرج ــت نس ــال. وبلغ ــد الرج ــى صعي ــبة 4٪ ع ــذه النس ه

الذيــن أملحــوا إىل أن إظهــار عــدم االحــرتام إزاء عائالتهــم كان ســبباً 

للطــالق، 16٪. أمــا النســبة املئويــة للنســاء اللــوايت حصلــن عــى 

الطــالق مــن أزواجهــن بســبب عــدم احــرتام أزواجهــن لعائلتهــن، 

ــي ٪4. فه
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الجدول 42. سبب الطالق

تركياأنثى ذكر 

28.720.523.1الخيانة

17.821.120.1موقف غر مسؤول وغر مهتم

0.50.314.1هجر

017.211.9الرضب / سوء املعاملة

3.911.79.3الخمر و القامر

4.610.78.8الخيانة

15.93.97.7موقف الزوجن و عدم احرتام الحموين

1.61.21.3عدم القدرة عى الحفاظ عى األرسة ماليا

1.01.11.1الجرمية )السطو واالحتيال واالستيالء الخ(

0.51.51.2العقم

1.50.30.6املعاملة السيئة لألطفال

24.09.60.5تدخل الحموان يف شؤون األرسة

00.70.4أحد الزوجن أصبح يعاين من مرض عضال

ــكال  ــق ب ــا يتعل ــه يف م يلحــظ “عقــم املــرأة”، عــى املســتوى عين

الجنســن كواحــد مــن أهــم أســباب الطــالق. وقــد بلغــت النســب 

ــبباً للطــالق، ٪18  ــار هــذا الوضــع س ــل باعتب ــا يتّص ــة يف م املئوي

عــى صعيــد الرجــال و21٪ عــى صعيــد النســاء.

ــار الطــالق بســبب “الجرميــة”  ــه ميكــن اعتب ــن أن ــم م عــى الرغ

و”العقــم” و”ســوء معاملــة األطفــال” و”عــدم القــدرة عــى 

الحفــاظ عــى األرسة مــن الناحيــة املاليــة” و”تدّخــل عائلــة الــزوج/ 

الزوجــة يف الشــؤون العائليــة” و”الهجــر” أســباب محتملــة للطالق، 

كان مــن النــادر الوقــوع عــى تلــك األســباب أثنــاء الدراســة.

3.14. الحاالت التي قد تتسّبب بالطالق

ُعرضــت عــى األفــراد تريحــات مختلفــة وســئلوا عــاّم إذا كانــت 

ــراد  ــّم إي ــالق. ت ــة للط ــباب املحتمل ــن األس ــات م ــذه التريح ه

البيانــات املســتحصل عليهــا يف الجــدول 43. وفقــا للنتائــج املبيّنــة 

ــالق  ــبب للط ــه”، كس ــزوج لزوجت ــة ال ــرت “خيان ــدول، ذُك يف الج

مــن قبــل 60٪ مــن األفــراد. أمــا النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن 

ــت ٪89.  ــالق فبلغ ــبباً للط ــا” س ــة لزوجه ــة الزوج ــروا “خيان اعت

وســجلت النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن وصفــوا “إدمــان 

ــالق،  ــد للط ــبب أكي ــامر”، كس ــب الق ــول/ لع ــى الكح ــزوج ع ال

ــان  ــروا “إدم ــن اعت ــخاص الذي ــبة األش ــت نس ــن بلغ 71٪، يف ح
الزوجــة عــى الكحــول/ لعــب القــامر” ســبباً أكيــداً للطــالق، ٪83.

ســجلت النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن اعتــروا “معاملــة 

الــزوج املســيئة إىل زوجتــه” ســبباً للطــالق، 72٪، يف حــن بلغــت 

ــة الزوجــة املســيئة  ــأن “معامل نســبة األشــخاص الذيــن رصحــوا ب

إىل زوجهــا” هــو ســبب للطــالق، 77٪. عــى العمــوم، عندمــا يتــم 

تقييــم النتائــج، تعتــر الخيانــة والتــرف بطريقــة غــر مســؤولة 

واإلهــامل، والهجــر، والــرضب/ ســوء املعاملــة، أهــم األســباب التــي 

يُعــزى إليهــا الطــالق.

الجدول 43. الحاالت التي قد تسّبب الطالق

ليس لدي أية فكرةالنعم

89.47.63.0خيانة الزوجة لزوجها )ولو ملرة واحدة(

83.312.64.0كون الزوجة مدمنة عى الكحول / مقامرة

77.018.34.7إساءة الزوجة معاملة زوجها )الرضب والشتائم وغرها(

71.924.73.4إساءة الزوج معاملة زوجته )الرضب والشتائم وغرها(

71.325.13.7مدمن عى الكحول / املقامرة من جانب الزوج

59.635.84.6خيانة الزوج لزوجته )ولو ملرة واحدة(

27.268.44.4فشل الزوج يف الحفاظ عى األرسة ماليا 

18.377.44.3فشل الزوجة يف أداء األعامل املنزلية بشكل صحيح 

13.882.34.0عدم قدرة الزوج عى اإلتفاق مع أرسة الزوجة

12.383.54.2عقم الزوجة

12.283.44.4عدم قدرة الزوجة عى اإلتفاق مع أرسة الزوج

7.688.24.2عقم الزوج
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يتــم يف الجــدول 44، إيــراد النســبة املئوية لألشــخاص الذيــن أجابوا 

بـ”نعــم” يف مــا يتعلــق بــكل مــن هــذه األســباب يف أنحــاء تركيــا 

كافــة، مــع وقفــات دميوغرافيــة. ذُكــرت “خيانــة الزوجــة لزوجهــا 

ولــو ملــرة واحــدة” )89٪( و”إدمــان الزوجــة عــى الكحــول/ لعــب 

القــامر” )83٪(، كاثنــن مــن األســباب الرئيســية للطــالق يف أنحــاء 

ــة  ــاس املنطق ــى أس ــوم ع ــي تق ــات الت ــا اإلختالف ــة. أم ــا كاف تركي

الســكنية فتتمثــل بـ”معاملــة الــزوج املســيئة إىل زوجتــه” و”إدمان 

الــزوج عــى الكحــول/ لعــب القــامر”. تعــّد النســبة املئويــة 

ــن  ــام م ــن ه ــببن املذكوري ــدون أن الس ــن يعتق ــخاص الذي لألش

ــة. األســباب الوجيهــة للطــالق، أكــر ارتفاعــاً يف املناطــق الحرضي

ــزوج  ــة ال ــتثناء “معامل ــية، وباس ــالث الرئيس ــدن الث ــن امل ــن ب م

املســيئة إىل زوجتــه”، حصــدت كافــة األســباب إســتجابة أكــر 

ارتفاعــاً يف أنقــرة. وتعلقــت أكــر اإلختالفــات امللحوظــة بــن 

اســطنبول وإزمــر، مبعاملــة الرجــال املســيئة إىل زوجاتهــم وبعــدم 

قدرتهــم عــى إعالــة األرسة. وقــد أتــت النســبة املئويــة لألشــخاص 

الذيــن ذكــروا مــا ســبق كأســباب للطــالق، أعــى، يف إزمــر مقارنــة 

ــطنبول. باس

عنــد إجــراء مقارنــة بــن املناطــق، تعتــر النســبة املئوية لألشــخاص 

الذيــن يعتــرون “خيانــة الــزوج لزوجتــه ولو ملــرة واحــدة” )٪67(، 

ــن  ــة ع ــز الزوج ــه”، و”عج ــيئة إىل زوجت ــزوج املس ــة ال و”معامل

أداء األعــامل املرتتبــة عليهــا” )24٪( و”عــدم قــدرة الزوجــة عــى 

اإلتفــاق مــع عائلــة الــزوج”، أســباباً للطــالق، أكــر ارتفاعــاً يف غــرب 

مرمــرة مقارنــة باملناطــق األخــرى. ويعتــر عــدد األشــخاص الذيــن 

رصّحــوا بــأّن “إدمــان الــزوج عــى الكحــول/ لعــب القــامر” )٪80( 

هــو ســبب للطــالق، أكــر ارتفاعــاً يف غــرب األناضــول، يف حــن كان 

عــدد األشــخاص الذيــن قالــوا إّن “عجــز الــزوج عــن اإلتفــاق مــع 

عائلــة الزوجــة” هــو ســبب للطــالق، أعــى يف إيجــه )15٪(، وعــدد 

األشــخاص الذيــن ذكــروا “عقــم الزوجــة” كســبب للطــالق، أكــر 

ارتفاعــاً يف جنــوب رشق األناضــول )21٪(. ويعتــر “عقــم الــزوج” 

ســبباً وجيهــاً إىل حــّد بعيــد للطــالق بالنســبة إىل األفــراد املتزوجــن 

الذيــن يعيشــون يف غــرب مرمــرة ويف جنــوب رشق األناضــول )٪14 

لكلتــا املنطقتــن( مقارنــة مبناطــق أخــرى.

بالنســبة إىل الرجــال والنســاء عــى حــدٍّ ســواء، تُعتــر خيانــة 

املــرأة لزوجهــا الســبب األّول للطــالق. وجديــر بالذكــر أّن النســاء 

الجدول 44. الحاالت التي قد تؤّدي إىل الطالق يف كافة أنحاء تركيا بحسب املنطقة السكنية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

الزوج يخون زوجته 
)حتى لو مرّة واحدة(

الزوج سكّر/ مدمن 
عىل القامر

الزوج ييُسء معاملة 
زوجته )يرضبها، 

يشتمها، إلخ.(

عْجز الزوج عن إعالة عْقم الزوج
األسرة

عدم قدرة الزوج عىل 
اإلتفاق مع عائلة 

الزوجة

خيانة الزوجة لزوجها )حتى 
لو مرّة واحدة(

الزوجة سكّرة/ مدمنة عىل 
لعب القامر

الزوجة تيُسء معاملة زوجها 
)ترضبه، تشتمه، إلخ.(

عْجز الزوجة عن تأدية عْقم الزوجة
األعامل املنزلية كام يجب

عْجز الزوجة عن اإلتفاق مع 
عائلة الزوج

59,671,371,97,627,213,889,483,377,012,318,312,2تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

61,474,475,67,028,513,890,484,578,611,117,511,5املدينة 

56,365,865,58,525,113,787,681,374,214,419,813,3الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية

62,374,475,45,225,69,690,182,676,38,714,99,0إسطنبول 

74,283,882,78,039,122,293,690,086,011,920,916,4أنقرة 

58,675,181,95,833,314,388,082,177,08,317,411,5إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

62,374,475,45,225,69,690,182,676,38,714,99,0إسطنبول 

67,379,482,513,537,723,387,884,180,216,423,620,1غرب مرمرة 

60,175,377,87,535,014,888,984,178,310,321,312,0إيجه 

59,974,579,46,928,513,689,682,978,910,518,813,3رشق مرمرة  

64,779,577,88,035,719,593,089,083,712,721,215,0غرب األناضول 

52,467,068,18,026,213,386,579,672,713,919,711,2البحر األبيض املتوسط 

58,061,858,05,517,410,390,478,770,611,816,99,9وسط األناضول 

62,471,972,66,926,815,585,979,173,712,917,013,9غرب البحر األسود

53,967,773,06,323,710,785,279,674,111,513,710,9رشق البحر األسود

47,049,349,56,415,414,189,778,868,112,912,710,6شامل رشق األناضول 

56,163,057,94,616,59,189,786,976,79,816,08,8وسط رشق األناضول 

62,266,763,413,520,314,293,791,383,021,319,015,0جنوب رشق األناضول  
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يعتــرن أّن خيانــة الزوجــة هــي ســبب أهــم للطــالق مــن خيانــة 

ــان  ــيل هــذا الســبب إدم ــاً، ي ــدى الرجــال والنســاء مع ــزوج. ول ال

الزوجــة عــى الكحــول/ القــامر وســوء معاملــة الزوجــة لزوجهــا. 

ــة الرجــل  ــرَن أّن ســوء معامل ويف حــن أّن %73 مــن النســاء يعت

)الــرضب، الشــتيمة، إلــخ.( هــي ســبب للطــالق، %24 مــن النســاء 

ــّن الرأي)الجــدول 45( ال يوافقنه

ــظ أّن  ــنة، لوِح ــن 18 و34 س ــرتاوح ب ــي ت ــة الت ــة العمري يف الفئ

“خيانــة الرجــل لزوجتــه”، “ســوء معاملــة الرجــل لزوجتــه” 

و”إدمــان الــزوج عــى الكحــول/ القــامر” هــي مــن أبــرز أســباب 

ــى 55 ســنة، حصــل  ــي تتخطّ ــة الت ــة العمري ــا يف الفئ الطــالق. أم

ــة  ــات العمري ــن الفئ ــرأة أو الرجــل عــى أعــى نســبة ب ــم امل عْق

ــالق. ــبباً للط ــاره س ــرى باعتب األخ

ــإّن  ــالف املســتوى العلمــي. ف ــع اخت ــالف يف اآلراء م ــظ اإلخت لوِح

األســباب املتمثِّلــة بخيانــة الرجــل لزوجتــه حتــى لــو مــرة واحــدة، 

إدمــان الــزوج عــى الكحول/القــامر، ســوء معاملــة الزوجــة، عْجــز 

ــا نســبة أكــر مــن  ــة األرسة، هــي أســباب ذكرَته ــزوج عــن إعال ال

املجيبــن عــى أنهــا دوافــع للطــالق. ومــن جهــة أخــرى، فــإّن عقــم 

الــزوج، عقــم الزوجــة وعْجــز الزوجــة عــن تأديــة األعــامل املنزليــة 

قــد اعتُــِرت أســباباً للطــالق لــدى نســبة أعــى مــن املجيبــن مــع 

انخفــاض املســتوى العلمــي. 

ــل  ــر “الرج ــّم ِذك ــيل، ت ــع العائ ــث الوض ــن حي ــة م ــد املقارن وعن

ــدى  ــى ل ــبة أع ــالق بنس ــبب للط ــه س ــى أن ــه” ع ــون زوجت يخ

العازبــن )%67(. أمــا بالنســبة إىل “عــدم قــدرة الــزوج عــى 

ــبة  ــبب بنس ــذا الس ــر ه ــد ذُكِ ــة”، فق ــة الزوج ــع عائل ــاق م اإلتف

ــى  ــزوج ع ــان ال ــإّن “إدم ــاً، ف ــن )%21(. وأيض ــن املطلّق ــر ب أك

الكحــول/ القــامر”، “ســوء معاملــة الزوجــة”، “عجــز الــزوج عــن 

إعالــة األرسة” قــد ذُكِــرت كلهــا عــى أنهــا أســباب مهمــة للطــالق 

ــن.  ــن واملطلّق ــن العازب ــر ب ــبة أك بنس

ــر  ــِرت الكث ــالت مفّككــة، فاعتُ ــن مــن عائ ــراد اآلت ــدى األف ــا ل أم

مــن املشــاكل األخــرى أســباباً للطــالق. والعكــس صحيــح متامــاً يف 

العائــالت املمتــدة، إذ أّن نَســبها أدىن مقارنــًة بأنــواع األرَس األخــرى.

الجدول 44. الحاالت التي قد تؤّدي إىل الطالق يف كافة أنحاء تركيا بحسب املنطقة السكنية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

الزوج يخون زوجته 
)حتى لو مرّة واحدة(

الزوج سكّر/ مدمن 
عىل القامر

الزوج يُيسء معاملة 
زوجته )يرضبها، 

يشتمها، إلخ.(

عْجز الزوج عن إعالة عْقم الزوج
األسرة

عدم قدرة الزوج عىل 
اإلتفاق مع عائلة 

الزوجة

خيانة الزوجة لزوجها )حتى 
لو مرّة واحدة(

الزوجة سكّرة/ مدمنة عىل 
لعب القامر

الزوجة تيُسء معاملة زوجها 
)ترضبه، تشتمه، إلخ.(

عْجز الزوجة عن تأدية عْقم الزوجة
األعامل املنزلية كام يجب

عْجز الزوجة عن اإلتفاق مع 
عائلة الزوج

59,671,371,97,627,213,889,483,377,012,318,312,2تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

61,474,475,67,028,513,890,484,578,611,117,511,5املدينة 

56,365,865,58,525,113,787,681,374,214,419,813,3الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية

62,374,475,45,225,69,690,182,676,38,714,99,0إسطنبول 

74,283,882,78,039,122,293,690,086,011,920,916,4أنقرة 

58,675,181,95,833,314,388,082,177,08,317,411,5إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

62,374,475,45,225,69,690,182,676,38,714,99,0إسطنبول 

67,379,482,513,537,723,387,884,180,216,423,620,1غرب مرمرة 

60,175,377,87,535,014,888,984,178,310,321,312,0إيجه 

59,974,579,46,928,513,689,682,978,910,518,813,3رشق مرمرة  

64,779,577,88,035,719,593,089,083,712,721,215,0غرب األناضول 

52,467,068,18,026,213,386,579,672,713,919,711,2البحر األبيض املتوسط 

58,061,858,05,517,410,390,478,770,611,816,99,9وسط األناضول 

62,471,972,66,926,815,585,979,173,712,917,013,9غرب البحر األسود

53,967,773,06,323,710,785,279,674,111,513,710,9رشق البحر األسود

47,049,349,56,415,414,189,778,868,112,912,710,6شامل رشق األناضول 

56,163,057,94,616,59,189,786,976,79,816,08,8وسط رشق األناضول 

62,266,763,413,520,314,293,791,383,021,319,015,0جنوب رشق األناضول  
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لوِحــظ اإلختــالف األكــر بــن الطبقــات اإلجتامعية-اإلقتصاديــة يف 

مســألة “ســوء معاملــة الــزوج لزوجتــه )يرضبهــا، يشــتمها، إلــخ.(”. 

فــإّن الذيــن ذكــروا هــذه املشــكلة واعتروهــا ســبباً للطــالق قــد 

بلغــت نســبتهم %56 يف الطبقــة الدنيــا، %72 يف الطبقــة الوســطى 

ــا. ولوِحــظ أيضــاً اختــالف شــديد يف اآلراء  و%86 يف الطبقــة العلي

يف مســألة “الــزوج ســّكر/ مدمــن عــى لعــب القــامر”. ففــي حــن 

ــت  ــالق بلغ ــبباً للط ــكلة س ــذه املش ــروا ه ــن اعت ــبة الذي أّن نس

ــذه  ــت ه ــا، ارتفع ــة الدني ــة اإلجتامعية-اإلقتصادي %60 يف الطبق

النســبة إىل %79 يف الطبقــة العليــا. فــإّن األســباب التــي غالبــاً مــا 

ــل. إال أّن نســبة  ــت أق ــا ســبباً للطــالق كان ــة الدني ــا الطبق اعترَته

ــى يف  ــت أع ــبباً للطــالق كان ــم س ــرون العْق ــن يعت ــن الذي املجيب

هــذه الطبقــة اإلجتامعيــة. 

الجدول 45. الحاالت التي قد تؤّدي إىل الطالق بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

الزوج يخون زوجته 
)حتى لو مرّة 

واحدة(

الزوج سكّر/ مدمن 
عىل القامر

الزوج ييُسء معاملة 
زوجته )يرضبها، 

يشتمها، إلخ.(
عْقم الزوج

عْجز الزوج عن 
إعالة األرسة

عدم قدرة الزوج 
عىل اإلتفاق مع 

عائلة الزوجة

خيانة الزوجة لزوجها )حتى 
لو مرّة واحدة(

الزوجة سكّرة/ مدمنة عىل 
لعب القامر

الزوجة تيُسء معاملة زوجها 
)ترضبه، تشتمه، إلخ.(

عْقم الزوجة
عْجز الزوجة عن تأدية 
األعامل املنزلية كام يجب

عْجز الزوجة عن اإلتفاق مع عائلة 
الزوج

الجنسالجنس

57,671,371,18,229,214,792,083,777,412,119,513,1ذكر

61,571,372,77,025,312,986,983,076,612,417,111,3أنثى

العمرالعمر

18-2465,074,477,06,827,514,289,983,878,012,217,012,1

25-3462,473,574,16,827,512,690,483,676,710,916,311,4

35-4459,071,572,37,127,313,290,683,777,111,718,811,2

45-5454,768,470,77,826,814,788,482,876,312,019,112,9

55-6456,668,768,39,528,615,489,383,778,814,421,713,5

65+53,865,960,99,925,214,484,281,574,916,220,714,6

املستوى العلمياملستوى العلمي

50,357,052,59,318,212,383,479,571,718,119,713,1أّمي 

52,966,162,410,522,713,287,985,576,016,521,912,8يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

57,170,269,97,526,513,889,282,976,012,719,012,1املرحلة اإلبتدائية

60,275,076,57,027,813,491,084,978,710,318,011,0املرحلة التكميلية 

67,178,182,16,833,114,692,585,180,39,517,212,5الثانوية أو ما يُعادلها

71,979,686,15,832,414,190,183,380,67,813,111,7إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيلالوضع العائيل

67,078,780,77,932,115,989,784,279,312,117,913,5أعزب 

58,169,570,07,426,013,089,883,276,512,018,211,7متزّوج 

61,580,782,58,937,921,189,787,082,014,621,517,2مطلّق 

51,265,363,08,624,014,082,680,774,016,220,212,9أرمل 

نوع األرسةنوع األرسة

61,272,273,97,427,313,790,283,777,511,717,911,7نواة 

53,866,063,17,625,313,387,881,974,912,918,312,6ممتّدة  

59,776,476,88,831,215,886,383,978,215,021,615,1مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

52,460,055,710,020,513,785,880,873,119,019,813,0الطبقة الدنيا  

59,471,972,27,627,813,989,783,576,812,018,712,3الطبقة الوسطى 

68,278,786,34,830,013,190,585,082,57,413,810,7الطبقة العليا 
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الجدول 45. الحاالت التي قد تؤّدي إىل الطالق بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

الزوج يخون زوجته 
)حتى لو مرّة 

واحدة(

الزوج سكّر/ مدمن 
عىل القامر

الزوج يُيسء معاملة 
زوجته )يرضبها، 

يشتمها، إلخ.(
عْقم الزوج

عْجز الزوج عن 
إعالة األرسة

عدم قدرة الزوج 
عىل اإلتفاق مع 

عائلة الزوجة

خيانة الزوجة لزوجها )حتى 
لو مرّة واحدة(

الزوجة سكّرة/ مدمنة عىل 
لعب القامر

الزوجة تيُسء معاملة زوجها 
)ترضبه، تشتمه، إلخ.(

عْقم الزوجة
عْجز الزوجة عن تأدية 
األعامل املنزلية كام يجب

عْجز الزوجة عن اإلتفاق مع عائلة 
الزوج

الجنسالجنس

57,671,371,18,229,214,792,083,777,412,119,513,1ذكر

61,571,372,77,025,312,986,983,076,612,417,111,3أنثى

العمرالعمر

18-2465,074,477,06,827,514,289,983,878,012,217,012,1

25-3462,473,574,16,827,512,690,483,676,710,916,311,4

35-4459,071,572,37,127,313,290,683,777,111,718,811,2

45-5454,768,470,77,826,814,788,482,876,312,019,112,9

55-6456,668,768,39,528,615,489,383,778,814,421,713,5

65+53,865,960,99,925,214,484,281,574,916,220,714,6

املستوى العلمياملستوى العلمي

50,357,052,59,318,212,383,479,571,718,119,713,1أّمي 

52,966,162,410,522,713,287,985,576,016,521,912,8يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

57,170,269,97,526,513,889,282,976,012,719,012,1املرحلة اإلبتدائية

60,275,076,57,027,813,491,084,978,710,318,011,0املرحلة التكميلية 

67,178,182,16,833,114,692,585,180,39,517,212,5الثانوية أو ما يُعادلها

71,979,686,15,832,414,190,183,380,67,813,111,7إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيلالوضع العائيل

67,078,780,77,932,115,989,784,279,312,117,913,5أعزب 

58,169,570,07,426,013,089,883,276,512,018,211,7متزّوج 

61,580,782,58,937,921,189,787,082,014,621,517,2مطلّق 

51,265,363,08,624,014,082,680,774,016,220,212,9أرمل 

نوع األرسةنوع األرسة

61,272,273,97,427,313,790,283,777,511,717,911,7نواة 

53,866,063,17,625,313,387,881,974,912,918,312,6ممتّدة  

59,776,476,88,831,215,886,383,978,215,021,615,1مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

52,460,055,710,020,513,785,880,873,119,019,813,0الطبقة الدنيا  

59,471,972,27,627,813,989,783,576,812,018,712,3الطبقة الوسطى 

68,278,786,34,830,013,190,585,082,57,413,810,7الطبقة العليا 
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يحتــوي هــذا القســم عــى بيانــات متعلقــة باألوقــات التــي 

يجتمــع خاللهــا أفــراد األرسة بانتظــام، وبالنشــاطات التــي يقومــون 

ــراد  ــة، وباألف ــؤّدون األعــامل املنزلي ــن ي ــراد الذي ــا ســوياً، وباألف به

ــن  ــؤولن ع ــار، وباملس ــالل النه ــة األوالد خ ــن رعاي ــؤولن ع املس

اتّخــاذ القــرارات عــى صعيــد األرسة، ومبســتوى العالقــة بــن 

الزوجــن، وباملســائل التــي تســبّب الجــدال، وبــردود فعــل الزوجن 

إزاء الخالفــات.

4.1. األوقات التي يجتمع خاللها أفراد األرسة بانتظام

ُســئل غالبيّــة أفــراد األرسة عــاّم إذا كانــوا يجتمعــون بانتظــام 

لتنــاول الفطــور والعشــاء وخــالل عطلــة نهايــة األســبوع أم أنهــم 

ــك. ــون بذل ال يقوم

ــر اجتــامع أفــراد  ــق بتوات ــات تتعلّ يحتــوي الجــدول 46 عــى بيان

ــبوع.  ــة األس ــة نهاي ــالل عطل ــاول الفطــور والعشــاء وخ األرسة لتن

األرسة  أفــراد  مــن  ملحوظــة  غالبيــة  أن  إىل  النتائــج  وتشــر 

يجتمعــون يف عطلــة نهايــة األســبوع )90٪( والعشــاء )89٪(، ويف 

حــن تعتــر نســبة تواتــر اإلجتــامع لتنــاول الفطــور أقــل ارتفاعــاً 

بدرجــة صغــرة، ال تــزال النســبة املتمثلــة بـــ73٪ غــر متدنيــة إىل 

ــد. حــّد بعي

عنــد املقارنــة بــن معــّدالت هــذه النشــاطات عــى صعيــد 

املناطــق الريفيــة والحرضيــة، يــرز فــارق ملحــوظ، نســبته ٪20، 

يف مــا يتعلــق باإلجتــامع لتنــاول وجبــة الفطــور. تبلــغ نســبة مــن 

ــن  ــة، يف ح ــات الحرضي ــور، 66٪ يف البيئ ــاول الفط ــون لتن يتجمع

تســّجل 86 ٪ يف املناطــق الريفيــة. ظهــر يف الوقــت عينــه تفــاوت 

ــكان  ــون س ــاء، ك ــاول العش ــامع لتن ــق باإلجت ــا يتعل ــغ 6٪ يف م بل

ــك،  ــن ذل ــض م ــّل. عــى النقي ــاً بدرجــة أق ــدن يجتمعــون غالب امل

قــام اختــالٌف بســيٌط يف مــا يتعلــق باإلجتــامع خــالل عطلــة نهايــة 

ــة والريــف. ــن ســكان املدين ــا ب األســبوع يف م

عنــد املقارنــة بــن املــدن الرئيســية الثــالث، مل يُلحــظ أّي اختــالف 

ــر أّن  ــبوع، غ ــة األس ــة نهاي ــالل عطل ــامع خ ــق باإلجت ــا يتعل يف م

عــدد األرس يف أنقــرة التــي تجتمــع لتنــاول الفطور )69٪( والعشــاء 

)91٪( أكــر مــن عددهــا يف املدينتــن الرئيســيتن األخريــن.

ــة واضحــة مــن األرس )مبعــدالت  ــة املناطــق، تجتمــع أغلبي يف كاف

تتفــاوت بــن 85٪ و93٪(، لتنــاول العشــاء وخــالل عطلــة نهايــة 

األســبوع. يف حــن تختلــف معــدالت اإلجتــامع لتنــاول الفطــور بــن 

ــدالت األدىن،  ــهد املع ــي تش ــق الت ــل املناط ــرى، تتمثّ ــة وأخ منطق

ــرة )٪63(. باســطنبول )59٪( ورشق مرم

الجدول 46. األوقات التي يجتمع خاللها أفراد األرسة بانتظام يف أنحاء تركيا كافة بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء واملستوىاإلجتامعي-

اإلقتصادي

عطلة نهاية األسبوعالعشاءالفطور

73,488,890,2تركيا

املنطقة السكنّية

66,486,689,2املدينة

86,393,091,8الريف

ثالث مدن رئيسية

58,584,689,8إسطنبول 

68,991,089,0أنقرة 

54,483,787,6إزمر 

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

58,584,689,8اسطنبول

82,191,891,7غرب مرمرة

74,588,990,1ايجه

63,485,590,0رشق مرمرة

77,192,191,0غرب األناضول

75,787,190,1البحر األبيض املتوسط 

83,891,492,7وسط األناضول

82,790,392,1غرب البحر األسود
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عطلة نهاية األسبوعالعشاءالفطور

74,188,386,3رشق البحر األسود

78,688,487,4شامل رشق األناضول

78,594,891,2وسط رشق األناضول

82,393,088,2جنوب رشق األناضول

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

85,491,388,7الطبقة الدنيا  

73,088,790,2الطبقة الوسطى 

62,087,191,8الطبقة العليا 

وقــد لوحــظ، أنــه مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي، 

ــاء،  ــور والعش ــاول الفط ــع لتن ــي تجتم ــبة األرس الت ــض نس تنخف

ــة  ــة نهاي ــالل عطل ــع خ ــي تجتم ــبة األرس الت ــزداد نس ــن ت يف ح

ــة،  ــة- اإلقتصادي ــاالت اإلجتامعي ــن الح ــة ب ــد املقارن ــبوع. عن األس

يــرز اإلختــالف األكــر يف مــا يتعلــق باإلجتــامع عــى وجبــة 

ــاول  ــع لتن ــي تجتم ــبة األرس الت ــغ نس ــع، تبل ــي الواق ــور. فف الفط

ــا فيــام ترتاجــع النســبة  ــد الطبقــة الدني الفطــور، 85٪ عــى صعي

ــا.  ــة العلي ــق بالطبق ــا يتعل ــة إىل 62٪ يف م املئوي

4.2. النشاطات التي يقوم بها أفراد األرسة سوياً

ــة  ــراد األرسة ســوياً، مهّم ــا أف ــي ينخــرط فيه ــر النشــاطات لت تعت

ــاة  ــراد وأســلوب حي ــن األف ــة ب ــة القامئ ــؤرشات للعالق ــا م بوصفه

األرسة بحــّد ذاتهــا. مــن هنــا، ُســئل أفــراد األرسة عــن تواتــر املــرات 

التــي يقومــون فيهــا ســوياً بنشــاطات مختلفــة، مثــل زيــارة األقرباء 

والجــران، وزيــارة األصدقــاء/ معــارف األرسة، وتنــاول الطعام خارج 

املنــزل، والقيــام بنزهــة يف الهــواء الطلــق، والذهــاب إىل الســينام/ 

املــرح، والتســّوق. يتــم عــرض النتائــج والتــوزّع بحســب املــدن 

والريفيــة يف الجــدول 47.

وفقــاً لنتائــج اإلجابــات عــن الســؤال حــول زيــارة األقربــاء، أتــت 

ــاً”،  ــم، “أحيان ــاً”، و65٪ منه ــراد األرسة “غالب ــن أف ــة 25٪ م إجاب

ــوم  ــن األرس تق ــن 90٪ م ــرب م ــا يق ــر إىل أّن م ــذي يش ــر ال األم

ــة أخــرى، يجــري هــذا النشــاط  ــاء ســوياً. مــن ناحي ــارة األقرب بزي

ــال يف  ــه الح ــي علي ــام ه ــاً ك ــدن متام ــم يف امل ــكل دائ األرسي بش

ــاء. ــع األقرب ــات م ــك العالق ــة، وكذل املناطــق الريفي

بلغــت نســبة األرس التــي يــزور أفرادهــا الجران ســوياً غالبــاً، ٪23، 

ــا، 58٪، يف حــن  ــزور أفرادهــا الجــران ســوياً أحيان ــك التــي ي وتل

ســّجلت نســبة تلــك التــي مل يــزر أفرادهــا الجــران ســوياً إطالقــاً، 

18٪. عنــد مقارنــة التــوزع بحســب املناطــق الريفيــة والحرضيــة 
يف مــا يتعلـّـق بزيــارة الجــران، متيــل األرس الريفيــة لزيــارة الجــران 

غالبــاً إىل حــّد أبعــد مــن ميــل األرس يف املــدن للقيــام بذلــك )مــع 

وجــود تبايــن يناهــز ٪8(.

بلغــت نســبة األرس التــي يــزور أفرادهــا األصدقــاء/ معــارف األرسة 

ســوياً غالبــاً، 21٪، وتلــك التــي يــزور أفرادهــا األصدقــاء/ معــارف 

ــاً، 65٪، فيــام بلغــت نســبة األرس التــي مل يــزر  األرسة ســوياً أحيان

ــأ  ــاً، 14٪. ال ينش ــوياً إطالق ــارف األرسة س ــاء/ مع ــا األصدق أفراده

تفــاوت كبــر بــن النســب الريفيــة والحرضيــة يف هــذا الســياق.

ــق  ــا يتعلّ ــا يف م ــة به ــادات الخاص ــن الع ــك ع ــئلت األرس كذل س

بتنــاول الطعــام خــارج املنــزل. بلغــت نســبة األرس التــي كان 

جوابهــا يف هــذا الصــدد “نعــم، باســتمرار” 6٪، وتلــك التــي 

ــن األرس  ــت 69٪ م ــن أجاب ــاً”، 26٪ يف ح ــم، أحيان ــت بـ”نع أجاب

ــاول  ــداً”. وتشــر النتائــج إىل أن الثقافــة الرتكيــة الخاصــة بتن بـ”أب

ــد. ــّد بعي ــة إىل ح ــزال قامئ ــزل ال ت ــل املن ــام داخ األرس للطع

قــال 7٪ مــن األرس التــي شــاركت يف الدراســة، أنهــا تقــوم بنزهــة يف 

الهــواء الطلــق غالبــاً، ورّصح 41٪ منهــا أنهــا تقــوم بذلــك أحيانــاً، 

بينــام قــال 52٪ منهــا أنهــا مل تقــم أبــداً بنزهــة يف الهــواء الطلــق.

بلغــت نســبة أفــراد األرسة الذيــن ذهبــوا إىل الســينام أو املــرح 

ــا  ــاً، 13٪. أّم ــك أحيان ــوا بذل ــن قام ــبة م ــاً، 3٪، ونس ــوياً غالب س

ــوا إىل الســينام  ــم يذهب ــراد فل ــة العظمــى )84٪( مــن األف الغالبي

أو املــرح ســوياً أبــداً. قــام 22٪ مــن أفــراد األرس التــي شــاركت 

يف الدراســة، بالتســّوق ســوياً غالبــاً، يف حــن أن 50٪ منهــم قامــوا 

ــوياً  ــوق س ــوا للتس ــن مل يذهب ــبة م ــّجلت نس ــاً. وس ــك أحيان بذل

ــداً، ٪28. أب

عنــد مقارنــة التبايــن القائــم بــن الريــف واملدينــة يف مــا يتعلــق 

بتنــاول الطعــام خــارج املنــزل، وبالقيــام بنزهــات يف الهــواء 

الطلــق، وبالذهــاب إىل الســينام/ املــرح، والتســوق، تجــري هــذه 

النشــاطات الثالثــة عــى نحــو أكــر تواتــراً يف املــدن عــى غــرار مــا 

ــاً. كان متوقع

يُظهــر الجــدول 48 النشــاطات التــي يقــوم بهــا أفــراد األرسة ســوياً 

يف أنحــاء تركيــا كافــة، وفقــاً لوقفــات دميغرافيــة مختلفــة. تشــّكل 

ــاً”  ــات “غالب ــواردة يف الجــدول مجمــوع اإلجاب ــة ال النســب املئوي

و”أحيانــا”.
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الجدول 47. النشاطات التي ينخرط فيها أفراد األرسة سوياً يف أنحاء تركيا كافة، وبحسب املنطقة السكنية 

ال، أبداًنعم، أحیاناًنعم، غالباً

زيارة األقرباء

24,864,710,5املدينة

25,064,710,2الريف

24,964,710,4تركيا

زيارة الجران

20,458,720,9املدينة

29,057,713,2الريف

23,458,418,2تركيا

زیارة األصدقاء/ أصدقاء العائلة

19,966,114,0املدينة

22,662,514,9الريف

20,864,914,3تركيا

الخروج لتناول الطعام
6,131,762,2املدينة

4,315,380,5الريف

5,525,968,6تركيا

تناول الطعام يف الھواء الطلق

7,747,744,6املدينة

5,627,766,7الريف

7,040,652,4تركيا

الذهاب اىل السينام / املرح

3,216,680,3املدينة

2,16,291,7الريف

2,812,984,3تركيا

الذھاب للتسّوق

26,351,322,4املدينة

14,347,038,7الريف

22,149,828,1تركيا

يف أنحــاء تركيــا كافــة، يتجّســد النشــاط الــذي ينخــرط فيــه أفــراد 

األرسة ســوياً، األكــر شــيوعاً، يف زيــارة األقربــاء مــع نســبة مئويــة 

بلغــت 90٪، وزيــارة األصدقــاء/ معــارف األرسة، مــع 86٪، وزيــارة 

الجــران، مــع 82٪. أّمــا النشــاط األقــل شــيوعاً فهــو الذهــاب إىل 

الســينام/ املــرح، وقــد بلغــت النســبة يف هــذا الســياق، ٪16.

يقــوم تبايــٌن تبعــاً للمنطقــة الســكنية. ففــي الواقــع تتمثــل 

النشــاطات التــي تنخــرط فيهــا األرس الحرضيــة ســوياً غالبــاً بدرجــة 

أكــر مقارنًة بــاألرس الريفيــة، بـ”التســّوق” )72٪(، و”القيــام بنزهة 

يف الهــواء الطلــق” )55٪(، و”تنــاول الطعــام خارج املنــزل” )٪38(، 

ــران”  ــارة الج ــا “زي ــرح )20٪(. أم ــينام / امل ــاب إىل الس والذه

فتحــدث بشــكل متكــرر إىل حــّد أبعــد يف املناطــق الريفيــة )٪87( 

باملقارنــة مــع املــدن )٪79(.

ــبة األرس  ــر نس ــالث، تعت ــية الث ــدن الرئيس ــن امل ــة ب ــد املقارن عن

التــي ينخــرط أفرادهــا ســوياً يف كافــة النشــاطات املذكــورة، أعــى 

يف أنقــرة. ومــع ذلــك، بــرز اإلختــالف األكــر، عــى صعيــد “تنــاول 

ــن األرس يف  ــاول 51٪ م ــن يتن ــي ح ــزل”. فف ــارج املن ــام خ الطع

أنقــرة الطعــام ســوياً خــارج املنــزل، بلغــت هــذه النســبة املئويــة 

ــطنبول. ــر و35٪ يف اس 44٪ يف إزم

عنــد املقارنــة بــن املناطــق، يتّضــح لنــا أّن النســب املتمثلــة بـــ٪82 

ــاً، و٪39  ــّوق” مع ــون للتس ــول “يذهب ــرب األناض ــن األرس يف غ م

يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط “يتناولــون الطعــام معــاً خــارج 

ــات يف  ــوياً بـ”نزه ــتمتعون س ــرة يس ــزل”، و56٪ يف رشق مرم املن

الهــواء الطلــق”، تعتــر أكــر ارتفاعــاً باملقارنــة مــع املناطــق 

األخــرى.

عنــد إجــراء تقييــم وفقــاً لنــوع األرسة، نــرى أّن العائــالت املمتــدة 

تقــي وقتــاً أقــل يف “تنــاول الطعــام خــارج املنــزل” )٪18( 

و”الذهــاب إىل الســينام/ املــرح” )8٪(، يف حــن متــي العائــالت 

املفككــة وقتــاً أقــل يف “زيــارة األقربــاء” )72٪( و”زيــارة الجــران” 

ــر  ــه، تعت ــواع األرس. يف الوقــت عين ــة مــع ســائر أن )66٪( باملقارن

نســبة العائــالت النــواة التــي “تقــوم بنزهــات يف الهــواء الطلــق” 

ــاً. ــاً أكــر ارتفاع )53٪( و”تذهــب للتســّوق” )73٪( مع
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الجدول 48. النشاطات التي ينخرط فيها أفراد األرسة سوياً يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى 

اإلجتامعي-اإلقتصادي )غالباً وأحياناً(

زيارة الجرانزيارة األقرباء
زیارة األصدقاء/ 
أصدقاء العائلة

الخروج لتناول 
الطعام

تناول الطعام يف 
الھواء الطلق

الذهاب اىل 
السينام / املرسح

الذھاب للتسّوق

89,681,885,731,447,615,771,9تركيا

املنطقة السكنّية

89,579,186,037,855,419,777,6املدينة

89,886,885,119,533,38,361,3الريف

املدن الرئيسية الثالث 

89,574,785,835,156,922,578,2اسطنبول

89,780,186,951,161,231,787,7أنقرة

86,370,383,043,852,323,580,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

89,574,785,835,156,922,578,2اسطنبول

85,780,382,335,545,219,775,5غرب مرمرة

89,881,784,532,647,014,673,8ايجه

88,379,385,931,256,012,974,1رشق مرمرة

91,484,587,136,253,019,282,4غرب األناضول

88,281,284,738,647,418,969,1البحر األبيض املتوسط 

92,288,590,418,041,98,966,7وسط األناضول

86,883,285,628,745,315,271,5غرب البحر األسود

87,184,583,226,239,411,362,7رشق البحر األسود

88,081,380,424,544,85,161,6شامل رشق األناضول

93,988,787,624,938,18,059,2وسط رشق األناضول

93,488,687,718,927,78,257,8جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

92,383,688,334,452,616,674,5نواة

91,286,685,218,239,18,265,3ممتدة

71,865,771,028,728,619,164,0مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

82,380,075,57,815,34,148,4الطبقة الدنيا  

90,582,886,529,550,212,873,8الطبقة الوسطى

93,076,993,779,373,654,790,4الطبقة العليا

ــادي،  ــي- اإلقتص ــتوى اإلجتامع ــاً للمس ــم وفق ــان بتقيي ــد اإلتي عن

تــزداد النشــاطات األرسيــة باســتثناء “زيــارة الجــران”، مــع ارتفــاع 

ــى  ــرز ع ــالف األب ــوم اإلخت ــادي. يق ــي- اإلقتص املســتوى اإلجتامع

صعيــد “تنــاول الطعــام خــارج املنــزل”، مــع إشــارة 92٪ مــن األرس 

ضمــن الطبقــة الدنيــا، إىل أنهــا مل تتنــاول الطعــام مجتمعــة أبــداً، 

ــة-  ــة اإلجتامعي ــبة إىل 21٪ يف الطبق ــذه النس ــع ه ــن ترتاج يف ح

الطبقــة  ضمــن  األرس  مــن   ٪61 وتعمــد  العليــا.  اإلقتصاديــة 

اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا إىل تنــاول االطعــام معــاً يف الخــارج 

أحيانــاً. ترتاجــع هــذه النســبة إىل 25٪ عــى صعيــد الطبقــة 

الوســطى، وإىل 6٪ عــى صعيــد الطبقــة الدنيــا. أّمــا النشــاط اآلخــر 

الــذي يشــهد تفاوتــاً كبــراً فهــو القيــام بنزهــات يف الهــواء الطلــق. 

يف هــذا الســياق، ذكــر 85٪ مــن أفــراد أرس الطبقــة الدنيــا، أنهــم مل 

يقومــوا أبــداً بنزهــات يف الهــواء الطلــق ســوياً. تبلــغ هــذه النســبة 

26٪ يف إطــار الطبقــة اإلجتامعيــة- اإلقتصاديــة العليــا. مــن ناحيــة 
ــه  ــرط في ــذي تنخ ــاط ال ــاً، النش ــران مع ــارة الج ــّد زي ــرى، تع أخ

ــة )تــرتاوح بــن ٪77  الطبقــات كافــة بنســب مئويــة شــبه متامثل

و٪83(.
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4.3. األفراد املسؤولون عن األعامل املنزلية

ــن  ــاّم ع ــكل ع ــؤوالً بش ــر مس ــن يعت ــة األرس عّم ــألت الدراس س

ــدول 49. ــار الج ــج يف إط ــرض النتائ ــم ع ــة. يت ــامل املنزلي األع

ــا أّن  ــح لن ــو، إتّض ــن الطه ــؤوالً ع ــر مس ــن يعت ــؤال عّم ــد الس عن

الزوجــة هــي املســؤولة عــن ذلــك يف غالبيــة واضحــة مــن األرس، 

ــت  ــع نســبة بلغ ــن م ــراد األرسة مجتمع ــا أف ــبة 87٪، يليه بنس

ــل  ــع مقاب ــي تدف ــبة األرس الت ــا نس ــبة 2٪. أّم ــزوج بنس 10٪ وال
الطهــو )‰4( ونســبة تلــك التــي ال تقــوم بالطهــو يف املنــزل 

)2‰( فكانتــا منخفضتــن إىل حــّد بعيــد.

ــوم  ــرأة، ويق ــق امل ــّي عــى عات ــع أعــامل ال يف 84٪ مــن األرس تق

بذلــك يف 10٪ مــن األرس، أفــراد األرسة معــاً، ويف 2٪ منهــا، الرجــُل 

ويف 1٪ منهــا، شــخٌص مــن خــارج األرسة. وكانــت النســبة املئويــة 

ــداً  ــة ج ــّي، متدنيّ ــامل ال ــل أع ــون مقاب ــن يدفع ــخاص الذي لألش

ــاص  ــزيل الخ ــل املن ــر العم ــّي، يعت ــو وال ــرار الطه ــى غ )1٪(. ع

ــن  ــرأة )89٪(. يف 2٪ م ــؤولية امل ــن مس ــب م ــيل، يف الغال بالغس

ــراد  ــوىل أف ــا، يت ــيل ويف 8٪ منه ــل الغس ــل بعم ــوم الرج األرس، يق

ــن  ــاء م ــد األقرب ــوم أح ــن األرس، يق ــوياً. يف 1٪ م ــك س األرسة ذل

خــارج األرسة بالغســيل لصالحهــا، يف حــن يعتــر عــدد األرس التــي 

ــام بالغســيل، منخفضــاً  ــل القي تدفــع لشــخص مــن خارجهــا مقاب

ــة مــع ٪5. للغاي

يف حــن أن املــرأة هــي املســؤولة عــن غســل األطبــاق يف 87٪ مــن 

ــن  ــك املســؤولية يف 9٪ م ــراد األرسة مجتمعــن تل ــوىل أف األرس، يت

األرس. ويقــوم الرجــل بهــذا العمــل املنــزيّل يف 2٪ مــن األرس، فيــام 

يُســأل شــخص مــن خــارج األرسة عــن تلــك املهمــة يف 8‰ مــن 

ــاعدة يف  ــى املس ــول ع ــل الحص ــن األرس مقاب ــع 4٪ م األرس وتدف

القيــام بذلــك. 

عــى غــرار ســائر األعــامل املنزليــة، تــوكل مهــام الخياطــة البســيطة 

يف الغالــب إىل املــرأة )90٪(. يف 7٪ مــن األرس يتــوىل أفــراد األرسة 

ــل  ــا بالعم ــل يف 2٪ منه ــف الرج ــام يكلّ ــة، في ــذه املهم ــوياً ه س

املذكــور. يدفــع 5٪ مــن األرس مقابــل الحصــول عــى مســاعدة مــن 

ــب مــن  ــا بقري خــارج األرسة يف هــذا الســياق، ويســتعن 9٪ منه

خــارج األرسة للقيــام بذلــك. وقــد بلغــت نســبة األرس التــي ال تتــم 

فيهــا أي مــن أعــامل الخياطــة، ٪7.

يف 80٪ مــن األرس، تعتــر املــرأة مســؤولة عــن تقديــم الشــاي يف 

املســاء، ويقــوم بذلــك يف 16٪ مــن األرس، أفــراد األرسة مجتمعــن، 

يف حــن يتــوىل الرجــل املهمــة يف 2٪ مــن األرس. ال يشــتمل 1٪ مــن 

األرس عــى هــذه املهمــة، يف حــن يعنــى بذلــك يف 6٪ مــن األرس، 

قريــب مــن خــارج األرسة ويدفــع 2‰ منهــا مقابــل الحصــول عــى 

مســاعدة يف هــذا الصــدد مــن شــخص مــن خــارج األرسة.

ــن  ــؤوالً ع ــر مس ــن يعت ــؤال عّم ــن الس ــات ع ــم اإلجاب ــد تقيي عن

ــام تعــاون كبــر بــن األفــراد  تحضــر املائــدة وإزالتهــا، لوحــظ قي

ــة األخــرى. ففــي  ــة مــع األعــامل املنزلي يف هــذا الســياق، باملقارن

حــن تتــوىل املــرأة هــذه املهمــة يف 74٪ مــن األرس، كانــت نســبة 

األرس التــي يقــوم فيهــا أفــراد األرسة مجتمعــن بذلــك العمــل، أكــر 

ارتفاعــاً مقارنــة بســائر األعــامل املنزليــة بحيــث ســّجلت 23٪. أمــا 

عــدد األرس التــي يتــوىل فيهــا الرجــل هــذه املهمــة، فبلــغ ٪2.

يظهــر تــوزّع األشــخاص املســؤولن عــن التســوق اليومــي للمــواد 

الغذائيــة واملرشوبــات الخاصــة بــاألرس، إختالفــاً عــن األعــامل 

أن  املهمــة  بهــذه  يتعلــق  مــا  يف  نالحــظ  األخــرى.  املنزليــة 

ــر أّن  ــاء. غ ــب النس ــطون )33٪( إىل جان ــاً نش ــم أيض ــال ه الرج

املــرأة تبقــى أكــر انخراطــاً بدرجــة صغــرة )38٪( يف مــا يتصــل  

بالتســوق اليومــي للمــواد الغذائيــة واملرشوبــات. يعــّد عــدد األرس 

التــي يقــوم أفرادهــا بالتســّوق لــرشاء الحاجيــات اليوميــة ســوياً، 

ــي  ــبة األرس الت ــت نس ــن بلغ ــر )27٪(، يف ح ــك األم ــاً كذل مرتفع

ــا، ٪1. ــن أجله ــّوق م ــا بالتس ــب له ــوم قري يق

ــهرية  ــر الش ــع الفوات ــن دف ــؤول ع ــرد املس ــة أن الف ــّن الدراس تب

ــى  ــث تعن ــبة األرس حي ــغ نس ــل )69٪(. تبل ــب الرج ــو يف الغال ه

ــوىل  ــي يت ــبة األرس الت ــّجلت نس ــن س ــع، 17٪، يف ح ــرأة بالدف امل

فيهــا األفــراد الدفــع ســوياً، 10٪. يف 3٪ مــن األرس التــي شــاركت يف 

ــاء بتســديد الفواتــر. الدراســة، يقــوم أحــد األقرب

ــزل  ــاء املن ــيطة يف أنح ــات البس ــة واإلصالح ــامل الصيان ــذ أع تنّف

عمومــاً مــن قبــل الرجــل )68٪(. وتبلــغ نســبة األرس التــي تدفــع 

مقابــل الحصــول عــى مســاعدة مــن خــارج األرسة يف القيــام بهــذه 

املهمــة، 14٪، بينــام تقــوم املــرأة بذلــك يف 7٪ مــن األرس، و يتــوىل 

ــن  ــر4٪ م ــن األرس. ذك ــوياً يف 6٪ م ــل س ــذا العم ــراد األرسة ه أف

ــة  ــوم بأعــامل الصيان ــاء يق املشــاركن يف الدراســة، أّن أحــد األقرب

واإلصالحــات البســيطة عنهــم.

ــة املشــمولة يف هــذه الدراســة،  نذكــر مــن ضمــن األعــامل املنزلي

طــالء املنــزل. يقــوم الرجــل بهــذه الوظيفــة يف 38٪ مــن األرس، يف 

حــن تدفــع 33٪ مــن األرس مقابــل الحصــول عــى مســاعدة مــن 

ــراد األرسة  ــوىل أف ــن خــارج األرسة يف هــذا الصــدد. ويت شــخص م

مجتمعــن هــذه املهمــة يف 13٪ مــن األرس، وتقــوم املــرأة بذلــك 

ــاء  ــن األرس، أحــد األقرب ــف 4٪ م ــن األرس، يف حــن تكلّ يف 10٪ م

إلمتــام تلــك املهــام.
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الجدول 49. األفراد املسؤولون عن األعامل املنزلية

املرأةالرجل
أفراد األرسة 

مجتمعین
قریب ال یسكن يف 

املنزل
شخص من خارج 
العائلة مقابل أجٍر

ال یتم إنجازھا يف 
منزلنا

2,087,19,50,80,40,2الطبخ

2,284,39,51,00,92,2الي

1,988,77,71,10,50,2الغسيل

2,087,29,40,80,40,2غسل األطباق

2,088,97,10,90,50,7الخياطة البسيطة

2,380,115,60,60,21,2تقدیم الشاي يف املساء

2,474,122,60,60,20,1تحضیر املائدة وإزالتھا

33,337,726,81,30,30,6التسّوق الیومي لرشاء الطعام واملرشوبات

69,117,010,22,80,40,5تسدید الفواتیر الشھریة

68,46,76,34,013,51,2الصیانة وأعامل التصلیح البسیطة

37,710,013,34,432,91,7طالء املنزل

باختصــار، تعتــر مهــام الطهــو، والغســيل، وغســل األطبــاق، والــي 

والخياطــة، عــادًة مــن مســؤولية املــرأة، مــع تفــاوت املعــدالت بــن 

84٪ و89٪. تنخفــض هــذه النســبة قليــالً يف مــا يتعلــق بتقديــم 
ــزل.  ــب املن ــا وترتي ــدة وإزالته ــر املائ ــاء، وبتحض ــاي يف املس الش

ــرار  ــام عــى غ ــام، امله ــوىل الرجــل بشــكل ع ــه، يت ــت عين يف الوق

ــهرية،  ــر الش ــع الفوات ــة، ودف ــات اليومي ــرشاء الحاجي ــوق ل التس

ــزل. وإنجــاز التصليحــات، وطــالء املن

ــن  ــخص م ــاعدة ش ــى مس ــول ع ــل الحص ــع مقاب ــن الدف ــدالً م ب

خــارج األرسة، يف القيــام باألعــامل املنزليــة العاديــة، متيــل األرس إىل 

تفضيــل قيــام أفرادهــا بهــا. وتتمثّــل املهــام التــي غالبــاً مــا تدفــع 

األرس مقابــل الحصــول عــى مســاعدة شــخص مــن خــارج األرسة يف 

إمتامهــا، بالطــيل- التبييــض وإنجــاز اإلصالحــات.

يعــرض الجــدول 50 املهــام التــي تُعتــر املــرأة مســؤولة عنهــا يف 

ــكانية  ــيامت س ــاً لتقس ــة، وفق ــا كاف ــاء تركي ــزل، يف أنح ــار املن إط

ــة. مختلف

ــق  ــا يتعلّ ــة الســكنية، يف م ــر بحســب املنطق ــن األك ــرز التباي وي

ــي  ــة. فف ــواد الغذائي ــرشاء امل ــي ل ــوق اليوم ــرأة يف التس ــدور امل ب

حــن يتــوىل43٪ مــن النســاء هــذه املهمــة، يف األرس التــي تعيــش 

ــة. تعتــر  ــك، يف املناطــق الريفي يف املــدن، يقــوم 29٪  منهــّن بذل

ــر الشــهرية، أكــر  ــوايت يدفعــن الفوات ــة للنســاء الل النســبة املئوي

ارتفاعــاً يف املــدن كذلــك األمــر )20٪(. عــى النقيــض مــن ذلــك، 

فــإن النســبة املئويــة للنســاء اللــوايت يقمــن بطــيل- تبييــض املنــزل، 

تعــّد أعــى يف املناطــق الريفيــة، مــع ٪14.

عنــد املقارنــة بــن املــدن الرئيســية الثــالث، تعتــر النســبة املئويــة 

ــن  ــاء )80٪( وع ــاي يف املس ــم الش ــن تقدي ــؤوالت ع ــاء املس للنس

األكــر   ،)٪58( الغذائيــة  الحاجيــات  لــرشاء  اليومــي  التســوق 

ــطنبول. ــاً يف اس ارتفاع

عنــد املقارنــة بــن املناطــق املختلفــة، ينشــأ عــدد كبــر مــن 

اإلختالفــات عــى صعيــد املهــام التــي تتوالهــا املــرأة. تعتــر نســبة 

األرس التــي تكــون فيهــا املــرأة مســؤولة عــن الــي وتحضــر املائــدة 

وإزالتهــا، أعــى مــن ذلــك يف جنــوب رشق األناضــول. مــن ناحيــة 

ــوق  ــن التس ــؤولة ع ــاء مس ــن النس ــر م ــبة أك ــّد نس ــرى، تع أخ

اليومــي لــرشاء الحاجيــات الغذائيــة، يف غــرب مرمــرة ورشق مرمــرة 

وإيجــه.

عنــد املقارنــة بــن أنــواع األرس يف هــذا الســياق، تظهــر العائــالت 

ــبة  ــّجل نس ــن األرس، تس ــوع م ــذا الن ــر. يف ه ــاً أك ــة تباين املفكك

ــا  ــم تنفيذه ــي يت ــة الت ــامل املنزلي ــن األع ــؤوالت ع ــاء املس النس

عــادة مــن قبــل الرجــال مثــل “التســوق اليومــي لــرشاء الحاجيــات 

الصيانــة  و”أعــامل  الشــهرية”،  الفواتــر  و”دفــع  الغذائيــة”، 

ــر. ــاً أك ــزل” إرتفاع ــالء املن ــيطة” و”ط ــات البس واإلصالح

 

يف مــا يتعلــق بكافــة األعــامل املنزليــة التــي تــم اإلستفســار 

ــاع املســتوى  ــع ارتف ــه م ــا لغــرض هــذه الدراســة، ياُلحــظ أن عنه

ــوايت  ــاء الل ــبة النس ــض نس ــألرس، تنخف ــادي ل ــي- اإلقتص اإلجتامع

يؤديــن هــذه األعــامل املنزليــة. يــرز اإلختــالف األكــر عــى 

صعيــد “تحضــر املائــدة وإزالتهــا”، و”تقديــم الشــاي يف املســاء”. 

ــا”، يف ٪84  ــدة وإزالته ــر املائ ــاء “تحض ــوىل النس ــع، تت ويف الواق

ــدى  ــان ل ــن األحي ــا، ويف 63٪ م ــة الدني ــدى الطبق ــان ل ــن األحي م

الطبقــة العليــا. ضمــن أرس الطبقــة الدنيــا، تقــوم النســاء بـــ٪86 

ــم الشــاي يف املســاء، وتنخفــض النســبة إىل ٪70  مــن مهــام تقدي

ــاع املســتوى  ــع ارتف ــه م ــا. ومــن الجــيّل أن ــة العلي ــدى الطبق يف ل

ــك األمــر نســبة األرس حيــث  ــزداد كذل اإلجتامعــي- اإلقتصــادي، ت

ــام ســوياً. ــة هــذه امله ــراد العائل ــؤّدي أف ي
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املنطقة ال

املدينة
86,7

84,8
88,8

86,9
89,1

79,0
72,1

79,1
42,5

20,3
7,1

7,9

ف
الري

87,8
83,3

88,5
87,9

88,4
82,1

77,6
82,3

29,0
11,1

5,8
13,9

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
86,2

84,7
88,1

86,6
88,3

79,8
72,0

78,9
57,5

23,7
7,2

6,2

أنقرة
85,8

80,9
86,3

84,2
87,4

74,0
71,0

76,2
40,0

21,3
9,0

6,1

إزمر
82,5

83,4
88,5

84,1
86,2

71,8
59,5

74,0
43,6

27,1
9,6

8,4

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
86,2

84,7
88,1

86,6
88,3

79,8
72,0

78,9
57,5

23,7
7,2

6,2

ب مرمرة
غر

87,0
88,5

91,0
89,8

91,2
83,4

77,0
83,9

42,1
18,7

7,8
15,9

ايجه
86,6

85,6
89,7

87,5
89,0

79,4
69,1

80,7
38,9

18,5
7,0

11,3

رشق مرمرة
88,5

84,9
88,9

88,3
91,2

79,1
70,5

80,1
39,1

19,6
6,1

12,8

ضول
ب األنا

غر
86,0

82,0
88,0

85,7
87,9

77,2
72,7

77,1
34,0

17,3
8,1

10,6

ط 
ض املتوس

البحر األبي
86,3

81,8
87,6

86,5
87,9

77,9
70,4

76,3
37,1

17,3
6,4

8,8

ضول
ط األنا

وس
90,3

84,8
90,5

90,7
90,3

83,1
83,0

86,0
21,9

11,7
6,5

12,8

ب البحر األسود
غر

85,1
82,0

86,6
85,3

85,9
78,3

75,5
79,1

32,7
16,7

5,8
7,6

رشق البحر األسود
81,3

75,4
84,6

83,0
84,8

75,5
72,9

79,6
32,8

13,8
3,9

5,0

ضول
رشق األنا

امل 
ش

87,2
83,0

87,8
85,6

88,0
84,0

82,3
84,4

18,6
10,8

11,5
16,9

ضول
رشق األنا

ط 
وس

92,4
87,8

90,4
89,8

91,8
85,1

81,6
84,6

23,5
7,4

5,7
13,3

ضول
رشق األنا

ب 
جنو

91,2
89,9

91,4
89,1

91,3
86,8

85,6
84,5

24,3
7,1

4,3
8,9

رسة
نوع األ

نواة
90,5

88,0
92,7

91,0
92,8

82,9
75,5

83,1
36,0

12,8
4,5

8,5

ممتدة
83,8

82,0
84,5

82,8
85,1

78,3
74,9

77,7
29,9

11,3
5,3

10,8

مفككة
71,1

64,7
70,2

70,4
70,2

65,6
64,7

66,2
56,7

48,2
21,2

18,3

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

الطبقة الدنيا  
89,2

81,6
89,5

89,3
88,6

85,8
84,0

84,2
39,9

20,9
10,9

16,8

ى
الطبقة الوسط

87,5
85,5

89,0
87,3

89,4
80,3

73,7
80,6

37,6
16,7

6,0
9,6

الطبقة العليا
80,8

78,8
85,3

83,9
85,5

69,8
62,7

71,6
35,4

14,2
5,8

3,4
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4.4. رعاية األوالد الصغار خالل النهار عىل صعيد األرسة

تــرتاوح أعامرهــم بــن 0 و5  التــي تضــّم أوالداً  ســئلت األرس 

ســنوات عــن املســؤول عــن رعايــة األوالد أثنــاء النهــار. يتــم عــرض 

نتائــج هــذه األســئلة يف الجــدول 51. بالنظــر يف النســب املئويــة 

يف أنحــاء تركيــا، تعتــر الوالــدة يف معظــم األحيــان مســؤولة عــن 

رعايــة األوالد الصغــار )92٪(، تليهــا بنســبة 2٪ الجــدة مــن جهــة 

ــة األم. ــد وبنســبة 2٪ الجــدة مــن ناحي الوال

عنــد مقارنــة التــوزّع بــن املناطــق الريفيــة واملــدن يف مــا يتعلــق 

ــذا  ــن ه ــة ع ــت اإلجاب ــار، متثّل ــاء النه ــار أثن ــة األوالد الصغ برعاي

يف  الريفيــة  املناطــق  ويف  املــدن  يف  األرس  قبــل  مــن  الســؤال 

ــدة  ــى الوال ــي تعن ــبة األرس الت ــت نس ــدة”. بلغ ــب بـ”الوال الغال

برعايــة األوالد أثنــاء النهــار، 91٪ لــألرس يف املــدن و94٪ لــألرس يف 

املناطــق الريفيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، كانــت األرس يف املــدن أكــر 

ــا يف  ــة بنظراته ــال مقارن ــاض األطف ــات وري ــوء إىل املربيّ ــالً للّج مي

املناطــق الريفيــة. مــن بــن األرس يف املــدن، إســتخدم 2٪ املربيــات 

ــكان  ــن س ــط م ــا 1٪ فق ــاض األوالد. أم ــة أو ري و1٪ دور الحضان

ــأ ٪0.2  ــم ولج ــة أطفاله ــات لرعاي ــتعانوا باملربي ــد اس ــف فق الري

ــك. ــام بذل ــال للقي ــاض األطف ــة أو ري ــم إىل دور الحضان منه

الجدول 51. رعاية األوالد الصغار يف األرسة خالل النهار يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى 

اإلجتامعي-اإلقتصادي 

أبوه/ أبوھاأمه/ أمھا
أخته/ أختھا 

الكرى

جّدتھ/جدتھا 

من ناحیة األّم

جّدته/جدتھا من 

ناحیة األب

أقرباء 

مبارشین
حاضنة

حضانة أو 

غیر ذلكروضة لألطفال

92,10,50,31,51,80,61,40,90,9تركيا

املنطقة السكنّية

91,30,40,11,82,00,71,61,20,9املدينة

93,90,80,70,71,30,41,10,21,0الريف

املدن الرئيسية الثالث

93,40,00,02,21,10,51,00,51,3اسطنبول

90,20,00,01,80,00,01,76,20,0أنقرة

83,20,01,89,01,50,03,01,60,0إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

93,40,00,02,21,10,51,00,51,3اسطنبول

80,42,01,11,83,11,24,11,35,0غرب مرمرة

91,50,50,43,32,60,01,10,70,0ايجه

88,81,50,00,84,61,21,31,20,7رشق مرمرة

93,40,50,00,90,40,01,53,20,0غرب األناضول

92,10,40,50,31,30,62,11,41,4البحر األبيض املتوسط 

92,81,702,82,70,00,00,00,0وسط األناضول

89,70,00,00,04,70,00,91,63,1غرب البحر األسود

87,80,01,10,02,02,93,90,02,3رشق البحر األسود

95,50,00,01,22,2000,01,1شامل رشق األناضول

95,60,01,10,60,02,300,40,0وسط رشق األناضول

96,31,00,01,00,00,01,80,00,0جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

93,00,50,21,31,50,51,50,90,5نواة

87,60,50,1,94,81,20,00,04,0ممتدة

66,40,11,37,40,00,08,13,33,6مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

98,50,70,40,20,00,00,00,00,3الطبقة الدنيا  

94,40,50,31,11,80,50,40,20,0الطبقة الوسطى

61,90,50,06,44,62,313,28,62,5الطبقة العليا
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عنــد املقارنــة بــن املــدن الرئيســية الثــالث، يعتــر اإلعتــامد يف إزمر 

عــى الجــدات مــن ناحيــة األم )9٪( واإلعتــامد يف أنقــرة عــى دور 

الحضانــة وريــاض األطفــال )6٪( أكــر ارتفاعــاً مقارنــة باملنطقتــن 

األخريــن. ومل يلحــظ يف الواقــع أي اختــالف بــن املناطــق.

ــد  ــى صعي ــطى )98٪ ع ــا والوس ــن الدني ــق بالطبقت ــا يتعل يف م

ــد الطبقــة الوســطى(، تعتــر  ــا، و94٪ عــى صعي الطبقــة الدني

ــذه  ــر أّن ه ــالل النهار.غ ــة األوالد خ ــن رعاي ــؤولة ع ــدة مس الوال

النســبة ترتاجــع لــدى الطبقــة العليــا، إىل 62٪. مــن ناحيــة أخــرى، 

يســتعن 13٪ مــن أرس الطبقــة العليــا بـ”حاضنــة”، يف حــن يلجــأ 

ــال”. ــاض األطف ــة أو ري ــا إىل “دور الحضان 9٪ منه

4.5. إتّخاذ القرارات األرسية

ينبغــي أخــذ املســألة املتعلقــة بكيفيــة اتخــاذ القــرارات يف األرسة 

ــم  ــار لفه ــاع القــرار يف هــذا الســياق، بعــن اإلعتب وبهويــة صّن

العالقــات يف إطــار األرسة. كجــزء مــن الدراســة، تــم النظــر أيضــاً يف 

عمليــة صنــع القــرارات الخاصــة بــاألرسة. لتحقيــق هــذه الغايــة، 

ســئلت األرس عــن هويــة مــن يتّخــذ القــرار النهــايئ بشــأن اختيارها 

للمنــزل، وتنظيــم األرسة، وتربيــة األوالد، والتســوق، والعالقــات 

ــرد  ــة. ت ــاطات الرتفيهي ــازات والنش ــران، واإلج ــاء والج ــع األقرب م

ــات عــن هــذه األســئلة يف الجــدول 52. اإلجاب

الجدول 52. إتخاذ القرارات األرسية

أفراد األرسة مجتمعیناملرأةالرجل

29,117,253,8إختیار املنزل/ الشقة

13,544,841,7النظام العام للمنزل

14,819,261,4املسائل املتعلقة باألوالد

20,122,757,3مسائل التسّوق

17,915,566,7بشأن العالقة مع األقرباء

15,721,063,2بشأن العالقة مع الجیران

18,612,169,3بشأن اإلجازات والرتفیه

ــا أّن أكــر مــن 50٪ مــن األرس  ــّن لن ــات، تب نتيجــة لتقييــم اإلجاب

متيــل إىل اتخــاذ القــرارات عــن طريــق “أعضــاء األرسة مجتمعــن”، 

ــام مــن  ــر بشــكل ع ــم األرسة فتعت ــة بتنظي ــرارات املتعلق ــا الق أم

مســؤولية املــرأة مــع نســبة بلغــت 45٪، يف حــن ُســّجلت نســب 

أكــر ارتفاعــاً للرجــال يف الفئــات األخــرى.

يعــرض الجــدوالن 54 و53 املســائل التــي تتخــذ النســاء والرجــال 

ــا وفقــاً لتقســيامت  ــوايل القــرارات بشــأنها يف أنحــاء تركي عــى الت

دميغرافيــة.

ــأنها  ــرة بش ــة األخ ــال الكلم ــك الرج ــي ميل ــألة الت ــد املس تتجّس

وبنســبة 29٪، يف اختيــار املنــزل. وتعتــر النســبة املئويــة للرجــال 

الذيــن ميلكــون الحــق يف كلمــة الفصــل يف كل مــن املســائل، أعــى 

يف أرس املناطــق الريفيــة منهــا يف أرس املــدن. يتّصــل التفــاوت 

ــزل”  ــار املن ــة بـ”اختي ــن األرس يف املــدن واملناطــق الريفي ــر ب األك

و”التســوق”. يف املــدن الرئيســية الثــالث، تتشــابه النســب املئويــة 

يف مــا يتعلــق بكافــة املســائل باســتثناء اختيــار املنــزل. تعــّد نســبة 

األرس التــي يتّخــذ فيهــا الرجــل القــرار بشــأن هــذه املســألة، األعــى 

يف اســطنبول )27٪(. عنــد املقارنــة بــن املناطــق، يختلــف جنــوب 

رشق األناضــول وشــامل رشق األناضــول عــن املناطق األخــرى. ففي 

الواقــع، تعــّد نســبة األرس يف هــذه املناطــق حيــث يقــوم الرجــل 

ــن  ــة ب ــد املقارن ــكان. عن ــاً مب ــر ارتفاع ــايئ، أك ــرار النه ــاذ الق باتّخ

أنــواع األرس، تعتــر نســبة األرس التــي يقــوم فيهــا الرجــل باتخــاذ 

ــازات،  ــة واإلج ــة بالتســوق والنشــاطات الرتفيهي ــرارات املتعلق الق

أكــر عــى صعيــد العائــالت املمتــدة.

وتتجّســد املســألة التــي متلــك بشــأنها املــرأة كلمــة الفصل وبنســبة 

45٪ يف تنظيــم املنــزل. عنــد املقارنــة بــن املناطــق الســكنية، نــرى 
أّن نســبة األرس التــي تكــون فيهــا املــرأة مســؤولة عــن اتخــاذ القرار 

النهــايئ يف هــذا الســياق، أعــى يف أرس املــدن منهــا يف أرس املناطــق 

ــع  ــابهة، م ــباً متش ــالث نس ــية الث ــدن الرئيس ــّجل امل ــة. تس الريفي

ــر  ــي إزم ــزل. فف ــم املن ــق بتنظي ــا يتعل ــر يف م ــن األك ــام التباي قي

ــق األمــر  ــى 57٪ مــن النســاء  باتخــاذ القــرارات عندمــا يتعل يُعن

بتنظيــم املنــزل، وبلغــت النســبة 49٪ يف اســطنبول و48٪ يف أنقــرة 

)الجــدول 54(.

ــالت املفككــة عــن  ــواع األرس، تختلــف العائ ــن أن ــة ب ــد املقارن عن

ــة للنســاء  ــر النســبة املئوي ــع، تعت ــي الواق ــواع األرس. فف ســائر أن

ــّد  ــى إىل ح ــياق، أع ــذا الس ــايئ يف ه ــرار النه ــذن الق ــوايت يتخ الل

ــن ٪54  ــرتاوح ب ــالت املفككــة )مــع نســبة ت ــد يف إطــار العائ بعي

و٪68(.
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الجدول 53. املسائل التي يكون الرجل فيها صاحب القرار يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، نوع األرسة  

واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

إختیار املنزل/ 

الشقة

النظام العام 

للمنزل

املسائل املتعلقة 

باألوالد
مسائل التسّوق

بشأن العالقة مع 

األقرباء

بشأن العالقة مع 

الجیران

بشأن اإلجازات 

والرتفیه

29,113,515,520,117,915,718,6تركيا

املنطقة السكنّية

25,010,211,614,914,612,615,3املدينة

36,519,722,529,623,921,624,6الريف

املدن الرئيسية الثالث

26,99,57,89,914,813,814,1اسطنبول

18,18,19,712,210,99,711,4أنقرة

21,76,09,311,59,87,311,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

26,99,57,89,914,813,814,1اسطنبول

27,814,516,017,116,413,818,2غرب مرمرة

29,316,118,720,418,716,419,8ايجه

22,510,614,215,413,411,312,9رشق مرمرة

21,69,511,316,212,110,013,2غرب األناضول

33,714,817,120,418,416,120,4البحر األبيض املتوسط 

26,811,511,722,814,011,518,0وسط األناضول

23,815,717,920,318,115,617,6غرب البحر األسود

20,09,411,715,713,012,214,1رشق البحر األسود

43,123,426,438,732,230,730,5شامل رشق األناضول

38,212,417,434,923,219,122,5وسط رشق األناضول

46,524,026,542,235,232,236,3جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

29,512,214,719,117,214,917,8نواة

34,917,118,926,221,218,723,2ممتدة

19,817,316,518,517,517,217,6مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

37,821,723,232,526,124,826,0الطبقة الدنيا  

29,213,015,219,217,515,118,6الطبقة الوسطى

15,46,36,99,58,98,18,3الطبقة العليا

ــبة  ــع النس ــادي، ترتاج ــي- اإلقتص ــتوى اإلجتامع ــاع املس ــع ارتف م

املئويــة للقــرارات التــي يتخذهــا الرجــل أو املــرأة عــى حــدة، يف 

مــا يتعلــق بكافــة املســائل، وتــزداد نســبة القــرارات التــي تُتخــذ 

بشــكل جامعــي. تتمثــل املســائل التــي تشــهد التبايــن األكــر وفقــاً 

للمســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي يف “اإلجــازات والنشــاطات 

ــار  ــوق”، و”اختي ــاء”، و”التس ــع األقرب ــات م ــة”، و”العالق الرتفيهي

املنــزل”. عــى ســبيل املثــال، يف مــا يتعلــق بـ”االجازات والنشــاطات 

باتخــاذ  الدنيــا  الطبقــة  51٪ مــن األرس يف  يقــوم  الرتفيهيــة”، 

ــد  ــى صعي ــبة إىل 71٪ ع ــع النس ــن ترتف ــوياً، يف ح ــرارات س الق

ــا. ــدى الطبقــة العلي الطبقــة الوســطى وإىل 80٪ ل
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 الجدول 54. املسائل التي تكون املرأة فيها صاحبة القرار يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، نوع األرسة 

واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

إختیار املنزل/ 

الشقة

النظام العام 

للمنزل

املسائل املتعلقة 

باألوالد
مسائل التسّوق

بشأن العالقة مع 

األقرباء

بشأن العالقة مع 

الجیران

بشأن اإلجازات 

والرتفیھ

17,244,820,122,715,521,012,1تركيا

املنطقة السكنّية

19,047,621,625,917,123,712,9املدينة

13,939,717,316,612,516,210,5الريف

املدن الرئيسية الثالث

19,749,320,632,919,226,413,7اسطنبول

21,048,328,525,318,222,415,9أنقرة

24,257,426,629,519,029,015,0إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

19,749,320,632,919,226,413,7اسطنبول

19,245,519,023,914,919,011,7غرب مرمرة

17,841,719,521,815,021,612,3ايجه

15,741,215,719,313,019,79,4رشق مرمرة

17,344,122,221,815,120,313,3غرب األناضول

15,145,421,722,515,520,711,6البحر األبيض املتوسط 

22,149,126,318,820,524,216,2وسط األناضول

16,433,815,522,615,318,513,6غرب البحر األسود

17,343,616,524,112,414,010,6رشق البحر األسود

19,444,017,716,214,918,213,1شامل رشق األناضول

17,162,323,917,816,121,310,6وسط رشق األناضول

9,640,919,911,79,015,86,7جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

11,643,015,318,09,515,76,1نواة

11,038,716,615,210,015,16,5ممتدة

57,262,258,258,256,858,853,7مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

26,147,430,929,626,129,523,4الطبقة الدنيا  

15,344,618,621,213,719,710,1الطبقة الوسطى

19,042,416,823,814,119,511,4الطبقة العليا

4.6. مستوى العالقة بني الزوجني

ســئل املشــاركون/ املشــاركات املتزوجــون/ املتزوجــات حاليــاً عــن 

تقييمهم/هــّن للعالقــة مــع زوجاتهــم/ أزواجهــّن. أجابــت الغالبيــة 

عــن هــذا الســؤال بالقــول إّن العالقــة “ممتــازة” )46٪( و”جيــدة” 

)47٪(، فيــام رّصح 6٪ أّن العالقــة “عاديّــة”، وأفــاد 1٪ بأنهــا 

ــج أّن  “ســيّئة” و”ســيئة جــداً” )الجــدول 55(. تظهــر هــذه النتائ

ــم/  ــرن إىل عالقته ــرون/ ينظ ــاركات ينظ ــاركن/ املش ــم املش معظ

هــّن مــع زوجاتهــم/ أزواجهــّن بوصفهــا إيجابيــة. تعــرض اإلجابــات 

عــن هــذا الســؤال التصــّور لنوعيــة العالقــة عــى صعيد املشــاركن.

ويف الواقــع، ال يظهــر تقييــم األفــراد لعالقتهم/هــّن مــع زوجاتهــم/ 

أزواجهــن أي تفــاوت كبــر بــن املناطــق الريفيــة والحرضية.وقــد 

اعتــرت نســبة مــن أفــادوا/ أفــدن بأنهــم/ هــّن كانــوا/ كــّن “غايــًة 

ــرة  ــاً يف أنق ــّل ارتفاع ــّن أق ــم/ أزواجه ــع زوجاته ــعادة” م يف الس

.)٪35(

عنــد تقييــم اإلجابــات بحســب الجنــس، متثّلــت إجابــات الرجــال 

ــة” )8٪(. مــن  إىل حــّد أبعــد بـ”ممتــازة” )48٪( والنســاء بـ”عاديّ

هنــا، ويف حــن مل يقــم تناقــض كبــر بــن إجابــات الذكــور واإلنــاث، 

فإنــه ميكننــا أن نســتنتج أّن عــدد الرجــال الذيــن يــرون عالقتهــم 

مــع الزوجــة إيجابيــًة، يعتــر أعــى قليــالً مقارنــة بعــدد النســاء يف 

هــذا الصــدد” )الجــدول 56(.
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الجدول 55. مستوى العالقة بني الزوجني يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

سيئة جداًسيئةعادیةجيدةممتازة

45,847,26,10,50,4تركيا

املنطقة السكنّية

33,834,74,80,40,3املدينة

35,336,74,30,30,3الريف

املدن الرئيسية الثالث 

44,848,46,00,50,3اسطنبول

35,457,56,30,60,2أنقرة

42,946,69,50,30,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

44,848,46,00,50,3اسطنبول

49,942,07,40,50,1غرب مرمرة

44,647,96,40,40,7ايجه

44,048,36,90,40,3رشق مرمرة

39,653,65,90,60,3غرب األناضول

37,852,77,61,10,7البحر األبيض املتوسط 

42,351,75,40,20,4وسط األناضول

49,743,56,30,30,3غرب البحر األسود

51,240,57,50,40,4رشق البحر األسود

48,646,13,81,10,3شامل رشق األناضول

63,630,35,30,20,6وسط رشق األناضول

55,541,13,10,20,1جنوب رشق األناضول

ــرٍ  ــاوٍت كب ــة، ال نقــع عــى تف ــات العمري ــن الفئ ــة ب ــد املقارن عن

بــن أولئــك الذيــن يقيّمــون العالقــة بوصفهــا “عاديّــة”، و”ســيئة” 

و”ســيئة جــداً”. يف مــا يتعلـّـق بالــردود اإليجابيــة، متثلــت إجابــات 

ــات  ــد، وإجاب ــّد أبع ــازة” إىل ح ــر بـ”ممت ــة األصغ ــات العمري الفئ

الفئــات العمريــة األكــر بـ”جيــدة” عــى نحــو أكــر. وفيــام قــال 

ــة  ــاً، إّن العالق ــن 18-21 عام ــرتاوح أعامرهم/هــّن ب ــن ت 53٪ مّم
ــن  ــد م ــى صعي ــبة إىل 44٪ ع ــذه النس ــت ه ــازة”، إنخفض “ممت

يتجــاوزون/ يتجــاوزن الـــ55 مــن العمــر.

ــأ  ــي، نش ــتوى العلم ــب املس ــات بحس ــوزّع اإلجاب ــة ت ــد مقارن عن

ــة”، و”ســيئة”  اختــالف بســيط يف اإلجابــات التــي متثلــت بـ”عاديّ

ــات األفــراد ذوي املســتوى العلمــي  و”ســيئة جــداً”، غــر أّن إجاب

ــن  ــد )34٪(، يف ح ــّد أبع ــازة” إىل ح ــدت يف “ممت ــايل فتجس الع

متثلــت إجابــات األفــراد ذوي املســتوى العلمــي املتــديّن بـ”جيــدة” 

ــر. ــة أك )37٪( بدرج

ــا  ــن بوصفه ــن الزوج ــة ب ــم العالق ــواة لتقيي ــالت الن ــل العائ متي

ــي  ــدة. فف ــالت املمت ــع العائ ــة م ــد باملقارن ــّد أبع ــة إىل ح إيجابي

الواقــع، بينــام يقيّــم 77٪ مــن العائــالت النــواة العالقــة مــع 

ــف ٪69  ــازة”، يص ــدة” أو “ممت ــا “جي ــة باعتباره ــزوج/ الزوج ال

ــو. ــذا النح ــى ه ــة ع ــدة العالق ــالت املمت ــن العائ م

عنــد مقارنــة مجاميــع كل مــن متثلــت إجاباتهــم بـ”ممتــازة” 

و”جيــدة”، ال يــرز أي تفــاوت واضــح بــن الطبقــات، عــى الرغــم 

ــى  ــتملت ع ــا اش ــة العلي ــة- اإلجتامعي ــة اإلقتصادي ــن أن الطبق م

ــازة” )٪53(. ــة بـ”ممت ــات املتمثل ــن اإلجاب ــى م ــبة  أع نس
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الجدول 56. مستوى العالقة بني الزوجني بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

سيئة جداًسيئةعادیةجيدةممتازة

الجنس

48,346,44,80,30,3ذكر

43,248,07,50,80,5أنثى

الفئة العمرية

24 - 1853,241,24,90,30,5

34 - 2548,745,35,20,50,3

44 - 3545,346,77,10,50,4

54 - 4541,151,06,90,50,5

64 - 5544,548,06,10,90,6

+65 43,649,85,90,30,3

املستوى العلمي

31,637,14,40,60,4أّمي

33,136,75,00,20,2يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

37,342,75,90,50,3املرحلة اإلبتدائية

35,029,63,80,20,4املرحلة التكميلية

29,123,32,80,20,2الثانوية أو ما يُعادلها

34,428,33,10,30,2إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

38,039,45,30,30,2نواة

34,734,63,60,40,5ممتدة

2,73,10,91,11,1مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

43,549,56,20,30,6الطبقة الدنيا  

45,247,56,40,60,4الطبقة الوسطى

52,642,24,50,40,3الطبقة العليا

4.7. املسائل التي تسبب الجدال بني الزوجني

ــون أي  ــوا يواجه ــاّم إذا كان ــاً ع ــئل املشــاركون املتزوجــون حالي س

ــر  ــة، وعــن توات ــق بحياتهــم العائلي مشــكلة مــع 12 مســألة تتعل

تلــك املشــكلة. تعــرض النتائــج يف الجــدول 57.

عنــد مقارنــة نتائــج مواضيــع الجــدال املختلفــة، ذكــر املشــاركون 

مــع نســبة تــرتاوح بــن 60٪ و90٪ أنهــم مل يواجهــوا أي مشــكلة 

مــع املســائل التــي ســئلوا عنهــا. وقــال مــا يــرتاوح بــن 0.5٪ و٪5 

ــاً”، مــع بــروز  مــن املشــاركن إنهــم  واجهــوا تلــك املســائل “غالب

ــاً”  ــت بـ”أحيان ــي متثل ــات الت ــد اإلجاب ــى صعي ــر ع ــن األك التباي

ــن 1٪ و٪34. وتراوحــت النســبة يف هــذا الســياق ب

ــد إلقــاء نظــرة فاحصــة عــى املســائل التــي تســبب الجــدال،  عن

يتبــّن لنــا أنــه مــن بــن املســائل التــي تســبب املشــاكل “أحيانــاً”، 

ل النســب املئويــة األعــى يف مــا يتعلــق باملســؤوليات  تســجَّ

املتعلقــة باملنــزل وبــاألوالد )34٪( وبالنفقــات )29٪( وبعــدم 

ــة بالغــرة )٪20(،  ــة الدخــل )28٪(. تتّصــل املجموعــة الثاني كفاي

وبعــادة التدخــن )15٪(، وبأســلوب اللبــاس )13٪(، وباألشــخاص 

ــرأة  ــل/ امل ــات الرج ــم )11٪(، وبعالق ــل معه ــم التواص ــن يت الذي

ــة املســائل  ــا )11٪(. تشــمل املجموعــة الثالث ــه/ عائلته مــع عائلت

التــي شــهد أنهــا تســبب الجــداالت بدرجــة دنيــا مثــل اإلختالفــات 

ومــع   .)٪1( واملقامــرة   )٪4( الكحــول  ورشب   ،)٪4( الدينيــة 

ــي  ــات الت ــة للنزاع ــب املئوي ــع النس ــن 5‰ و5٪، تتّب ــا ب تراوحه

ــج إىل أن  ــر النتائ ــن. وتش ــاً مامثل ــاً وتوزّع ــاً” تجّمع ــأ “غالب تنش

املســائل التــي تتســبب مبعظــم الجــداالت تتعلــق إىل حــّد أبعــد 

ــدول )57. ــات( الج ــل والنفق ــة األوالد والدخ ــؤوليات تربي مبس

يعــرض الجــدول 58 النســب املئويــة ملســائل الجــداالت عــر 

ــّكل  ــة. تش ــيامت الدميغرافي ــب التقس ــة وبحس ــا كاف ــاء تركي أنح

األرقــام الــواردة يف الجــدول مجمــوع اإلجابــات املتمثلــة بـ”أحياناً” 

ــاً”. و”غالب
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الجدول 57. املسائل التي تسبب الجدال بني الزوجني

ال ینطبقغالباًأحياناإطالقاً

62,533,62,61,3املسؤولیات املتعلقة باألوالد واملنزل

66,929,33,40,5النفقات

85,112,51,70,7أسلوب اللباس

89,83,90,45,9اإلختالف يف اآلراء الدینیة

87,510,71,00,8العالقة مع أھل الزوج/ة

59,73,81,035,5إدمانه/ إدمانھا عى الكحول

61,214,53,820,4إدمانه/ إدمانھا عى التدخین

58,01,30,540,2إدمانه/ إدمانھا عى القامر

73,020,23,73,1بسبب الغیرة

82,612,41,14,0بسبب إحضار مشاكل العمل إىل املنزل

ً 66,527,55,10,9مدخوله/مدخولھا لیس كافیا

86,511,19,1,5األشخاص الذین یتم التواصل معھم

تنشــأ النســبة األعــى مــن الجــداالت يف أنحــاء تركيــا نتيجــة 

املســؤوليات املتعلقــة باملنــزل واألوالد )36٪( وبالنفقــات )33 

٪(. عنــد املقارنــة بــن النتائــج بحســب املنطقــة الســكنية، تعتــر 

نســبة كل مــن املســائل املذكــورة، أعــى يف األرس الحرضيــة. غــر أّن 

التفــاوت األبــرز يقــوم عــى صعيــد املســؤوليات املتعلقــة باملنــزل 

واألوالد، والنفقــات.

مــن بــن املــدن الرئيســية الثــالث، تظهــر أنقــرة عــدداً قليــالً مــن 

الجــداالت املتعلقــة بالغــرة، وبإحضــار مشــاكل العمــل إىل املنــزل 

وبعــدم كفايــة الدخــل، مقارنــة باملدينتــن األخريــن.

ــة  ــائل ذات الصل ــبة املس ــر نس ــق، تعت ــن املناط ــة ب ــد املقارن عن

ــاألوالد، وبالنفقــات التــي تســبب معظــم  باملســؤوليات املتعلقــة ب

املشــاكل يف أنحــاء تركيــا منخفضــًة جــداً يف شــامل رشق األناضول. يف 

شــامل رشق األناضــول، تبلــغ نســبة مــن يواجهــون مشــاكل ترتبــط 

باملســؤوليات املتعلقــة باملنــزل واألوالد، 25٪، يف حــن تســّجل نســبة 

مــن يعانــون مــن مشــاكل متصلــة بالنفقــات، 20٪. ومتثلــت املنطقة 

التــي تشــهد النســبة األعــى مــن املشــاكل املتعلقــة بالغــرة، بوســط 

رشق األناضــول مــع 32٪، مــع تســجيل جنــوب رشق األناضــول 

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــي 13٪. م ــياق، وه ــذا الس ــبة األدىن يف ه النس

يعتــر عــدم كفايــة الدخــل املســألة التــي تشــهد الدرجــة األكــر مــن 

التبايــن. وتتمثّــل املنطقــة التــي تعــاين أكــر مــن غرهــا مــن هــذه 

ــع 37٪، يف حــن أن  ــض املتوســط   م ــة البحــر األبي املشــكلة، مبنطق

املنطقــة التــي تعــاين بالدرجــة األدىن مــن املشــكلة املذكــورة، هــي 

شــامل رشق األناضــول مــع ٪20.

عندمــا يتعلــق األمــر بالجــداالت بــن الزوجــن، ال يقــوم بشــكل عــام 

ــاء  ــة للنس ــبة املئوي ــن النس ــاء. لك ــال والنس ــن الرج ــالف ب أي اخت

ــة  ــؤوليات املتعلق ــط باملس ــاكل ترتب ــة مش ــدن أّن مث ــوايت يعتق الل

ــن  ــرة م ــة صغ ــاً بدرج ــر ارتفاع ــر أك ــزل واألوالد )39٪(، تعت باملن

ــن يعتقــدون أّن هــذه املشــاكل قامئــة )٪34(. نســبة الرجــال الذي

عنــد املقارنــة بــن الفئــات العمريــة، تنخفــض نســبة الذيــن 

يواجهــون جــداالت ناجمــة عــن أســلوب اللبــاس وعــن الغــرة مــع 

ــدول59( ــة )الج ــة العمري ــادة الفئ زي

ومــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تــزداد النســبة املئويــة لألشــخاص 

املتعلقــة  باملســؤوليات  يواجهــون مســائل ذات صلــة  الذيــن 

ــع  ــرأة م ــل/ امل ــة الرج ــاس وعالق ــلوب اللب ــزل واألوالد، وأس باملن

عائلتــه/ عائلتهــا. تعتــر الغــرة أكــر انتشــاراً بــن خريجــي املدارس 

ــة. ــطة والثانوي ــة/ املتوس اإلبتدائي

ــى  ــر ع ــالف األك ــظ اإلخت ــواع األرس، يلح ــن أن ــة ب ــد املقارن عن

ــهد  ــع، تش ــي الواق ــول. فف ــة املدخ ــدم كفاي ــات وع ــد النفق صعي

ــألة  ــن مس ــة ع ــداالت الناجم ــى للج ــدالً أع ــواة مع ــالت الن العائ

ــا مشــكلة  ــر هــذه املســألة عينه ــع نســبة 34٪. تعت ــات، م النفق

ــالت  ــن العائ ــدة و22٪ م ــالت املمت ــن العائ ــبة إىل 28٪ م بالنس

ــة  ــالت املفكك ــون إىل العائ ــن ينتم ــراد الذي ــه األف ــة. يواج املفكك

ــة الدخــل )٪23(. ــة بعــدم كفاي معــدالت أدىن للجــداالت املتعلق

مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي، تــزداد نســبة الذيــن 

يواجهــون مشــاكل مــع أزواجهــم/ زوجاتهــّن بســبب املســؤوليات 

ــة أخــرى،  ــاس. مــن ناحي ــزل واألوالد وبأســلوب اللب املتعلقــة باملن

ــبة  ــض نس ــادي، تنخف ــي- اإلقتص ــتوى اإلجتامع ــاع املس ــع ارتف م

ــر  ــن األك ــرز التباي ــل. ي ــة الدخ ــدم كفاي ــة بع ــداالت املرتبط الج

ــؤوليات  ــل واملس ــة الدخ ــدم كفاي ــد ع ــى صعي ــات، ع ــن الطبق ب

املتعلقــة باملنــزل واألوالد. يــرى 40٪ مــن األفــراد يف الطبقــة الدنيــا 

ــم/  ــع زوجاته ــداالت م ــم ج ــبّب له ــكايف يس ــر ال ــل غ أّن الدخ

الطبقــة  عــى صعيــد   ٪34 إىل  النســبة  وتنخفــض  أزواجهــّن، 

الوســطى وإىل 19٪ يف إطــار الطبقــة العليــا. يف الوقــت عينــه، 

ــة  ــاكل ذات صل ــا، مش ــة الدني ــراد يف الطبق ــن األف ــه 34٪ م يواج

باملســؤوليات املتعلقــة باملنــزل وبــاألوالد، وترتفــع النســبة إىل ٪43 

لــدى الطبقــة العليــا.
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صاء )أحياناً، وغالباً(
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، وت
سية الثال

سكنية، واملدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافة، بح

ني 
ني الزوج

ت ب
سائل الجداال

الجدول 58. م
ت 

سؤولیا
امل

املتعلقة 

باألوالد واملنزل

ت
النفقا

س
ب اللبا

أسلو
يف 

ف 
اإلختال

اآلراء الدینیة

العالقة مع أھل 

الزوج/ة

إدمانه/ إدمانھا 

ىل الكحول
ع

إدمانه/ إدمانھا 

ن
ىل التدخی

ع

إدمانه/ إدمانھا 

امر
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ع
ب الغیرة

سب
ب
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ب إح
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ب

شاكل العمل 
م

ىل املنزل
إ

مدخوله/ 

س 
مدخولھا لی

كافیاً

صل 
ن یتم التوا

ص الذی
األشخا

معھم

تركيا
36,2

32,7
14,2

4,3
11,7

4,8
18,3

1,8
23,9

13,5
32,6

12,0

سكنّية
املنطقة ال

املدينة
39,6

36,1
16,4

4,7
13,3

5,0
18,5

1,9
25,7

14,7
34,2

13,3

ف
الري

30,5
26,9

10,5
3,7

9,1
4,4

17,9
1,7

21,0
11,4

29,8
9,8

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
42,1

41,5
17,2

5,6
14,7

5,3
14,9

2,3
25,9

17,5
38,2

13,9

أنقرة
45,1

44,4
20,3

5,3
14,2

5,2
19,4

1,7
22,8

11,9
30,8

16,2

إزمر
45,6

40,4
19,9

5,2
14,4

7,1
19,1

1,7
31,7

18,5
42,3

16,9

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
42,1

41,5
17,2

5,6
14,7

5,3
14,9

2,3
25,9

17,5
38,2

13,9

ب مرمرة
غر

27,8
22,5

11,6
4,1

9,9
7,3

17,1
1,9

22,3
11,1

30,7
10,0

ايجه
37,3

29,0
12,8

3,1
11,0

5,2
16,4

1,3
25,2

13,8
33,8

12,8

رشق مرمرة
40,9

34,2
15,1

3,3
11,5

4,6
20,1

2,0
30,9

12,3
32,5

13,7

ضول
ب األنا

غر
38,9

35,3
16,5

4,2
12,7

4,5
20,7

1,1
21,8

11,4
30,8

12,7

ط 
ض املتوس

البحر األبي
34,1

32,5
14,1

4,0
11,7

4,8
15,8

2,5
24,0

16,3
37,4

13,0

ضول
ط األنا

وس
35,8

29,9
13,8

4,6
10,2

4,3
27,0

1,0
23,7

8,3
23,2

9,6

ب البحر األسود
غر

36,8
35,1

13,2
4,0

9,9
5,5

18,7
1,8

18,7
13,4

34,0
13,8

رشق البحر األسود
31,3

23,1
9,2

3,6
6,0

7,6
19,1

2,5
20,6

8,7
21,3

5,6

ضول
رشق األنا

امل 
ش

25,2
20,1

14,0
4,5

8,2
2,9

19,2
1,1

25,2
9,6

19,7
8,5

ضول
رشق األنا

ط 
وس

31,3
31,8

15,8
6,5

16,0
1,4

22,4
2,4

32,0
17,0

30,9
15,3

ضول
رشق األنا

ب 
جنو

30,4
32,1

10,9
4,7

11,5
2,6

18,5
1,7

13,4
11,4

31,6
6,1
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الجدول 59. امل

ت 
سؤولیا

امل

املتعلقة 

باألوالد واملنزل

ت
النفقا

س
ب اللبا

أسلو
يف 

ف 
اإلختال

اآلراء الدینیة

العالقة مع 

أھل الزوج/ة

إدمانه/ إدمانھا 

ىل الكحول
ع

إدمانه/ إدمانھا 

ن
ىل التدخی

ع

إدمانه/ إدمانھا 

امر
ىل الق

ع
ب الغیرة

سب
ب

ضار 
ب إح

سب
ب

شاكل العمل 
م

ىل املنزل
إ

مدخوله/ 

س 
مدخولھا لی

كافیاً

ص 
األشخا

ن یتم 
الذی

صل معھم
التوا

س
الجن

ذكر
33,9

31,0
14,4

3,6
10,7

4,3
17,1

1,5
23,9

13,3
31,8

12,1

ى
أنث

38,5
34,3

14,0
5,0

12,8
5,3

19,5
2,1

23,9
13,6

33,3
11,9

الفئة العمرية

24 - 18
29,4

29,3
22,8

3,6
13,6

4,4
19,2

2,7
46,9

15,5
29,8

16,5

34 - 25
40,4

36,2
21,3

5,3
15,9

4,7
19,9

2,1
33,8

16,7
35,1

16,2

44 - 35
41,3

36,2
14,4

4,5
12,1

5,6
19,6

1,6
22,8

16,3
36,8

12,9

54 - 45
34,6

31,6
9,4

3,8
9,0

5,9
19,0

1,7
16,3

11,5
32,1

8,9

64 - 55
30,0

27,0
6,2

3,4
8,3

3,3
15,3

1,5
12,2

7,1
26,4

7,0

+
65

22,1
21,0

3,8
3,1

5,2
2,0

9,9
1,2

9,0
4,5

20,6
5,0

ي
ى العلم

ستو
امل

ي
أّم

30,2
29,2

8,4
5,0

8,9
2,8

15,5
1,8

13,4
9,6

30,0
7,5

ن مل يدخل املدرسة
يُجيد القراءة والكتابة لك

27,6
28,0

9,2
4,0

8,2
2,3

16,1
2,3

17,1
9,3

30,7
7,3

املرحلة اإلبتدائية
36,1

32,8
13,1

4,2
10,7

5,2
18,9

2,0
24,4

12,9
35,7

11,5

املرحلة التكميلية
37,0

32,6
16,7

3,8
13,1

5,2
18,6

1,6
29,3

14,7
30,6

14,7

الثانوية أو ما يُعادلها
40,9

35,3
20,5

4,6
13,7

5,5
19,9

1,8
30,0

16,8
30,3

16,0

ت عليا
إجازة جامعية أو دراسا

43,0
35,8

19,1
3,9

20,2
4,7

16,4
7,

23,6
18,5

22,6
14,9

رسة
نوع األ

نواة
37,5

33,8
14,6

4,3
12,4

4,9
18,4

1,8
23,9

14,1
33,3

12,5

ممتدة
31,5

28,4
12,7

4,2
9,3

4,1
17,7

1,8
24,1

11,2
30,0

10,0

مفككة
30,9

21,6
14,8

4,8
11,2

7,6
21,6

4,0
27,4

10,9
23,3

13,1

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

الطبقة الدنيا  
32,1

33,8
10,5

4,0
10,2

2,9
17,4

2,5
18,1

11,9
39,0

9,3

ى
الطبقة الوسط

36,1
32,7

14,5
4,4

11,3
5,0

18,7
1,8

24,9
13,3

33,6
12,2

الطبقة العليا
41,8

31,4
15,6

3,7
16,6

4,8
16,6

1,0
23,1

16,4
17,4

13,2
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4.8. ردود فعل الزوجني إزاء الخالفات

ــل  ــة التفاع ــراد األرسة، كيفي ــن أف ــة ب ــن مــؤرشات العالق ــر م نذك

ــة  ــوار. بغي ــا بالح ــن حلّه ــي ال ميك ــاكل الت ــات واملش ــع الخالف م

األفــراد  عــى  طــرح  الســياق،  هــذا  يف  الفعــل  ردود  تحديــد 

املتزوجــن ســؤاالن مختلفــان: كيــف يكــون رّد فعلهــم عنــد نشــوء 

جــدال وكيــف يكــون رّد فعــل زوجاتهــم/ أزواجهــن عنــد نشــوئها 

أيضــاً. يتــم عــرض إجابــات النســاء والرجــال عــن هــذه األســئلة يف 

الجدولــن 60 و61.

ــون  ــف یك ــايل: “ كی ــؤال الت ــات الس ــاء املتزوج ــى النس ــرح ع ط

ــه بالحــوار؟”.  ــن حلّ ــد نشــوء خــالف ال یمك ــل زوجــك عن رّد فع

ــه، ٪31،  ــع صوت ــاً” يرف ــن “غالب ــوايت قل ــاء الل ــبة النس ــت نس بلغ

يف حــن أجابــت 35٪ منهــّن أنــه يرفــع صوتــه “أحيانــاً”، وأجابــت 

10٪ منهــّن أنــه يعمــد إىل ذلــك “نــادراً جــداً”. وبالتــايل، نــرى أنــه 
عندمــا يكــون الــزوج غــر قــادر عــى حــّل الخــالف بالحــوار، يلجــأ 

مــا يقــرب مــن ثالثــة أربــاع الرجــال إىل رفــع أصواتهــم بدرجــات 

متفاوتــة )مــع الجمع بــن اإلجابــات املتمثلــة بـ”غالبــاً”، و”أحياناً”، 

و”نادراً”(.عنــد النظــر يف إجابــات الرجــال املتزوجــن عــن الســؤال 

ــاً”  ــن “أحيان ــاً”، و28٪ منه ــن النســاء “غالب ــد 14٪ م ــه، تعم عين

ــّن، يف حــن مل يكــن  ــع أصواته ــادراً جــداً”، إىل رف و12٪ منهــن “ن

لـــ46٪ منهــن أبــداً مثــل رّد الفعــل هــذا )الجــدول 61(. وبعبــارة 

ــاء  ــف النس ــن نص ــرب م ــا يق ــداالت م ــاء الج ــع أثن ــرى، يرف أخ

ــة يف حــن أن النصــف اآلخــر مل يكــن  أصواتهــن بدرجــات متفاوت

لــه رّد الفعــل هــذا.

 الجدول 60. ردود فعل الزوجني إزاء الخالفات وفقاً النساء

أبداًنادراً أحياناًغالباً

31,334,99,624,2أرفع صويت

7,319,99,463,4أستاء منه/ منھا

1,93,73,990,5أغادر املكان/املنزل

0,93,23,692,2أستخدم القوة/ العنف الجسدي

ً 22,033,61331,3أبقى صامتا

ــوار، يســتاء ٪7  ــم بالح ــّل خالفاته ــن ح ــال ع ــز الرج ــا يعج عندم

ــادراً  ــا” و9٪ منهــم “ن ــاً”، و20٪  منهــم “أحيان مــن الرجــال “غالب

ــذا  ــداً” يف ه ــل 63٪ “أب ــتياء رّد فع ــون اإلس ــام ال يك ــداً”، بين ج

الســياق. يف الوقــت عينــه، يســتاء 9٪ مــن النســاء “بشــكل عــام”، 

و27٪ منهــن “أحيانــاً” و11٪ منهــّن “ نــادراً جــداً”، فيــام ال يتبّنــى 

ــكان  ــادرة امل ــل مغ ــذه. تتمث ــل ه ــداً” رّدة الفع ــّن “ أب 53٪ منه
ــن  ــة بـــ10٪ م ــات الجــدال، بدرجــات متفاوت ــاء أوق ــزل( أثن )املن

ــاء. ــد النس ــى صعي ــال و5٪ ع ــد الرج ــى صعي ــان ع األحي

ــتخدام  ــأوا إىل اس ــن مل يلج ــال الذي ــة للرج ــبة املئوي ــت النس بلغ

أمــا   .٪92 زوجاتهــّن،  بحــّق  “أبــداً”  الجســدي  القوة\العنــف 

بالنســبة إىل النســاء فرتتفع هذه النســبة إىل 97٪. وســجلت نســبة 

الذيــن يلجــأون إىل القــوة “بشــكل عــام”، 1٪ عــى صعيــد الرجــال 

ــن يلجــأون إىل  ــد النســاء. وبلغــت نســبة الذي و  3‰ عــى صعي

ــال و٪0.7  ــاً”، 3٪ للرج ــدي “أحيان ــف الجس ــتخدام القوة\العن اس

للنســاء، يف حــن بلغــت نســبة مــن يلجــأون إىل اســتخدام القــوة\

ــد الرجــال و٪2  ــى صعي ــادراً جــداً”، 4٪ ع ــف الجســدي “ ن العن

ــاء. ــد النس ــى صعي ع

الجدول 61. ردود فعل الزوجني إزاء الخالفات وفقاً الرجال

أبداًنادراً أحياناًغالباً

14,027,912,445,7أرفع صويت

9,927,010,652,5أستاء منه/ منھا

0,71,92,395,1أغادر املكان/املنزل

0,30,71,797,3أستخدم القوة/ العنف الجسدي

ً 39,532,18,519,9أبقى صامتا
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ــاء  ــن إىل البق ــوء الزوج ــر لج ــدى توات ــاً م ــة أيض ــي الدراس تغطّ

ــالل  ــوار. خ ــا بالح ــن حلّه ــي ال ميك ــداالت الت ــالل الج ــن خ صامت

ــام”،  ــكل ع ــن “بش ــون صامت ــن يب ــبة الذي ــغ نس ــات، تبل الخالف

و”أحيانــاً” و”نــادراً جــداً”، 69٪ عــى صعيــد الرجــال و80٪ عــى 

صعيــد النســاء. ويف حــن يفّضــل 22٪ مــن الرجــال بشــكل عــام أن 

يبقــوا صامتــن، ترتفــع هــذه النســبة إىل 40٪ عــى صعيــد النســاء.

يعــرض الجــدول 62 ردود فعــل الزوجــن بحســب النســاء يف أنحــاء 

تركيــا كافــة وبحســب وقفــات دميغرافيــة. تشــّكل النســب املئويــة 

املبيّنــة يف الجــدول 62 مجمــوع اإلجابــات التــي متثلــت بـ”غالبــاً”، 

و”أحيانــاً” و”نــادراً جــداً”.

ــن  ــول 76٪ م ــوار، يق ــا بالح ــن حلّه ــكلة ال ميك ــأ مش ــا تنش عندم

ــّن أن  ــد 69٪ منه ــم ويفي ــون أصواته ــن يرفع ــاء إّن أزواجه النس

ــة. ال يقــوم تبايــن يف هــذا  األزواج يبقــون صامتــن يف هــذه الحال

ــدن  ــن امل ــة ب ــد املقارن ــكنية. فعن ــة الس ــب املنطق ــياق بحس الس

الرئيســية الثــالث، يقــول 80٪ مــن النســاء اللــوايت يقمــن يف 

اســطنبول، إّن أزواجهــن يرفعــون أصواتهــم. وتبلــغ هــذه النســبة 

74٪ يف أنقــرة و83٪ يف إزمــر. أّمــا نســبة املشــاركن الذيــن قالــوا 
إن اســتياء الــزوج يشــتّد خــالل الجــدال، فتعتــر أكــر ارتفاعــاً يف 

ــرة )٪47(. أنق

عنــد املقارنــة بــن املناطــق، يتعلّــق التبايــن األبــرز بــرّدي الفعــل 

املتمثلــن بـ”اإلســتياء” و”البقــاء صامتاً/صامتــة”. تــم الوقــوع عــى 

النســبة األعــى مــن النســاء اللــوايت أفــدن بــأّن أزواجهــن يســتاؤون 

بعــد حصــول الخــالف، يف وســط رشق األناضــول مــع 50٪، وعــى 

ــزام  ــر الت ــع 30٪. يعت ــه م ــة ايج ــّن يف منطق ــبة األدىن منه النس

ــرب  ــيوعاً يف غ ــر ش ــل األك ــرى رّد الفع ــة أخ ــن ناحي ــت م الصم

النســبة األدىن  مرمــرة )75٪(. وفقــاً إلجابــات النســاء، تظهــر 

ــول  ــط األناض ــاء، يف وس ــب النس ــذا بحس ــل ه ــدوث رّد الفع لح

وشــامل رشق األناضــول مــع 59٪. بحســب النســاء، تــرز النســبة 

األعــى الســتخدام القوة\العنــف الجســدي يف الجــداالت بــن 

ــول )٪16(. ــوب رشق األناض ــة جن ــن، يف منطق الزوج

مــع ارتفــاع الفئــة العمريــة، تنخفــض نســبة النســاء اللــوايت يقلــن 

إّن أزواجهــن يرفعــون أصواتهــم ويســتاؤون. ومــع تقــّدم املســتوى 

املتمثلــة  األزواج  فعــل  ردود  نســبة  تــزداد  للــزوج،  العلمــي 

بـ”اإلســتياء”، و”مغــادرة املــكان/ املنــزل” و”البقــاء صامتــاً”. وقــال 

ــن  ــدين إّن أزواجه ــي املت ــتوى العلم ــاء ذوات املس ــن النس 10٪ م
يســتخدمون القــّوة. أمــا مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، فترتاجــع 

النســبة املئويــة للنســاء اللــوايت يفــدن بــأّن أزواجهــن يلجــأون إىل 

القوة. 

عنــد املقارنــة بــن اإلجابــات بحســب نــوع األرسة، تعتــر النســبة 

ــم  ــون أصواته ــن يرفع ــن إّن أزواجه ــوايت يقل ــاء الل ــة للنس املئوي

ــاً  ــّل ارتفاع ــا بالحــوار، أق ــي ال ميكــن حلّه ــات الت يف خضــّم الخالف

املســتوى  ارتفــاع  مــع   .)٪63( املفككــة  العائــالت  إطــار  يف 

اإلجتامعي-اإلقتصــادي، تــزداد النســبة املئويــة للنســاء اللــوايت 

يرّحــن بــأّن أزواجهــن “يبقــون صامتــن”، يف حــن تنخفــض نســبة 

أولئــك الذيــن يلجــأون إىل القــوة. يــرز التفــاوت األكــر يف مــا بــن 

الطبقــات، عــى صعيــد ردود الفعــل املتمثلــة بـ”اســتخدام القــوة/ 

العنــف األرسي” و”البقــاء صامتــاً”. يف حــن ذكــر 14٪ مــن النســاء 

يف الطبقــة الدنيــا أّن أزواجهــّن يلجــأون إىل اســتخدام القــوة عنــد 

نشــوء خــالف، إنخفضــت هــذه النســبة إىل 7٪ عــى صعيــد 

الطبقــة الوســطى و4٪ عــى صعيــد الطبقــة العليــا. وبلغــت نســبة 

ــى  ــن، 64٪، ع ــون صامت ــن يبق ــدن أّن أزواجه ــوايت أف ــاء الل النس

ــد  ــا ارتفعــت إىل 75٪ عــى صعي ــا، غــر أنه ــد الطبقــة الدني صعي

ــا. الطبقــة العلي
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الجدول 62. ردود فعل الزوج إزاء الخالفات وفقاً للنساء يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، والفئة العمرية، واملستوى 

العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )غالباً، وأحياناً، ونادراً جداً(

أغادر املكان/املنزلأستاء منه/ منھاأرفع صويت
أستخدم القوة/ العنف 

الجسدي
أبقى صامتاً

75,836,69,57,868,7تركيا

املنطقة السكنّية

76,038,410,57,268,4املدينة

75,533,67,88,869,1الريف

املدن الرئيسية الثالث

80,440,012,45,669,0اسطنبول

74,246,913,18,865,8أنقرة

72,934,213,45,467,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

80,440,012,45,669,0اسطنبول

70,832,75,73,474,6غرب مرمرة

74,729,711,05,471,0ايجه

78,538,910,05,671,3رشق مرمرة

75,838,89,79,969,1غرب األناضول

71,532,78,28,669,7البحر األبيض املتوسط 

78,036,76,99,159,0وسط األناضول

74,532,05,56,268,1غرب البحر األسود

70,535,312,26,664,7رشق البحر األسود

70,343,86,09,859,0شامل رشق األناضول

79,650,26,012,073,0وسط رشق األناضول

76,236,812,215,666,4جنوب رشق األناضول

الفئة العمرية

24 - 1877,041,99,09,368,9

34 - 2577,539,410,08,069,6

44 - 3574,534,210,87,969,4

54 - 4575,635,410,27,868,4

64 - 5574,335,36,96,167,6

+65 73,530,64,56,263,4

املستوى العلمي

72,534,68,511,463,6أّمي

77,635,18,59,766,4يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

76,635,19,27,469,0املرحلة اإلبتدائية

77,438,811,06,671,9املرحلة التكميلية

76,144,510,85,071,7الثانوية أو ما يُعادلها

74,543,512,92,576,7إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

75,937,09,97,368,8نواة

76,035,68,09,768,3ممتدة

63,334,110,69,864,9مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

74,434,89,714,464,1الطبقة الدنيا  

76,436,39,17,268,6الطبقة الوسطى

72,441,912,33,975,5الطبقة العليا
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يضــّم الجــدول 63 تحليــالً مامثــالً مــن وجهــة نظــر الذكــور. 

يعــرض هــذا الجــدول ردود فعــل الزوجــن مــن وجهــة نظــر الــزوج 

ــة. ــات الدميغرافي ــة والوقف ــا كاف ــاء تركي يف أنح

ــن  ــد 80٪ م ــوار، يفي ــه بالح ــن حلّ ــالف ال ميك ــل خ ــا يحص عندم

ــم  ــال 54٪ أّن زوجاته ــات، وق ــن صامت ــم يبق ــال أن زوجاته الرج

ــد  ــن يتجّس ــم أّن رّد فعله ــام رّصح 48٪ منه ــن في ــن أصواته يرفع

يف اإلســتياء. عنــد مقارنــة التباينــات القامئــة بحســب املنطقــة 

ــوايت يرفعــن  ــة للنســاء الل ــا أّن النســب املئوي الســكنية، يتّضــح لن

ــدن. ــاً يف أرس امل ــر ارتفاع ــتأن، أك ــّن ويس أصواته

يف املــدن الرئيســية الثــالث، يقــوم التبايــن األكــر يف مــا يتعلــق بــرّد 

الفعــل املتمثـّـل بـ”اإلســتياء”. وفقــاً للرجــال، تتجّســد املدينــة التــي 

تســتخدم هــذا التكتيــك بالدرجــة األكــر، يف أنقــرة )٪60(.

عنــد املقارنــة بــن املناطــق يف هــذا الســياق، يُظهر الرجــال أّن رشق 

مرمــرة تشــتمل عــى النســبة األعــى مــن النســاء اللــوايت يرفعــن 

أصواتهــن )62٪(، وأّن شــامل رشق األناضــول يشــهد النســبة األدىن 

يف هــذا الصــدد )34٪(. وتبلــغ نســبة الزوجــات اللــوايت يكــون رّد 

فعلهــّن “اإلســتياء”، النســبة األعــى أال وهــي 59٪ يف وســط رشق 

األناضــول، والنســبة األدىن وهــي 40٪ يف منطقــة إيجــه.

مــع ارتفــاع الفئــة العمريــة، ترتاجــع نســبة النســاء اللــوايت يبــادرن 

باإلســتياء. يفيــد الرجــال يف الفئــة العمريــة 18-24 بــأّن 38٪ مــن 

ــه  ــد حصــول خــالف ال ميكــن حلّ ــن عن ــم يرفعــن أصواته زوجاته

بالحــوار. يف الفئــات العمريــة األخــرى، تــرتاوح هــذه النســبة بــن 

50٪ و٪56.

مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، يــّرح الرجــال أن نســبة اإلســتياء 

ورفــع الصــوت تــزداد أيضــاً.

عنــد املقارنــة بــن أنــواع األرس، يظهــر الرجــال أّن 56٪ مــن 

النســاء اللــوايت ينتمــن إىل العائــالت النــواة يرفعــن أصواتهــن 

ــر  ــة، تعت ــالت املفكك ــد العائ ــى صعي ــالف. ع ــل خ ــا يحص عندم

ــر  ــّن أك ــن أزواجه ــتأن م ــوايت يس ــات الل ــة للزوج ــبة املئوي النس

.)٪57( ارتفاعــاً 

مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي، تــزداد النســبة 

املئويــة للرجــال الذيــن يرحــون بــأّن زوجاتهــم يلجــأن إىل رفــع 

أصواتهــّن، ويســتأن ويبقــن صامتــات. عنــد املقارنــة بــن الطبقات، 

يــرز التفــاوت األكــر يف مــا يتعلــق برفــع الصــوت واإلســتياء. ففــي 

ــا  ــة صوته ــع الزوج ــا، ترف ــة الدني ــن أرس الطبق ــع، يف 48٪ م الواق

ــة  ــن أرس الطبق ــا يف 53٪ م ــع صوته ــن ترف ــدال، يف ح ــالل الج خ

الوســطى ويف 67٪ مــن األرس يف إطــار الطبقــة العليــا. بلغــت 

ــتياء  ــادرن باإلس ــم يب ــأّن زوجاته ــوا ب ــن رصّح ــال الذي ــبة الرج نس

ــة  ــا، و47٪ يف الطبق ــة الدني ــالف، 45٪ يف الطبق ــل خ ــى حص مت

ــا. ــة العلي ــدى الطبق ــطى و56٪ ل الوس
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الجدول 63. ردود فعل الزوجة إزاء الخالفات وفقاً للرجال يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، والفئة العمرية، 

واملستوى العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )غالباً، وأحياناً، ونادراً جداً(

أستاء منه/ منھاأرفع صويت
أغادر املكان/

املنزل

أستخدم القوة/ 

العنف الجسدي
أبقى صامتاً

54,347,54,92,780,1تركيا

املنطقة السكنّية

58,051,55,32,979,5املدينة

47,940,94,12,381,1الريف

املدن الرئيسية الثالث

63,256,45,83,284,7اسطنبول

65,059,65,94,271,9أنقرة

60,248,46,32,279,3إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

63,256,45,83,284,7اسطنبول

54,843,73,09,80,5غرب مرمرة

53,139,55,02,079,5ايجه

62,354,63,92,178,8رشق مرمرة

54,253,65,13,678,5غرب األناضول

50,740,64,82,780,6البحر األبيض املتوسط 

55,144,23,81,076,0وسط األناضول

55,541,63,91,578,5غرب البحر األسود

48,342,52,81,675,4رشق البحر األسود

33,741,52,81,779,8شامل رشق األناضول

50,358,67,16,086,6وسط رشق األناضول

44,248,66,85,177,6جنوب رشق األناضول

الفئة العمرية

24 - 1838,058,23,58,81,1

34 - 2556,455,95,23,081,5

44 - 3554,949,15,62,179,8

54 - 4555,541,44,42,979,1

64 - 5553,140,63,43,281,5

+65 49,938,75,33,277,3

املستوى العلمي

52,944,95,83,376,0أّمي

49,442,07,03,976,8يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

50,742,44,02,680,8املرحلة اإلبتدائية

55,949,34,21,780,2املرحلة التكميلية

57,057,46,03,179,5الثانوية أو ما يُعادلها

68,757,77,03,180,9إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

55,748,15,12,779,9نواة

48,645,03,82,680,9ممتدة

49,857,49,02,585,4مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

48,244,76,63,878,3الطبقة الدنيا  

53,346,74,42,580,2الطبقة الوسطى

67,256,26,53,481,5الطبقة العليا
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ــدي  ــف الجس ــا األزواج العن ــتخدم فيه ــي يس ــاالت الت 4.9. الح
ــدال ــالل الج خ

ــل  ــى تفاصي ــول ع ــالء الحص ــّم إي ــألة، ت ــورة املس ــراً إىل خط نظ

ــر  ــة أك ــف األرسي أهمي ــأن العن ــة بش ــات املقّدم ــة بالبيان خاص

بقليــل. إســتناداً إىل إجابــات النســاء املتزوجــات حــول ردود فعــل 

أزواجهــّن إزاء الخالفــات، تــم التوّســع يف اإلجابــات املتعلقــة 

 بـ”العنــف الجســدي”، إىل جانــب متغرات متعــددة )الجدول 64(.

بـ”غالبــاً”،  متثلــت  التــي  اإلجابــات  مجمــوع  النظــر يف  عنــد 

الذيــن  الرجــال  نســبة  بلغــت  جــداً”،  و”نــادراً  و”أحيانــاً” 

ميارســون العنــف األرسي، 8٪. عنــد تقييــم ذلــك بحســب التواتــر، 

ــداً”.  ــادراً ج ــاً” و4٪ بـ”ن ــاً”، و3٪ بـ”أحيان ــاب 0.9 ‰ بـ”غالب أج

ــات  ــب اإلجاب ــر نس ــكنية، تعت ــق الس ــن املناط ــة ب ــد املقارن عن

ــة،  ــدن والريفي ــد األرس يف امل ــى صعي ــة ع ــبه متامثل ــاً” ش بـ”غالب

ــن  ــر م ــد بـــ1٪ يف كث ــرد بنســبة تزي ــاً” ت ــة “أحيان ــر أّن اإلجاب غ

الحرضيــة. البيئــات  يف  منهــا  الريفيــة  املناطــق  يف   األحيــان 

ــر  ــق األم ــا يتعل ــالث عندم ــدن الرئيســية الث ــن امل ــن ب ينشــأ تباي

بالنســاء اللــوايت يرّحــن عن العنــف األرسي، مع كون أنقرة تشــهد 

املعــدل األعــى النتشــار هــذا النوع من العنــف، بنســبة بلغت ٪9. 

عنــد املقارنــة بــن املناطــق املختلفــة، تعتــر نســبة العنــف األرسي 

ضــد املــرأة، أعــى يف املناطــق الرشقيــة منهــا يف املناطــق الغربيــة. 

ــادراً  ــاً” و”ن ــاً”، و”أحيان ــة بـ”غالب ــات املتمثل ــا تجمــع اإلجاب عندم

جــداً”، نقــع عــى النســبة األعــى يف جنــوب رشق األناضــول )٪15( 

 والنســبة الدنيــا يف غــرب مرمــرة )3٪( ومنطقــة ايجــه )٪5(.

يقــوم تبايــن بســيط جــداً بحســب الفئــة العمريــة. ففــي الواقــع، 

ــف  ــل إىل العن ــوء الرج ــهدت لج ــي ش ــاالت الت ــبة الح ــر نس تعت

بحــّق زوجتــه يف العــام املــايض، أعــى بنقطــة واحــدة أو بنقطتــن 

عــى صعيــد الشــابات والنســاء يف مقتبــل العمــر مقارنــة بالنســاء 

ــاء  ــن النس ــاين 9٪ م ــام تع ــال، بين ــبيل املث ــى س ــناً. فع ــر س األك

ــة  ــاً مــن ســوء املعامل ــن 18و24 عام ــرتاوح أعامرهــن ب ــوايت ت الل

الجســدية، ترتاجــع هــذه النســبة إىل حــواىل 6٪ عــى صعيــد 

النســاء اللــوايت يتجــاوزن ســّن الـــ55.

عنــد املقارنــة بــن املســتويات العلميــة، ال يقــوم اختــالف رئيــيّس 

ــاء ذوات  ــبة النس ــر أّن نس ــة. غ ــتويات العلمي ــوط املس ــن خط ب

املعاملــة  اللــوايت يتعرضــن لســوء  املتــدين  العلمــي  املســتوى 

الجســدية، تعــّد أكــر ارتفاعــاً بدرجــة صغــرة. عــى ســبيل املثــال، 

اللــوايت  يف حــن أن 10٪ مــن النســاء األميــات ومــن أولئــك 

ــن مــن  ــن املدرســة، يعان ــة لكــن مل يدخل ــراءة والكتاب تجــدن الق

4٪ عــى صعيــد  النســبة إىل  العنــف األرسي، تنخفــض هــذه 

 النســاء الحائــزات إجــازات جامعيــة وشــهادات الدراســات العليــا.

ــر أّن  ــياق؛ غ ــذا الس ــواع األرس يف ه ــن أن ــر ب ــن كب ــوم تباي  يق

العنــف الجســدي يلحــظ يف درجــة أقــّل مــن األحيــان عــى 

صعيــد العائــالت النــواة منــه يف أنــواع األرس األخــرى. ففــي 

الواقــع، تتمثّــل نســبة النســاء اللــوايت يعانــن مــن ســوء املعاملــة، 

األرس. أنــواع  ســائر  يف   ٪10 وتبلــغ  النــواة،  العائــالت  يف   ٪7 

ــوء  ــن لس ــن تعرض ــن بأنه ــوايت يرّح ــاء الل ــبة النس ــض نس تنخف

املعاملــة مــن قبــل أزواجهــن، مــع تحّســن حالتهــّن اإلجتامعيــة- 

ــوايت  ــاء الل ــن النس ــرّض 14٪ م ــياق، تع ــذا الس ــة. يف ه اإلقتصادي

ــة بدرجــات متفاوتــة  ــا، إىل ســوء املعامل ينتمــن إىل الطبقــة الدني

)إمــا غالبــاً، أو أحيانــاً أو نــادراً جــداً(. وتراجعــت هــذه النســبة إىل 

ــن  ــطى وإىل 4٪ ضم ــة الوس ــة- اإلقتصادي ــة اإلجتامعي 7٪ يف طبق
ــا. الطبقــة العلي
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الجدول 64. النساء املعّنفات جسدياً من قبل أزواجهن خالل الخالفات يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، والفئة 

العمرية، واملستوى العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

أبداًنادراً أحياناًغالباً

3,692,2 0,93,2تركيا

املنطقة السكنّية

0,82,93,592,8املدينة

1,03,83,991,2الريف

املدن الرئيسية الثالث 

0,71,93,094,4اسطنبول

1,14,53,291,2أنقرة

0,03,32,194,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

0,71,93,094,4اسطنبول

0,71,80,996,6غرب مرمرة

0,22,62,694,6ايجه

1,41,72,694,4رشق مرمرة

1,35,23,490,1غرب األناضول

1,23,73,791,4البحر األبيض املتوسط 

1,23,64,390,9وسط األناضول

0,52,13,693,8غرب البحر األسود

1,12,33,193,4رشق البحر األسود

2,14,13,690,2شامل رشق األناضول

1,24,46,488,0وسط رشق األناضول

0,67,37,784,4جنوب رشق األناضول

الفئة العمرية

24 - 180,54,14,790,7

34 - 250,83,24,092,0

44 - 351,03,33,692,1

54 - 451,43,23,292,2

64 - 550,72,43,093,9

+65 0,83,22,393,8

املستوى العلمي

1,35,24,888,6أّمي

0,74,05,090,3يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

1,03,03,492,6املرحلة اإلبتدائية

0,62,53,593,4املرحلة التكميلية

0,61,92,595,0الثانوية أو ما يُعادلها

00,71,997,5إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

0,93,03,492,7نواة

0,94,14,790,3ممتدة

0,87,02,090,2مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

1,46,56,585,6الطبقة الدنيا  

0,93,03,492,8الطبقة الوسطى

0,71,41,996,1الطبقة العليا





5 الفصل 

والجريان األقرباء  بني  العالقات 



األقرباء بني  العالقات 

األقرباء ومسكن  املسكن  بني  املسافة  قرب 

والجريان األقرباء  مع  اللقاءات  تواتُر 
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ــن  ــات ضم ــب العالق ــد جوان ــاء أح ــع األقرب ــات م ــّكل العالق تش
ــذا  ــَر ه ــات، نظَ ــذه العالق ــق له ــم أعم ــل إىل فه ــة. للتوص العائل
البحــث يف مســتوى العالقــة بــن األقربــاء واملســافة التــي تفصــل 

ــارات. ــرة الزي ــن ســكنهم ووت ــن أماك ب

5.1. العالقات بني األقرباء
ــم،  ــع أزواجهم/زوجاته ــم م ــم عالقته ــاركن تقيي ــن املش ــب م طُلِ
ــة،  وأوالدهــم ووالديهــم وأقربائهــم عــى اختــالف درجــات القراب
وطُلِــب منهــم أن يختــاروا مــا بــن “جيــد جــداً”،  و”جيــد”، 
ــل اإلجابــات يف الجــدول  و”وســط”، و”ســيئ” و”ســيئ جــداً”. تُفصَّ
65. يظهــر الجــدول أّن األفــكار بشــأن العالقــة بــن األقربــاء تتغــّر 
ــر  ــور، نخت ــذا املنظ ــن ه ــة. م ــة وثيق ــة القراب ــت صل ــام كان كل
ــان  ــد” يف معظــم األحي ــد جــداً” والـ”جي ــة الـ”جي مســتوى العالق
بــن األوالد والوالديــن. تبلــغ نســبة مــن تجمعهــم عالقــة “جيــدة 
جــداً” بأوالدهــم %51، وعالقــة “جيــدة” بهــم %46. كذلــك، تبلــغ 

نســبة املشــاركن الذيــن يعتقــدون أّن عالقتهــم بوالدتهــم “جيــدة 
جــداً” %46، مقابــل %51 ملــن تربطهــم عالقــة جيــدة بهــا. عندمــا 
ــدة  ــة الـ”جي ــى العالق ــد، تحظ ــع الوال ــة م ــر بالعالق ــق األم يتعل

جــداً” بنســبة %43 والعالقــة الـ”جيــدة” بنســبة 51%.

لــدى تحليــل اإلجابــات املتعلقــة باألشــقاء، ال بــد مــن اإلشــارة إىل 
أّن بعضــاً مــن هــذه العالقــات قائــم ضمــن العائلــة والبعــض منهــا 
ــتقلن.  ــون مس ــن يعيش ــن أو الذي ــقاء املتزوج ــن األش ــات ب عالق
يف النهايــة، نالــت العالقــة بــن األشــقاء معظــم التقييــم الـ”جيــد 

جــداً” والـ”جيــد” بعــد العالقــة مــع الوالديــن.
 

لــدى تقييــم العالقــات مــع الوالديــن باملصاهــرة وأقربــاء آخريــن، 
تنخفــض نســبة التقييــم الـ”جيــد جــداً”. بيــد أّن بعــض املشــاركن 

يرّحــون أّن عالقتهــم بعهــم “جيــدة”.

الجدول 65. مستوى العالقة بني األقرباء

سيئة جداسيئة مقبولةجيدةجيدة جدا

51,546,02,10,30,1األوالد

45,950,72,60,70,2األم

42,551,44,31,20,6األب

34,957,95,41,40,4األشقاء

22,467,09,41,00,3أقرباء آخرون

28,162,26,82,10,9الحامة

28,062,56,32,40,9الحمو أبو الزوجة أو الزوج

22,567,37,22,30,6األشقاء من الزوج أو الزوجة 

18,469,79,81,60,5أقارب الزوج أو الزوجة

ــم  ــون عالقاته ــن يقيّم ــد الجــدول 66، نســبة املشــاركن الذي يجّس
ــة،  ــات القراب ــالف درج ــى اخت ــم ع ــم وأقربائه ــم ووالديه بأبنائه
باعتبارهــا “جيــدة جــداً” يف مختلــف أنحــاء تركيــا وفقــاً ملتغــرات 

ــّدة. ــة ع دميوغرافي

تبلــغ نســبة املشــاركن الذيــن يقيّمــون عالقتهم بأوالدهــم 51% يف 
أنحــاء البــالد كافــة. يــيل ذلــك العالقــة مــع الوالــدة مــع 46%. بــن 
املــدن الثــالث الرئيســيّة، تضــم أنقــرة النســبة األدىن مــن األشــخاص 
الذيــن يقيّمــون عالقتهــم مــع أقربائهــم كافــة باعتبارهــا “جيــدة 
ــن املناطــق، يرتبــط االختــالف األكــر بنســبة األشــخاص  جــداً”. ب
الذيــن يقيّمــون عالقتهــم مــع والدتهــم وأبنائهــم باعتبارهــا 
“جيــدة جــداً”. تعــود النســبة األعــى إىل وســط رشق األناضــول.

ال بــّد مــن اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أّن مــا مــن اختــالف 
ــاء الذيــن يقيّمــون عالقتهــم بأوالدهــم  بــن نَســب األمهــات واآلب
وأهلهــم بأنهــا جيــدة جــداً. إال أّن نســبة النســاء اللــوايت يعتــرَن أّن 

عالقتهــّن بإخوتهــّن جيــدة جــداً، ونســبة والرجــال الذيــن يقيّمــون 
عالقتهــم بالحمــو والحــامة هــي أعــى. 

مــع التقــّدم يف الســن، تنخفــض نســبة األشــخاص الذيــن يعتقــدون 
أّن عالقتهــم بأقربائهــم “جيــدة جــداً”.

 
ومــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تــزداد نســبة مــن يقيّمــون 
ــر  ــداً”. يظه ــدة ج ــا “جي ــة باعتباره ــاء كاف ــع األقرب ــم م عالقاته
االختــالف األكــر يف العالقــات مــع األشــقاء عــى صعيــد املســتوى 
العلمــي. يــرى 27% مــن األميــن أّن عالقتهــم بأشــقائهم “جيــدة 
جــداً”. ترتفــع هــذه النســبة إىل 43% يف صفــوف املشــاركن الذيــن 

ــا.  ــة أو دراســات علي ــون إجــازة جامعي يحمل

يــرز لــدى األرس املفككــة املعــدل األدىن مــن العالقــات الـ”جيــدة 
جــداً” مــع اآلبــاء )13%(. مــع ارتفــاع املســتوى االقتصــادي-

االجتامعــي، يرتفــع عــدد مــن يِصفــون عالقاتهــم باألقربــاء كافــة 
ــدول 66(. ــداً” )الج ــدة ج ــا “جي باعتباره
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الجــدول 66. مســتويات العالقــة مــع األقربــاء يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، والفئــة العمريــة، واملســتوى 
العلمــي ونــوع األرسة )جيــد جــداً(.

األشقاءاألباألماألوالد
أقارب 
آخرون

الحامة
لحمو أبو الزوجة أو 

الزوج
األشقاء من الزوج أو 

الزوجة
أقارب الزوج أو 

الزوجة

51,332,724,533,722,118,114,217,414,7تركيا

املنطقة السكنّية  

52,034,225,434,622,019,315,317,714,5املدينة

50,130,022,732,122,316,012,316,915,1 الريف

املدن الرئيسية الثالث

51,234,425,035,021,420,215,318,415,1اسطنبول

43,128,122,929,917,815,113,315,311,4 أنقرة

51,731,822,931,219,216,313,614,010,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

51,234,425,035,021,420,215,318,415,1اسطنبول

52,432,021,834,222,917,812,317,215,3غرب مرمرة

51,430,823,530,920,816,013,116,013,6ايجه

49,230,623,932,723,118,214,818,317,1 رشق مرمرة

47,928,622,029,616,414,712,014,811,0غرب األناضول

42,627,419,327,317,314,711,913,610,9 البحر األبيض املتوسط 

43,226,322,027,019,514,111,913,712,8 وسط األناضول

55,133,426,036,827,519,815,421,118,4 غرب البحر األسود

58,139,628,739,824,719,515,117,015,0 رشق البحر األسود

57,437,728,543,533,523,217,227,225,2 شامل رشق األناضول

72,846,334,246,528,223,419,220,814,2وسط رشق األناضول

55,639,329,740,328,623,316,621,018,8 جنوب رشق األناضول

الجنس

51,233,024,931,620,720,416,217,614,0ذكر

51,432,424,135,823,516,012,317,215,4أنثى

الفئة العمرية

24 - 1857,452,244,144,924,830,727,08,67,2

34 - 2556,444,134,939,524,627,023,120,916,5

44 - 3552,132,922,832,921,920,715,821,317,6

54 - 4547,622,713,026,620,114,09,518,416,2

64 - 5548,810,14,024,218,77,83,617,115,3

65+ 44,81,5,919,217,31,6,912,713,5

املستوى العلمي

46,515,210,125,419,78,35,115,715,1أّمي

47,521,715,228,821,611,28,215,814,8يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

48,728,820,730,621,517,213,518,315,8املرحلة اإلبتدائية

55,838,830,238,524,523,419,018,814,9املرحلة التكميلية

60,646,637,041,123,726,522,215,812,6الثانوية أو ما يُعادلها

60,444,834,241,822,725,919,818,012,7إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

51,432,926,133,622,019,115,318,515,3نواة

51,033,123,334,123,018,313,517,815,8 ممتدة

50,730,113,334,020,85,32,97,16,6 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

46,322,314,727,520,912,39,316,114,6الطبقة الدنيا  

51,333,024,833,522,118,214,317,214,6الطبقة الوسطى

57,840,932,141,623,624,919,020,615,7الطبقة العليا
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5.2. قرب املسافة بني املسكن ومسكن األقرباء

ُســِئل املشــاركون عــن مــدى قــرب مــكان إقامتهــم مــن أقربائهــم. 
ــل اإلجابــات يف الجــدول 67. “املدينــة نفســها”، كانــت اإلجابة  تُفصَّ

التــي أعطيــت عــى أوســع نطــاق.

ــش  ــرى”. يعي ــة أخ ــه” و”مدين ــزل نفس ــبة “املن ــذه النس ــت ه تل
%30 مــن األفــراد املســتقلن مــا فــوق الـــ18 عامــاً، مــع والديهــم. 

ــة. ــدن مختلف ــش %20 يف م ــل، يعي باملقاب

ــن باملصاهــرة %9 وهــي  ــع الوالدي ــن يعيشــون م ــغ نســبة م تبل
تعتــر مــؤرشاً إىل تركيبــة العائلــة املمتــدة. تبلــغ نســبة مــن 
ــغ  ــك، تبل ــى الســكني/ الباحــة نفســها %6. كذل يعيشــون يف املبن
ــؤرش إىل  ــاً م ــي أيض ــن %6، وه ــع الجدي ــون م ــن يعيش ــبة م نس
ــاء  ــة حيــث يعيــش األقرب ــوع العائل ــدة أو ن ــة املمت ــة العائل تركيب
ــى  ــاً أو يف املبن ــون مع ــن يعيش ــخاص الذي ــبة األش ــا نس ــاً. أم مع
ــامت/  ــوال، الع ــامم/ األخ ــال األع ــن مث ــاء آخري ــع أقرب ــه م نفس

ــداً )1%(. ــة ج ــي متدني ــاالت فه الخ

الجدول 67. قرب األحياء السكنية حيث يعيش أفراد األرسة من األقرباء

يف الخارجمدينة أخرىاملدينة ذاتهاالحي/ املنطقة ذاتهااملبنى/ الساحة ذاتهااملنزل ذاته

30,04,913,331,120,00,7األهل

16,73,516,841,520,41,0األشقاء

76,42,44,110,85,70,5األوالد

9,15,616,941,925,80,8الحموان

1,61,04,011,47,90,2أجداد

0,30,813,544,525,40,7األخوال و الخاالت / األعامم والعامت

يف الجــدول 65، تُحــّدد نســب األقربــاء الذيــن يعيشــون يف املنــزل 
نفســه بالنســبة إىل تركيــا بحســب التحليــالت العامــة والدميغرافية.

يعيــش %76 مــن األفــراد املســتقلن يف تركيــا مــع أبنائهــم، و30% 
مــع والديهــم و%17 مــع أشــقائهم. أمــا األشــخاص الذين يعيشــون 

مــع الوالديــن باملصاهــرة فيشــّكلون %9، ومــع الجديــن 6%. 

يف املناطــق الريفيــة، تعتــر نســبة األشــخاص الذيــن يعيشــون مــع 
الوالديــن باملصاهــرة )%15( ومــع الجديــن )%10( أعــى مقارنــة 
باملناطــق الحرَضيـّـة. يف املناطــق الحرَضيـّـة، تعتــر نســبة األشــخاص 

الذيــن يعيشــون مــع أبنائهــم أعــى )%79( )الجــدول68(

عنــد القيــام مبقارنــة بحســب املناطــق، تعتــر النســبة األعــى مــن 
ــى يف  ــرة األع ــن باملصاه ــع الوالدي ــون م ــن يعيش ــخاص الذي األش
شــامل رشق األناضــول )%18( واألدىن يف البحــر األبيــض املتوســط 
ــع  ــن يعيشــون م ــن األشــخاص الذي ــا النســبة األعــى م )%5(. أم
رشق  وشــامل   )14%( األســود  البحــر  رشق  يف  فهــي  جّديهــم 

األناضــول )13%(.

ــن  ــخاص الذي ــبة األش ــزداد نس ــي، ت ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف م
يعيشــون يف املنــزل نفســه مــع والديهــم وأبنائهــم فيــام تنخفــض 

نســبة األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املنــزل نفســه مــع والديهــم 
ــة النســبة األعــى  باملصاهــرة. مــع %10، تشــّكل املجموعــة األميّ

ــزل نفســه مــع جديهــم. ــن يعيشــون يف املن مــن األشــخاص الذي

ــون إىل  ــن ينتم ــاس الذي ــن الن ــش %41 م ــع، يعي ــو متوقّ ــام ه ك
عائــالت ممتــّدة يف املنــزل نفســه مــع والديهــم باملصاهــرة و26% 
ــوايل  مــع جّديهــم. تنخفــض هــذه النســب إىل %1 و%9 عــى الت
ــر نســبة أفــراد  ــواة والعائــالت املفككــة. تعت ضمــن العائــالت الن
ــراد  ــن يعيشــون مــع أبنائهــم )%44( وأف ــالت املفككــة الذي العائ
العائــالت النــواة الذيــن يعيشــون مــع والديهــم )%22( أدىن 

ــالت. ــن العائ ــواع أخــرى م ــة بأن مقارن

نســبة  تــزداد  االقتصادي-االجتامعــي،  املســتوى  ارتفــاع  مــع 
والديهــم  مــع  نفســه  املنــزل  يف  يعيشــون  الذيــن  األشــخاص 
وأبنائهــم وتنخفــض نســبة مــن يعيشــون مــع الوالديــن باملصاهــرة 
االجتامعية-االقتصاديــة  الطبقــة  مــن  يعيــش 12%  والجّديــن. 
الدنيــا مــع والديهــم باملصاهــرة و%9 مــع جّديهــم. ضمــن الطبقــة 
االجتامعية-االقتصاديــة العليــا، تنحفــض هــذه النســب إىل 5% 
عــى مســتوى األشــخاص الذيــن يعيشــون مــع الوالديــن باملصاهرة 

ــن.  ــع الجّدي ــون م ــن يعيش ــتوى م ــى مس و%3 ع
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الجــدول 68. قــرب األحيــاء الســكنية مــن أقربــاء منترشيــن يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، واملســتوى 
العلمــي، ونــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )املنــزل نفســه(

األجدادالحمواناألوالداألشقاءالوالدان
األخوال و الخاالت / 

األعامم والعامت

30,016,776,49,16,10,3تركيا

املنطقة السكنّية  

28,317,179,76,14,50,3املدينة

33,316,071,014,89,60,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

25,115,281,75,23,30,4اسطنبول

34,820,073,94,82,20,1 أنقرة

33,018,173,94,23,00,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

25,115,281,75,23,30,4اسطنبول

28,612,267,36,67,30,4غرب مرمرة

29,514,972,17,65,60,5ايجه

25,713,977,910,96,30,4 رشق مرمرة

32,717,371,99,26,20,1غرب األناضول

30,518,375,45,24,90,3 البحر األبيض املتوسط 

26,613,176,611,37,30,3 وسط األناضول

31,713,773,815,910,50,3 غرب البحر األسود

37,020,075,815,514,00,4 رشق البحر األسود

36,120,481,417,812,80,2 شامل رشق األناضول

34,820,877,614,14,80,1وسط رشق األناضول

35,124,484,710,44,90,3 جنوب رشق األناضول

املستوى العلمي

11,74,361,016,910,00,3أّمي

26,612,460,713,64,90,2يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

19,19,378,210,84,60,3املرحلة اإلبتدائية

41,225,783,16,67,00,1املرحلة التكميلية

48,635,385,44,67,30,4الثانوية أو ما يُعادلها

34,621,283,41,75,10,3إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

22,214,176,45,6,0,1نواة

51,123,185,241,025,60,9 ممتدة

51,223,143,56,69,40,4 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

23,39,760,812,09,30,1الطبقة الدنيا  

30,617,478,29,46,40,4الطبقة الوسطى

30,818,781,94,62,70,2الطبقة العليا
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5.3. تواتُر اللقاءات مع األقرباء والجران

ــا  ــوا به ــي قام ــارات الت ــرة الزي ــن وت ــواع األرس ع ــراد أن ــئل أف ُس
وجهــاً لوجــه إىل أقربــاء آخريــن يعيشــون يف منــازل مختلفــة. 
ــر  ــّدة خــالل األســبوع، ذك ــرّات ع ــم م ــرى %50 والديه يف حــن ي
النصــف اآلخــر، %48، وتــرة أقــل، مــرّات عــّدة يف الشــهر أو 
ــى  ــتمر ع ــات تس ــب إىل أّن العالق ــذه النس ــرب ه ــر ق ــل. يش أق

مســتويات متنوعــة.

يبــدي املشــاركون ســلوكاً مختلفــاً عندمــا يتعلـّـق األمر بوتــرة زيارة 
األشــقاء. يف حــن تبلــغ نســبة األشــخاص الذيــن يــرون أشــّقاءهم 
مــراّت عــّدة يف الشــهر أو أقــل %52، يــرى %46 أشــّقاءهم مــرّات 

عــدة يف األســبوع أو أكــر. )الجــدول 69(. 

ــم  ــرون أوالده ــم ي ــات )%66( بأنّه ــاء واألمه ــم اآلب ــّرح معظ ي
مــرات عــّدة يف األســبوع أو أكــر. بذلــك يعتــر األوالد أكــر 
ــم.  ــاء جميعه ــن األقرب ــن مــن ب ــن يراهــم الوالدي األشــخاص الذي

ــام.  ــطة بينه ــارات ناش ــرة الزي ــدو وت تب

ــدة كل  ــرّة واح ــم م ــاركن جّديه ــرى %35 مــن املش ــن ي ويف ح

ســنة، يراهــم %27 مــرات عــّدة يف الشــهر و%20 مــرات عــّدة يف 
األســبوع. يشــّكل األشــخاص الذيــن يــرون جّديهــم كل يــوم األقليــة 

 .)12%(

ــال  ــة مث ــة الثاني ــن الدرج ــاء م ــاركن األقرب ــة املش ــرى غالبي ال ت
ــرى 40%  ــبوع. ي ــاالت كل أس ــوال والخ ــامت/ األخ ــامم والع األع
ــاء مــرّات عــّدة يف الســنة فيــام يراهــم %33 مــرّات  هــؤالء األقرب

ــهر. ــّدة يف الش ع

ــداً  ــرون أب ــم ال ي ــون بأنه ــن يرّح ــخاص الذي ــبة األش ــر نس تعت
ــن ال  ــك الذي ــن أولئ ــن ب ــة جــداً. م ــم أو أقرباءهــم متدني عائلته
يتلقــون أي زيــارة، يشــّكل الوالــدان باملصاهــرة والجــّدان النســبة 

األعــى.

الذيــن  األشــخاص  الجــران  يعتــر  األقربــاء،  بعــد  تركيــا،  يف 
يُشــاَهدون أكــر خــالل اليــوم ألســباب مختلفــة وقــد نشــأت 
ــة  ــرة رؤي ــن وت ــؤال ع ــى س ــة. رداً ع ــة وثيق ــايل عالق ــم بالت معه
املشــاركن لجرانهــم، أعلــن %63 أنّهــم يرونهــم يوميــاً. يــيل ذلــك 
%22 يرونهــم مــرّات عــّدة يف األســبوع و%8 يرونهــم مــرّات عــّدة 

يف الشــهر.

الجدول 69. وترة زيارة أفراد العائلة واألقرباء والجران

أبداعدة مرات يف السنة / أقلعدة مرات يف الشهرعدة مرات يف األسبوعكل يوم

22,727,121,826,52,0الوالدان

18,128,026,625,31,9األشقاء

42,824,116,215,91,1األوالد

19,225,424,127,73,6الحموان

11,919,926,934,56,9األجداد

6,617,133,139,63,6األخوال و الخاالت / األعامم والعامت

62,822,17,62,15,4الجران

يف الجــدول 70، أعطيـَـت نســبة األشــخاص الذيــن يــرون أقرباءهــم 
وجرانهــم غالبــاً )مــراّت عــّدة يف األســبوع أو كل يــوم( عــى صعيــد 

تركيــا بشــكٍل عــام بحســب التحليــالت الدميغرافية.

 ،)50%( والوالــدان   )67%( واألوالد   ،)85%( الجــران  ميثّــل 
ــّدر  ــا. تق ــان يف تركي ــر األحي ــاهدون يف أك ــن يُش ــخاص الذي األش
ــاً أقرباءهــم مــن الدرجــة  ــاركن الذيــن يــرون غالب نســبة املش
الثانيــة مثــال األعــامم والعــامت/ األخــوال والخــاالت بـــ24%. 
باســتثناء األوالد، تعتــر وتــرة الزيــارات إىل األقربــاء والجــران أعــى 

يف املناطــق الريفيــة. 

تظهــر النتائــج، لــدى تقييمهــا بحســب الفئــة العمريــة، أنّــه كلــام 
ــه  ــه لجران ــرة رؤيت ــت وت ــناً، ارتفع ــر س ــتقل أك ــرد املس كان الف

ــه. ــه باملصاهــرة وجّدي ــه لوالدي ــرة رؤيت ــاً وانخفضــت وت غالب

ينطبــق توزيــع مامثــل عــى املســتوى العلمــي أيضــاً. كلــام ارتفــع 
ــن  ــران والوالدي ــة الج ــرة رؤي ــت وت ــي، انخفض ــتوى العلم املس
باملصاهــرة. تعتــر وتــرة رؤيــة األعــامم والعــامت/ األخــوال 

ــايل.  ــي الع ــتوى العلم ــن املس ــل )%17( ضم ــاالت أق والخ

ــاء  ــارة األقرب ــن زي ــرة األدىن م ــر الوت ــوع األرسة، تظه ــب ن بحس
املســتوى  ارتفــاع  مــع  املفككــة.  العائــالت  ضمــن  والجــران 
االجتامعي-االقتصــادي، تنخفــض وتــرة رؤيــة األعــامم والعــامت/ 
ــالف  ــر االخت ــرر. يظه ــكٍل متك ــران بش ــاالت والج ــوال والخ األخ
األكــر بــن الطبقــات االجتامعية-االقتصاديــة يف وتــرة زيــارة 
الجــران. يف حــن يــرى %92 مــن الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة 
ــن  ــبة إىل %86 ضم ــذه النس ــض ه ــاً، تنخف ــم يومي ــا جرانه الدني
الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة الوســطى وإىل %66 ضمــن الطبقة 

االجتامعية-االقتصاديــة العليــا. 
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ــة  ــة لإلحصــاء، والفئ ــة بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليمي ــا كاف ــاء والجــران يف أنحــاء تركي ــراد األرسة، واألقرب ــارة أف ــرة زي الجــدول 70. وت
ــّدة يف األســبوع(. ــّرات ع ــوم وم ــوع األرسة، واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )كل ي ــي، ون ــة، واملســتوى العلم العمري

األجدادالحمواناألوالداألشقاءالوالدان
األخوال و 
الخاالت / 

األعامم والعامت
الجران

49,846,166,944,531,723,784,9تركيا

املنطقة السكنّية  

44,942,973,639,024,717,079,2املدينة

59,951,759,156,048,336,394,8 الريف

املدن الرئيسية الثالث

35,038,081,430,418,912,374,0اسطنبول

35,336,972,331,025,013,272,6 أنقرة

45,839,671,343,221,012,672,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

35,038,081,430,418,912,374,0اسطنبول

46,942,955,045,234,524,790,8غرب مرمرة

57,450,671,850,736,028,386,7ايجه

47,545,072,042,632,920,287,3 رشق مرمرة

47,343,566,441,031,619,081,0غرب األناضول

55,649,768,049,037,724,585,1 البحر األبيض املتوسط 

58,949,862,151,732,430,189,7 وسط األناضول

48,842,448,345,030,428,190,5 غرب البحر األسود

60,353,752,356,445,039,495,9 رشق البحر األسود

41,538,546,145,529,924,491,0 شامل رشق األناضول

53,246,967,951,940,524,587,6وسط رشق األناضول

59,455,973,050,431,530,685,2 جنوب رشق األناضول

الفئة العمرية 

24 - 1849,050,974,157,939,134,280,4

34 - 2550,150,482,445,927,322,082,1

44 - 3550,247,678,843,425,520,485,4

54 - 4548,642,565,842,123,519,487,5

64 - 5550,142,365,138,825,321,890,5

65+ 45,837,262,728,028,022,890,2

املستوى العلمي

39,937,261,649,224,222,594,1أّمي

48,944,966,447,531,127,289,8يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

49,147,271,344,328,323,590,2املرحلة اإلبتدائية

59,055,367,046,038,525,783,4املرحلة التكميلية

53,948,763,945,133,225,876,3الثانوية أو ما يُعادلها

44,339,153,938,132,016,662,8إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

50,846,566,045,431,422,284,1نواة

46,647,670,541,435,730,490,0 ممتدة

42,138,568,127,526,319,778,9 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

50,044,962,546,827,225,591,8الطبقة الدنيا  

49,946,868,844,331,824,486,4الطبقة الوسطى

48,642,260,443,933,516,966,4الطبقة العليا
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يف هــذا القســم، نســتعرض النتائــج املتعلقــة بعــدد األوالد يف 
العائلــة، والعــدد الــذي تريــده، وآراؤهــا حيــال األوالد، واملشــاكل 

ــاب األوالد.  ــا وعق ــي تواجهه الت

6.1. عدد األوالد

ــح يف الجــدول 71 النســب املتعلقــة بعــدد األوالد الذيــن لــدى  توضَّ
األفــراد املســتقلن. يف أنحــاء تركيــا كافــة، لــدى األفــراد املســتقلن 
يف معظــم األحيــان ولــدان )%29(، ثــم 3 أوالد )%20(. يليهــم 
األفــراد املســتقلون الذيــن لديهــم ولــد واحــد )%17( و4 أوالد 
)%11(. يشــّكل األشــخاص الذيــن لديهــم 5 أوالد %6 واملشــاركون 
الذيــن لديهــم 6 أوالد أو أكــر %9، يليهــم األفــراد املســتقلون 
ــد  ــى قي ــم أوالد ع ــس لديه ــن لي ــم أوالد أو م ــس لديه ــن لي الذي

ــاة مــع نســبة 9%. الحي

ــة- ــات الحرَضيّ ــث االختالف ــن حي ــدد األوالد م ــاَرن ع ــا يق عندم
الريفيّــة، لــدى األفــراد املســتقلن الريفيــن عــدد أكــر مــن األوالد. 
تعتــر نســبة العائــالت التــي لديهــا ولــدان أعــى يف املــدن )32%(، 
يليهــا تلــك التــي لديهــا 3 أوالد )%20( وولــد واحــد )%20(. تعتــر 
ــق  ــاً يف املناط ــة أيض ــدان مرتفع ــا ول ــي لديه ــالت الت ــبة العائ نس
ــا 3 أوالد  ــي لديه ــالت الت ــبة العائ ــر نس ــل، تعت ــة. باملقاب الريفي

ــة.  ــة باملناطــق الحرَضيّ أعــى مقارن

مــن بــن املــدن الثــالث الرئيســية، تضــم أنقــرة أعــى نســبة مــن 
األفــراد املســتقلن الذيــن لديهــم 3 أوالد أو أكــر )%39(. أمــا إزمــر 

)%27(، فتضــم أعــى نســبة ممــن لديهــم ولــد واحــد.

فيــام ننتقــل مــن الــرشق إىل الغــرب، ينخفــض عــدد األوالد. تشــّكل 
ــٍد واحــد النســب األعــى يف اســطنبول  ــن ول ــة م ــالت املؤلف العائ
)%22(، وغــرب مرمــرة )%22(، وإيجــه )%21( يف حــن تعــود 
النســب األدىن إىل جنــوب رشق األناضــول )%9(، وشــامل رشق 

ــول )17%(. ــط رشق األناض ــول )%16(، ووس األناض

يف حــن تنتــج النســب املرتبطــة بـــ6 أوالد أو أكــر مبعظمهــا مــن  
ــول )21%(،  ــامل رشق األناض ــول )%30(، وش ــوب رشق األناض جن
ــا  ــب يف م ــذه النس ــض ه ــول )%21(، تنخف ــط رشق األناض ووس
ــطنبول )3%(.  ــه )%3( واس ــرة )%3(، وإيج ــرب مرم ــق بغ يتعل

تنخفــض نســب األفــراد املســتقلن الذيــن ليــس لديهــم أوالد، 
أو لديهــم ولــد واحــد مــع التقــّدم يف الســن. عــى نحــو مشــابه، 
ترتفــع النســب املرتبطــة بـــ4 أوالد أو أكــر مــع تقــّدم املشــاركن 

ــن. يف الس

تظهــر التقييــامت بحســب املســتوى العلمــي صــورة مشــابهة. مــع 
ارتفــاع املســتوى العلمــي، يــزداد عــدد األفــراد املســتقلن الذيــن 
لديهــم ولــد واحــد أو ولــدان وأولئــك الذيــن ليــس لديهــم أوالد، 

فيــام تنخفــض النســب املرتبطــة مبــن لديهــم 4 أوالد أو أكــر.

عــى امتــداد أنــواع األرس جميعهــا، تعتــر نســبة مــن لديهــم 
ولــدان األعــى. يرتفــع هــذا املعــّدل أكــر ضمــن العائــالت النــواة 
ــّدة  ــالت املمت ــة )%24( والعائ ــالت املفكك ــة بالعائ )%31( مقارن
)%24(. باملقابــل، تعتــر نســبة مــن لديهــم 6 أوالد أو أكــر أعــى 
يف العائــالت املفككــة واملمتــّدة )%12( مقارنــة بالعائــالت النــواة.

والعليــا،  الوســطى  االجتامعية-االقتصاديــة  الطبقــات  ضمــن 
وهــذا  أعــى،  ولديــن  مــن  املؤلفــة  العائــالت  نســب  تعتــر 
ــة مــن 3 أوالد ضمــن  ــالت املؤلف ــق أيضــاً عــى نســب العائ ينطب
الطبقــات االجتامعية-االقتصاديــة الدنيــا. لــدى %30 مــن الطبقــة 
االجتامعية-االقتصاديــة الوســطى و%38 مــن الطبقــة االجتامعيــة-

االقتصاديــة العليــا ولــدان. يبلــغ هــذا املعــدل %16 ضمــن الطبقــة 
ــة  ــن الطبق ــدى %19 م ــك، ل ــا. كذل ــة الدني االجتامعية-االقتصادي
املســتوى  ارتفــاع  مــع  أوالد.   3 الدنيــا  االجتامعية-االقتصاديــة 
االجتامعي-االقتصــادي، ترتفــع النســب املرتبطــة بولديــن أو أقــل، 

ــق بـــ4 أوالد أو أكــر. ــا يتعل ــام تنخفــض النســب يف م في

الجــدول 71. عــدد األوالد يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، والجنــس، والفئــة العمريــة، واملســتوى العلمــي، 
ونــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.

ال أطفال باقون 
عىل قيد الحياة

 6 أطفال أو أكرث  5 أطفال 4 أطفال 3 أطفال 2 أطفال طفل

8,517,129,320,210,65,78,5تركيا

املنطقة السكنّية

9,219,632,019,89,24,35,9املدينة

7,412,924,820,713,18,113,0 الريف
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ال أطفال باقون 
عىل قيد الحياة

 6 أطفال أو أكرث  5 أطفال 4 أطفال 3 أطفال 2 أطفال طفل

املدن الرئيسية الثالث(

10,421,834,619,57,23,53,1اسطنبول

7,420,833,425,28,62,22,5 أنقرة

9,627,235,614,87,32,52,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

10,421,834,619,57,23,53,1اسطنبول

8,821,839,218,95,53,02,7غرب مرمرة

9,221,135,419,09,03,13,2ايجه

8,519,533,720,58,94,34,7 رشق مرمرة

7,916,031,026,410,44,04,4غرب األناضول

8,217,628,718,511,16,39,7 البحر األبيض املتوسط 

8,512,523,623,914,37,110,1 وسط األناضول

6,312,630,322,213,47,87,4 غرب البحر األسود

5,113,022,123,917,57,510,9 رشق البحر األسود

9,410,515,717,017,88,920,7 شامل رشق األناضول

8,612,516,719,012,110,320,8وسط رشق األناضول

8,08,913,713,713,612,329,9 جنوب رشق األناضول

الجنس

9,217,730,019,710,15,57,8ذكر

7,916,528,720,611,25,99,2أنثى

الفئة العمرية

24 - 1836,645,113,83,40,90,10,0

34 - 2512,832,133,113,94,91,91,3

44 - 355,011,438,024,111,14,85,7

54 - 453,28,230,426,314,17,210,7

64 - 553,46,121,324,216,69,918,5

65+ 5,95,215,320,616,613,123,2

املستوى العلمي

5,45,29,716,317,513,732,1أّمي

5,98,515,622,718,410,818,1يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

6,714,832,124,211,45,45,4املرحلة اإلبتدائية

11,822,635,718,46,62,62,4املرحلة التكميلية

14,030,435,913,64,01,30,9الثانوية أو ما يُعادلها

14,631,337,511,93,31,10,2إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

7,617,731,421,010,25,17,1نواة

11,316,523,817,411,37,412,3 ممتدة

10,112,323,820,513,96,912,4 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

7,47,916,019,114,812,022,7الطبقة الدنيا  

8,417,230,321,110,75,27,2الطبقة الوسطى

11,128,138,314,05,12,11,3الطبقة العليا
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6.2. عدد األوالد املرجّو

ُســِئل املشــاركون عــن عــدد األوالد الــذي يــودون انجابه إن ســمحت 
لهــم الظــروف. تريــد األكريــة ولديــن )%48( و3 أوالد )%26(. أمــا 
نســبة مــن يريــدون 4 أوالد أو أكــر فهــي %13. وتبلــغ نســبة مــن 

يريــدون ولــداً واحــداً %5 و5 أوالد %4 )الجــدول 72(.

مقارنــة بالنــاس الــذي يعيشــون يف املناطــق الريفيــة، يريــد األفــراد 
املســتقلون الذيــن يعيشــون يف املنطقــة الحرَضيّــة عــدداً أقــل مــن 
األوالد. يشــّكل املشــاركون الذيــن يريــدون ولديــن يف املناطــق 
الحرَضيـّـة %51، فيــام تبلــغ هــذه النســبة %45 يف املناطــق الريفية. 
ــدون 3 أوالد يف  ــن يري ــاركن الذي ــبة املش ــغ نس ــام تبل ــل، في باملقاب
املناطــق الحرَضيـّـة %43، ترتفــع هــذه النســبة إىل %51 يف املناطــق 

الريفيــة.

ــن  ــر ع ــف إزم ــية، تختل ــالث الرئيس ــدن الث ــن امل ــة ب ــدى املقارن ل
اســطنبول وأنقــرة. تعتــر نســبة املشــاركن الذيــن يريــدون ولديــن 
)%62( أعــى مقارنــة باملدينتــن األخريــن. باملقابــل، تعتــر نســبة 

ــطنبول )24%(  ــدون 3 أوالد يف اس ــن يري ــتقلن الذي ــراد املس األف

وأنقرة )%25( أعى مقارنة بإزمر )18%(. 

عــى الرغــم مــن أّن الفــارق ليــس كبــراً مقارنــة بعــدد األوالد 
الفعــيل، يــوّد األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املناطــق الرشقيــة مــن 
تركيــا، بشــكٍل عــام، إنجــاب عــدٍد أكــر مــن األوالد مقارنــة باألفــراد 
املســتقلن الذيــن يعيشــون يف املناطــق الغربيــة. عــى ســبيل املثــال، 
ــن أو 3 أوالد %82 يف  ــدون ولدي ــن يري ــغ نســبة األشــخاص الذي تبل
منطقــة إيجــه و%85 يف غــرب مرمــرة. تنخفــض هــذه النســبة مــع 
ــا مــن الغــرب إىل الــرشق، وترتفــع نســبة األشــخاص الذيــن  انتقالن
يريــدون أكــر مــن 3 أوالد. يريــد %48 ممــن يعيشــون يف جنــوب 
رشق األناضــول و%37 ممــن يعيشــون يف وســط رشق األناضــول أكر 

مــن 3 أوالد.

ــدد األوالد  ــأن ع ــاء بش ــال والنس ــن الرج ــر ب ــالف كب ــن اخت ــا م م
املرجــو. يظهــر أحــد االســتنتاجات أنـّـه مــع التقــدم يف الســن، يــزداد 
عــدد األوالد املرجــو. عــى ســبيل املثــال، مــا بــن 18 و24 عامــاً، تبلغ 
نســبة األفــراد املســتقلن الذيــن يريــدون ولــداً واحــداً %8 وولديــن 
ــن  ــاركن الذي ــبة املش ــض نس ــاً، تنخف ــن 35 و44 عام ــا ب %62، وم

ــداً واحــداً إىل %4 وولديــن إىل 44%. يريــدون ول

الجدول 72. عدد األوالد املرغوب بإنجابهم يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

 6 أطفال أو أكرث  5 أطفال 4 أطفال 3 أطفال 2 أطفال طفل واحدال رغبة

0,84,648,426,312,73,53,7تركيا

املنطقة السكنّية  

0,75,350,625,112,03,03,2املدينة

0,83,544,528,313,84,54,6 الريف

املدن الرئيسية الثالث

0,95,154,724,110,32,82,0اسطنبول

1,27,751,724,611,12,12,0 أنقرة

08,362,417,87,01,611,1 ,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

0,95,154,724,110,32,82,0اسطنبول

1,17,368,016,74,21,41,4غرب مرمرة

0,55,357,724,67,42,32,2ايجه

0,64,852,327,39,23,02,8 رشق مرمرة

0,84,946,929,612,32,72,8غرب األناضول

0,44,545,625,315,63,74,9 البحر األبيض املتوسط 

0,73,250,031,110,42,12,4 وسط األناضول

1,95,051,726,69,03,22,5 غرب البحر األسود

0,73,645,530,712,44,03,1 رشق البحر األسود

1,83,836,729,117,05,66,0 شامل رشق األناضول

0,72,228,930,824,65,96,9وسط رشق األناضول

0,33,522,425,628,19,011,1 جنوب رشق األناضول
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عــى نحــو مامثــل، مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، ينخفــض عــدد 
األوالد املرجــو. يف حــن يرغــب %32 مــن األفــراد املســتقلن مــن 
ــبة  ــذه النس ــغ ه ــن، تيل ــٍد أو اثن ــا بول ــة الدني ــتويات العلمي املس

ــا( الجــدول )73. ــة العلي %65 ضمــن املســتويات العلمي

ــل  ــدد األوالد املرجــو هــو أق ــن األرس، ع ــواع أخــرى م ــة بأن مقارن
مــن أنــواع أخــرى مــن األرس. يف حــن يرغــب %60 مــن املشــاركن 
مــن أرس مفككــة يف ولــٍد أو ولديــن، تبلــغ هــذه النســبة %53 يف 

ــّدة. ــواة و%49 يف األرس املمت األرس الن

الطبقــات االجتامعية-االقتصاديــة كافــة، تعتــر نســبة  ضمــن 
ــن  ــّرح %34 م ــة. ي ــن مرتفع ــدون ولدي ــن يري ــخاص الذي األش
الطبقــة  مــن  و49%  الدنيــا،  االجتامعية-االقتصاديــة  الطبقــة 
االجتامعية-االقتصاديــة الوســطى و%59 مــن الطبقــة االجتامعيــة-

االقتصاديــة العليــا بأنّهــم ســينجبون ولديــن إذا توافــرت لهــم 
ــدد األوالد  ــق بع ــا يتعل ــك يف م ــّح ذل ــام ص ــة. ك ــروف املؤاتي الظ
الفعــيل الــذي لــدى املشــاركن، مــع ارتفــاع املســتوى االجتامعــي-

ــن أو  ــون بولدي ــن يرغب ــزداد نســبة األشــخاص الذي االقتصــادي، ت
ــر. ــدون 4 أوالد أو أك ــن يري ــبة م ــض نس ــل، وتنخف أق

الجدول 73. عدد األوالد املرغوب بإنجابهم بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، والحالة االجتامعية، ونوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.

 6 أطفال أو أكرث  5 أطفال 4 أطفال 3 أطفال 2 أطفال طفل واحدال رغبة

الجنس

0,74,348,626,211,74,14,5ذكر

0,95,048,326,413,63,03,0أنثى

الفئة العمرية

24 - 181,17,661,919,37,71,50,8

34 - 250,65,252,426,011,42,52,0

44 - 350,53,944,328,814,74,03,8

54 - 450,53,444,828,314,34,14,6

64 - 550,93,340,629,313,85,07,1

65+ 1,72,734,727,817,07,09,1

املستوى العلمي

1,53,029,228,520,27,210,3أّمي

0,72,735,829,418,56,06,9يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

0,63,747,628,413,63,32,9املرحلة اإلبتدائية

0,64,553,925,49,92,53,2املرحلة التكميلية

0,97,358,421,48,12,11,9الثانوية أو ما يُعادلها

0,97,257,422,37,73,01,5إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

1,68,461,618,17,31,71,2أعزب

0,53,645,528,513,93,94,1متزّوج

2,99,860,914,57,31,73,0مطلّق

1,63,536,528,616,85,87,3أرمل

نوع األرسة

0,64,548,826,512,73,33,5نواة

0,93,745,527,313,74,44,5 ممتدة

2,08,052,021,510,23,23,2 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

1,42,833,828,419,26,58,0الطبقة الدنيا  

0,84,649,126,612,33,33,3الطبقة الوسطى

0,46,958,621,68,62,01,8الطبقة العليا
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6.3. اإلنطباعات حيال األوالد

ــئلوا إن  ــى األوالد، ُس ــاركون ع ــا املش ــي يعلّقه ــة الت ــم القيم لفه
كانــوا يوافقــون عــى بعــض األقاويــل. تظهــر النتائــج يف الجــدول 

.74

مــن بــن األقاويــل التــي توافــق عليهــا معظــم املشــاركن: “ينبغــي 
عــى األوالد أن يعتنــوا بوالديهــم يف شــيخوختهم”، و”عــى كل 
ــق  ــه”، و”يوثّ ــن األوالد تســتطيع إعالت ــدداً م ــة أن تنجــب ع عائل

يقّدمــون  األوالد،  يكــر  و”عندمــا  الزوجــن”،  عالقــة  األوالد 
مســاهامت ماليــة إىل الوالديــن”.

مل يوافــق معظــم املشــاركن عــى األقاويــل التــي تهــدف إىل إظهــار 
القيمــة التــي تُعلّــق عــى إنجــاب ولــٍد ذكَــر يف تركيــا. عــى ســبيل 
املثــال، ال يوافــق %64 مــن املشــاركن عــى األقاويــل التاليــة: 
“يرفــع الولــد الذكــر منزلــة الوالــدة يف العائلــة” و”ينتقــل نســب 

العائلــة مــن خــالل الولــد الذكــر”.

الجدول 74. آراء بشأن األوالد

النعم

88,39,5يجب عى األوالد رعاية والديهم يف شيخوختهم

84,913,3عى كل عائلة إنجاب عدداً من الأوالد تستطيع إعالته

84,112,7األوالد يقربون بن الزوجن

76,620,5ينبغي عى األوالد دعم والديهم ماليا عندما يكرون

45,848,8يؤثر األوالد عى حياة األم االجتامعية / التعليمية / األعامل سلبا

40,557,6نسب األرسة مير عر الطفل الذكر

33,761,1األم لديها مكانة أكر يف املجتمع من مكانة امرأة ليس لديها أطفال

32,064,3األوالد الذكور يزيدون من مكانة األم يف األرسة

21,673,4يؤثر األوالد عى حياة األب االجتامعية / التعليمية / األعامل سلبا

ــص  ــر الجــدول 75 آراء بشــأن األوالد بحســب بعــض الخصائ يظه
ــراد  ــبة األف ــر نس ــار، تعت ــذا اإلط ــة. يف ه ــة والدميغرافي االجتامعي
املســتقلن الذيــن يوافقــون عــى القــول “يجــب عــى األوالد رعايــة 
والديهــم يف شــيخوختهم” أعــى يف املناطــق الريفيــة )%95(. يرتكّــز 
مــن يوافقــون عــى هــذا القــول يف املــدن الثــالث الرئيســية مبعــدٍل 
أكــر يف اســطنبول )%87(. نجــد التوافــق األكــر عــى هــذا القــول 

يف جنــوب رشق األناضــول  مــع 95%.

مــن  املســتقلن  األفــراد  لــدى  مرتفعــاً  التوقــع  يعتــر هــذا   
ــن  ــا م ــدة. م ــالت املمت ــن العائ ــا وم ــة الدني ــتويات العلمي املس
اختــالف عــى صعيــد الفئــة العمريــة. مــع ارتفــاع املســتوى 
ــون  ــن يوافق ــاس الذي ــبة الن ــض نس ــادي، تنخف اإلجتامعي-اإلقتص
عــى هــذا القــول. يف حــن يوافــق %91 مــن الطبقــة االجتامعيــة-

ــا عــى هــذا القــول، تنخفــض هــذه النســبة إىل  ــة الدني االقتصادي
%77 ضمــن الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة العليــا )الجــدول 76(

ــن يوافقــون عــى القــول: “عــى كل  ــر نســبة األشــخاص الذي تعت
عائلــة أن تنجــب عــدداً مــن األوالد تســتطيع إعالتــه”، أعــى بقليل 
ــة )83%(.  ــة باملناطــق الريفي ــة )%86( مقارن يف املناطــق الحرَضيّ
ومــن بــن املــدن الثــالث الرئيســية، تعتــر نســبة املشــاركن الذيــن 
يوافقــون عــى هــذا القــول أدىن بقليــل يف أنقــرة، وبــن املناطــق، 
أدىن بقليــل يف وســط رشق األناضــول مــع %75. عــى الرغــم مــن 
أنّــه مــا مــن اختالفــات كبــرة بــن الرجــال والنســاء، تعتــر هــذه 
ــبة  ــذه النس ــغ ه ــاء )%86(. تبل ــدى النس ــل ل ــى بقلي ــبة أع النس

%84 لــدى الرجــال. بســبب تعليمهــم العــايل، هنــاك بعــض 
ــا  ــة العلي ــتويات العلمي ــن املس ــخاص ضم ــن األش ــات ب االختالف
ويوافــق عــدد أكــر مــن األشــخاص عــى هــذا القــول. عــى ســبيل 
املثــال، تبلــغ نســبة املوافقــة عــى هــذا القــول %81، وترتفــع هذه 
ــا.  ــا يُعادله ــة أو م ــي الثانوي ــوف خريج ــبة إىل %87 يف صف النس
لــدى القيــام مبقارنــة حســب نــوع األرسة، مــا مــن اختالفــات كبــرة 
عــى مســتوى املوافقــة عــى هــذا القــول. مــع ارتفــاع املســتوى 
ــون  ــن يوافق ــزداد نســبة األشــخاص الذي االجتامعي-االقتصــادي، ت
عــى هــذا القــول. يف حــن يوافــق %80 مــن الطبقــة االجتامعيــة-

االقتصاديــة الدنيــا عــى هــذا القــول، ترتفع هــذه النســبة إىل 87% 
ــا )الجــدول 76( ــة العلي ضمــن الطبقــة االجتامعية-االقتصادي

تعتــر املوافقــة عــى القــول: “يوثـّـق األوالد عالقــة الزوجــن”، أعــى 
ــة )82%(.  ــق الحرَضيّ ــه يف املناط ــة )%87( من ــق الريفي يف املناط
بــن املــدن الثــالث الرئيســية، تعتــر املوافقــة أعــى يف اســطنبول 
)%81( مقارنــة باملدينتــن األخريــن. بحســب املنطقــة، تظهــر 
املوافقــة الكــرى عــى هــذا القــول يف جنــوب رشق األناضــول 
ــاء )82%(،  ــن النس ــل ب ــة أق ــر املوافق ــل، تعت ــع %90. باملقاب م
وخّريجــي الجامعــات )%77(، والفئــات العمريــة املتقّدمــة )76%( 
والعائــالت املفككــة )%76(. تعتــر الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة 
الدنيــا مــع %77 الطبقــة حيــث املوافقــة األقــل عــى هــذا القــول. 
ــة  ــات االجتامعية-االقتصادي ــن الطبق ــرة ب ــات كب ــن اختالف ــا م م

ــطى )85%(. ــا )%84( والوس الدني
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تعتــر املوافقــة عــى القــول: “عندمــا يكــر األوالد، يقّدمــون 
مســاهامت ماليــة إىل الوالدين”، أعــى يف املناطــق الريفية )83%(. 
مــا بــن املــدن الثــالث الرئيســية، تعتــر نســبة األشــخاص الذيــن 
ــب  ــع %59. وبحس ــر م ــول أدىن يف إزم ــذا الق ــى ه ــون ع يوافق
املناطــق، تظهــر نســبة املوافقــة الدنيــا يف غــرب مرمــرة مــع 66%، 
ــات  ــا مــن اختالف ــوب رشق األناضــول مــع %90. م ــا يف جن والعلي
ــذا  ــى ه ــة ع ــد املوافق ــى صعي ــاء ع ــال والنس ــن الرج ــرة ب كب
ــول  ــد هــذا الق ــة تؤيّ ــة املتقّدم ــات العمري ــر أّن الفئ ــول. يُذك الق
ــخاص  ــن األش ــق %86 م ــن يواف ــال، يف ح ــبيل املث ــى س ــر. ع أك
مــا فــوق الـــ65 عامــاً عــى هــذا القــول، تبلــغ هــذه النســبة 75% 
ــك،  ــن ذل ــالً ع ــاً. فض ــن 18 و24 عام ــا ب ــة م ــة العمري ــدى الفئ ل
ــا  ــة الدني ــتويات العلمي ــن املس ــر ضم ــى بكث ــة أع ــر املوافق تعت
مثــال %90 لــدى األميــن والعائــالت املمتــدة )%85(. غــر أّن 
االختــالف األبــرز ضمــن الطبقــات االجتامعية-االقتصاديــة  يظهــر 
عــى صعيــد املوافقــة عــى هــذا القــول. فيــام يوافــق %88 مــن 
الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة الدنيــا عــى هــذا القــول، تنخفــض 
هــذه النســبة إىل %78 ضمــن الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة 
االجتامعية-االقتصاديــة  الطبقــات  ضمــن   54% وإىل  الوســطى 

ــدول 76(. ــا )الج العلي

يف حــن يظهــر اختــالف ضئيــل جــداً بــن املناطــق الحرضيّــة 
)%46( والريفيــة )%45( عــى مســتوى املوافقــة عــى القــول: 
ــة/  ــدة االجتامعية/التعليمي ــاة الوال ــى حي ــلباً ع ــر األوالد س “يؤثّ
املهنيــة”، يظهــر اختــالف صغــر عــى صعيــد املــدن الكــرى. بــن 
املــدن الثــالث الرئيســية، تعتــر أنقــرة املدينــة ذات نســبة املوافقــة 
األدىن مــع %38. يضــم وســط األناضــول النســبة الدنيــا بــن 
ــة عــى هــذا  ــر املوافق ــك، تعت ــع %38. كذل ــا م املناطــق جميعه
ــة مــا بــن 18 و24 عامــاً  ــة العمري القــول أدىن بقليــل ضمــن الفئ
ــة  ــتويات العلمي ــن املس ــرى )%43(. وضم ــات األخ ــة بالفئ مقارن
الدنيــا، تعتــر نســبة األشــخاص الذيــن يوافقــون عــى هــذا القــول 
أعــى. ال يظهــر اختــالف كبــر عــى مســتوى املوافقــة عــى هــذا 

ــادي. ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــوع األرسة واملس ــب ن ــول بحس الق

ــة مــن خــالل  ــر املوافقــة عــى القــول: “ينتقــل نســب العائل تعت
مقارنــة   )46%( الحرضيّــة  املناطــق  يف  أعــى  الذكــر”،  الولــد 
ــر  ــية، تعت ــالث الرئيس ــدن الث ــن امل ــة )%38(. ب ــق الريفي باملناط
نســبة املوافقــة متدنيــة جــداً يف إزمــر )%26(. ترتفــع هــذه 
النســبة أكــر ضمــن الفئــات العمريــة األكــر تقّدمــاً )%51 ضمــن 
ــال(، وذوي  ــبيل املث ــى س ــاً ع ــوق 65 عام ــا ف ــة م ــة العمري الفئ
املســتويات العلميــة الدنيــا )%58 يف صفــوف األميــن عــى ســبيل 
ــاع  ــع ارتف ــال %45. م ــدة )%47( والرج ــالت املمت ــال(، والعائ املث
املســتوى االجتامعي-االقتصــادي، تنخفــض نســبة األشــخاص الذيــن 

يوافقــون عــى هــذا القــول. يوافــق %54 مــن الطبقــة االجتامعية-
االقتصاديــة الدنيــا عــى هــذا القــول فيــام تنخفــض هــذه النســبة 

ــا. ــة العلي ــة االجتامعية-االقتصادي ــن الطبق إىل %29 ضم

ــة أكــر يف املجتمــع مــن  ــدة تحظــى مبكان يلقــى القــول إّن “الوال
املــرأة التــي ليــس لديهــا أوالد”، قبــوالً أكــر يف صفــوف األشــخاص 
ــن  ــر ب ــالف كب ــن اخت ــا م ــة )%42(. م ــن يف املناطــق الريفي الذي
املــدن الثــالث الرئيســية. عنــد املقارنــة بــن املناطــق، يضــم شــامل 
رشق األناضــول مــع %49 أكــر نســبة قبــول بــن املناطــق األخــرى 
ــر  ــاء. تظه ــال والنس ــن الرج ــرة ب ــات كب ــن اختالف ــا م ــة. م كاف
موافقــة كبــرة عــى هــذا القــول ضمــن الفئــات العمريــة املتقّدمــة 
)%46 ضمــن الفئــة العمريــة مــا فــوق 65 عامــاً عــى ســبيل 
ــن  ــال %52 ب ــا )مث ــة الدني ــن ذوي املســتويات العلمي ــال( وب املث
ــوالً أوســع  ــى قب ــول يلق ــن(. تجــدر اإلشــارة إىل أّن هــذا الق األمي
يف مــا بــن املشــاركن مــن العائــالت املمتــدة )%41(. مــع ارتفــاع 
املســتوى االجتامعي-االقتصــادي، تنخفــض نســبة األشــخاص الذيــن 
يوافقــون عــى هــذا القــول. يف حــن يوافــق %47 مــن املشــاركن 
ــول،  ــذا الق ــى ه ــا ع ــة الدني ــة االجتامعية-االقتصادي ــن الطبق م
تنخفــض هــذه النســبة إىل %18 ضمــن الطبقــة االجتامعيــة-

االقتصاديــة العليــا )الجــدول 76.(

يوافــق األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املناطــق الريفيــة أكــر عــى 
ــة” )40%(.  ــدة يف العائل ــة الوال ــر منزل ــد الذك ــع الول ــول: “يرف الق
بــن املــدن الثــالث الرئيســية، تضــم أنقــرة نســبة املوافقــة األعــى 
مــع %28 وإزمــر النســبة األدىن مــع %18. ترتفــع نســبة املوافقــة 
ــة  ــات العمري ــاء )%40( والفئ ــن النس ــر ب ــول أك ــذا الق ــى ه ع
املتقدمــة )%44 ضمــن الفئــة العمريــة مــا فــوق 65 عامــاً(، 
وذوي املســتويات العلميــة الدنيــا )%51 بــن األميــن( والعائــالت 
ــاً  ــرز اختالف ــي ت ــل الت ــن األقاوي ــد م ــذا واح ــدة )%41(. ه املمت
كبــراً بحســب الطبقــات االجتامعية-االقتصاديــة. تبلــغ نســبة 
املوافقــة عــى هــذا القــول %48 يف الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة 
الدنيــا، و%32 يف الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة املتوســطة و16% 

ــا.  ــة العلي ــة االجتامعية-االقتصادي يف الطبق

تعتــر املوافقــة عــى القــول: “يؤثـّـر األوالد ســلباً عــى حيــاة الوالــد 
االجتامعيــة/ التعليميــة/ املهنيــة” أعــى بقليــل يف املناطــق الريفيــة 
مــع %24 مقارنــة باملناطــق الحرَضيّــة مــع %20. بــن املــدن 
ــة  ــس، والفئ ــب الجن ــالف بحس ــن اخت ــا م ــية، م ــالث الرئيس الث
العمريــة ونــوع األرسة، لكــن مــن الواضــح أّن املوافقــة عــى هــذا 
القــول تنخفــض مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي. وعــى الرغــم مــن 
أنّــه مــع ارتفــاع املســتوى االجتامعي-االقتصــادي، تنخفــض نســبة 
املوافقــة عــى هــذا القــول، مــا مــن اختــالف كبــر بــن الطبقــات. 
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ث )نعم(.
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سكنّية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافة، بح

ت حيال األوالد 
الجدول 75: اإلنطباعا

ىل حياة 
يؤثر األوالد ع

امعية / 
ب االجت

األ
امل 

التعليمية / األع
سلبا

األوالد الذكور يزيدون 
يف 

ن مكانة األم 
م

رسة
األ

األم لديها مكانة أكر 
ن مكانة 

يف املجتمع م
س لديها 

امرأة لي
أطفال

رسة مير عر 
ب األ

س
ن

الطفل الذكر

ىل حياة 
يؤثر األوالد ع

امعية / 
األم االجت

امل 
التعليمية / األع

سلبا

ىل األوالد 
ي ع

ينبغ
دعم والديهم ماليا 

عندما يكرون

ني 
ألطفال يقربون ب

ني
الزوج

ب أن يكون لكل 
يج

عائلة عدد األوالد 
ن رعايتهم 

ن ميك
الذي

ماديا

ىل األوالد 
ب ع

يج
يف 

رعاية أهلهم 
شيخوختهم

تركيا
21,6

32,0
33,7

40,5
45,8

76,6
84,1

84,9
88,3

سكنّية  
املنطقة ال

املدينة
20,0

27,2
28,7

37,6
46,0

72,4
82,4

86,1
86,6

ف
 الري

24,3
40,3

42,3
45,5

45,4
83,4

87,4
82,9

95,1

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
18,7

22,7
24,0

38,4
48,0

75,0
81,2

86,0
86,7

 أنقرة
17,7

27,8
23,8

40,6
37,9

70,1
75,3

83,1
81,9

إزمر
14,7

18,0
21,0

26,2
49,3

58,6
73,2

88,0
78,6

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
18,7

22,7
24

38,4
48,0

75,0
81,2

86,0
86,7

ب مرمرة
غر

16,2
23,0

29,7
32,9

42,3
65,7

78,5
83,4

82,7

ايجه
19,5

27,8
31,9

34,6
49,9

71,5
85,0

89,0
87,4

رشق مرمرة
 

20,2
29,0

30,6
33,2

47,2
74,0

84,7
85,4

85,9

ضول
ب األنا

غر
20,3

31,4
29,6

43,5
43,6

75,2
82,0

84,9
86,7

ط 
ض املتوس

 البحر األبي
23,4

34,3
36,4

42,7
46,1

78,4
84,5

84,0
89,6

ضول
ط األنا

 وس
17,6

38,1
38,7

43,2
37,6

82,2
85,4

85,5
89,8

ب البحر األسود
 غر

25,8
31,4

35,3
35,8

43,6
76,1

86,1
84,5

86,8

رشق البحر األسود
 

28,0
38,3

42,0
41,7

43,6
78,0

85,9
83,3

90,0

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

32,5
47,6

49,0
48,8

47,4
84,3

86,6
87,2

92,6

ضول
رشق األنا

ط 
وس

26,0
33,6

35,3
45,9

42,4
78,0

83,7
74,8

90,6

ضول
رشق األنا

ب 
 جنو

23,5
50,6

48,2
55,5

46,8
89,9

89,5
83,4

95,4
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ث )نعم(.
سية الثال

سكنّية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافة، بح

ت حيال األوالد 
الجدول 75: اإلنطباعا

ىل حياة 
يؤثر األوالد ع

امعية / 
ب االجت

األ
امل 

التعليمية / األع
سلبا

األوالد الذكور يزيدون 
يف 

ن مكانة األم 
م

رسة
األ

األم لديها مكانة أكر 
ن مكانة 

يف املجتمع م
س لديها 

امرأة لي
أطفال

رسة مير عر 
ب األ

س
ن

الطفل الذكر

ىل حياة 
يؤثر األوالد ع

امعية / 
األم االجت

امل 
التعليمية / األع

سلبا

ىل األوالد 
ي ع

ينبغ
دعم والديهم ماليا 

عندما يكرون

ني 
ألطفال يقربون ب

ني
الزوج

ب أن يكون لكل 
يج

عائلة عدد األوالد 
ن رعايتهم 

ن ميك
الذي

ماديا

ىل األوالد 
ب ع

يج
يف 

رعاية أهلهم 
شيخوختهم

تركيا
21,6

32,0
33,7

40,5
45,8

76,6
84,1

84,9
88,3

سكنّية  
املنطقة ال

املدينة
20,0

27,2
28,7

37,6
46,0

72,4
82,4

86,1
86,6

ف
 الري

24,3
40,3

42,3
45,5

45,4
83,4

87,4
82,9

95,1

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
18,7

22,7
24,0

38,4
48,0

75,0
81,2

86,0
86,7

 أنقرة
17,7

27,8
23,8

40,6
37,9

70,1
75,3

83,1
81,9

إزمر
14,7

18,0
21,0

26,2
49,3

58,6
73,2

88,0
78,6

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
18,7

22,7
24

38,4
48,0

75,0
81,2

86,0
86,7

ب مرمرة
غر

16,2
23,0

29,7
32,9

42,3
65,7

78,5
83,4

82,7

ايجه
19,5

27,8
31,9

34,6
49,9

71,5
85,0

89,0
87,4

رشق مرمرة
 

20,2
29,0

30,6
33,2

47,2
74,0

84,7
85,4

85,9

ضول
ب األنا

غر
20,3

31,4
29,6

43,5
43,6

75,2
82,0

84,9
86,7

ط 
ض املتوس

 البحر األبي
23,4

34,3
36,4

42,7
46,1

78,4
84,5

84,0
89,6

ضول
ط األنا

 وس
17,6

38,1
38,7

43,2
37,6

82,2
85,4

85,5
89,8

ب البحر األسود
 غر

25,8
31,4

35,3
35,8

43,6
76,1

86,1
84,5

86,8

رشق البحر األسود
 

28,0
38,3

42,0
41,7

43,6
78,0

85,9
83,3

90,0

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

32,5
47,6

49,0
48,8

47,4
84,3

86,6
87,2

92,6

ضول
رشق األنا

ط 
وس

26,0
33,6

35,3
45,9

42,4
78,0

83,7
74,8

90,6

ضول
رشق األنا

ب 
 جنو

23,5
50,6

48,2
55,5

46,8
89,9

89,5
83,4

95,4

م
ع
ي )ن

د
صا

إلقت
ي-ا

ع
ام

جت
إل

ى ا
و
ست

مل
وا

رسة 
أل

ع ا
و
ي، ن

م
عل

ى ال
و
ست

مل
ر، ا

م
ع
س، ال

جن
ب ال

س
ح

الد ب
و
أل

ل ا
حيا

ت 
عا

طبا
إلن

ل 76. ا
و
د
ج

ال

ىل حياة 
يؤثر األوالد ع

امعية / 
ب االجت

األ
امل 

التعليمية / األع
سلبا

األوالد الذكور يزيدون 
يف 

ن مكانة األم 
م

رسة
األ

األم لديها مكانة أكر 
ن مكانة 

يف املجتمع م
س لديها 

امرأة لي
أطفال

رسة مير عر 
ب األ

س
ن

الطفل الذكر

ىل حياة 
يؤثر األوالد ع

امعية / 
األم االجت

امل 
التعليمية / األع

سلبا

ىل األوالد 
ي ع

ينبغ
دعم والديهم ماليا 

عندما يكرون

ني 
ألطفال يقربون ب

ني
الزوج

ب أن يكون لكل 
يج

عائلة عدد األوالد 
ن رعايتهم 

ن ميك
الذي

ماديا

ىل األوالد 
ب ع

يج
يف 

رعاية أهلهم 
شيخوختهم

س
الجن

ذكر
21,9

27,2
33,8

44,6
47,7

77,8
87,4

83,6
89,8

ى
أنث

21,2
40,3

33,6
36,4

44,0
78,4

82,2
85,7

88,0

الفئة العمرية

24 - 18
20,6

27,5
27,3

38,9
43,3

74,7
82,5

87,7
90,1

34 - 25
19,4

26,7
28,9

36,3
46,6

71,0
84,1

85,6
87,1

44 - 35
22,1

31,0
34,0

39,2
46,5

75,7
84,9

84,1
88,5

54 - 45
21,9

34,5
36,1

40,8
44,6

77,5
85,2

83,6
88,2

64 - 55
25,2

41,4
43,3

47,0
49,6

83,6
86,8

84,8
90,5

65+
 

24,3
44,3

45,5
51,4

44,6
85,6

83,5
82,4

90,2

ي
ى العلم

ستو
امل

ي
أّم

25,6
51,3

51,9
58,1

42,8
89,7

84,6
80,8

92,4

ن مل يدخل املدرسة
يُجيد القراءة والكتابة لك

24,7
43,9

44,2
51,1

49,4
88,9

85,6
82,7

92,9

املرحلة اإلبتدائية
22,4

36,0
37,5

40,8
48,3

82,8
86,7

85,0
91,2

املرحلة التكميلية
20,6

27,5
28,5

39,3
47,5

74,7
84,5

86,4
87,5

الثانوية أو ما يُعادلها
18,5

19,0
21,4

33,9
42,4

64,9
81,2

87,0
84,9

ت عليا
إجازة جامعية أو دراسا

18,0
11,8

16,7
24,3

40,2
47,3

76,8
86,2

73,2

رسة
نوع األ

نواة
21,0

29,7
31.8

38,6
45,6

74,5
84,1

85,1
87,3

 ممتدة
23,6

40,5
41,0

47,4
46,7

85,3
87,5

84,5
92,4

 مفككة
20,9

30,0
32,0

39,4
45,2

73,2
76,1

84,6
86,8

ي  
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

الطبقة الدنيا  
25,3

47,9
47,4

54,5
44,9

88,1
83,8

79,8
91,2

ى
الطبقة الوسط

21,6
31,8

33,8
40,1

46,7
78,1

85,1
85,4

89,4

الطبقة العليا
17,6

16,4
18,4

28,9
40,0

53,8
77,4

86,8
77,3
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6.4. أسباب جدال األهل مع األوالد

ــن  ــاً ع ــن 3 و17 عام ــا ب ــم أوالد م ــن لديه ــئل املشــاركون الذي ُس
املشــاكل التــي واجهوهــا مــع أوالدهــم ووتــرة تكــرار هــذه 
ــاكل  ــن مش ــات ع ــاء واألمه ــّدث اآلب ــدول 77(. تح ــاكل )الج املش
معظمهــا عــى مســتوى عــادات اإلنفــاق واالســتهالك )30%(، 
ــك،  ــق )%24(. كذل ــر الالئ ــاس غ ــاء )%28( واللب ــاء األصدق وانتق
يواجــه اآلبــاء واألمهــات مشــاكل متكــررة أو بعــض املشــاكل مــع 

أوالدهــم بشــأن مســائل أخــرى أيضــاً، فحــواىل %22 منهــا يتعلــق 
بقواعــد املنــزل التــي يضعهــا الوالــدان وعــادات األكل، و20% 
بخيــارات الرتفيــه، و%18 بالعالقــات العائليــة، و%16 بــآراء حــول 
الــزواج والحيــاة العائليــة، و%15 باختيــار املهنــة، و%15 بالتمســك 
بالتقاليــد و%14 بالعالقــات مــع األقربــاء. مــن بــن املجــاالت 
حيــث صادفــوا مشــاكل أقــل: وجهــات النظــر السياســية والســلوك 

ــي.   الدين

الجدول 77. املشاكل التي واجهها الوالدان مع األوالد

بشكل متكررأحياناأبدا

72,125,02,9اختيار األصدقاء

70,326,23,5عادات اإلنفاق واالستهالك 

75,721,23,1املالبس غر املالمئة

78,418,92,7قواعد املنزل والعادات الغذائية

79,917,82,3خيارات الرتفيه

82,216,41,4العالقات داخل األرسة

84,912,92,3خيارات املدرسة والوظيفة

83,914,51,6التصورات حول الزواج والحياة األرسية

85,413,31,3التقيد بالتقاليد

86,112,91,1العالقات مع األقارب

88,59,91,6السلوك الديني

92,37,20,6اآلراء السياسية

يف الجــدول 78، تُعــرَض نتائــج مشــاكل واجههــا الوالــدان “أحيانــاً” 
و”غالبــاً” عــى امتــداد تركيــا مــع تحليــالت دميغرافيــة مختلفــة. 

بالنســبة إىل معظــم املســائل تقريبــاً، يعتــر عــدد األشــخاص الذيــن 
يواجهــون مشــاكل مــع أوالدهــم أعــى يف املناطــق الحرضيّــة. 
ترتبــط االختالفــات الكــرى بـ”عــادات االنفــاق واالســتهالك”، 
األكل”،  وعــادات  املنــزل  و”قواعــد  الالئــق”،  غــر  و”اللبــاس 

و”خيــارات الرتفيــه”.

لــدى مقارنــة هــذه املشــاكل بعضهــا بالبعــض اآلخــر، بــن املــدن 
ــا يف  ــرة وأقله ــاكل يف أنق ــم املش ــوا معظ ــية، واجه ــالث الرئيس الث
اســطنبول. تظهــر املقارنــة بــن املناطــق أّن وســط رشق األناضــول 
وغــرب األناضــول يختــران الكــم األكــر مــن املشــاكل مــع األوالد 
يف مــا يتعلــق باملســائل كلهــا تقريبــاً. يتمثـّـل االختــالف األكــر بــن 
املناطــق عــى صعيــد عــادات اإلنفــاق واالســتهالك. يختــر وســط 
رشق األناضــول )%37( املشــاكل الكــرى، فيــام صوِدفــت املشــاكل 
الدنيــا يف شــامل رشق األناضــول )%18(. يُذكــر أّن املنطقــة حيــث 
ــمٍّ مــن املشــاكل مــع أوالدهــم بشــأن  ــر ك يواجــه املشــاركون أك
ــدٍر  ــل ق ــة هــي غــرب األناضــول مــع %25، وأق ــات العائلي العالق
ــه،  ــياق نفس ــع %7. يف الس ــود م ــر األس ــي يف رشق البح ــا ه منه

ــارات  ــتوى خي ــى مس ــاكل ع ــون مش ــن يواجه ــبة الذي ــر نس تعت
الرتفيــه أعــى يف وســط رشق األناضــول مقارنــة باملناطــق األخــرى 
)%28(. باالضافــة إىل ذلــك، متثّــل خيــارات اللبــاس يف غــرب 

ــٍم آخــر. ــرة مجــال رصاٍع مه األناضــول ورشق مرم

بــدا التقييــم لــدى الرجــال والنســاء متشــابهاً بشــكٍل عــام. ظهــر 
اختــالف كبــر عــى صعيــد مســألة وحيــدة وحســب هــي عــادات 
اإلنفــاق واالســتهالك. يف حــن تتحــّدث النســاء عــن مشــاكل مــع 
ــبة  ــذه النس ر ه ــدَّ ــبة %27، تق ــألة بنس ــذه املس ــأن ه األوالد بش

ــدى الرجــال. %22 ل

أمــا االختــالف األكــر بحســب الفئــات العمريــة فهــو بشــأن اختيــار 
ــة مــا  ــة العمري األصدقــاء. تعتــر هــذه النســبة أعــى ضمــن الفئ
بــن 35 و44 عامــاً )%36(  مقارنــة بالفئــات العمريــة أخــرى. 
تختــر هــذه املجموعــة عــى نحــو مشــابه مشــاكل عــى صعيــد 
ــه  ــار الرتفي ــاس، وخي ــلوب اللب ــتهالك، وأس ــاق واالس ــادات اإلنف ع

ــة. ــارات املدرســية واملهني والخي

ــامل مواجهــة مشــاكل  ــزداد احت مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، ي
عــى صعيــد عــادات اإلنفــاق واالســتهالك، وأســلوب اللبــاس، 
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وقواعــد املنــزل وعــادات األكل واآلراء بشــأن الــزواج والحيــاة 
العائليــة.

يف مــا يتعلــق مبعظــم املشــاكل، يتمثّــل نــوع األرسة الــذي يواجــه 
أقــل قــدر مــن املشــاكل مــع األوالد يف العائــالت املمتــدة. يظهــر 
االختــالف األكــر بحســب نــوع األرسة عــى صعيــد قواعــد املنــزل 
وعــادات األكل. تنتــرش هــذه املشــكلة ضمــن العائــالت املفككــة 

بنســبة 30%.

أمــا املشــاكل التــي تُصــاَدف كثــراً بحســب املســتوى اإلجتامعــي-

ــزل  ــد املن ــي وقواع ــار الرتفيه ــد الخي ــي عــى صعي اإلقتصــادي فه
وعــادات األكل. تبلــغ نســبة األشــخاص الذيــن يواجهــون مشــاكل 
مــع أوالدهــم/ والديهــم بشــأن خيــارات الرتفيــه %9 ضمــن 
ــات  ــن الطبق ــا، و%20 ضم ــة العلي ــة االجتامعية-االقتصادي الطبق
الطبقــات  ضمــن  و22%  الوســطى  االجتامعية-االقتصاديــة 
التــي  املشــاكل  نســبة  تبلــغ  العليــا.  االجتامعية-االقتصاديــة 
واجهوهــا عــى مســتوى قواعــد املنــزل وعــادات األكل 14% 
ضمــن  و21%  الدنيــا،  االجتامعية-االقتصاديــة  الطبقــة  ضمــن 
ــة  ــن الطبق ــطى و%26 ضم ــة الوس ــة االجتامعية-االقتصادي الطبق

الجــدول)78. العليــا(  االجتامعية-االقتصاديــة 
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الجــدول 78. املشــاكل التــي واجههــا الوالــدان مــع األوالد يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، والجنــس، 
ــاً( ــاً وأحيان والفئــة العمريــة، واملســتوى العلمــي، ونــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )غالب

اختيار األصدقاء
عادات اإلنفاق 

واالستهالك
اختيار املالبس

قواعد املنزل والعادات 
الغذائية

العالقات داخل األرسةخيارات الرتفيه
خيارات املدرسة 

والوظيفة
التصورات حول الزواج 

والحياة األرسية
اآلراء السياسيةالسلوك الدينيلعالقات مع األقاربالتقيد بالتقاليد

27,929,724,321,620,117,815,116,114,613,911,57,7تركيا

املنطقة السكنّية املنطقة السكنّية  

29,532,726,624,322,418,815,917,116,115,311,37,7املدينة

24,723,819,716,315,515,813,714,111,811,311,87,7 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

25,037,123,726,021,419,412,616,313,814,58,75,6اسطنبول

37,839,135,731,131,931,125,323,824,525,914,312,5 أنقرة

31,136,430,326,725,721,419,619,018,019,29,310,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

25,037,123,726,021,419,412,616,313,814,58,75,6اسطنبول

21,321,616,613,916,110,813,511,48,210,47,35,7غرب مرمرة

29,928,122,721,320,316,315,414,714,112,69,47,1ايجه

32,836,331,223,920,816,114,017,014,411,812,28,1 رشق مرمرة

34,135,429,523,624,724,920,721,921,620,914,811,3غرب األناضول

25,524,824,720,218,916,614,713,513,113,712,47,9 البحر األبيض املتوسط 

26,825,829,222,718,915,819,318,313,015,412,311,3 وسط األناضول

30,831,724,926,418,823,314,616,914,413,212,68,8 غرب البحر األسود

25,619,718,411,820,27,411,311,310,17,59,46,8 رشق البحر األسود

29,017,528,216,920,212,618,813,813,713,411,910,3 شامل رشق األناضول

35,037,325,124,627,822,218,416,224,418,021,78,1وسط رشق األناضول

19,421,114,515,610,416,611,117,010,610,28,24,6 جنوب رشق األناضول

الجنسالجنس

28,530,821,821,619,918,214,815,415,114,511,27,9ذكر

27,228,527,021,620,317,315,516,914,113,411,77,5أنثى

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1826,032,022,924,022,220,014,517,115,314,210,78,3

34 - 2517,526,719,420,815,113,313,621,611,313,09,58,2

44 - 3536,332,031,523,021,317,117,414,215,014,013,37,1

54 - 4530,928,025,319,819,116,316,315,314,214,211,97,5

64 - 5519,921,318,412,713,515,911,213,214,312,111,96,8

65+ 13,121,013,813,815,215,213,413,211,413,69,64,9

املستوى العلمياملستوى العلمي

23,521,722,216,512,917,112,214,411,413,011,95,0أّمي

23,125,421,117,217,018,014,815,413,311,913,59,8يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

27,526,523,218,417,715,014,415,012,411,712,46,7املرحلة اإلبتدائية

29,529,924,421,220,417,316,115,014,613,011,98,0املرحلة التكميلية

30,335,826,226,425,821,416,717,916,916,99,89,0الثانوية أو ما يُعادلها

26,733,726,628,220,218,814,518,720,717,310,78,9إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

28,630,725,222,221,118,315,616,415,114,711,77,9نواة

23,523,720,216,215,114,014,014,011,710,210,68,0 ممتدة

32,735,925,530,023,223,113,119,217,315,711,04,7 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

20,521,316,213,89,218,410,214,910,713,212,210,4الطبقة الدنيا  

28,529,724,721,320,417,915,616,314,613,511,77,5الطبقة الوسطى

26,932,724,726,421,917,114,215,116,216,99,78,1الطبقة العليا
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الجــدول 78. املشــاكل التــي واجههــا الوالــدان مــع األوالد يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، والجنــس، 
ــاً( ــاً وأحيان والفئــة العمريــة، واملســتوى العلمــي، ونــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )غالب

اختيار األصدقاء
عادات اإلنفاق 

واالستهالك
اختيار املالبس

قواعد املنزل والعادات 
الغذائية

العالقات داخل األرسةخيارات الرتفيه
خيارات املدرسة 

والوظيفة
التصورات حول الزواج 

والحياة األرسية
اآلراء السياسيةالسلوك الدينيلعالقات مع األقاربالتقيد بالتقاليد

27,929,724,321,620,117,815,116,114,613,911,57,7تركيا

املنطقة السكنّية املنطقة السكنّية  

29,532,726,624,322,418,815,917,116,115,311,37,7املدينة

24,723,819,716,315,515,813,714,111,811,311,87,7 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

25,037,123,726,021,419,412,616,313,814,58,75,6اسطنبول

37,839,135,731,131,931,125,323,824,525,914,312,5 أنقرة

31,136,430,326,725,721,419,619,018,019,29,310,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

25,037,123,726,021,419,412,616,313,814,58,75,6اسطنبول

21,321,616,613,916,110,813,511,48,210,47,35,7غرب مرمرة

29,928,122,721,320,316,315,414,714,112,69,47,1ايجه

32,836,331,223,920,816,114,017,014,411,812,28,1 رشق مرمرة

34,135,429,523,624,724,920,721,921,620,914,811,3غرب األناضول

25,524,824,720,218,916,614,713,513,113,712,47,9 البحر األبيض املتوسط 

26,825,829,222,718,915,819,318,313,015,412,311,3 وسط األناضول

30,831,724,926,418,823,314,616,914,413,212,68,8 غرب البحر األسود

25,619,718,411,820,27,411,311,310,17,59,46,8 رشق البحر األسود

29,017,528,216,920,212,618,813,813,713,411,910,3 شامل رشق األناضول

35,037,325,124,627,822,218,416,224,418,021,78,1وسط رشق األناضول

19,421,114,515,610,416,611,117,010,610,28,24,6 جنوب رشق األناضول

الجنسالجنس

28,530,821,821,619,918,214,815,415,114,511,27,9ذكر

27,228,527,021,620,317,315,516,914,113,411,77,5أنثى

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1826,032,022,924,022,220,014,517,115,314,210,78,3

34 - 2517,526,719,420,815,113,313,621,611,313,09,58,2

44 - 3536,332,031,523,021,317,117,414,215,014,013,37,1

54 - 4530,928,025,319,819,116,316,315,314,214,211,97,5

64 - 5519,921,318,412,713,515,911,213,214,312,111,96,8

65+ 13,121,013,813,815,215,213,413,211,413,69,64,9

املستوى العلمياملستوى العلمي

23,521,722,216,512,917,112,214,411,413,011,95,0أّمي

23,125,421,117,217,018,014,815,413,311,913,59,8يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

27,526,523,218,417,715,014,415,012,411,712,46,7املرحلة اإلبتدائية

29,529,924,421,220,417,316,115,014,613,011,98,0املرحلة التكميلية

30,335,826,226,425,821,416,717,916,916,99,89,0الثانوية أو ما يُعادلها

26,733,726,628,220,218,814,518,720,717,310,78,9إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

28,630,725,222,221,118,315,616,415,114,711,77,9نواة

23,523,720,216,215,114,014,014,011,710,210,68,0 ممتدة

32,735,925,530,023,223,113,119,217,315,711,04,7 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

20,521,316,213,89,218,410,214,910,713,212,210,4الطبقة الدنيا  

28,529,724,721,320,417,915,616,314,613,511,77,5الطبقة الوسطى

26,932,724,726,421,917,114,215,116,216,99,78,1الطبقة العليا
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6.5. أنواع العقاب املطّبقة عىل األوالد

ــن  ــاً ع ــن 3 و17 عام ــا ب ــم أوالد م ــن لديه ــئل املشــاركون الذي ُس
أنــواع العقــاب التــي طبقوهــا مــع أوالدهــم خــالل الســنة املاضيــة. 

تظهــر النتائــج يف الجدولــن 79 و82.

بالنســبة إىل اآلبــاء، متثّــل شــكل العقــاب األكــر شــيوعاً يف توبيــخ 
أوالدهــم )%73(. كذلــك، يعاقــب ثلــث اآلبــاء أوالدهــم مــن خــالل 
ــاز” )%32(، و”عــدم الســامح لهــم  “منعهــم مــن مشــاهدة التلف
بالحصــول عــى مــا يريــدون لبعــض الوقــت” )%29(، و”حرمانهــم 
مــن فــرتة اللعــب” )%28(. وتتضّمــن أنــواع العقــاب األخــرى 
املطبّقــة: “الــرضب” )%22(، و”عــدم الســامح لهــم بقضــاء الوقــت 
مــع األصدقــاء” )%17(، و”التعامــل الصامــت” )%17(، و”اجتــزاء 
قســم مــن مروفهــم” )%14(. أمــا العقــاب األقــل شــيوعاً فهــو 

“إبقاؤهــم يف غرفتهــم” )7%(.

يبــّن الجــدول 79 النســب املرتبطــة بأنــواع العقــاب التــي طبّقهــا 
اآلبــاء “أحيانــاً”، أو “غالبــاً” أو “نــادراً” عــر تركيــا وبحســب 

التحليــالت الدميغرافيــة.

ــق  ــة الســكنية، تُطبّ ــاب بحســب املنطق ــواع العق ــم أن ــدى تقيي ل
معظمهــا بوتــرة أكــر يف املناطــق الحرَضيّــة. بيــد أّن الوضــع 
ــبة  ــّدر نس ــن تق ــر بالـــ”رضب”. يف ح ــق األم ــا يتعلّ ــّر عندم يتغ
ــة  ــرضب يف املناطــق الحرَضيّ ــون أوالدهــم بال ــن يعاقب ــاء الذي اآلب
بـــ”%20”، ترتفــع هــذه النســبة إىل %25 يف املناطــق الريفيــة. أمــا 
أنــواع العقــاب األكــر شــيوعاً يف املناطــق الحرَضيـّـة فهــي: منعهــم 
مــن مشــاهدة التلفــاز )%34(، وحرمانهــم مــن فــرتة اللعــب 

ــت )31%(. ــض الوق ــدون لبع ــا يري ــدم رشاء م )%31( وع

 الجــدول 79. أنــواع العقــاب املطبَّقــة عــىل األوالد مــن ِقبــل اآلبــاء خــالل الســنة املاضيــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، تصنيــف 
الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )غالباً، أحياناً وأحياناً 

حرمانهم من املرصوفمنعهم اللعب  لفرتة من الوقتحبسهم يف غرفهم
منعهم من مشاهدة التلفاز  لفرتة 

من الوقت
التعامل الصامتتوبيخهم

منعهم من أخذ ما يريدونه لفرتة 
من الوقت

عدم السامح لهم إمضاء الوقت 
مع األصدقاء

رضبهم

6,927,714,231,872,916,928,817,021,7تركيا

املنطقة السكنّية املنطقة السكنّية  

8,230,914,734,372,618,831,417,320,0املدينة

4,321,213,326,673,413,023,316,625,3 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

9,734,418,539,370,421,235,219,116,7اسطنبول

7,936,217,237,865,324,937,622,021,7 أنقرة

8,237,526,338,879,934,551,223,219,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

9,734,418,539,370,421,235,219,116,7اسطنبول

7,328,211,929,873,218,528,715,916,0غرب مرمرة

5,528,917,830,274,815,232,617,820,6ايجه

4,930,213,534,978,422,128,014,514,7 رشق مرمرة

6,831,916,734,771,619,131,618,621,2غرب األناضول

6,224,611,530,474,614,228,218,030,7 البحر األبيض املتوسط 

5,419,710,326,276,313,124,218,124,6 وسط األناضول

6,529,413,731,181,914,725,315,623,3 غرب البحر األسود

4,122,18,424,656,210,215,78,614,0 رشق البحر األسود

5,120,410,324,265,813,922,916,227,2 شامل رشق األناضول

7,930,312,944,877,320,733,027,224,4وسط رشق األناضول

7,815,19,017,167,511,516,89,829,0 جنوب رشق األناضول
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 الجــدول 79. أنــواع العقــاب املطبَّقــة عــىل األوالد مــن ِقبــل اآلبــاء خــالل الســنة املاضيــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، تصنيــف 
الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )غالباً، أحياناً وأحياناً 

حرمانهم من املرصوفمنعهم اللعب  لفرتة من الوقتحبسهم يف غرفهم
منعهم من مشاهدة التلفاز  لفرتة 

من الوقت
التعامل الصامتتوبيخهم

منعهم من أخذ ما يريدونه لفرتة 
من الوقت

عدم السامح لهم إمضاء الوقت 
مع األصدقاء

رضبهم

6,927,714,231,872,916,928,817,021,7تركيا

املنطقة السكنّية املنطقة السكنّية  

8,230,914,734,372,618,831,417,320,0املدينة

4,321,213,326,673,413,023,316,625,3 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

9,734,418,539,370,421,235,219,116,7اسطنبول

7,936,217,237,865,324,937,622,021,7 أنقرة

8,237,526,338,879,934,551,223,219,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

9,734,418,539,370,421,235,219,116,7اسطنبول

7,328,211,929,873,218,528,715,916,0غرب مرمرة

5,528,917,830,274,815,232,617,820,6ايجه

4,930,213,534,978,422,128,014,514,7 رشق مرمرة

6,831,916,734,771,619,131,618,621,2غرب األناضول

6,224,611,530,474,614,228,218,030,7 البحر األبيض املتوسط 

5,419,710,326,276,313,124,218,124,6 وسط األناضول

6,529,413,731,181,914,725,315,623,3 غرب البحر األسود

4,122,18,424,656,210,215,78,614,0 رشق البحر األسود

5,120,410,324,265,813,922,916,227,2 شامل رشق األناضول

7,930,312,944,877,320,733,027,224,4وسط رشق األناضول

7,815,19,017,167,511,516,89,829,0 جنوب رشق األناضول

عــر املــدن الثــالث الرئيســية، يتجــى االختــالف األكــر يف مــا 
يتعلــق بأنــواع العقــاب التــي يطبّقهــا اآلبــاء عــى صعيــد التوبيــخ، 
ــت  ــل الصام ــدون، والتعام ــا يري ــى م ــول األوالد ع ــل حص وتأجي
واجتــزاء قســم مــن املــروف. تعتــر نســبة اآلبــاء الذيــن يطبّقــون 
أنــواع العقــاب األربعــة جميعهــا أعــى يف إزمــر مقارنــة باملدينتــن 

األخريــن.

ويظهــر االختــالف األكــر بحســب املناطــق عــى مســتوى التوبيــخ 

ــون  ــن يوبّخ ــاء الذي ــبة اآلب ــر نس ــاز. تظه ــاهدة التلف ــع مش ومن
أوالدهــم يف أكــر األحيــان يف غــرب البحــر األســود مــع 82%، 
البحــر  ونســبة مــن يوبّخــون أوالدهــم بالحــد األدىن يف رشق 
ــاز  ــاهدة التلف ــن مش ــع م ــاب املن ــد عق ــع %45. يُعتم ــود م األس
ــوب  ــل يف جن ــدٍل أق ــاً يف وســط رشق األناضــول )%44( ومبع غالب
رشق األناضــول )%17(. كذلــك، نجــد النســبة األكــر مــن حــاالت 
اعتــامد الــرضب كعقــاب يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط مــع  
لوِحظــت النَســب األدىن يف منطقــة رشق البحــر األســود مــع %14. 

.
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فضــالً عــن ذلــك، يظهــر االختــالف األكــر بحســب الفئــة العمريــة 
ــرضب.  ــب وال ــرتة اللع ــن ف ــان م ــخ، والحرم ــتوى التوبي ــى مس ع
ــواع  ــاً أن ــن 18 و24 عام ــا ب ــة م ــة العمري ــاء مــن الفئ يعتمــد اآلب
ــة  ــات العمري ــة بالفئ ــل مقارن ــبة أق ــذه بنس ــة ه ــاب الثالث العق
األخــرى. ترتفــع نســبة مــن يوبّخــون أوالدهــم أكــر ضمــن الفئــة 
ــبة  ــذه النس ــغ ه ــع %77. تبل ــاً م ــن 25 و34 عام ــا ب ــة م العمري
%46 بالنســبة إىل اآلبــاء يف الفئــة العمريــة مــا بــن 18 و24 عامــاً. 
ترتفــع نســبة رضب األوالد كعقــاب أكــر يف صفــوف اآلبــاء يف الـ65 
عامــاً ومــا فــوق )%33(. تبلــغ هــذه النســبة %15 ضمــن الفئــة 

العمرية ما بن 18 و24 عاماً. 

ــي،  ــتوى العلم ــب املس ــذه بحس ــاب ه ــواع العق ــم أن ــدى تقيي ل
ــن خــالل  ــد م ــة الول ــد معاقب ــى صعي ــر ع ــالف األك ــر االخت يظه
إبقائــه يف غرفتــه. يف حــن نــادراً مــا يطبّــق هــذا العقــاب يف 
املســتويات العلميــة األخــرى بنســبة %3 و%8، يعتمــد اآلبــاء 
الذيــن يحملــون إجــازة جامعيــة أو دراســات عليــا هــذا العقــاب 
يف معظــم األحيــان مــع %12. مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، 
ــون أوالدهــم( الجــدول )80.  ــن يرضب ــاء الذي تنخفــض نســبة اآلب

نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي العلمــي،  املســتوى  العمــر،  املاضيــة بحســب  الســنة  اآلبــاء خــالل  ِقبــل  املطبَّقــة عــىل األوالد مــن  العقــاب  أنــواع   .80  الجــدول 
 )غالباً، أحياناً ونادراً( 

حرمانهم من املرصوفمنعهم اللعب  لفرتة من الوقتحبسهم يف غرفهم
منعهم من مشاهدة التلفاز  

لفرتة من الوقت
التعامل الصامتتوبيخهم

منعهم من أخذ ما يريدونه لفرتة 
من الوقت

عدم السامح لهم إمضاء الوقت 
مع األصدقاء

رضبهم

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 180,5,75,721,546,10,41,212,014,6

34 - 259,632,110,530,677,315,830,914,122,8

44 - 357,231,217,736,975,718,131,419,424,8

54 - 453,118,012,325,563,616,922,016,314,2

64 - 554,610,89,920,261,912,619,114,817,5

65+ 10,422,825,721,874,716,927,224,633,3

املستوى العلمياملستوى العلمي

2,819,615,026,075,218,623,021,333,2أّمي

4,117,415,924,666,315,320,718,138,4يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

6,024,714,526,671,113,825,516,523,7املرحلة اإلبتدائية

5,432,512,436,875,817,829,816,917,8املرحلة التكميلية

8,233,915,339,975,518,434,019,317,9الثانوية أو ما يُعادلها

12,329,913,039,674,428,837,714,616,9إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

7,128,614,332,673,517,429,717,421,6نواة

4,921,713,625,768,714,022,514,422,6 ممتدة

11,818,420,433,773,210,820,115,722,8 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

4,925,913,227,171,912,522,319,337,8الطبقة الدنيا  

6,527,314,131,373,016,228,816,920,3الطبقة الوسطى

12,633,215,941,173,027,235,315,616,2الطبقة العليا
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نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي العلمــي،  املســتوى  العمــر،  املاضيــة بحســب  الســنة  اآلبــاء خــالل  ِقبــل  املطبَّقــة عــىل األوالد مــن  العقــاب  أنــواع   .80  الجــدول 
 )غالباً، أحياناً ونادراً( 

حرمانهم من املرصوفمنعهم اللعب  لفرتة من الوقتحبسهم يف غرفهم
منعهم من مشاهدة التلفاز  

لفرتة من الوقت
التعامل الصامتتوبيخهم

منعهم من أخذ ما يريدونه لفرتة 
من الوقت

عدم السامح لهم إمضاء الوقت 
مع األصدقاء

رضبهم

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 180,5,75,721,546,10,41,212,014,6

34 - 259,632,110,530,677,315,830,914,122,8

44 - 357,231,217,736,975,718,131,419,424,8

54 - 453,118,012,325,563,616,922,016,314,2

64 - 554,610,89,920,261,912,619,114,817,5

65+ 10,422,825,721,874,716,927,224,633,3

املستوى العلمياملستوى العلمي

2,819,615,026,075,218,623,021,333,2أّمي

4,117,415,924,666,315,320,718,138,4يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

6,024,714,526,671,113,825,516,523,7املرحلة اإلبتدائية

5,432,512,436,875,817,829,816,917,8املرحلة التكميلية

8,233,915,339,975,518,434,019,317,9الثانوية أو ما يُعادلها

12,329,913,039,674,428,837,714,616,9إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

7,128,614,332,673,517,429,717,421,6نواة

4,921,713,625,768,714,022,514,422,6 ممتدة

11,818,420,433,773,210,820,115,722,8 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

4,925,913,227,171,912,522,319,337,8الطبقة الدنيا  

6,527,314,131,373,016,228,816,920,3الطبقة الوسطى

12,633,215,941,173,027,235,315,616,2الطبقة العليا

ــق معظــم  لــدى تقييــم أنــواع العقــاب بحســب نــوع األرسة، تُطبّ
أنــواع العقــاب بنســبة أقــل مــن قبــل آبــاء مــن عائــالت مفككــة. 
يظهــر االختــالف األكــر يف أنــواع العقــاب عــى صعيــد منــع األوالد 
مــن مشــاهدة التلفــاز وحرمانهــم مــام يريــدون لبعــض الوقــت. 
ــق اآلبــاء مــن العائــالت النــواة هذيــن النوعــن مــن العقــاب  يطبّ

أكــر مــن اآلبــاء اآلخريــن.

ــات  ــب الطبق ــر بحس ــالف األك ــر االخت ــه، يظه ــياق نفس يف الس
االجتامعية-االقتصاديــة مــن خــالل نســبة اآلبــاء الذيــن يعتمــدون 

الــرضب كعقــاب. اعتمــد %38 مــن اآلبــاء مــن الطبقــة االجتامعية-
ــنة  ــالل الس ــاب خ ــن العق ــوع م ــرضب كن ــا ال ــة الدني االقتصادي
املاضيــة. تقــّدر هــذه النســبة بـــ%20 ضمــن الطبقــة االجتامعيــة-
االجتامعيــة- الطبقــة  ضمــن  وبـــ16%  الوســطى  االقتصاديــة 

االقتصاديــة العليــا. تتمثـّـل أنــواع العقــاب األخــرى حيــث االختالف 
ــاز  ــن مشــاهدة التلف ــع األوالد م ــت، ومن ــل الصام ــر يف التعام أك
ــواع  ــق بأن ــا يتعل ــت. يف م ــض الوق ــدون لبع ــام يري ــم م وحرمانه
ــا  ــن يطبقونه ــاء الذي ــبة اآلب ــض نس ــذه، تنخف ــة ه ــاب الثالث العق

ــادي. ــتوى االجتامعي-االقتص ــاع املس ــع ارتف م
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كــام هــي الحــال يف صفــوف اآلبــاء، العقــاب املعتمــد عــى نطــاق 
واســع مــن قبــل األمهــات هــو التوبيــخ )%81(. وعــى نحــو 
مشــابه، يــأيت يف املقــام الثــاين منعهــم مــن مشــاهدة التلفــاز 
)%36(. والجديــر بالذكــر أّن النســبة املرتفعــة )%36( مــن حــاالت 
اعتــامد الــرضب كعقــاب مــن قبــل األمهــات ال يُســتهان بهــا. تتمثّل 
أنــواع العقــاب األخــرى التــي تعتمدهــا األمهــات يف “حرمــان 
ــن  ــم م ــت” )%33(، و”حرمانه ــض الوق ــدون لبع ــام يري األوالد م
فــرتة اللعــب” )%33(، و”التعامــل الصامــت” )%26( و”عــدم 
الســامح لهــم برؤيــة األصدقــاء” )%23(. أمــا “اجتــزاء قســم مــن 
املــروف )%17( و”إبقائهــم يف غرفتهــم” )%10( فليســت أنــواع 

ــاً. ــات غالب ــاب تعتمدهــا األمه عق

يف الجــدول 81، تُبــّن نســب أنــواع العقــاب التــي تطبّقهــا األمهــات 

“أحيانــاً”، أو “غالبــاً” أو “نــادراً” عــى أوالدهــّن عــى امتــداد تركيــا 
وبحســب التحليــالت الدميغرافية.

إىل جانــب اســتعامل الــرضب كعقــاب، تعتمــد األمهــات يف املناطق 
الحرَضيـّـة مبعــّدل أكــر أنواعــاً أخــرى مــن العقــاب. يُذكــر يف هــذا 
الســياق أّن نســبة األمهــات اللــوايت يرضبــن أوالدهــن )39%( 
هــي أعــى يف املناطــق الريفيــة، وهــذا ينطبــق أيضــاً عــى اآلبــاء. 
ــق  ــة يف املناط ــاب املطبّق ــواع العق ــن أن ــر ب ــالف األك ــا االخت أم
الحرَضيــة والريفيــة فهــو عــى صعيــد حرمــان األوالد مــام يريــدون 
ــن  ــوايت يطبّق ــات الل ــبة األمه ــّدر نس ــن تق ــت. يف ح ــض الوق لبع
هــذا العقــاب بـــ%36 يف املناطــق الحرَضيــة، هــي تبلــغ %26 يف 

ــة. املناطــق الريفيّ

 الجدول 81. أنواع العقاب املطبَّقة عىل األوالد من ِقبل األمهات خالل الســنة املاضية يف أنحاء تركيا كافة، بحســب املنطقة الســكنّية، املدن الرئيســية الثالث، تصنيف الوحدات 
اإلقليمية لإلحصاء )غالباً، أحياناً وأحياناً(

التعامل الصامتتوبيخهممنعهم من مشاهدة التلفاز حرمانهم من املرصوفمنعهم اللعب  لفرتة من الوقتحبسهم يف غرفهم
منعهم من أخذ ما يريدونه لفرتة 

من الوقت
عدم السامح لهم إمضاء الوقت مع 

األصدقاء
رضبهم

10,432,917,135,881,125,932,823,335,7تركيا

املنطقة السكنّية املنطقة السكنّية  

11,435,618,838,481,329,036,425,333,8املدينة

8,327,413,630,480,919,825,519,539,6 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

15,239,024,043,280,630,242,829,427,5اسطنبول

14,840,819,142,471,336,143,929,628,0 أنقرة

14,339,024,043,779,041,752,837,128,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

15,239,024,043,280,630,242,829,427,5اسطنبول

8,630,914,933,080,428,925,317,424,0غرب مرمرة

10,135,618,934,081,726,135,524,133,4ايجه

11,437,720,442,584,934,736,424,435,0 رشق مرمرة

10,938,218,239,679,530,736,724,833,1غرب األناضول

5,832,513,532,284,524,533,324,542,8 البحر األبيض املتوسط 

7,723,412,428,378,317,922,217,841,0 وسط األناضول

9,830,315,031,984,921,932,322,635,7 غرب البحر األسود

12,524,714,830,880,219,124,813,134,8 رشق البحر األسود

7,519,514,330,275,122,324,515,949,9 شامل رشق األناضول

11,641,617,351,285,128,136,237,548,6وسط رشق األناضول

8,317,28,018,573,313,014,710,236,9 جنوب رشق األناضول
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بــن املــدن الثــالث الرئيســيّة، تعتــر نســبة األمهــات اللــوايت يطبّقن 
أســلوب التعامــل الصامــت مــع أوالدهــّن أقــل يف اســطنبول 
)%30(. ويبــدو أّن نســبة اللــوايت يوبّخــن أوالدهــّن هــي أقــّل يف 
ــات  ــا نســبة األمه ــن. أم ــن األخري ــة باملدينت ــرة )%71( مقارن أنق
اللــوايت يعاقــن أوالدهــّن مــن خــالل حرمانهــم مــام يريــدون 

ــر )53%(. ــى يف إزم ــي أع ــت فه ــض الوق لبع

ــواع  ــم أن ــدن معظ ــوايت يعتم ــات الل ــبة األمه ــق، نس ــن املناط ب
ــالف  ــن االخت ــول. يكم ــامل رشق األناض ــل يف ش ــي أق ــاب ه العق
الوحيــد يف الــرضب. مــع %50، تعتــر نســبة األمهــات اللــوايت 
يرضبــن أوالدهــّن بهــدف العقــاب األعــى يف شــامل رشق األناضول 

ــع 24%.  ــرة م ــرب مرم واألدىن يف غ

 الجدول 81. أنواع العقاب املطبَّقة عىل األوالد من ِقبل األمهات خالل الســنة املاضية يف أنحاء تركيا كافة، بحســب املنطقة الســكنّية، املدن الرئيســية الثالث، تصنيف الوحدات 
اإلقليمية لإلحصاء )غالباً، أحياناً وأحياناً(

التعامل الصامتتوبيخهممنعهم من مشاهدة التلفاز حرمانهم من املرصوفمنعهم اللعب  لفرتة من الوقتحبسهم يف غرفهم
منعهم من أخذ ما يريدونه لفرتة 

من الوقت
عدم السامح لهم إمضاء الوقت مع 

األصدقاء
رضبهم

10,432,917,135,881,125,932,823,335,7تركيا

املنطقة السكنّية املنطقة السكنّية  

11,435,618,838,481,329,036,425,333,8املدينة

8,327,413,630,480,919,825,519,539,6 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

15,239,024,043,280,630,242,829,427,5اسطنبول

14,840,819,142,471,336,143,929,628,0 أنقرة

14,339,024,043,779,041,752,837,128,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

15,239,024,043,280,630,242,829,427,5اسطنبول

8,630,914,933,080,428,925,317,424,0غرب مرمرة

10,135,618,934,081,726,135,524,133,4ايجه

11,437,720,442,584,934,736,424,435,0 رشق مرمرة

10,938,218,239,679,530,736,724,833,1غرب األناضول

5,832,513,532,284,524,533,324,542,8 البحر األبيض املتوسط 

7,723,412,428,378,317,922,217,841,0 وسط األناضول

9,830,315,031,984,921,932,322,635,7 غرب البحر األسود

12,524,714,830,880,219,124,813,134,8 رشق البحر األسود

7,519,514,330,275,122,324,515,949,9 شامل رشق األناضول

11,641,617,351,285,128,136,237,548,6وسط رشق األناضول

8,317,28,018,573,313,014,710,236,9 جنوب رشق األناضول
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عنــد مقارنــة الفئــات العمريــة، يظهــر االختــالف األكر عــى صعيد 
التوبيــخ، والــرضب وإلغــاء فــرتة اللعــب. تنتمــي نســبة األمهــات 
اللــوايت يطبّقــن أشــكال العقــاب الثالثــة هــذه إىل الفئــة العمريــة 
مــا بــن 25 و34 عامــاً. وعنــد املقارنــة بحســب املســتوى العلمــي، 
تــزداد نســبة األمهــات اللــوايت يعتمــدن يف معظــم األحيــان “منــع 
ــم  ــت وحرمانه ــل الصام ــاز”، والتعام ــاهدة التلف ــن مش األوالد م
ــاع املســتوى العلمــي. يف  ــدون لبعــض الوقــت، مــع ارتف مــام يري
الســياق نفســه، تعتــر نســبة األمهــات اللــوايت يرضبــن أوالدهــّن 

كعقــاب أعــى ضمــن املســتويات العلميــة الدنيــا.

وتظهــر املقارنــة بحســب نــوع األرسة أّن األّمهــات اللــوايت ينتمــن 
إىل عائــالت ممتــدة يعتمــدن أي نــوع مــن أنــواع العقــاب مبعــّدل 
أقــل مــن األمهــات اللــوايت ينتمــن إىل أنــواع أخــرى مــن األرَس. غــر 
أّن نســبة األمهــات اللــوايت يرضبــن أوالدهــّن كعقــاب هــي األعــى 

)%39( ضمــن هــذه املجموعــة.

ــادي،  ــتوى االجتامعي-االقتص ــب املس ــم بحس ــام بتقيي ــدى القي ل
تختلــف نســبة األمهــات اللــوايت يرضبــن أوالدهــّن كعقــاب. تظهــر 
النتائــج أنـّـه مــع ارتفــاع املســتوى االجتامعي-االقتصــادي، تنخفــض 
نســبة النســاء اللــوايت يرضبــن أوالدهــّن. تــّرح نصــف األمهــات 

واملســتوى  األرسة  نــوع  العلمــي،  املســتوى  العمــر،  بحســب  املاضيــة  الســنة  خــالل  األمهــات  ِقبــل  مــن  األوالد  عــىل  املطبَّقــة  العقــاب  أنــواع   .82  الجــدول 
اإلجتامعي-اإلقتصادي )غالباً، أحياناً ونادراً(

التعامل الصامتتوبيخهممنعهم من مشاهدة التلفاز حرمانهم من املرصوفمنعهم اللعب  لفرتة من الوقتحبسهم يف غرفهم
منعهم من أخذ ما يريدونه لفرتة 

من الوقت
عدم السامح لهم إمضاء الوقت 

مع األصدقاء
رضبهم

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1813,730,29,424,775,322,328,014,939,2

34 - 2514,541,318,841,686,627,038,225,145,9

44 - 357,629,917,935,380,726,831,624,630,8

54 - 454,617,412,123,368,821,022,217,317,9

64 - 557,38,99,716,761,218,911,813,218,3

65+ 3,611,911,911,921,211,98,38,33,6

املستوى العلمياملستوى العلمي

7,821,412,724,574,917,620,420,338,4أّمي

6,027,913,427,376,822,427,022,934,2يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

10,134,018,136,082,323,932,124,638,4املرحلة اإلبتدائية

12,537,517,645,082,133,739,926,330,1املرحلة التكميلية

14,539,216,942,784,336,144,621,429,3الثانوية أو ما يُعادلها

12,937,321,245,581,744,546,617,419,1إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

10,934,017,436,482,126,233,523,935,5نواة

8,225,713,831,575,922,827,919,638,5 ممتدة

5,631,222,836,175,729,132,124,431,9 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

9,131,015,132,984,718,826,822,149,8الطبقة الدنيا  

10,233,017,235,980,725,832,623,934,9الطبقة الوسطى

14,034,519,139,579,338,544,320,020,6الطبقة العليا
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ــن  ــن رضب ــا )%50( بأنّه ــة الدني ــة االجتامعية-االقتصادي يف الطبق
أوالدهــّن يف الســنة املاضيــة فيــام تنخفــض هــذه النســبة إىل 35% 
ضمــن الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة الوســطى و%21 ضمــن 
الطبقــة العليــا. مــع ارتفــاع املســتوى االجتامعي-االقتصــادي، 

ــل  ــلوب التعام ــدن أس ــوايت يعتم ــاء الل ــبة النس ــاً نس ــزداد أيض ت
ــض  ــدون لبع ــا يري ــى م ــول ع ــن الحص ــع األوالد م ــت ومن الصام
الوقــت. يظهــر هــذان النوعــان مــن العقــاب االختــالف الكبــر بــن 

الطبقــات االجتامعية-االقتصاديــة( الجــدول )82.

واملســتوى  األرسة  نــوع  العلمــي،  املســتوى  العمــر،  بحســب  املاضيــة  الســنة  خــالل  األمهــات  ِقبــل  مــن  األوالد  عــىل  املطبَّقــة  العقــاب  أنــواع   .82  الجــدول 
اإلجتامعي-اإلقتصادي )غالباً، أحياناً ونادراً(

التعامل الصامتتوبيخهممنعهم من مشاهدة التلفاز حرمانهم من املرصوفمنعهم اللعب  لفرتة من الوقتحبسهم يف غرفهم
منعهم من أخذ ما يريدونه لفرتة 

من الوقت
عدم السامح لهم إمضاء الوقت 

مع األصدقاء
رضبهم

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1813,730,29,424,775,322,328,014,939,2

34 - 2514,541,318,841,686,627,038,225,145,9

44 - 357,629,917,935,380,726,831,624,630,8

54 - 454,617,412,123,368,821,022,217,317,9

64 - 557,38,99,716,761,218,911,813,218,3

65+ 3,611,911,911,921,211,98,38,33,6

املستوى العلمياملستوى العلمي

7,821,412,724,574,917,620,420,338,4أّمي

6,027,913,427,376,822,427,022,934,2يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

10,134,018,136,082,323,932,124,638,4املرحلة اإلبتدائية

12,537,517,645,082,133,739,926,330,1املرحلة التكميلية

14,539,216,942,784,336,144,621,429,3الثانوية أو ما يُعادلها

12,937,321,245,581,744,546,617,419,1إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

10,934,017,436,482,126,233,523,935,5نواة

8,225,713,831,575,922,827,919,638,5 ممتدة

5,631,222,836,175,729,132,124,431,9 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

9,131,015,132,984,718,826,822,149,8الطبقة الدنيا  

10,233,017,235,980,725,832,623,934,9الطبقة الوسطى

14,034,519,139,579,338,544,320,020,6الطبقة العليا
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بحثــت هــذه الدراســة يف األســباب التــي تدفــع الوالديــن إىل رضب 
أوالدهــم )الجــدول 83(. يتمثـّـل الســبب األســايس يف “عــدم احــرتام 
ــدان أوالدهــم بســبب  ــرضب الوال ــك، ي ــناً” )%36(. كذل ــر س األك
ــام بفروضهــم  “الكــذب” )%26(، و”إهــامل دروســهم )عــدم القي

ــاء” )22%(.  ــقاء، واألصدق ــاه األش ــف تج ــخ.(” )%25(، و”العن إل
ــم  ــات أوالده ــاء واألمه ــن اآلب ــرضب %13 م ــك، ي ــن ذل ــالً ع فض
بســبب “النظافــة الشــخصية، غرفــة غــر مرتّبــة، إلــخ” و5% 

ــات مــع األشــخاص الخطــأ”. بســبب “إقامــة صداق

الجدول 83. أسباب رضب األوالد

%

36,4عدم احرتام كبار السن

26,3الكذب

24,9 إهامل الدروس )عدم الدراسة الخ(

22,1العنف تجاه األشقاء واألصدقاء

13,0النظافة الشخصية، غرفة غر مرتبة الخ

4,8تكوين صداقات مع األشخاص الخطأ

3,0الرقة

2,5عدم املساعدة يف األعامل املنزلية

2,0اإلنفاق املتهور

2,0التدخن

1,2عدم تأدية الواجبات الدينية

1,2منط املالبس

0,8عدم تأدية املسؤوليات

0,4استهالك الكحول

0,3تعاطي املخدرات

13,8آخر

ــع  ــا م ــداد تركي ــى امت ــة األوىل ع ــباب الخمس ــل األس ــرى تحلي ج
ــدول 84. ــات يف الج ــر البيان ــة. تظه ــالت دميغرافي تحلي

يختلــف ســببان عــن باقــي األســباب بحســب املنطقــة الســكنية. 
تعتــر نســبة اآلبــاء واألمهــات الذيــن يرضبــون أوالدهــم ألســباب 
ــى  ــخ.” أع ــة إل ــر مرتب ــة غ ــخصية، غرف ــة الش ــة بـ”النظاف مرتبط
ــون الــيء  ــر نســبة مــن يفعل ــة )%15(، وتعت يف املناطــق الريفي
نفســه بســبب “عــدم احــرتام األكــر ســناً” أعــى يف املناطــق 

الريفيــة )41%(.

ــاء  ــة بــن املــدن الثــالث الرئيســية أّن %35 مــن اآلب تظهــر املقارن
ــذب و31%  ــبب الك ــم بس ــون أوالده ــرة يرضب ــات يف أنق واألمه
بســبب إهــامل دروســهم. يف مــا يتعلــق باملدينتــن األخريــن، 
يعتــر العنــف تجــاه األشــقاء واألصدقــاء الســبب الرئيــيس لــرضب 

ــطنبول. ــد يف اس الول

ــام  ــببن أال وه ــد س ــى صعي ــق ع ــن املناط ــالف ب ــى االخت يتج
إهــامل الــدروس والعنــف تجــاه األشــقاء واألصدقــاء. تعتــر 
نســبة اآلبــاء واألمهــات الذيــن يرضبــون أوالدهــم بســبب إهــامل 
دروســهم األعــى مــع %42 يف وســط رشق األناضــول وتعتــر نســبة 
الــرضب بســبب العنــف تجــاه األشــقاء واألصدقــاء األعــى يف 

جنــوب رشق األناضــول )33%(.

تظهــر  الجنــس،  بحســب  األوالد  أســباب رضب  تحليــل  لــدى 
ــبب  ــم بس ــاء أوالده ــب اآلب ــام يعاق ــا. في ــا بينه ــات يف م اختالف
الكــذب وإهــامل دروســهم، تعتــر هــذه النســبة أدىن يف صفــوف 
األمهــات. غــر أّن األمهــات يعاقــن أوالدهــّن أكــر بســبب العنــف 

ــاء. ــقاء واألصدق ــاه األش تج
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الجدول 84. أسباب رضب األوالد يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، )أبرز 5 أسباب(

إهامل الدروسالكذبعدم احرتام كبار السن
العنف تجاه األشقاء 

واألصدقاء
النظافة الشخصية، غرفة غر 

مرتبة الخ

36,426,324,922,113,0تركيا

املنطقة السكنّية  

33,726,125,521,914,6املدينة

40,826,824,022,610,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

31,327,525,622,717,0اسطنبول

30,333,331,617,811,3 أنقرة

32,517,715,418,021,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

31,327,525,622,717,0اسطنبول

33,824,328,910,59,0غرب مرمرة

45,325,315,118,912,4ايجه

34,816,417,821,013,6 رشق مرمرة

29,629,228,321,512,0غرب األناضول

40,630,127,220,313,4 البحر األبيض املتوسط 

43,830,330,217,211,6 وسط األناضول

39,627,722,817,512,1 غرب البحر األسود

30,620,614,117,815,2 رشق البحر األسود

30,725,721,931,824,3 شامل رشق األناضول

35,216,442,128,88,5وسط رشق األناضول

31,231,524,732,68,6 جنوب رشق األناضول

مــع التقــّدم يف الســن، ترتفــع نســبة اآلبــاء واألمهــات الذيــن 
يرضبــون أوالدهــم بســبب الكــذب. يف حــن يعتــر الكــذب عــى 
ــائعان  ــببان ش ــاء س ــقاء واألصدق ــاه األش ــف تج ــناً والعن ــر س األك
ــن  ــبة ضم ــذه النس ــض ه ــة، تنخف ــة كاف ــات العمري ــن الفئ ضم

ــاً. ــوق 65 عام ــا ف ــة م ــة العمري الفئ

ــي،  ــتوى العلم ــب املس ــباب رضب األوالد بحس ــة أس ــدى مقارن ل
فيــام يعتــر الكــذب ســبباً متشــابهاً لــرضب األوالد عــى املســتويات 
العلميــة كافــة، تنخفــض هــذه النســبة يف صفــوف اآلبــاء واألمهــات 
 .)17%( عليــا  دراســات  أو  جامعيــة  إجــازة  يحملــون  الذيــن 
ــة يف  ــر شــيوعاً بالنســبة إىل هــذه املجموع ــل الســبب األك ويتمث

عــدم احــرتام األكــر ســناً )الجــدول85( 

ــاه  ــف تج ــد العن ــى صعي ــر ع ــالف األك ــوع األرسة االخت ــر ن يظه

األشــقاء واألصدقــاء. تعتــر نســبة اآلبــاء واألمهــات الذيــن يرضبــون 
أوالدهــم لهــذا الســبب أقــل يف العائــالت املفككــة.

إســتناداً إىل التقييــم بحســب الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة، 
يرتبــط االختــالف األكــر بإهــامل الــدروس والكذب. ألي ســبب من 
هذيــن االثنــن، تنخفــض نســبة اآلبــاء واألمهــات الذيــن يرضبــون 
ــغ  ــادي. تبل ــتوى االجتامعي-االقتص ــع املس ــا يرتف ــم عندم أوالده
نســبة رضب األوالد بســبب إهــامل دروســهم %29 ضمــن الطبقــة 
ــطى  ــة الوس ــن الطبق ــا، و%25 ضم ــة الدني االجتامعية-االقتصادي
و%18 ضمــن الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة العليــا. يف حــن تبلغ 
نســبة اآلبــاء واألمهــات الذيــن يرضبــون أوالدهــم بســبب الكــذب 
%32 ضمــن الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة الدنيــا، تنخفــض 
هــذه النســبة إىل %26 ضمــن الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة 
الوســطى وإىل %22 ضمــن الطبقــة االجتامعية-االقتصاديــة العليــا.
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الجدول 85. أسباب رضب األوالد بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )أبرز 5 أسباب(

إهامل الدروسالكذبعدم احرتام كبار السن
العنف تجاه األشقاء 

واألصدقاء
النظافة الشخصية، غرفة 

غر مرتبة الخ

الجنس

35,632,928,918,711,0ذكر

36,822,422,524,214,3أنثى

الفئة العمرية

24 - 1849,514,37,721,68,9

34 - 2538,325,919,523,412,6

44 - 3534,226,430,923,013,6

54 - 4533,228,928,614,814,9

64 - 5535,834,830,211,612,6

65+ 15,964,437,82,80,

املستوى العلمي

37,323,525,526,310,9أّمي

36,427,225,119,17,1يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

36,827,425,022,313,8املرحلة اإلبتدائية

38,026,622,721,312,5املرحلة التكميلية

29,526,227,419,413,7الثانوية أو ما يُعادلها

42,617,120,522,113,5إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

36,725,724,722,113,7نواة

33,830,226,023,79,0 ممتدة

37,030,028,713,510,9 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

38,531,728,226,29,2الطبقة الدنيا  

35,825,424,621,014,1الطبقة الوسطى

36,822,318,224,911,4الطبقة العليا





7 الفصل 

والحياة العائلة  حيال   اإلنطباعات 

اإلجتامعية



الزواج إطار  خارج  األوالد  وإنجاب  املساكَنة  حيال  اإلنطباعات 

أْجٍر لقاء  وظائف  عىل  النساء  حصول  حيال  اإلنطباعات 

عائالتهم سعادة  حيال  األفراد  إنطباعات 

العائلية العالقات  مستقبل  حيال  اإلنطباعات 

األرسة تركيبة  عىل  األورويب  اإلتحاد  يف  العضوّية   تأثري 

اليومية الحياة  عىل  للدين  الحاِسمة  والتأثريات  الدينية  املعلومات  مصادر 
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ــال  ــاآلراء حي ــة ب ــائج املرتبط ــل النت ــم تحلي ــم، يت ــذا القس يف ه
ــل  ــزواج، عَم ــار ال ــارج إط ــاب األوالد خ ــاكنة، إنج العائلــة، املس
النســاء خــارج املنــزل، اإلنطباعــات حيــال ســعادة عائالتهــم، 
مســتقبل العالقــات العائليــة، تأثــر العضويــة يف اإلتحــاد األورويب 
ــالً  ــا عام ــن فيه ــَر الدي ــي يُعت ــائل الت ــة األرسة واملس ــى تركيب ع

ــراً. مؤثِّ

ــال املســاكَنة وإنجــاب األوالد خــارج إطــار  ــات حي 7.1 اإلنطباع
الــزواج

ــاكنة  ــم يف املس ــول رأيه ــؤاالن ح ــة س ــذه الدراس ــالل ه ــِرح خ طُ
وإنجــاب األوالد خــارج إطــار الــزواج. متحــور الســؤال األّول يف 
هــذا الســياق حــول انزعــاج املشــاركن مــن تواُجــد أشــخاص غــر 
ــاً أو دينيــاً( يف محيــط مســكنهم. عــّر %66 مــن  متزّوجــن )مدنيّ
املجيبــن عــن انزعاجهــم مــن املســاكنة، يف حــن أّن %20 ذكــروا 
أنهــم ال ينزعجــون مــن الفكــرة )الجــدول 86(. ميكننــا بالتــايل أن 

ــا لديهــم  ــة النــاس يف تركي نســتخلِص مــن هــذه النَســب أّن غالبي
انطباعــات ســلبيّة حيــال األشــخاص الذيــن يعيشــون معــاً خــارج 
إطــار الــزواج. وقــد كانــت نســبة األشــخاص الذيــن انزعجــوا مــن 
الفكــرة أكــر يف الريــف )%71( منهــا يف املــدن. أمــا يف شــامل رشق 
ــط رشق  ــول )%77( ووس ــوب رشق األناض ــول )%79(، جن األناض
األناضــول )%75(، فقــد كانــت النَســب مرتفعــة عــى حــدٍّ ســواء. 
وبالرغــم مــن أّن النَســب ال تختلــف كثــراً يف ثــالث مــدن رئيســيّة، 

إال أّن إزمــر قــد أظهــرت أقــّل نســبة )52%(.

تتشــابه انطباعــات النســاء والرجــال حيــال هــذا املوضــوع. وعنــد 
املقارنــة مــن حيــث الفئــات العمريــة، عــّرت الفئــات الشــابة عــن 
عــدم انزعاجهــا مــن املوضــوع. ففــي الفئــة العمريــة التــي تــرتاوح 
بــن 18 و24 ســنة، أعــرَب %24 مــن األفــراد عــن عــدم انزعاجهــم 
مــن هــذه املســألة. أمــا لــدى الذيــن تتخطـّـى أعامرهــم 55 ســنة، 

فرتاوحــت هــذه النســبة بــن 15 و16%. 

الجدول 86. اإلنطباعات حيال املساكنة يف كافة أرجاء تركيا، وفق املناطق السكنّية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ال أملك فكرة عن املوضوعال أبايلال، ال يزعجنينعم، يُزعجني

65,819,912,51,9تركيا

املنطقة السكنّية

62,821,114,41,8املدينة

7117,89,12,1الريف

ثالث مدن رئيسية

58,321,817,72,3إسطنبول

59,124,115,11,7أنقرة

51,827,319,61,3إزمر

املناطق / تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

58,321,817,72,3 إسطنبول

69,321,97,61,2غرب مرمرة

61,422,215,31,1إيجه

67,420,211,60,8رشق مرمرة

68,120,310,21,5غرب األناضول

61,323,113,22,4البحر األبيض املتوسط

69,117,910,52,4وسط األناضول

65,518,214,12,2غرب البحر األسود

68,11812,51,4رشق البحر األسود

78,714,35,41,6شامل رشق األناضول

74,817,66,41,2وسط رشق األناضول

76,611,77,93,9جنوب رشق األناضول
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وأيضــاً، مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، ارتفعــت نســبة األشــخاص 
الذيــن أعربــوا عــن انزعاجهــم مــن املســاكنة. ففــي حــن أّن هــذه 
ــة  ــراءة والكتاب ــدون الق ــن يُجي ــدى الذي ــت %16 ل ــبة بلغ النس
لكــن مل يدخلــوا املدرســة ولــدى الحاصلــن عــى التعليــم اإلبتــدايئ، 
ارتفعــت هــذه النســبة إىل %34 لــدى الذيــن يدرســون لنيْــل 

ــة/ الحاصلــن عــى اإلجــازة. اإلجــازة الجامعي

ومقارنــًة باملتزّوجــن واألرامــل، كان للعازبــن أو املطلّقــن انطبــاع 
أكــر إيجابيــة حيــال املســاكنة خــارج إطــار الــزواج. فعــى ســبيل 
ــن عــّروا عــن عــدم انزعاجهــم  ــال، يف حــن أّن املطّلقــن الذي املث
مــن الفكــرة قــد بلغــت نســبتهم %31، انخفضــت هــذه النســبة 

إىل %16 لــدى املجيبــن املتزّوجــن

ــذه  ــت ه ــة، فكان ــالت مفّكك ــن عائ ــن م ــن املتحّدري ــا املجيب .أم
ــن  ــًة باملجيب ــم )%55( مقارن ــبة إليه ــاً بالنس ــّل إزعاج ــألة أق املس

ــّدة )70%(. ــالت ممت ــن عائ ــن م ري املتحدِّ

وعنــد تقييــم النتائــج بحســب املســتوى اإلجتامعــي واإلقتصــادي، 
ــن ينزعجــون مــن هــذه املســألة  ــر األشــخاص الذي ــا أّن أك وجدن
 )69%( الدنيــا  اإلجتامعية-اإلقتصاديــة  الطبقــة  إىل  ينتمــون 
والوســطى )%68(.  أمــا الذيــن مل ينزعجــوا مــن املســألة، فبلغــت 
نســبتهم %16 يف الطبقــة الدنيــا، %18 يف الطبقــة الوســطى 

و%35 يف الطبقــة العليــا.

الجدول 87. اإلنطباعات حيال املساكنة بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

ال أملك فكرة عن املوضوعال أبايلال، ال يزعجنينعم، يُزعجني

الجنس

65,521,012,11,4ذكر 

66,118,812,82,3أنثى

العمر

18-245923,915,02,1

25-3463,921,313,31,4

35-4466,619,911,42,0

45-5469,318,311,01,4

55-6471,215,611,41,8

65+70,415,111,13,4

املستوى العلمي

71,214,69,84,4أّمي

71,616,110,41,8يُجيد القراءة والكتابة ولكن مل يدخل املدرسة

71,116,410,91,5املرحلة اإلبتدائية

63,720,713,81,8املرحلة التكميلية

57,125,615,71,6الثانوية أو ما يُعادلها

48,433,916,61,0إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

56,025,316,82,0أعزب

68,618,511,21,7متزّوج

48,530,519,91,1مطلّق

67,816,112,04,1أرمل

نوع األرسة

65,720,012,41,8نواة

70,117,510,61,7ممتّدة

55,224,517,42,9مفكَّكة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

69,216,010,93,8الطبقة الدنيا

67,818,412,01,8الطبقة الوسطى

46,935,017,50,7الطبقة العليا
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ــراد أوالداً  ــب األف ــم أن يُنِج ــاً إن كان يزعجه ــن أيض ــألنا املجيب س
خــارج إطــار الــزواج )الجــدول 88(. أعــرب %69 منهــم عــن 
انزعاجهــم مــن املســألة، يف حــن أّن %17 منهــم أعربــوا عــن عــدم 
انزعاجهــم. وقــد لوِحــظ أّن نســبة األشــخاص الذيــن يعتــرون أّن 

مــن املقبــول إنجــاب األوالد خــارج إطــار الــزواج مرتفعــة أكــر يف 
ــطنبول  ــط واس ــض املتوس ــر األبي ــق البح ــدن )%19( ويف مناط امل

.)21%(

الجدول 88. اإلنطباعات حيال إنجاب األوالد خارج إطار الزواج يف كافة أنحاء تركيا بحسب املنطقة السكنية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ال أملك فكرة عن املوضوعال أبايلال، ال يزعجنينعم، يُزعجني

69,217,311,52,0تركيا

املنطقة السكنية

66,118,613,32,0املدينة 

74,5158,42,2الريف

ثالث مدن رئيسية

59,220,717,32,8إسطنبول 

61,622,114,61,6أنقرة 

59,323,415,81,5إزمر 

املناطق / تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

59,220,717,32,8إسطنبول 

71,719,37,61,3غرب مرمرة 

67,118,113,61,3إيجه 

72,416,210,31,1رشق مرمرة  

70,218,59,81,5غرب األناضول 

65,520,511,62,5البحر األبيض املتوسط 

71,916,49,72,0وسط األناضول 

69,116,212,22,5غرب البحر األسود

70,416,711,81,1رشق البحر األسود

82,511,14,81,6شامل رشق األناضول 

82,110,26,51,1وسط رشق األناضول 

78,69,87,64,0جنوب رشق األناضول  

لوِحــظ بــن الفئــات العمريــة الشــابة وعنــد املســتويات العلميــة 
ــن أن  ــوا م ــن مل ينزعج ــدد األشــخاص الذي ــاع يف ع ــة، ارتف املرتفع
أنجبــوا أطفــاالً خــارج إطــار  يتواجــد يف محيطهــم أشــخاص 
ــد  ــرة ق ــذه الفك ــن ه ــوا م ــن مل ينزعج ــن أّن الذي ــزواج. يف ح ال
ــن 18  ــرتاوح ب ــي ت ــة الت ــة العمري ــبتهم %20 يف الفئ ــت نس بلغ
و24 ســنة، و%30 بــن الحائزيــن شــهادات إجازة/دراســات عليــا. 
وقــد انخفضــت هــذه النســبة إىل %13 لــدى الفئــة العمريــة التــي 

ــدول 89(. ــدى األّمين)الج ــنة و%11 ل ــى 65 س تتخطّ

والعازبــن )22%(،  املطلّقــن )27%(  بــن  أّن  لوِحــظ  وأيضــاً، 
ــوا عــن عــدم انزعاجهــم مــن  كانــت نســبة املجيبــن الذيــن أعرب
مســألة املســاكنة أكــر مــن نســبة املتزّوجــن واألرامــل. وقــد 
ــالت  ــن عائ ــن م ــن األشــخاص املتحّدري ارتفعــت هــذه النســبة ب
مفكَّكــة )%22(. أمــا يف الطبقــة اإلجتامعيــة العليــا، فكانــت 
نســبة األشــخاص املنزعجــن مــن هــذه املســألة أقــّل )%52(. وقــد 
بلغــت هــذه النســبة %72 يف الطبقــة اإلجتامعيــة الدنيــا و71% 

ــطى. ــة الوس يف الطبق
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الجدول 89. اإلنطباعات حيال إنجاب األوالد خارج إطار الزواج بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

ال أملك فكرة عن املوضوعال أبايلال، ال يزعجنينعم، يُزعجني

الجنس

68,618,611,21,6ذكر 

69,716,011,92,5أنثى

العمر

18-2463,220,414,32,1

25-3468,117,912,31,7

35-4470,117,710,41,9

45-5471,216,210,81,8

55-6473,714,59,92,0

65+73,3139,93,8

املستوى العلمي

73,412,59,64,5أّمي

73,914,49,82,0يُجيد القراءة والكتابة ولكن مل يدخل املدرسة

73,914,39,81,9املرحلة اإلبتدائية

67,117,713,81,5املرحلة التكميلية

61,921,914,51,7الثانوية أو ما يُعادلها

54,230,214,61,0إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

59,922,016,21,9أعزب

71,916,110,21,9متزّوج

52,226,518,52,8مطلّق

70,514,110,64,8أرمل

نوع األرسة

69,117,511,61,9نواة

73,514,69,72,2ممتّدة

59,321,915,92,9مفكَّكة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

72,113,910,13,9الطبقة الدنيا

71,015,811,21,9الطبقة الوسطى

52,231,515,40,9الطبقة العليا
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7.2. اإلنطباعات حيال حصول النساء عىل وظائف لقاء أْجٍر

لفْهــم اإلنطباعــات حيــال انخــراط النســاء يف ســوق العمــل، ُســئل 
أفــراد األرسة إن كانــوا يعتــرون أّن مــن الالئــق للنســاء أن يحصلــن 
عــى وظيفــة. وقــد أظهــرت النتائــج أّن %84 مــن املجيبــن يظّنون 
أّن مــن الالئــق للنســاء الحصــول عــى وظيفــة، يف حــن أّن 16% 
يخالفونهــم الــرأي. وتُظهــر هــذه اإلجابــات أّن الغالبيــة الســاحقة 
ــرأة يف  ــراط امل ــال انخ ــايب حي ــاع إيج ــم انطب ــن لديه ــن املجيب م

ســوق العمــل )الجــدول 90(.

وأيضــاً، إّن الذيــن اعتــروا أّن مــن الالئــق للنســاء الحصــول عــى 
ــة  ــق الريفي ــًة باملناط ــالً مقارن ــى قلي ــبتهم أع ــت نس ــة كان وظيف
ــت  ــق، فكان ــث املناط ــن حي ــا م ــوايل(. أم ــى الت )%85 و%81 ع
نســبة الذيــن اعتــروا عمــل املــرأة الئقــاً النســبة األعــى يف غــرب 
مرمــرة )%94( والنســبة األدىن يف جنــوب رشق األناضــول )63%(. 
ــت النســبة األعــى مــن املجيبــن  وتُظهــر النتائــج أّن إزمــر قــد ضمَّ
ــبة  ــذه النس ــت ه ــد بلغ ــاً، وق ــرأة الئق ــل امل ــروا عم ــن اعت الذي
%91، يف حــن أّن النســبة األدىن كانــت يف اســطنبول وبلغت 84%.

الجدول 90. اإلنطباعات حيال انخراط املرأة يف سوق العمل يف كافة أنحاء تركيا، بحسب املنطقة السكنية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

غر الئقالئق

83,616,4تركيا

املنطقة السكنّية

84,915,1املدينة 

81,418,6الريف

ثالث مدن رئيسية 

84,115,9إسطنبول 

89,110,9أنقرة 

90,79,3إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

84,115,9إسطنبول 

94,25,8غرب مرمرة 

87,912,1إيجه 

87,812,2رشق مرمرة  

84,515,5غرب األناضول 

84,315,7البحر األبيض املتوسط 

81,718,3وسط األناضول 

88,211,8غرب البحر األسود

87,412,6رشق البحر األسود

75,724,3شامل رشق األناضول 

78,121,9وسط رشق األناضول 

62,837,2جنوب رشق األناضول  

للمــرأة  الالئــق  أّن مــن  يعتــرون  الذيــن  املجيبــن  إّن نســبة 
أن تحصــل عــى وظيفــة تختلــف بحســب الجنــس، املســتوى 
ــوع األرسة )الجــدول 91(. ويف حــن  ــيل ون العلمــي، الوضــع العائ
أّن %77 مــن الرجــال يظّنــون أن عمــل املــرأة الئــق، ترتفــع هــذه 
النســبة لتصــل إىل %90 لــدى النســاء. ومقارنــًة بالفئــات العمريــة 
ــى  ــرأة ع ــول امل ــرون أّن حص ــن يعت ــبة الذي ــإّن نس ــة، ف املتقّدم
وظيفــة هــو أمــٌر الئــق كانــت أعــى بعــض الــيء لــدى الفئــات 

ــناً. ــر س ــة األصغ العمري

وترتفــع هــذه النســبة مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي. ففــي حــن 
أّن هــذه النســبة تبلــغ %75 لــدى األّميــن، إال أنهــا تصــل إىل 94% 

لــدى الخّريجــن الجامعين.

أمــا املطلّقــن )%93( والعازبــن )%87( فهــم يؤيّــدون أكــر 
انخــراط النســاء يف ســوق العمــل.

ــن  ــبة املؤيّدي ــاع نس ــظ ارتف ــواة، لوِح ــة والن ــالت املفّكك ويف العائ
ــّدة. ــالت املمت لعمــل املــرأة أكــر مــن العائ
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كــام لوِحــظ أيضــاً أّن مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصادي، 
ــرأة يف ســوق العمــل. ويف  ــن إلنخــراط امل ارتفعــت نســبة املؤيّدي
حــن أّن نســبة الذيــن يؤيّــدون عمــل املــرأة بلغــت %73 يف 

الطبقــة اإلجتامعيــة الدنيــا، إال أّن هــذه النســبة وصلــت إىل 84% 
ــا  ــة العلي ــن الطبق ــاً م ــن تقريب ــطى. وكل املجيب ــة الوس يف الطبق

ــرأة يف ســوق العمــل )94%(. ــدون انخــراط امل يؤيّ

الجدول 91. اإلنطباعات حيال انخراط املرأة يف سوق العمل بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غر الئقالئق

الجنس

77,023,0ذكر 

90,010,0أنثى

العمر

18-2485,714,3

25-348317,0

35-4482,917,1

45-5484,815,2

55-6482,817,2

65+8218

املستوى العلمي

75,025,0أّمي 

79,320,7يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

82,217,8املرحلة اإلبتدائية

82,917,1املرحلة التكميلية 

88,911,1الثانوية أو ما يُعادلها

94,06,0إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

87,212,8أعزب 

82,417,6متزّوج 

92,77,3مطلّق 

85,314,7أرمل 

نوع األرسة

84.115.9نواة 

79.420.6ممتّدة  

89.910.1مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

73,426,6الطبقة الدنيا  

83,616,4الطبقة الوسطى 

94,35,7الطبقة العليا 
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ُســئل املجيبــون الذيــن يعتــرون أّن عمــل املــرأة غــر الئــق عــن 
ســبب هــذا اإلنطبــاع )الجــدول 92 و93(. والســبب الرئيــيس وراء 
هــذا اإلنطبــاع كان الحكــم التقديــري الــذي يُفيــد بــأّن “واجبــات 
املــرأة األساســية هــي إدارة املنــزل وإنجــاب األوالد” )62%(. 
ولوِحــظ ارتفــاع نســبة مؤيـّـدي هــذه العبــارة يف املناطــق الريفيــة، 
اســطنبول، رشق البحــر األســود ووســط رشق األناضــول وأيضــاً يف 
ــاع  ــاً ارتف ــر أيض ــية. وظه ــدن رئيس ــالث م ــن ث ــن ب ــطنبول م اس
نســبة تأييــد هــذه العبــارة بــن املجيبــن املتقّدمــن يف الســن وبــن 

ــة. ــة املتدنّي ذوي املســتويات العلميّ

أما العبارتن “جّو العمل غر آِمن للنساء” التي حصلت عى ٪14 
و”هذا يُنايف تقاليدنا وأعرافنا” التي نالت نسبة 13٪ فقد حلّتا 

بعد العبارة األوىل مبارشًة. وقد تبّن أّن نسبة الذين يظّنون أّن مقّر 
العمل غر آمٍن للنساء هو أعى بعض اليء بن الرجال، الفئات 

العمرية الشابة، ذوي املستوى العلمي املرتفع واملطلّقن.

إّن نســبة املجيبــن الذيــن يعتــرون عمــل املــرأة غــر الئــق ألنــه 
يتنــاىف مــع التقاليــد واألعــراف كانــت األعــى يف جنــوب رشق 
األناضــول وشــامل رشق األناضــول. وجديــر بالذكــر أّن اإلنطباعــات 
حيــال هــذه املســألة تتشــابه بــن املجيبــن الذيــن تتخطّــى 
أعامرهــم 65 ســنة )%18( وأولئــك الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــن 
18 و24 ســنة )%16(. والحظنــا أّن مــع انخفاض املســتوى العلمي 
ــدي عمــل  واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، تنخفــض نســبة مؤيّ
املــرأة نتيجــة هــذا الســبب. ويف حــن أّن نســبة الذيــن يوافقــون 
عــى هــذه العبــارة تبلــغ %7 بــن الذيــن يدرســون لنيــل اإلجــازة 
والخّريجــن، ترتفــع هــذه النســبة إىل %18 بــن األّميــن. وأيضــاً، 
ــت  ــذر، وصل ــذا الع ــت به ــا تحّجج ــة العلي ــن الطبق ــام %4 م بين
هــذه النســبة إىل %20 يف الطبقــة الدنيــا. وجديــر بالذكــر أّن 
نســبة املجيبــن الذيــن تحّججــوا بهــذا العــذر كانــت أعــى لــدى 
املجيبــن املتحّدريــن مــن عائــالت ممتــّدة )%18(( لجــدول )93.

الجدول 92. أسباب معارضة انخراط املرأة يف سوق العمل يف كافة أنحاء تركيا بحسب املنطقة السكنية، 3 مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

واجبات املرأة األساسية هي 
إدارة املنزل وإنجاب األوالد

جّو العمل غر آِمن 
للنساء

هذا يُنايف تقاليدنا 
وأعرافنا

أوالد املرأة العاملة 
تُعساء ومظلومون

الوظيفة تُنهك قوى 
املرأة

سبب آخر

61,914,312,67,32,21,7تركيا

املنطقة السكنّية

58,516,112,48,72,12,1املدينة 

66,711,712,95,32,31,1الريف

ثالث مدن رئيسية

59,216,112,98,51,61,7إسطنبول 

53,919,211,811,31,22,6أنقرة 

39,123,316,514,65,90,6إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

59,216,112,98,51,61,7إسطنبول 

48,114,66,918,410,21,8غرب مرمرة 

61,617,29,882,21,2إيجه 

43,723,513,412,75,11,5رشق مرمرة  

59,317,9136,912غرب األناضول 

65,11210,583,11,3البحر األبيض املتوسط 

69,519,24,54,21,31,2وسط األناضول 

58,618,611,95,42,92,6غرب البحر األسود

79,16,25,43,13,13,1رشق البحر األسود

65,48,818,33,11,52,8شامل رشق األناضول 

69,113,76,87,30,42,7وسط رشق األناضول 

63,27,3215,81,51,1جنوب رشق األناضول  
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أمــا الســبب “أوالد املــرأة العاملــة تُعســاء ومظلومــون”، فقــد ذُكـِـر 
ــن ال  ــا )%7(. إال أّن نســبة الذي ــة أنحــاء تركي ــل يف كاف بنســبة أق

يؤيـّـدون عمــل املــرأة قــد ارتفعــت إىل %21 يف الطبقــة اإلجتامعية 
العليــا، وإىل %24 بــن الذيــن يدرســون لنيــل اإلجــازة/ الخّريجــن.

الجدول 93. أسباب معارضة انخراط املرأة يف سوق العمل بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

واجبات املرأة 
األساسية هي إدارة 

املنزل وإنجاب 
األوالد

جّو العمل غر آِمن 
للنساء

هذا يُنايف تقاليدنا 
وأعرافنا

أوالد املرأة العاملة 
تُعساء ومظلومون

الوظيفة تُنهك قوى 
املرأة

سبب آخر

الجنس

60,716,512721,8ذكر

64,79,514,17,82,51,4أنثى

العمر

18-2454,119,915,96,92,21

25-3460,916,210,67,92,51,9

35-4462,713,810,98,921,9

45-5466,111,112,26,42,71,5

55-6466,011,913,45,40,92,3

65+64,59,117,55,62,11,2

املستوى العلمي

65,810,417,93,41,80,7أّمي 

65,31113,66,13,20,9يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

63,613,612,1721,8املرحلة اإلبتدائية

56,418,411,29,71,52,9املرحلة التكميلية 

57,619,89,88,32,81,7الثانوية أو ما يُعادلها

42,918,66,823,84,33,6إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

55,519,513,37,92,41,5أعزب 

63,013,512,37,32,21,8متزّوج 

72,115,94,94,20,2,9مطلّق 

61,811,018,36,01,91,0أرمل 

نوع األرسة

62,814,910,68,02,01,7نواة 

60,213,318,24,82,31,2ممتّدة  

58,612,212,39,83,63,5مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

60,512,419,54,03,00,5الطبقة الدنيا  

62,514,911,57,42,01,8الطبقة الوسطى 

56,811,73,721,02,24,7الطبقة العليا 



1422006 تايا 

7.3. إنطباعات األفراد حيال سعادة عائالتهم

بهــدف معرفــة انطباعاتهــم حيــال ســعادة عائالتهــم، ُســئل املجيبــون 
ــال عائالتهــم بشــكٍل عــام. ففــي حــن أّن 78%  عــن انطباعهــم حي
ــر  ــداً، ذك ــعيدة ج ــعيدة أو الس ــم بالس ــوا عائالته ــراد صّنف ــن األف م
%22 مــن املجيبــن أّن عائالتهــم تعيســة أو تعيســة جــداً )الجــدول 

.)94

مل تُظهــر انطباعــات الســعادة لــدى األفــراد أّي اختــالٍف كبــر بــن 
املناطــق الســكنية. فقــد تشــابهت نَســب الذيــن يــرون عائالتهــم 
ــت  ــاً، تطابق ــوايل(. وأيض ــى الت ــداً” )%12 و%13 ع ــعيدة ج “س
نســبة الذيــن يعتــرون عائالتهــم “ســعيدة” فبلغــت %65. ومــن 

ــة  ــن تعاس ــّروا ع ــن ع ــن الذي ــبة املجيب ــا أّن نس ــد، الحظن جدي
عائالتهــم كانــت هــي نفســها يف املناطــق الريفيــة واملــدن )2%(.

وبــن ثــالث مــدن رئيســية، كانــت نســبة املجيبــن الذيــن يــرون 
عائالتهــم “ســعيدة” أو “ســعيدة جــداً” هــي األعــى يف اســطنبول 

 .)81%(

ــت  ــول، فكان ــامل رشق األناض ــول وش ــط رشق األناض ــا يف وس أم
نســبة املجيبــن الذيــن يعتــرون أّن عائلتهــم “ســعيدة جــداً” 
)%22 و%20 عــى التــوايل( أعــى مقارنــًة باملناطــق األخــرى. 
كــام وأّن انطباعــات الســعادة ال تختلــف بحســب الجنــس والعمــر.

الجدول 94. اإلنطباعات حيال سعادة العائلة يف كافة أنحاء تركيا، بحسب املنطقة السكنية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

تعيسة جداًتعيسةما بني بنيسعيدةسعيدة جداً

12,665,120,11,80,4تركيا

املنطقة السكنّية

13,064,919,91,80,3املدينة 

11,965,420,51,80,5الريف

ثالث مدن رئيسية 

13,268,217,11,10,5إسطنبول 

8,364,524,72,30,2أنقرة 

13,859,823,92,20,3إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

13,268,217,11,10,5إسطنبول 

13,265,019,71,70,4غرب مرمرة 

13,865,518,42,00,4إيجه 

12,963,122,41,30,3رشق مرمرة  

11,065,721,31,90,2غرب األناضول 

7,964,624,72,50,4البحر األبيض املتوسط 

8,769,620,01,20,5وسط األناضول 

11,862,323,12,10,7غرب البحر األسود

14,961,721,91,00,4رشق البحر األسود

20,363,513,52,50,2شامل رشق األناضول 

22,460,015,91,60,2وسط رشق األناضول 

12,364,220,03,10,3جنوب رشق األناضول  

ــال  بالرغــم مــن أّن مــا مــن اختــالف ملحــوظ يف اإلنطباعــات حي
ــاع  ــع ارتف ــه م ــة بحســب املســتوى العلمــي، إال أنّ ســعادة العائل
املســتوى العلمــي، ترتفــع قليــالً نســبة الذيــن يِصفــون عائالتهــم 
بالســعيدة والســعيدة جــداً. ويف حــن أّن %10 مــن املجيبــن ذي 
ــع  ــعيدة، ترتف ــم س ــون أّن عائالته ــديّن يظّن ــي املت املســتوى العلم

هــذه النســبة إىل %15 لــدى الذيــن وصلــوا إىل املســتوى العلمــي 
األعــى.

ــن  ــى ب ــم أع ــعادة عائالته ــن س ــّروا ع ــن ع ــبة الذي ــت نس كان
املجيبــن العازبــن واملتزّوجــن مقارنــًة باملطلّقــن واألرامــل.
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وعنــد تحليــل النتائــج بحســب نــوع األرسة، كانــت نســبة املجيبــن 
الذيــن يظّّنــون أّن عائالتهــم ســعيدة أو ســعيدة جــداً أعــى 
ــًة بالعائــالت  ــّدة مقارن ــواة وممت ريــن مــن عائــالت ن ــدى املتحدِّ ل

ــة. املفكَّك

نســبة  ترتفــع  اإلجتامعي-اإلقتصــادي،  املســتوى  ارتفــاع  ومــع 

األشــخاص الذيــن يــرون عائالتهــم ســعيدة أو ســعيدة جــداً 
باإلجــامل. وقــد أفــاد %9 مــن املجيبــن مــن الطبقــة اإلجتامعيــة 
الدنيــا بــأّن عائالتهــم ســعيدة جــداً، يف حــن أّن %61 يــرون 
ــا، فرتتفــع هــذه النَســب  عائالتهــم ســعيدة. أمــا يف الطبقــة العلي

التــوايل.  عــى  إىل %17 و68% 

الجدول 95. اإلنطباعات حيال سعادة العائلة بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي 

تعيسة جداًتعيسةما بني بنيسعيدةسعيدة جداً

الجنس

12,365,220,31,80,3ذكر 

12,964,919,91,90,4أنثى 

العمر

18-2414,564,219,01,80,5

25-3413,564,820,01,50,2

35-4412,264,920,71,80,4

45-5411,666,120,11,70,4

55-6411,865,420,22,30,3

65+9,665,821,52,50,6

املستوى العلمي

9,863,622,03,70,9أّمي 

11,164,022,61,80,5يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

12,065,920,21,60,3املرحلة اإلبتدائية

12,664,721,11,30,3املرحلة التكميلية 

15,163,519,01,90,4الثانوية أو ما يُعادلها

14,766,917,10,90,3إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

,11,561,624,12,35أعزب 

,13,366,418,51,53متزّوج 

4,850,934,18,41,8مطلّق 

7,259,727,74,11,3أرمل 

نوع األرسة

13,066,119,11,50,3نواة 

12,864,420,32,10,4ممتّدة  

6,955,131,44,81,8مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

8,661,424,74,41,0الطبقة الدنيا  

12,565,120,41,60,3الطبقة الوسطى 

17,067,913,90,90,2الطبقة العليا 
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7.4. اإلنطباعات حيال مستقبل العالقات العائلية

ُسئل املجيبون عن اإلتّجاه الذي تسلكه عالقاتهم العائلية، فعّر 
أكر من النصف عن اعتقادهم أّن العالقات العائلية تتّجه نحو 

األسوأ )%56(، يف حن أّن %23 منهم اعتروا أنها تتّجه نحو 
األفضل )الجدول 96(.

وبالرغــم مــن أّن يف كلٍّ مــن املــدن والريــف كانــت نســبة الذيــن 
ــه نحــو األســوأ هــي أعــى مــن نســبة  ــات تتّج ــون أّن العالق يظن
الذيــن يظنــون أنهــا تتّجــه نحــو األفضــل، إال أّن نســبة املجيبــن يف 

املــدن الذيــن يظّنــون أنهــا تتجــه نحــو األســوأ هــي أعــى 

ــة )املــدن %61، الريــف 46%(.  مــن نســبتهم يف املناطــق الريفي

ــبة  ــت نس ــا، كان ــتعانة به ــت اإلس ــية متّ ــدن رئيس ــالث م ــن ث ب
املجيبــن الذيــن يظّنــون أّن العالقــات العائليــة متّجهــة نحــو 
األســوأ هــي األعــى يف إزمــر، إذ حصــدت نســبة تبلــغ 73%. 
وتنخفــض هــذه النســبة إىل %67 يف أنقــرة و%62 يف إســطنبول. 
ــون أّن العالقــات تســر نحــو  ــن يظن وبالرغــم مــن أّن نســبة الذي
األســوأ كانــت مرتفعــة، إال أنّــه لوِحــظ يف جنــوب رشق األناضــول 
ارتفــاع نســبة  الذيــن يظّنــون أّن العالقــات تتحّســن )41%(. 
وعنــد املقارنــة مــع مناطــق أخــرى، بــَدت نســبة الذيــن يظنــون أّن 
العالقــات العائليــة تتّجــه نحــو األســوأ أدىن قليــالً يف غــرب البحــر 

ــول. ــامل رشق األناض ــود وش ــر األس ــود، رشق البح األس

الجدول 96. مستقبل العالقات العائلية يف كافة أنحاء تركيا بحسب املنطقة السكنّية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ال أعرفال تزال عىل حالهاتُتجه نحو األسوأتُتجه نحو األفضل

22,955,512,29,5تركيا

املنطقة السكنّية

19,160,612,18,3املدينة 

29,546,612,411,5الريف

ثالث مدن رئيسية 

15,261,814,08,9إسطنبول 

10,666,6139,8أنقرة 

11,172,89,96,2إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

15,261,8148,9إسطنبول 

23,258,79,48,7غرب مرمرة 

19,162,611,56,9إيجه 

21,560,812,94,8رشق مرمرة  

1663,6119,4غرب األناضول 

23,254,812,39,6البحر األبيض املتوسط 

21,353,912,812وسط األناضول 

26,748,711,912,7غرب البحر األسود

3047,410,312,4رشق البحر األسود

40,240,68,111,2شامل رشق األناضول 

27,250,88,613,4وسط رشق األناضول 

41,131,116,111,8جنوب رشق األناضول  

بالرغــم مــن أّن نســبة النســاء والرجــال الذيــن يظّنــون أّن العالقات 
العائليــة تتّجــه نحــو األســوأ هــي أعــى مــن نســبة الذيــن يظنــون 
ــن، لوِحــظ أّن نســبة الرجــال الذيــن يــرون أّن  أنهــا يف تحسُّ
العالقــات العائليــة تتّخــذ منحــى ســلبي هــي أعــى )%60( مــن 

ــبة النســاء )%51( )الجــدول 97(. نس

باســتثناء الذيــن تتخطـّـى أعامرهــم 65 ســنة، إّن أكــر مــن نصــف 
ــات  ــرون أّن العالق ــرى يعت ــة األخ ــات العمري ــن الفئ ــن م املجيب
العائليــة تســوء. ووصلــت هــذه النســبة إىل أعــى مســتوياتها 

)%59( يف الفئــة العمريــة التــي تــرتاوح بــن 25 و34 ســنة وأدىن 
ــن تفــوق أعامرهــم 65 ســنة فبلغــت 45%  ــن الذي مســتوياتها ب

ــدول 97(. )الج

لوِحــظ ارتفــاع نســبة الذيــن يظّنــون أّن العالقــات العائليــة تتّخــذ 
منحــى ســلبياً بــن ذوي املســتويات العلميــة املرتفعــة. ففــي 
حــن أّن هــذه النســبة بلغــت %34 بــن ذوي املســتوى العلمــي 
املتــديّن، إال أنهــا تصــل إىل %77 بــن أصحــاب املســتويات العلميــة 

املرتفعة.
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أمــا بالنســبة إىل الذيــن يعتــرون أّن العالقــات العائليــة تتّجــه نحــو 
األســوأ، فــإّن النســبة كانــت األعــى بــن املطلّقــن )%68( مقارنــًة 
ــت  ــة، كان ــالت املفّكك ــن إىل العائ ــن املنتَم ــرى. وب ــات األخ بالفئ
هــذه النســبة أعــى مــن الفئــات األخــرى )%61(. وجديــر بالذكــر 
ــن  ــدر ع ــد ص ــة ق ــات العائلي ــة للعالق ــر إيجابي ــم األك أّن التقيي

ــّدة )44%(. العائــالت املمت

نســبة  ترتفــع  اإلجتامعي-اإلقتصــادي،  املســتوى  ارتفــاع  ومــع 
املجيبــن الذيــن يــرون أّن العالقــات العائليــة تتّجــه نحــو األســوأ. 
ــدون  ــا يؤيّ ــة الدني ــن مــن الطبق ففــي حــن أّن %39 مــن املجيب
هــذا التعليــق، ترتفــع هــذه النســبة إىل %56 يف الطبقــة الوســطى 

ــا. ــة العلي وإىل %72 يف الطبق

الجدول 97. مستقبل العالقات العائلية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي 

ال أعرفال تزال عىل حالهاتُتجه نحو األسوأتُتجه نحو األفضل

الجنس

20,559,812,96,8ذكر 

25,151,311,512,1أنثى 

العمر

18-24 22,652,414,710,3

25-34 20,758,512,68,2

35-44 22,358,410,98,4

45-54 23,555,912,48,2

55-64 25,154,810,69,6

65+ 28,045,210,516,3

املستوى العلمي 

32,234,311,821,7أّمي 

34,441,711,712,3يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

26,052,013,09,0املرحلة اإلبتدائية

18,260,913,67,3املرحلة التكميلية 

14,767,911,65,8الثانوية أو ما يُعادلها

10,476,68,64,4إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

20,757,314,08,0أعزب 

23,555,311,99,3متزّوج 

13,467,810,28,6مطلّق 

24,746,910,118,3أرمل 

نوع األرسة  

20,958,312,18,7نواة 

31,843,913,111,2ممتّدة  

17,560,510,311,7مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

31,339,211,617,8الطبقة الدنيا  

23,055,612,68,8الطبقة الوسطى 

12,971,79,65,8الطبقة العليا 
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7.5. تأثر العضويّة يف اإلتحاد األورويب عىل تركيبة األرسة
 

بهــدف فْهــم اإلنطباعــات حيــال مســتقبل العالقــات العائليــة، ُســئل 
ــا  ــة تركي ــه عضويّ ــذي قــد تُحِدث ــر ال املجيبــون عــن رأيهــم يف التأث
ــد  ــة )الجــدول 98(. وق ــات العائلي يف اإلتحــاد األورويب عــى العالق
أظهــرت النتائــج أّن املجيبــن كانــوا يف األغلــب حائريــن أو اعتــروا 
أنهــا لــن تؤثـّـر عــى العالقــات. ففــي حــن أّن %28 مــن املجيبــن 
فّضلــوا عــدم أعطــاء رأيهــم، اعتــر %20 أّن العضويــة لــن تُحــدث 
ــة يف  ــون أّن العضوي ــن يظّن ــة أخــرى، إّن الذي ــر. ومــن جه أّي تأث
ــة بشــكٍل إيجــايب  اإلتحــاد األورويب ســتؤثّر عــى العالقــات العائلي
قــد بلغــت نســبتهم %23، يف حــن أّن الذيــن اعتــروا أّن تأثرهــا 

ســيكون ســلبياً بلغــت نســبتهم 29%.

ــة  ــون أّن العالقــات األرَسيّ ــّم تحليــل بيانــات الذيــن يظّن عندمــا ت
ســتتأثّر إيجابــاً بالعضويــة يف اإلتحــاد األورويب، بــرزَت منطقــة 
األناضــول ووســط رشق  األناضــول، شــامل رشق  جنــوب رشق 
األناضــول. وجديــر بالذكــر أّن مــا مــن اختــالٍف بــن أولئــك الذيــن 
يعتــرون أّن التأثــر ســيكون ســلبياً، إال أّن هــذه النســبة هــي أعــى 
قليــالً يف وســط رشق األناضــول مقارنــًة باملناطــق األخــرى )35%(.

ذكَــر ثلــث املجيبــن مــن املناطــق الريفيــة )%35( وربــع املجيبــن 
ــوع.  ــن املوض ــرة ع ــون أدىن فك ــم ال ميلك ــدن )%24( أنه ــن امل م
ــرون أّن  ــن يعت ــبة الذي ــت نس ــكنيّتن، كان ــن الس ويف كال املنطقت

للعضويــة تأثــراً ســلبياً أعــى بعــض الــيء.

الجدول 98. تأثر العضوية يف اإلتحاد األورويب عىل تركيبة األرسة يف كافة أنحاء تركيا بحسب املنطقة السكنّية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ال أعرفسلباًال تأثرإيجاباً

23,319,62928,1تركيا

املنطقة السكنّية

24,021,530,024,4املدينة 

22,116,227,134,6الريف

ثالث مدن رئيسية 

21,624,227,526,8إسطنبول 

17,12332,227,7أنقرة 

23,525,632,618,4إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

21,522,927,328,3إسطنبول 

22,119,627,530,7غرب مرمرة 

202332,124,9إيجه 

21,425,932,220,5رشق مرمرة  

17,219,632,331غرب األناضول 

21,717,630,530,1البحر األبيض املتوسط 

20,5182932,4وسط األناضول 

21,318,425,934,5غرب البحر األسود

17,41930,233,4رشق البحر األسود

32,213,327,626,8شامل رشق األناضول 

29,410,234,825,6وسط رشق األناضول 

47,412,715,624,4جنوب رشق األناضول  

مل تُعِط غالبية النساء رأيها يف املوضوع )37٪(. أما يف صفوف 
الرجال، فالحظنا أّن الذين اعتروا أنها ستؤثّر سلباً عى العالقات 
كانت نسبتهم أعى )34٪(. كام الحظنا أّن نسبة الذين مل يُدلوا 
برأيهم قد ارتفعت يف الفئات العمريّة املتقّدمة. وضمن الذين 

عــّروا عــن رأيهــم، تبــّن أّن نســبة الذيــن اعتــروا أنهــا ســتؤثّر عــى 
العالقــات بشــكٍل إيجــايب كانــت أعــى يف الفئــات العمريــة الشــابة 

) الجــدول 99(.
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ــرت  ــي، أظه ــتوى العلم ــث املس ــن حي ــات م ــل البيان ــد تحلي عن
ــة  ــر العضوي ــدوا أّي رأٍي بشــأن تأث ــن مل يب ــج أّن نســبة الذي النتائ
يف اإلتحــاد األورويب ترتفــع مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي. وجديــر 
بالذكــر أّن نســبة األفــراد ذوي املســتويات العلميــة املرتفعــة 

ــت أعــى. ــراً ســلبياً كان ــوا تأث ــن توقّع الذي

مــا مــن متييــز بحســب املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي بــن 
ــة يف  ــر العضوي ــال تأث ــذي عــّروا عــن رأٍي إيجــايب حي املجيبــن ال

ــن  ــاً ســلبياً أو الذي ــروا انطباع ــن أظه اإلتحــاد األورويب. إال أّن الذي
اعتــروا أّن العضويــة لــن تُحــِدث أّي تأثــرٍ، فقــد ارتفعــت نســبتهم 
مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي. ويف حــن أّن 19% 
مــن املجيبــن املنتمــن إىل الطبقــة اإلجتامعيــة الدنيــا قــد رصّحــوا 
ــات  ــى العالق ــلباً ع ــتؤثّر س ــاد األورويب س ــة يف اإلتح ــأّن العضوي ب
العائليــة، ارتفعــت هــذه النســبة إىل %34 يف الطبقــة العليــا. كــام 
أّن نصــف املجيبــن تقريبــاً مــن الطبقــة اإلجتامعيــة الدنيــا )47%( 

مل يُدلــوا برأيهــم يف املوضــوع.

الجدول 99. تأثر عضوية تركيا يف اإلتحاد األورويب عىل تركيبة األرسة بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

ال أعرفسلباًال تأثرإيجاباً

الجنس

25,322,333,818,5ذكر 

21,416,924,337,4أنثى 

العمر

18-2428,421,928,121,6

25-3424,321,72925

35-4422,320,331,226,1

45-5422,719,129,528,7

55-6421,416,128,933,6

65+15,911,724,447,9

املستوى العلمي 

18,89,31556,9أّمي 

23,312,72539يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

22,718,227,631,4املرحلة اإلبتدائية

24,820,634,220,3املرحلة التكميلية 

26,225,235,113,5الثانوية أو ما يُعادلها

2431,137,17,8إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

26,924,330,818,0أعزب 

23,118,929,129,0متزّوج 

17,324,930,827,1مطلّق 

14,510,620,354,6أرمل 

نوع األرسة  

23,420,130,625,8نواة 

24,418,422,434,8ممتّدة  

19,817,931,131,3مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

23,810,019,247,0الطبقة الدنيا  

22,919,929,627,6الطبقة الوسطى 

25,927,634,412,2الطبقة العليا 
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7.6. مصــادر املعلومــات الدينيــة والتأثــرات الحاِســمة للديــن عىل 
ــاة اليومية الحي

ــب  ــه يف األغل ــأون إلي ــذي يلج ــدر ال ــن املص ــاركون ع ــئل املش ُس
للحصــول عــى معلوماتهــم الدينيّــة وعــن مــدى تأثــر الديــن عــى 
حياتهــم اليوميــة. ويف الجــدول 100، متـّـت جدولة النتائــج املتعلقة 
ــة  ــج أّن العائل ــرت النتائ ــد أظه ــة. وق ــات الدينيّ ــادر املعلوم مبص
)%58( هــي املصــدر الرئيــيس للحصــول عــى املعلومــات الدينيــة، 
يليهــا القــادة الروحيّــون )%16( يف املرتبــة الثانيــة، واملدرســة 
)%10( يف املرتبــة الثالثــة. تــّم تصنيــف النتائــج يف الجــدول 100 
وفــق بعــض الخصائــص اإلجتامعيــة والدميوغرافيــة. أمــا عنــد 

تحليــل النتائــج بحســب املنطقــة الســكنيّة، فقــد تبــّن أّن مصــادر 
ــاء )60%(،  ــة واألقرب ــي العائل ــدن ه ــية يف امل ــات األساس املعلوم
املدرســة )%11(، والكتــب الدينيــة )%7(. أمــا يف الريــف، فكانــت 

ــب )22%(.  ــن يف األغل ــادة الروحي ــك املصــادر هــي الق تل

كان اإلجــامع يف كافــة أنحــاء تركيــا عــى أّن مصــدر النــاس الرئيــيس 
للحصــول عــى املعلومــات الدينيــة هــو العائلــة واألقربــاء يف ثــالث 
مــدٍن رئيســية. إال أّن النســبة التــي حصلــت عليهــا الكتــب الدينيــة 
القــرآن  ودروس   )10%( الروحيــن  والقــادة   )11%( إزمــر  يف 
الكريــم )%7( يف إســطنبول كانــت أعــى مقارنــًة باملــدن الرئيســية 

األخــرى.

الجدول 100. مصادر املعلومات يف كافة أنحاء تركيا بحسب املنطقة السكنّية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

القادة الروحيني )اإلمام، املدرسةالعائلة/ األقرباء
املفتي، إلخ.(

أخرىليست لدّي معلومات دينّيةدروس القرآن الكريمالكتب الدينّيةالصحفاألصدقاءالراديو والتلفزيون

58,010,315,71,31,106,66,40,30,2تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

60,311,211,91,41,20,17,45,90,40,3املدينة 

54,08,822,40,91,005,37,20,20,2الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية

61,612,210,40,90,906,26,90,60,4إسطنبول 

64,013,35,45,41,10,17,12,60,60,5أنقرة 

65,310,36,51,81,2010,92,90,50,5إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

61,612,210,40,90,906,26,90,60,4إسطنبول 

60,012,411,31,11,50,26,36,20,50,5غرب مرمرة 

51,712,120,00,81,008,15,60,40,2إيجه 

51,27,918,82,62,00,19,08,00,10,2رشق مرمرة  

56,311,313,13,50,70,16,18,30,30,3غرب األناضول 

55,511,017,90,71,307,35,50,30,4البحر األبيض املتوسط 

54,211,818,61,31,40,14,67,60,50وسط األناضول 

51,310,223,80,61,504,67,80,20غرب البحر األسود

41,06,331,10,50,505,814,40,20,2رشق البحر األسود

71,55,912,90,90,605,32,900,1شامل رشق األناضول 

70,38,47,31,51,008,72,800وسط رشق األناضول 

80,56,36,50,40,80,14,70,60,10,1جنوب رشق األناضول  
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وبالرغــم مــن عــدم وجــود أّي فــرٍق بحســب املناطــق، لوِحــظ أّن 
ــن  ــون عــى معلوماتهــم مــن القــادة الروحي ــن يحصل نســبة الذي
)%31( ومــن دروس القــرآن الكريــم )%14( كانــت أعــى يف 
منطقــة رشق البحــر األســود، يف حــن أّن املصــادر الرئيســية يف 

ــاء )81%(. ــة واألقرب ــت العائل ــول كان ــوب رشق األناض جن

ــوايت  ــاء الل ــنَّ أّن النس ــس، تب ــب الجن ــج بحس ــل النتائ ــد تحلي عن
يحصلــَن عــى معلوماتهــّن الدينيــة عــر العائلــة واألقربــاء يف 
األغلــب )%63(، والرجــال عــر القــادة الروحيــن يف األغلــب 
ــة،  ــات العمري ــب الفئ ــا بحس ــى. أم ــبتهم أع ــت نس )%18(، كان
ــا  ــى معلوماته ــل ع ــي تحص ــابة الت ــة الش ــات العمري ــإّن الفئ ف
ــن  ــر يف الســّن الذي ــن أك ــن خــالل املدرســة، واملتقّدم ــة م الديني
يلجــأون إىل القــادة الروحيــن والعائلــة واألقربــاء كانــت نســبتهم 

ــى. أع

مــن جهــة أخــرى، ومــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تضاءلــت أهمية 

العائلــة كمصــدٍر للمعلومــات الدينيّــة، يف حــن زادت أهميــة 
ــر  ــام وأّن تأث ــة. ك ــن املدرس ــابها م ــّم اكتس ــي يت ــات الت املعلوم
ــاء  ــّدة، وتأثــر العائلــة واألقرب القــادة الروحيــن يف العائــالت املمت
يف العائــالت املفّككــة كان أكــر مقارنــًة باألنــواع األخــرى مــن 

ــالت. العائ

يف كافة الطبقات اإلجتامعية-اإلقتصادية، حصل املجيبون عى 
معلوماتهم الدينية من العائلة واألقرباء يف املقام األّول. ويف حن 

أّن املجيبن من الطبقة اإلجتامعية الدنيا الذين ذكروا العائلة 
واألقرباء كمصدٍر للمعلومات بلغت نسبتهم %70، انخفضت 

هذه النسبة إىل %57 يف الطبقة الوسطى وإىل %52 يف الطبقة 
الدنيا. كام بلغت نسبة األفراد الذين يعترون القادة الروحين 

مصدراً للمعلومات أعى نَسبها يف الطبقة الدنيا )%17(، والطبقة 
الوسطى )%16(، مقارنًة بالطبقة العليا التي مل تبلغ نسبتها سوى 

%8. فإّن أحد أهّم مصادر املعلومات لدى الطبقة العليا هي 
املدارس )21%(.

الجدول 100. مصادر املعلومات يف كافة أنحاء تركيا بحسب املنطقة السكنّية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

القادة الروحيني )اإلمام، املدرسةالعائلة/ األقرباء
املفتي، إلخ.(

أخرىليست لدّي معلومات دينّيةدروس القرآن الكريمالكتب الدينّيةالصحفاألصدقاءالراديو والتلفزيون

58,010,315,71,31,106,66,40,30,2تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

60,311,211,91,41,20,17,45,90,40,3املدينة 

54,08,822,40,91,005,37,20,20,2الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية

61,612,210,40,90,906,26,90,60,4إسطنبول 

64,013,35,45,41,10,17,12,60,60,5أنقرة 

65,310,36,51,81,2010,92,90,50,5إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

61,612,210,40,90,906,26,90,60,4إسطنبول 

60,012,411,31,11,50,26,36,20,50,5غرب مرمرة 

51,712,120,00,81,008,15,60,40,2إيجه 

51,27,918,82,62,00,19,08,00,10,2رشق مرمرة  

56,311,313,13,50,70,16,18,30,30,3غرب األناضول 

55,511,017,90,71,307,35,50,30,4البحر األبيض املتوسط 

54,211,818,61,31,40,14,67,60,50وسط األناضول 

51,310,223,80,61,504,67,80,20غرب البحر األسود

41,06,331,10,50,505,814,40,20,2رشق البحر األسود

71,55,912,90,90,605,32,900,1شامل رشق األناضول 

70,38,47,31,51,008,72,800وسط رشق األناضول 

80,56,36,50,40,80,14,70,60,10,1جنوب رشق األناضول  
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  الجدول 101. مصادر املعلومات الدينية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

القادة الروحيني )اإلمام، املدرسةالعائلة/ األقرباء
املفتي، إلخ.(

أخرىليست لدّي معلومات دينّيةدروس القرآن الكريمالكتب الدينّيةالصحفاألصدقاءالراديو والتلفزيون

الجنسالجنس

52,913,518,01,11,107,25,40,40,3ذكر 

62,97,313,51,41,106,17,30,20,2أنثى 

العمرالعمر

18-2457,515,111,50,71,006,37,30,30,3

25-3454,713,514,01,31,30,16,97,60,30,3

35-4457,08,916,91,41,30,176,80,50,1

45-5460,38,116,21,40,707,25,60,30,2

55-6460,56,518,91,61,306,24,60,20,1

65+64,42,822,11,20,8053,30,30,2

املستوى العلمياملستوى العلمي 

76,01,116,01,21,30,10,63,00,60,2أّمي 

66,22,518,01,60,80,15,15,800يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

57,36,120,01,21,105,78,20,30,1املرحلة اإلبتدائية

53,713,314,01,31,008,27,90,30,3املرحلة التكميلية 

53,120,59,81,11,10,19,05,00,20,3الثانوية أو ما يُعادلها

47,923,77,01,71,3013,43,20,80,9إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيلالوضع العائيل

56,616,610,61,21,10,07,55,80,30,3أعزب 

57,49,117,21,31,10,16,66,80,30,2متزّوج 

64,713,39,01,61,10,06,03,50,80,0مطلّق 

70,32,615,81,31,30,03,94,00,50,3أرمل 

نوع األرسة نوع األرسة  

57,810,815,01,31,10,17,26,20,30,3نواة 

57,08,620,01,01,104,27,60,30,1ممتّدة  

62,110,211,51,51,407,74,80,50,3مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

70,23,617,50,81,00,02,34,10,30,1الطبقة الدنيا  

57,19,816,51,31,10,06,76,90,30,2الطبقة الوسطى 

51,920,78,21,11,30,110,54,90,60,7الطبقة العليا 
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  الجدول 101. مصادر املعلومات الدينية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

القادة الروحيني )اإلمام، املدرسةالعائلة/ األقرباء
املفتي، إلخ.(

أخرىليست لدّي معلومات دينّيةدروس القرآن الكريمالكتب الدينّيةالصحفاألصدقاءالراديو والتلفزيون

الجنسالجنس

52,913,518,01,11,107,25,40,40,3ذكر 

62,97,313,51,41,106,17,30,20,2أنثى 

العمرالعمر

18-2457,515,111,50,71,006,37,30,30,3

25-3454,713,514,01,31,30,16,97,60,30,3

35-4457,08,916,91,41,30,176,80,50,1

45-5460,38,116,21,40,707,25,60,30,2

55-6460,56,518,91,61,306,24,60,20,1

65+64,42,822,11,20,8053,30,30,2

املستوى العلمياملستوى العلمي 

76,01,116,01,21,30,10,63,00,60,2أّمي 

66,22,518,01,60,80,15,15,800يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

57,36,120,01,21,105,78,20,30,1املرحلة اإلبتدائية

53,713,314,01,31,008,27,90,30,3املرحلة التكميلية 

53,120,59,81,11,10,19,05,00,20,3الثانوية أو ما يُعادلها

47,923,77,01,71,3013,43,20,80,9إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيلالوضع العائيل

56,616,610,61,21,10,07,55,80,30,3أعزب 

57,49,117,21,31,10,16,66,80,30,2متزّوج 

64,713,39,01,61,10,06,03,50,80,0مطلّق 

70,32,615,81,31,30,03,94,00,50,3أرمل 

نوع األرسة نوع األرسة  

57,810,815,01,31,10,17,26,20,30,3نواة 

57,08,620,01,01,104,27,60,30,1ممتّدة  

62,110,211,51,51,407,74,80,50,3مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

70,23,617,50,81,00,02,34,10,30,1الطبقة الدنيا  

57,19,816,51,31,10,06,76,90,30,2الطبقة الوسطى 

51,920,78,21,11,30,110,54,90,60,7الطبقة العليا 
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ُســئل املجيبــون خــالل اإلســتطالع عــن مــدى حْســم وتأثــر 
اإلنتــامء الدينــي عــى اختيــار الرشيــك، األصدقــاء، اختيــار املالبس، 
املأكــوالت واملرشوبــات، املهنــة، التصويــت يف اإلنتخابــات والعالقــة 
ــامء  ــه اإلنت ــذي يلعب ــدور ال ــدول 102 ال ــّن الج ــران. يُب ــع الج م
الدينــي يف الحيــاة اليوميــة. هنــا، عــّر املجيبــون عــن أّن اإلنتــامء 
ــأيت يف  ــك )81٪(. وي ــار الرشي ــامً يف اختي ــر حْس ــي هــو األك الدين

ــا  ــات بنســبة 72٪. أم ــار املأكــوالت واملرشوب ــة اختي ــة الثاني املرتب
ــي  ــامً فه ــالً حاس ــن عام ــا الدي ــّكل فيه ــي يش ــة الت ــألة الثالث املس
ــامء  ــن إىل أّن اإلنت ــف املجيب ــار نص ــاً، أش ــس. وأيض ــار املالب اختي
 ،)٪54( املهنــة  اختيارهــم  يف  عامــالً حاســامً  يَُعــّد  ال  الدينــي 
ــران )٪50(. ــع الج ــة م ــات )53٪( والعالق ــت يف اإلنتخاب التصوي

الجدول 102. الدور الحاسم الذي يلعبه اإلنتامء الديني يف الحياة اليومية 

رفض اإلجابةغر حاِسمحاِسمحاِسم جداً

40,440,817,11,7إختيار الرشيك

20,337,840,41,5اختيار األصدقاء

19,940,038,71,5اختيار املالبس

13,529,853,23,4التصويت يف اإلنتخابات 

14,333,650,31,8العالقات مع الجران

28,942,726,41,9اختيار املأكوالت واملرشوبات

13,328,754,13,9اختيار املهنة

يف كل املســائل تقريبــاً التــي متّت دراســتها، أظهرت النتائــج أّن اإلنتامء 
ــق  ــن يف املناط ــن املقيم ــاة املجيب ــامً يف حي ــر حس ــو أك ــي ه الدين
الريفيــة. فبالنســبة إىل غالبيــة املجيبــن، كان اإلنتــامء الدينــي عامــالً 
ــاء  ــة أنح ــائداً يف كاف ــدا س ــك )%87(. وب ــار الرشي ــامً يف اختي حاس
ــار املأكــوالت  ــا أّن اإلنتــامء الدينــي يلعــب دوراً أساســياً يف اختي تركي

واملرشوبــات )%79( ويف اختيــار املالبــس )72%(.

وتبــّن أّن الديــن هــو أكــر حْســامً وتأثــراً يف الحيــاة اليوميــة للمجيبن 
ــن  ــر الدي ــب تأث ــإّن نَس ــا. ف ــن تركي ــي م ــزء الرشق ــن يف الج املقيم
تنخفــض يف الجــزء الغــريب مقارنــًة بالجــزء الرشقــي من تركيــا، فقط يف 
املســائل املتعلقــة باختيــار الرشيــك واختيــار املأكــوالت واملرشوبــات.

الجدول 103. املسائل التي يكون فيها لإلنتامء الديني التأثر األكر عىل الحياة اليومية يف كافة أنحاء تركيا بحسب املنطقة السكنية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

التصويت يف اختيار املالبساختيار األصدقاءإختيار الرشيك
اإلنتخابات

اختيار املأكوالت العالقة مع الجران
واملرشوبات

اختيار املهنة

81,258,159,843,347,971,642,0تركيا

املنطقة السكنية

77,751,553,138,641,067,536,3املدينة 

87,369,571,551,560,078,851,9الريف

ثالث مدن رئيسية

71,738,543,130,530,060,623,0إسطنبول 

71,344,341,631,530,153,927,6أنقرة 

63,132,137,825,923,263,625,4إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

71,738,543,130,530,060,623,0إسطنبول 

77,654,351,036,545,569,438,8غرب مرمرة 

77,151,055,134,940,567,939,3إيجه 

87,766,664,249,253,976,141,3رشق مرمرة  

81,758,458,141,145,369,043,3غرب األناضول 

76,650,354,741,239,168,339,7البحر األبيض املتوسط 

86,272,271,453,263,077,552,4وسط األناضول 

85,265,067,850,658,182,451,2غرب البحر األسود

85,967,067,442,757,084,450,4رشق البحر األسود

86,776,175,464,171,379,465,4شامل رشق األناضول 

91,269,173,456,255,680,847,2وسط رشق األناضول 

93,083,782,261,374,778,461,4جنوب رشق األناضول  
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وجديــر بالذكــر أّن املجيبــن الذيــن عــّروا عــن أّن الديــن يلعــب 
دوراً حاســامً يف حياتهــم اليوميــة كانــت نســبتهم أعــى بــن النســاء 
مقارنــًة بالرجــال؛ وقــد انطبــق ذلــك عــى كافــة اإلحتــامالت التــي 
م العمــر، يصبــح الــدور الــذي يلعبــه  ــا بدراســتها. ومــع تقــدُّ قمن
الديــن أكــر حْســامً يف حيــاة املجيبــن. فعــى ســبيل املثــال، بينــام 
ــر  ــي يؤثّ ــامء الدين ــروا أّن اإلنت ــن اعت ــن الذي ــت نســبة املجيب كان
ــرتاوح  ــن ت ــدى الذي ــد بلغــت 55٪ ل ــاء ق عــى اختيارهــم األصدق
أعامرهــم بــن 18 و24 ســنة، وصلــت هــذه النســبة إىل 65٪ لــدى 
املجيبــن الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــن 55 و64 ســنة. وأيضــاً، زاد 

التأثــر الحاســم للديــن مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي.

ــرون  ــن يعت ــظ أّن الذي ــد لوِح ــن، فق ــل واملتزّوج ــن األرام ــا ب أم
ــت نســبتهم أعــى  ــم كان ــراً يف حياته ــالً مؤثّ ــي عاِم ــامء الدين اإلنت

مقارنــًة بالعازبــن واملطلّقــن. وقــد انطبــق األمــر نفســه أيضــاً عــى 
ــّدة. املجيبــن املتحّدريــن مــن عائــالت ممت

 
عنــد تحليــل البيانــات، أظهــرت النتائــج أّن اإلنتــامء الدينــي هــو 
عامــل حاِســم يف كافــة نواحــي حيــاة املجيبــن املنتمــن إىل الطبقــة 
اإلجتامعية-اإلقتصاديــة الدنيــا. وبالرغــم مــن وجــود اختــالف 
شــديد يف كافــة املســائل بحســب الوضــع اإلجتامعي-اإلقتصــادي، 
إال أّن اإلختــالف األكــر كان يف اختيــار املأكــوالت واملرشوبــات. 
بالنســبة إىل %79 مــن املجيبــن مــن الطبقــة الدنيــا و%73 مــن 
الطبقــة الوســطى، شــّكل اإلنتــامء الدينــي عامــالً حاســامً ومؤثِّــراً 
يف اختيارهــم املأكــوالت واملرشوبــات، إال أّن هــذه النســبة قــد 

ــا. ــة العلي ــة اإلجتامعية-اإلقتصادي ــت إىل %57 يف الطبق انخفض

الجدول 104. املسائل التي يشكِّل فيها اإلنتامء الديني عامالً مهامً جداً أو مهامً يف الحياة اليومية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-
اإلقتصادي

إختيار 
الرشيك

اختيار 
األصدقاء

اختيار 
املالبس

التصويت يف 
اإلنتخابات

العالقة مع 
الجران

اختيار املأكوالت 
واملرشوبات

اختيار املهنة

الجنس

77,955,355,240,445,469,238,8ذكر

84,460,864,346,250,474,045,2أنثى

العمر

18-2480,455,054,838,044,070,041,4

25-3480,254,256,740,544,771,539,3

35-4480,857,460,742,747,972,041,7

45-5479,458,158,944,047,168,841,2

55-6483,764,566,149,453,473,444,6

65+87,470,472,055,660,677,250,6

املستوى العلمي

91,478,782,063,669,981,356,9أّمي 

89,071,972,955,861,577,353,1يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

85,263,865,846,952,774,544,7املرحلة اإلبتدائية

77,652,852,638,842,371,239,1املرحلة التكميلية 

73,744,244,430,134,564,932,8الثانوية أو ما يُعادلها

62,529,033,824,521,555,724,8إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

77,749,448,333,738,866,238,0أعزب

81,959,762,245,349,772,942,7متزّوج

70,848,149,833,740,661,737,5مطلّق

87,470,472,654,159,277,548,3أرمل

نوع األرسة

79,955,457,641,445,470,439,6نواة 

87,469,769,952,159,277,452,0ممتّدة  

76,452,654,237,641,467,737,8مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

90,176,778,860,667,778,756,7الطبقة الدنيا  

82,559,260,743,448,472,742,3الطبقة الوسطى 

62,730,333,725,024,156,625,0الطبقة العليا 



8 الفصل 

والثقافية اإلجتامعية  النشاطات 



واملعارف األصدقاء،  األقرباء،  زيارة 

والجمعّية األخوية،  النادي،  املحلية،  الحانة  غرار  عىل  أماكن  ارتياد 

واألصدقاء العائلة  أفراد  إىل  الهدايا  تقديم 

إلخ الليلية،  النوادي  الحانات،  إىل  .الذهاب 

الكتب قراءة 

املقاهي إىل  الذهاب 

الصحف قراءة 

إجازة أخذ 

السينا إىل  الذهاب 

لتدخني ا

املرسح إىل  الذهاب 

الكحول احتساء 

لذلك يومياً  املخصص  والوقت  التلفزيون  مشاهدة 



1562006 تايا 

يف هــذا القســم، نظــرت الدراســة يف مشــاركة أفــراد األرسة يف 

نشــاطاٍت اجتامعيــة وثقافيــة مختلفــة معــاً. يف هــذا اإلطــار، 

ــي  ــة الت ــارات اإلجتامعي ــادات الزي ــة بع ــج املتعلق ــت النتائ ُدرَِس

الكتــب  وقــراءة  الهدايــا،  وتقديــم  األرسة،  أفــراد  بهــا  يقــوم 

أو  الســينام  إىل  والذهــاب  التلفزيــون،  ومشــاهدة  والصحــف، 

املــرح، واإلقامــة يف نـُـزل، وارتيــاد النــوادي، ونشــاطات املنظــامت 

ــي. ــة واملقاه ــوادي الليلي ــات والن ــاد الحان ــة، وارتي ــر الحكومي غ

8.1. زيارة األقرباء، األصدقاء، واملعارف

ــة  ــم التقليدي ــارزاً إىل القي ــؤرشاً ب ــاء م ــارة األقرب ــرة زي تشــّكل وت

والروابــط العائليــة يف تركيــا. ُســئل املشــاركون عــام إذا زاروا 

ــراس، وإذا  ــة، وحفــالت األع ــاد الديني ــاء يف األعي ــاء واألصدق األقرب

ــد، وإذا  ــاً بول ــوا حديث ــن ُرزق ــزالً، وم ــاً من ــرتوا حديث ــن اش زاروا م

وّدعــوا مــن ســيلتحقون بالخدمــة العســكرية اإللزاميــة، واملــرىض، 

وإذا وّدعــوا الذاهبــن/ رحبــوا بالعائديــن مــن الحــج، وإذا قامــوا 

ــازات.  ــرضوا الجن ــر أو ح ــازي، زاروا املقاب ــم التع ــارات لتقدي بزي

ــة  ــة مرتفع ــاد الديني ــالل األعي ــدة خ ــارات املعاي ــبة زي ــر نس تعت

ــراس  ــرضوا األع ــن ح ــاركن الذي ــبة املش ــا نس ــع %98. أم ــداً م ج

وحفــالت األعــراس “أحيانــاً”، أو “بشــكٍل عــام” أو “بالتأكيــد” 

ــم رشاؤه  ــزل ت ــة من ــارات لرؤي ــبة الزي ــغ نس ر بـــ%97. تبل ــدَّ فتُق

حديثــاً %90، وزيــارة والــدي مولــود جديــد %91، وزيــارات 

وداع أو اســتقبال مــن التحقــوا بالخدمــة العســكرية %91 أخــرى، 

ــن  ــتقبال العائدي ــن أو اس ــرىض %92، ووداع الذاهب ــارات امل وزي

ــج 90%.  ــن الح م

تعــود النســب %97 و%93 عــى التــوايل إىل زيــارات تقديــم 

التعــازي وزيــارات املقابــر. تبــّن أّن الزيــارات بن العائــالت حظيت 

بشــكٍل عــام بنســبة عاليــة. شــّكلت الزيــارات يف األعيــاد الدينيــة، 

ــا حضــور  ــارة، أعــى نســبة يليه ــر الســبب األهــم للزي ــي تعت الت

ــة  ــيلتحقون بالخدم ــن س ــارة م ــرىض، وزي ــارات امل ــراس، وزي األع

العســكرية، زيــارات املولــود الجديــد، وزيــارات الحجــاج واملنــزل 

الجديــد. عنــد مقارنــة اإلجابــات بحســب وتــرة الزيــارات، بالنظــر 

إىل اإلجابــات “بشــكٍل عــام” و”بالتأكيــد”، ميكــن االســتخالص 

ــة  ــارات مهم ــذه الزي ــدون أّن ه ــاركن يعتق ــاع املش ــة أرب أّن ثالث

ــدول 105(. )الج

الجدول 105. زيارة األقرباء واألصدقاء واملعارف

بالتأكيدعادًةأحياناًأبداً

1,85,321,171,8األعياد الدينية

3,012,131,753,2حفالت الزفاف

9,919,629,441,1رشاة املنازل الجديدة

9,216,230,743,8طفل جديد

9,117,631,042,3وداع الذاهبن لتأدية الخدمة العسكرية

2,311,431,654,8زيارة املريض

9,815,328,946,0وداع أو استقبال الناس من الحج

3,19,530,057,4زيارات التعزية

7,220,629,143,1زيارة املقرة

14,214,125,346,4الجنازات
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ــة  ــا كاف ــاء تركي ــدول 106 يف أنح ــاركن يف الج ــبة املش د نس ــدَّ تُح

وفقــاً للتحليــالت الدميغرافيــة. بحســب املنطقــة الســكنية، تعتــر 

نســبة مــن »يوّدعــون امللتحقــن بالخدمــة العســكرية«، و«يوّدعون 

الذاهبــن أو يســتقبلون العائديــن مــن الحــج« و«زيــارات املقابــر« 

ــة بحســب املــدن  ــام مبقارن ــدى القي ــة. ل أعــى يف املناطــق الريفي

ــن  ــوداع الذاهب ــون ل ــن يذهب ــبة م ــر نس ــالث، تعت ــيّة الث الرئيس

أو اســتقبال العائديــن مــن الحــج ومــن يــزورون املقابــر أعــى يف 

ــة باملدينتــن األخريــن. أمــا نســبة مــن يقومــون  اســطنبول مقارن

بزيــارات للمــرىض وزيــارات لتقديــم التعــازي فهــي أدىن يف أنقــرة.

ــور  ــد حض ــى صعي ــق ع ــب املناط ــر بحس ــالف األك ــر االخت يظه

املقابــر،  وزيــارات  الجيــش،  يف  املجّنديــن  ووداع  الجنــازات، 

ــرضون  ــن يح ــبة م ــر نس ــد. تعت ــد/ الول ــود الجدي ــارات املول وزي

ــد أعــى يف منطقــة رشق البحــر  ــازات بشــكٍل عــام أو بالتأكي الجن

األســود )%83(. تنخفــض هــذه النســبة إىل %60 يف وســط رشق 

األناضــول. كذلــك، تعتــر زيــارات وداع املجّنديــن يف الجيــش أعــى 

)%84( يف وســط رشق األناضــول وأدىن )%66( يف منطقــة البحــر 

ــر  ــى يف رشق البح ــر أع ــارات املقاب ــر زي ــط. تعت ــض املتوس األبي

األســود مــع %85؛ وتعتــر زيــارات املولــود الجديــد/ الطفــل 

ــب  ــالف بحس ــر االخت ــع %80. يظه ــول م ــط األناض ــى يف وس أع

الجنــس عــى ثالثــة أصعــدة. تعتــر نســبة حضــور الجنــازات أعــى 

يف صفــوف الرجــال مــع %83 وزيــارات املنــزل الجديــد واملولــود 

ــوف النســاء.  ــد أعــى يف صف ــد/ الول الجدي

ــالف  ــرز االخت ــة، ي ــة العمري ــب الفئ ــٍل بحس ــام بتحلي ــدى القي ل

األكــر عــى صعيــد حضــور األعــراس. تعتــر نســبة مــن يحــرضون 

ــن  ــا ب ــة م ــة العمري ــدى الفئ ــى ل ــاف أع ــالت الزف ــراس/ حف األع

ــوق  ــا ف ــة م ــة العمري ــدى الفئ ــع %91 وأدىن ل ــاً م 45 و54 عام
65 عامــاً مــع %66. لــدى الفئــة العمريــة مــا بــن 18 و24 
عامــاً، تعتــر النســب أقــل يف مــا يتعلــق بزيــارات املنــزل الجديــد، 

ــازات.  ــد وحضــور الجن ــد جدي ــود/ ول ومول

ــث  ــن حي ــي م ــتوى العلم ــب املس ــر بحس ــالف األك ــرز االخت ي

ــم.  ــون بعودته ــج ويرحب ــن إىل الح ــون الذاهب ــن يوّدع ــبة م نس

يف حــن يقــوم %81 مــن خريجــي املرحلــة االبتدائيــة بهــذه 

ــارات، تنخفــض هــذه النســبة إىل %62 يف صفــوف خريجــي  الزي

ــون  ــن يحمل ــزور م ــا. ي ــاٍت علي ــون دراس ــن يحمل ــات وم الجامع

ــبة  ــل مبناس ــدٍل أق ــاس مبع ــا، الن ــات علي ــة/ دراس ــازاٍت جامعي إج

ــون النــاس مبعــدٍل أقــل  التحــاق املجنديــن بالجيــش، ويــزور األميّ

ــاف.  ــالت الزف ــراس وحف يف األع

ــون  ــن يقوم ــخاص الذي ــبة األش ــر نس ــا، تعت ــاالت جميعه يف املج

ــة  ــة مقارن ــن أرس مفكك ــوف املشــاركن م ــل يف صف ــارات أق بالزي

يظهــر  اإلجتامعي-اإلقتصــادي،  املســتوى  بحســب  باآلخريــن. 

االختــالف األكــر عــى مســتوى زيــارات املولــود الجديــد وحضــور 

ــتوى  ــاع املس ــع ارتف ــن، وم ــاف. يف الحالت ــراس/ الزف ــالت األع حف

ــون  ــن يقوم ــخاص الذي ــبة األش ــزداد نس ــادي، ت االجتامعي-االقتص

بهــذه الزيــارات »بالتأكيــد« أو »بشــكٍل عــام«. يف حــن يقــوم 64% 

ــد،  ــود جدي ــارات إىل مول ــا بزي ــة الدني ــن الطبق ــن املشــاركن م م

الطبقــة الوســطى وإىل  النســبة إىل %75 لــدى  ترتفــع هــذه 

ــغ نســبة مــن يحــرضون حفــالت  ــا. تبل ــة العلي ــدى الطبق %79 ل

األعــراس/ الزفــاف %75 لــدى الطبقــة الدنيــا، فيــام ترتفــع هــذه 

ــة  ــدى الطبق ــطى و%89 ل ــة الوس ــدى الطبق ــبة إىل %86 ل النس

ــدول 106(. ــا )الج العلي



1582006 تايا 

لجــدول 106. زيــارة األقربــاء واألصدقــاء واملعــارف يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســّية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، والجنــس، والفئــة 
ــة، واملســتوى العلمــي، ونــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )بالتأكيــد وبشــكٍل عــام(  العمريّ

الجنازةزيارة املقرةتقديم التعازيوداع أو استقبال الناس من الحجزيارة املريضوداع املجندين العسكرينيمولود جديدمنزل جديدحفالت الزفافاألعياد الدينية

92,984,970,574,573,286,474,987,472,271,7تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

93,085,271,275,271,485,972,586,870,270,5املدينة

92,684,469,473,476,587,279,088,475,973,8الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

92,685,768,775,769,386,771,388,670,274,9اسطنبول

90,884,569,773,266,179,062,277,964,066,2أنقرة

92,184,271,779,670,688,366,291,372,468,0إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

92,685,768,775,769,386,771,388,670,274,9اسطنبول

91,586,770,878,879,489,976,890,178,481,3غرب مرمرة

93,685,671,276,376,688,473,990,072,366,5ايجه

94,788,677,678,978,789,781,890,071,775,7رشق مرمرة

92,385,472,376,273,284,171,884,268,568,0غرب األناضول

91,479,365,169,766,481,568,484,369,071,2البحر األبيض املتوسط 

93,590,179,180,384,288,981,188,971,664,8وسط األناضول

91,285,472,276,676,084,975,385,872,979,6غرب البحر األسود

93,880,466,575,169,688,780,189,584,883,3رشق البحر األسود

88,880,168,271,070,382,575,881,975,365,4شامل رشق األناضول

93,683,064,764,870,887,478,286,072,559,8وسط رشق األناضول

95,586,670,767,871,685,979,987,175,270,4جنوب رشق األناضول

الجنسالجنس

93,585,165,666,978,686,774,388,776,882,9ذكر

92,384,775,382,068,086,175,486,267,860,7أنثى

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1892,381,855,860,665,575,557,373,962,456,0

34 - 2593,686,070,076,072,686,572,387,469,369,8

44 - 3595,588,576,880,976,490,780,492,475,377,4

54 - 4595,691,380,883,080,392,883,794,278,979,8

64 - 5593,686,577,479,079,491,685,793,380,379,8

+65 79,965,859,862,263,779,576,383,372,270,6

املستوى العلمياملستوى العلمي

86,775,066,271,066,982,378,585,070,964,8أّمي

90,580,968,771,170,084,078,085,772,669,2يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

94,487,375,078,277,989,581,191,075,675,9املرحلة اإلبتدائية

93,887,769,472,973,984,871,885,871,170,9املرحلة التكميلية

93,684,264,069,570,882,664,882,968,568,5الثانوية أو ما يُعادلها

92,186,670,075,864,087,362,085,566,068,5إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

94,186,672,276,473,987,575,688,672,173,0نواة

92,484,570,273,776,286,178,086,974,671,3ممتدة

83,771,456,661,060,277,361,179,267,561,5مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

87,575,461,964,266,281,174,383,071,867,3الطبقة الدنيا  

93,585,671,575,475,086,776,287,972,372,1الطبقة الوسطى

94,089,472,379,067,689,365,788,271,873,3الطبقة العليا
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لجــدول 106. زيــارة األقربــاء واألصدقــاء واملعــارف يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســّية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، والجنــس، والفئــة 
ــة، واملســتوى العلمــي، ونــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )بالتأكيــد وبشــكٍل عــام(  العمريّ

الجنازةزيارة املقرةتقديم التعازيوداع أو استقبال الناس من الحجزيارة املريضوداع املجندين العسكرينيمولود جديدمنزل جديدحفالت الزفافاألعياد الدينية

92,984,970,574,573,286,474,987,472,271,7تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

93,085,271,275,271,485,972,586,870,270,5املدينة

92,684,469,473,476,587,279,088,475,973,8الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

92,685,768,775,769,386,771,388,670,274,9اسطنبول

90,884,569,773,266,179,062,277,964,066,2أنقرة

92,184,271,779,670,688,366,291,372,468,0إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

92,685,768,775,769,386,771,388,670,274,9اسطنبول

91,586,770,878,879,489,976,890,178,481,3غرب مرمرة

93,685,671,276,376,688,473,990,072,366,5ايجه

94,788,677,678,978,789,781,890,071,775,7رشق مرمرة

92,385,472,376,273,284,171,884,268,568,0غرب األناضول

91,479,365,169,766,481,568,484,369,071,2البحر األبيض املتوسط 

93,590,179,180,384,288,981,188,971,664,8وسط األناضول

91,285,472,276,676,084,975,385,872,979,6غرب البحر األسود

93,880,466,575,169,688,780,189,584,883,3رشق البحر األسود

88,880,168,271,070,382,575,881,975,365,4شامل رشق األناضول

93,683,064,764,870,887,478,286,072,559,8وسط رشق األناضول

95,586,670,767,871,685,979,987,175,270,4جنوب رشق األناضول

الجنسالجنس

93,585,165,666,978,686,774,388,776,882,9ذكر

92,384,775,382,068,086,175,486,267,860,7أنثى

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1892,381,855,860,665,575,557,373,962,456,0

34 - 2593,686,070,076,072,686,572,387,469,369,8

44 - 3595,588,576,880,976,490,780,492,475,377,4

54 - 4595,691,380,883,080,392,883,794,278,979,8

64 - 5593,686,577,479,079,491,685,793,380,379,8

+65 79,965,859,862,263,779,576,383,372,270,6

املستوى العلمياملستوى العلمي

86,775,066,271,066,982,378,585,070,964,8أّمي

90,580,968,771,170,084,078,085,772,669,2يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

94,487,375,078,277,989,581,191,075,675,9املرحلة اإلبتدائية

93,887,769,472,973,984,871,885,871,170,9املرحلة التكميلية

93,684,264,069,570,882,664,882,968,568,5الثانوية أو ما يُعادلها

92,186,670,075,864,087,362,085,566,068,5إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

94,186,672,276,473,987,575,688,672,173,0نواة

92,484,570,273,776,286,178,086,974,671,3ممتدة

83,771,456,661,060,277,361,179,267,561,5مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

87,575,461,964,266,281,174,383,071,867,3الطبقة الدنيا  

93,585,671,575,475,086,776,287,972,372,1الطبقة الوسطى

94,089,472,379,067,689,365,788,271,873,3الطبقة العليا
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8.2. تقديم الهدايا إىل أفراد العائلة واألصدقاء

ُســِئل املشــاركون عــاّم إذا قّدمــوا هدايــا إىل أفــراد العائلــة واألقرباء 

ــام” أو  ــكٍل ع ــوا “بش ــن قّدم ــبة م ــغ نس ــة. تبل ــاالت معيّن يف ح

“بالتأكيــد” هدايــا إىل أفــراد األرسة وأشــخاٍص آخريــن %50. وقــد 

ــالد و18%  ــاد املي ــن أعي ــادل %41 ع ــبة تع ــذه النس ــّن أّن ه تب

عــن الســنة الجديــدة. ترتفــع هــذه النســبة بشــكٍل ملحــوظ 

ــاً  ــن حديث ــا إىل املتزوج ــم الهداي ــق بتقدي ــا يتعل إىل )%65( يف م

ــا إىل املجّنديــن 59%،  ومبنــزٍل جديــد. تبلــغ نســبة تقديــم الهداي

وإىل مولــود جديــد %70 وخــالل زيــارات املــرىض %75 )الجــدول 

.)107

الجدول 107. تقديم الهدايا إىل أفراد األرسة وأفراد دائرة مقّربة.

بالتأكيدعادًةأحياناًأبداً

24,725,623,626,2األعياد الدينية

37,522,020,619,9أعياد امليالد

68,213,79,28,9عيد رأس السنة

14,620,331,233,9عروسان جديدان  /رشاء منزل جديد

19,421,629,329,7املجندون العسكريون

13,316,631,438,6مولود جديد

8,716,030,944,3املرىض

ــكٍل  ــا بش ــون الهداي ــن يقّدم ــب م ــدول 108، نس ــل يف الج تُفصَّ

عــام أو بالتأكيــد إىل أفــراد العائلــة واألقربــاء يف أنحــاء تركيــا كافــة 

ــة. ــالت الدميغرافي بحســب التحلي

عندمــا نظــرت الدراســة إىل االختالفــات إســتناداً إىل املنطقــة 

الســكنية، ظهــر االختــالف األكــر بــن املناطــق الحرَضيـّـة والريفيّــة 

عــى صعيــد أعيــاد امليــالد والســنة الجديــدة. يف حــن تبلــغ نســبة 

ــم 48%  ــاد ميالده ــراد األرسة يف أعي ــا إىل أف ــون الهداي ــن يقّدم م

ــة.  ــدن، تنخفــض هــذه النســبة إىل %28 يف املناطــق الريفيّ يف امل

ــدن  ــدة %22 يف امل ــنة الجدي ــا يف الس ــم الهداي ــبة تقدي ــغ نس تبل

ــة. ــق الريفيّ و%12 يف املناط

الجدول 108. تقديم الهدايا إىل أفراد األرسة واألقرباء يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسّية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )دامئاً وبشكٍل عام(

ليلة رأس السنةأعياد امليالداألعياد الدينية
عروسان جديدان/ 
مالكون جدد للمنزل

املجندون 
العسكريون

زيارة املريضمواليد جدد

49,740,518,165,159,070,075,3تركيا

املنطقة السكنّية

52,147,921,667,359,172,176,2املدينة

45,627,711,961,358,966,473,6الريف

املدن الرئيسية الثالث 

62,649,123,766,457,274,576,0اسطنبول

51,459,133,964,453,068,068,6أنقرة

49,164,438,276,766,279,585,7إزمر
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ليلة رأس السنةأعياد امليالداألعياد الدينية
عروسان جديدان/ 
مالكون جدد للمنزل

املجندون 
العسكريون

زيارة املريضمواليد جدد

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

62,649,123,766,457,274,576,0اسطنبول

64,053,232,774,370,577,985,8غرب مرمرة

52,946,221,071,268,776,484,1ايجه

51,044,915,773,667,175,880,6رشق مرمرة

51,047,321,267,762,071,574,3غرب األناضول

40,537,816,756,544,561,164,5البحر األبيض املتوسط 

39,632,19,672,975,476,381,4وسط األناضول

41,837,819,161,155,167,171,6غرب البحر األسود

52,833,716,258,845,269,273,7رشق البحر األسود

39,131,313,357,055,263,068,5شامل رشق األناضول

34,129,37,164,061,564,378,2وسط رشق األناضول

46,117,47,952,049,055,064,6جنوب رشق األناضول

عنــد املقارنــة بــن املــدن الرئيســيّة الثــالث، وعــى صعيــد املواليــد 

الجــدد، ومالــي املنــازل الجديــدة، واملجّنديــن يف الجيــش، وزيارات 

املــرىض، تعتــر نســبة تقديــم الهدايــا أعــى يف إزمــر مقارنــًة 

ــا  ــم الهداي ــر نســبة تقدي باملنطقتــن األخريــن. يف اســطنبول، تعت

مبناســبة األعيــاد الدينيــة أعــى فيــام تعتــر نســبة تقديــم الهدايــا 

يف أعيــاد امليــالد والســنة الجديــدة أدىن. لــدى القيــام مبقارنــة 

ــاد  ــا مبناســبة األعي ــم الهداي ــر نســبة تقدي بحســب املناطــق، تعت

الدينيــة، وأعيــاد امليــالد، والســنة الجديــدة وزيــارات املــرىض 

أعــى مــن املناطــق األخــرى. تعتــر نســبة تقديــم الهدايــا أدىن يف 

وســط رشق األناضــول مبناســبة األعيــاد الدينيــة والســنة الجديــدة 

فيــام تعتــر أدىن يف جنــوب رشق األناضــول مبناســبة أعيــاد امليــالد 

ــارات املــرىض. وزي

ــة )53%(  ــاد الديني ــا يف األعي ــون الهداي ــن يقدم ــبة م ــر نس تعت

الرجــال  الجيــش )%62( أعــى يف صفــوف  وإىل املجنديــن يف 

مقارنــة بالنســاء. باملقابــل، مــن الشــائع أكــر بــن النســاء تقديــم 

ــدد )69%(  ــازل الج ــاب املن ــاً/ أصح ــن حديث ــا إىل املتزوج الهداي

ــل هــذه النســب بحســب  ــدى تحلي ــد )%76(. ل وإىل طفــل جدي

الفئــة العمريــة، مــع التقــّدم يف الســن، تنخفــض نســبة األشــخاص 

الذيــن يقّدمــون الهدايــا يف أعيــاد امليــالد. تعتــر نســبة األشــخاص 

ــازل  ــاً/ أصحــاب املن ــا إىل املتزوجــن حديث ــن يقدمــون الهداي الذي

الجــدد، أو إىل املجنديــن يف الجيــش، أو إىل طفــٍل جديــد أو أثنــاء 

ــن 45 و54  ــا ب ــة م ــة العمري ــدى الفئ ــى ل ــرىض األع ــارات امل زي

ــع  ــاً. م ــن 18 و24 عام ــا ب ــة م ــة العمري ــدى الفئ ــاً واألدىن ل عام

ــا يف  ارتفــاع املســتوى العلمــي، ترتفــع أيضــاً نســبة تقديــم الهداي

ــزواج. ــزل/ ال ــدة ورشاء من ــالد، والســنة الجدي ــاد املي أعي

لــدى القيــام مبقارنــة بحســب الحالــة اإلجتامعيــة، يف معظــم 

املناســبات، تعتــر نســبة تقديــم الهدايــا أدىن يف صفــوف العازبــن 

وأعــى يف صفــوف املتزوجــن. بيــد أّن هــذا الوضــع يتغــّر يف 

ــراد املســتقلن  ــن واألف ــالد، فنصــف العازب ــاد املي ــق بأعي ــا يتعلّ م

ــاء. ــة واألصدق ــا للعائل ــرتون الهداي ــن يش املطلّق

بحســب نــوع األرسة، ويف معظــم املناســبات تقريبــاً، تعتــر نســبة 

تقديــم الهدايــا أعــى ضمــن العائــالت النــواة. أمــا ضمــن العائــالت 

املفككــة، فنســبة املشــاركن الذيــن يقّدمــون الهدايــا إىل املجّنديــن 

يف الجيــش تعتــر أدىن، كــام تعتــر نســبة تقديــم الهدايــا يف أعيــاد 

امليــالد والســنة الجديــدة واملولــود الجديــد أدىن.

ــن  ــخاص الذي ــبة األش ــع نس ــة، ترتف ــوال، يف الدراس ــتى األح يف ش

ــاع املســتوى  ــع ارتف ــاء م ــة واألقرب ــراد العائل ــا ألف يشــرتون الهداي

االجتامعي-االقتصــادي. يكمــن االختــالف األكــر بحســب املســتوى 

االجتامعي-االقتصــادي عــى صعيــد أعيــاد امليــالد. يف حــن يقــّدم 

%71 مــن األفــراد املســتقلن مــن الطبقــة اإلجتامعية-اإلقتصاديــة 

العليــا بالتأكيــد أو بشــكٍل عــام الهدايــا إىل أفــراد األرسة واألقربــاء 

ــدى الطبقــة  ــالد، تنخفــض هــذه النســبة إىل %15 ل ــاد املي يف أعي

الدنيــا. 
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الجــدول 109. تقديــم الهدايــا إىل أفــراد العائلــة واألقربــاء بحســب الجنــس، والفئــة العمريــة، واملســتوى العلمــي، والحالــة اإلجتامعيــة، ونــوع األرسة والطبقــة اإلجتامعية-اإلقتصاديــة )دامئــاً 

وبشــكٍل عــام(

اإلحتفاالت 
الدينية

أعياد امليالد
عيد رأس 

السنة
عروسان جديدان/ 
مالكو منزل جديد

الذهاب للخدمة 
العسكرية

زيارة املريضمواليد جدد

الجنس

52,939,117,161,561,564,374,3ذكر

46,642,019,068,656,675,776,2أنثى

الفئة العمرية

24 – 1836,746,319,847,842,954,161,5

34 – 2550,144,819,567,457,472,976,5

44 – 3554,840,317,271,464,376,480,4

54 – 4555,039,918,773,569,577,881,5

64 – 5554,734,217,070,468,173,780,0

+65 47,025,112,656,054,359,369,9

املستوى العلمي

38,716,37,754,250,160,665,1أّمي

45,424,58,757,255,962,668,5يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

52,134,713,667,863,573,378,5املرحلة اإلبتدائية

51,145,320,365,659,369,675,3املرحلة التكميلية

49,357,627,763,356,568,274,0الثانوية أو ما يُعادلها

54,170,337,274,554,675,679,0إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

37,048,122,446,141,850,160,2أعزب

53,639,317,171,164,376,280,0متزّوج

49,549,429,255,950,762,769,3مطلّق

41,927,313,353,550,659,966,1أرمل

نوع األرسة

51,543,319,467,560,572,877,1نواة

46,230,512,361,059,365,672,4ممتدة

43,941,921,755,246,158,366,4مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

37,415,36,747,745,353,260,2الطبقة الدنيا  

50,439,916,566,060,771,176,4الطبقة الوسطى

57,571,141,576,661,079,482,4الطبقة العليا

8.3. قراءة الكتب

خــالل الدراســة، ُســِئل املشــاركون عــام إذا قــرأوا كتابــاً مــا يف 

ر نســبة مــن  الســنة املاضيــة وتُبــنَّ النســب يف الجــدول 110. تُقــدَّ

مل يقــرأوا كتابــاً يف الســنة املاضيــة بـــ%54؛ وتبلــغ نســبة مــن قرأوا 

كثــراً %15. تعتــر نســبة مــن قــرأوا كتابــاً يف الســنة املاضيــة أعــى 

)%52( يف املــدن مقارنــة باملناطــق الريفيــة )36%(.

ــة  ــاً يف الســنة املاضي ــرأوا كتاب ــن ق ــبة املشــاركن الذي تتشــابه نس

ــز  ــر الرتكي ــن املناطــق، فيظه ــا ب ــالث الرئيســية. أم ــن املــدن الث ب

ــاً يف الســنة املاضيــة  األعــى يف عــدد األشــخاص الذيــن قــرأوا كتاب

يف اســطنبول )%21(، وغــرب األناضــول )%17(، وإيجــه )14%(، 

وشــامل رشق األناضــول )%14(؛ فيــام تظهــر النســب األدىن يف 

جنــوب رشق األناضــول )%9(، ووســط رشق األناضــول )11%( 

ــود )11%(. ــر األس ــرب البح وغ
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الجدول 110. قراءة الكتب يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

النعم، أحياناًنعم، غالباً

14,531,653,9تركيا

املنطقة السكنّية

17,534,348,2املدينة

9,327,063,8الريف

املدن الرئيسية الثالث

20,533,845,7اسطنبول

2235,142,9أنقرة

18,438,143,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

20,533,845,7اسطنبول

12,731,855,5غرب مرمرة

14,335,450,3ايجه

14,132,753,2رشق مرمرة

17,132,950,0غرب األناضول

12,631,855,6البحر األبيض املتوسط 

10,930,858,2وسط األناضول

11,228,959,9غرب البحر األسود

14,229,956,0رشق البحر األسود

14,428,457,2شامل رشق األناضول

13,531,055,5وسط رشق األناضول

9,321,968,8جنوب رشق األناضول

لــدى تحليــل النتائــج بحســب الجنــس، تعتــر نســبة الرجــال الذين 

ــة  ــت عالق ــل. لوِحظَ ــى بقلي ــة أع ــنة املاضي ــاً يف الس ــرأوا كتاب ق

ــب.  ــراءة الكت ــة واملســتوى العلمــي وق ــة العمري ــن الفئ ــة ب وثيق

ــن 18 و24  ــا ب ــة م ــة العمري ــدى الفئ ــه ل ــن أنّ ــم م ــى الرغ ع

عامــاً تبلــغ نســبة القــراءة املتكــررة %24، تنخفــض هــذه النســبة 

بشــكٍل مطــرد مــع التقــّدم يف الســن وترتاجــع إىل %12 ومــا دون 

ذلــك ضمــن الفئــات العمريــة ما فــوق الـــ45 عاماً)الجــدول 111(

                                                                                                                                                                                                                                                                   .

ــراءة. وبحســب  ــزداد نســبة الق ــي، ت ــاع املســتوى العلم ــع ارتف م

الحالــة اإلجتامعيــة، تعتــر نســبة قــراءة الكتــب يف الســنة املاضيــة 

ــن  ــراد املســتقلن املطلّق ــن )%70( واألف ــوف العازب أعــى يف صف

ــبة 30%.  ــررة بنس ــراءة متك ــن ق ــون ع ــّدث العازب )%55(. يتح

باملقابــل، ضمــن العائــالت املمتــدة، تعتــر نســبة األشــخاص الذيــن 

قــرأوا كتابــاً يف الســنة املاضيــة أدىن.

ــزداد  ــاع املســتوى االجتامعي-االقتصــادي، ت ــع ارتف ــه م ــظ أنّ لوِح

ــاً يف الســنة املاضيــة. يف  أيضــاً نســبة األشــخاص الذيــن قــرأوا كتاب

حــن يــّرح %3 مــن املشــاركن لــدى الطبقــة الدنيــا بأنّهــم قــرأوا 

بشــكٍل متكــرر يف الســنة املاضيــة، ترتفــع هــذه النســبة إىل 13% 

ــا.  ــة العلي ــدى الطبق ــة الوســطى وإىل %35 ل ــدى الطبق ل
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الجدول 111: قراءة الكتب بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، والحالة اإلجتامعية، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي   

النعم، أحياناًنعم، غالباً

الجنس

14,635,150,3ذكر

14,428,257,4أنثى

الفئة العمرية

24 – 1824,240,835,0

34 – 2515,137,447,4

44 – 3512,531,855,7

54 – 4511,627,560,8

64 – 5511,021,767,4

+65 7,613,578,9

املستوى العلمي

00100أّمي

6,218,475,3يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

8,132,159,8املرحلة اإلبتدائية

13,739,946,4املرحلة التكميلية

27,344,028,7الثانوية أو ما يُعادلها

45,441,912,7إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

28,741,230,1أعزب

11,130,358,6متزّوج

22,332,745,0مطلّق

8,013,578,5أرمل

نوع األرسة

15,033.351,8نواة

10.427,062,6ممتدة

20.928.950,3مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

3,014,083,0الطبقة الدنيا  

13,432,853,8الطبقة الوسطى

34,740,724,5الطبقة العليا

8.4. قراءة الصحف

ــرأوا الصحيفــة يف الســنة  ــِئل املشــاركون يف الدراســة عــام إذا ق ُس

املاضيــة وتُبــنَّ النســب يف الجــدول 112. لــدى إلقــاء نظرة شــاملة، 

لوِحــظ أّن %38 مــن املشــاركن قــرأوا غالبــاً فيــام قــرأ 31% 

نــادراً. تعتــر نســبة املشــاركن الذيــن قــرأوا غالبــاً أعــى يف املــدن 

ــة )25%(. ــة باملناطــق الريفيّ )%46( مقارن

بــن املــدن الرئيســيّة الثــالث، تضــم أنقــرة نســبة أعــى مــن 

ــة )21%(.  ــنة املاضي ــة يف الس ــرأوا صحيف ــن مل يق ــخاص الذي األش

أمــا نســبة األشــخاص الذيــن قــرأوا غالبــاً فهــي أعــى يف اســطنبول 

)%58( ويف إزمــر )55%(.

بــن املناطــق، ظهــرت وتــرة القــراءة األعــى يف اســطنبول )58%(، 

وغــرب مرمــرة )%48( وإيجــه )%43(؛ وظهــرت النســب الدنيــا يف 

جنــوب رشق األناضــول )%16(، وشــامل رشق األناضــول )22%(، 

ووســط األناضــول )%22(، ووســط رشق األناضــول )24%(.
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الجــدول 112. قــراءة الصحــف يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســّية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، والجنــس، والفئــة العمريــة، واملســتوى 

العلمــي، ونــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي  

النعم نادراًنعم غالباً

38,330,531,2تركيا

املنطقة السكنّية

45,930,823,4املدينة

25,130,144,9الريف

املدن الرئيسية الثالث 

57,726,116,2اسطنبول

47,931,420,7أنقرة

54,63015,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

57,726,116,2اسطنبول

47,129,123,8غرب مرمرة

42,733,024,3ايجه

40,435,524,1رشق مرمرة

37,833,029,3غرب األناضول

35,233,631,2البحر األبيض املتوسط 

22,133,544,5وسط األناضول

31,833,434,8غرب البحر األسود

42,425,632,0رشق البحر األسود

21,623,554,9شامل رشق األناضول

24,430,844,7وسط رشق األناضول

16,022,861,3جنوب رشق األناضول

الجنس

52,930,017,2ذكر

24,131,144,8أنثى

الفئة العمرية

24 – 1843,537,119,4

34 – 2543,233,922,9

44 – 3540,032,127,9

54 – 4538,427,933,7

64 – 5530,723,146,2

+65 17,416,466,2

املستوى العلمي

0,00,0100,0أّمي

10,827,062,2يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

30,039,830,2املرحلة اإلبتدائية

49,837,312,9املرحلة التكميلية

64,229,56,4الثانوية أو ما يُعادلها

78,919,02,1إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

41,631,027,4نواة

26,131,442,5ممتدة

40,524,235,4مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

8,417,873,8الطبقة الدنيا  

37,733,728,6الطبقة الوسطى

73,420,66,1الطبقة العليا
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ــف يف  ــراءة الصح ــن ق ــى م ــرة أع ــال وت ــوف الرج ــرزت يف صف ب

الســنة املاضيــة مقارنــة بالنســاء. تبلــغ هــذه النســبة %53 لــدى 

الرجــال، فيــام تنخفــض إىل %24 لــدى النســاء.

بحســب الفئــة العمريــة، لوِحــظ أنـّـه كــام هي الحــال يف مــا يتعلّق 

ــراءة الصحــف مــع التقــّدم يف  ــب، تنخفــض نســبة ق بقــراءة الكت

الســن؛ ومــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تــزداد أيضــاً نســبة قــراءة 

الصحــف.

ضمــن العائــالت املمتــدة، تبــّن أّن نســبة مــن قــرأوا الصحــف يف 

الســنة املاضيــة هــي أدىن مقارنــة بأنــواع أخــرى مــن األرس. مل يقــرأ 

%43 مــن املشــاركن مــن عائــالت ممتــدة صحيفــة يف الســنة 

املاضيــة. 

ــدد  ــاً ع ــزداد أيض ــادي، ي ــتوى االجتامعي-االقتص ــاع املس ــع ارتف م

األشــخاص الذيــن قــرأوا الصحــف غالبــاً يف الســنة املاضيــة. تحــّدث 

ــة  ــدى الطبق ــا، و%38 ل ــة الدني ــدى الطبق ــاركن ل ــن املش %8 م

ــاً  ــراءة الصحــف غالب ــا عــن ق ــة العلي ــدى الطبق الوســطى، و73 ل

ــة. يف الســنة املاضي

8.5. الذهاب إىل السينام

ــة.  ــوا إىل الســينام يف الســنة املاضي ــِئل املشــاركون عــام إذا ذهب ُس

ــوا  ــن مل يذهب ــاركن الذي ــبة املش ــغ نس ــة، تبل ــا كاف ــاء تركي يف أنح

إىل الســينام يف الســنة املاضيــة %78. أمــا نســبة األشــخاص الذيــن 

ــغ %4. ويف  ــة جــداً وتبل ــي متدني ــاً إىل الســينام فه ــون غالب يذهب

حــن ذهــب %6 مــن األفــراد املســتقلن مــن املناطــق الحرَضيّة إىل 

ــبة إىل  ــذه النس ــض ه ــة، تنخف ــنة املاضي ــام يف الس ــينام بانتظ الس

ــة )الجــدول 113(. %1 يف املناطــق الريفي

عــى الرغــم مــن مالحظــة نســب مشــابهة عــر املــدن الرئيســيّة 

ــوا  ــن مل يذهب ــر النســبة األعــى مــن األشــخاص الذي ــالث، تظه الث

إىل الســينام يف الســنة املاضيــة يف اســطنبول مــع %67. تبلــغ هــذه 

النســبة %65 يف إزمــر و%63 يف أنقــرة. 

بــن املناطــق، تــرز النســبة األعــى مــن األشــخاص الذيــن يذهبــون 

إىل الســينام غالبــاً يف اســطنبول )%8(، ويف غــرب أنقــرة )%5(، ويف 

رشق البحــر األســود )%5(. أمــا النســب الدنيــا فتظهــر يف جنــوب 

رشق األناضــول )%1(، ووســط األناضــول )%2(، ووســط رشق 

األناضــول )2%(. 

الجدول 113. الذهاب إىل السينام يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسّية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

النعم نادراًنعم غالباً

4,417,378,3تركيا

املنطقة السكنّية

6,022,271,8املدينة

1,88,789,5الريف

املدن الرئيسية الثالث 

8,325,066,7اسطنبول

7,429,962,7أنقرة

8,42764,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

8,325,066,7اسطنبول

5,218,776,0غرب مرمرة

4,117,378,6ايجه

4,816,978,3رشق مرمرة

4,820,474,8غرب األناضول

4,017,278,7البحر األبيض املتوسط 

1,59,788,8وسط األناضول

3,815,181,1غرب البحر األسود

5,017,177,9رشق البحر األسود

1,88,489,8شامل رشق األناضول

1,712,386,0وسط رشق األناضول

1,09,889,2جنوب رشق األناضول
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ــى  ــاً أع ــينام غالب ــون إىل الس ــن يذهب ــال الذي ــبة الرج ــر نس تعت

بقليــل مــن النســاء. تبلــغ نســبة الرجــال الذيــن ذهبــوا إىل 

ــبة 4%  ــذه النس ــغ ه ــام تبل ــة %5، في ــنة املاضي ــينام يف الس الس

ــض نســبة املشــاركن  ــّدم يف الســن، تنخف ــع التق ــدى النســاء. م ل

ــن 18  ــا ب ــة م ــة العمري ــدى الفئ ــون إىل الســينام. ل ــن يذهب الذي

و24 عامــاً، تبلــغ نســبة مــن يذهبــون بشــكٍل متكــرر إىل الســينام 

%12 فيــام تنخفــض هــذه النســبة إىل %2 لــدى الفئــة العمريــة 

ــدول 114(. ــاً )الج ــن 35 و44 عام ــا ب م

مـع ارتفـاع املسـتوى العلمـي، ترتفـع أيضـاً هـذه النسـبة. كذلـك، 

تعتـر وتـرة الذهـاب إىل السـينام بشـكٍل متكـرر أعـى يف صفـوف 

العازبـن )%15(. وتبلـغ نسـبة األرامل الذين قالـوا إنّهم مل يذهبوا 

إىل السـينام يف السـنة املاضيـة 95%.

يف العائــالت املمتــدة، تعتــر نســبة األشــخاص الذيــن ذهبــوا 

ملشــاهدة فيلــم ســينام يف العــام املــايض أدىن مقارنــة بأنــواع 

أخــرى مــن األرس. ضمــن العائــالت املمتــدة، مل يذهــب %87 مــن 

املشــاركن إىل الســينام يف الســنة املاضيــة. 

نســبة  ترتفــع  اإلجتامعي-اإلقتصــادي،  املســتوى  تراجــع  مــع 

األشــخاص الذيــن مل يذهبــوا إىل الســينام يف الســنة املاضيــة. يــّرح 

ــم مل  ــا بأنّه ــة الدني ــن الطبق ــاً )%98( م ــاركن تقريب ــم املش معظ

يذهبــوا إىل الســينام يف الســنة املاضيــة. تبلــغ هــذه النســبة 81% 

ــا. ــة العلي ــدى الطبق ــطى و%42 ل ــة الوس ــدى الطبق ل

الجدول 114. الذهاب إىل السينام بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، والحالة اإلجتامعية، ونوع األرسة، املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

النعم نادراًنعم غالباً

الجنس

5,220,874ذكر

3,713,982,5أنثى

الفئة العمرية

24 – 1812,231,056,8

34 – 255,621,972,5

44 – 352,115,282,6

54 – 451,311,886,9

64 – 551,16,992,0

+65 0,42,796,9

املستوى العلمي

01,099أّمي

1,13,295,6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

1,07,591,5املرحلة اإلبتدائية

4,121,874,1املرحلة التكميلية

11,637,051,4الثانوية أو ما يُعادلها

14,849,835,4إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

14,936,648,5أعزب

1,913,085,1متزّوج

7,121,871,2مطلّق

84,394,9,أرمل

نوع األرسة

4,818,376,9نواة

1,911,286,9ممتدة

7,723,768,6مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

0,32,197,6الطبقة الدنيا  

3,416,180,6الطبقة الوسطى

16,641,841,6الطبقة العليا
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8.6. الذهاب إىل املرسح

ُســِئل املشــاركون مــن أنــواع أرٍس مختلفــة عــام إذا ذهبــوا إىل 

ــبة  ــغ نس ــة، تبل ــا كاف ــاء تركي ــة. يف أنح ــنة املاضي ــرح يف الس امل

األشــخاص الذيــن مل يذهبــوا إىل املــرح يف الســنة املاضيــة 89%. 

ــاً فهــي متدنيــة وتبلــغ  أمــا نســبة مــن يذهبــون إىل املــرح غالب

نســبة  تعتــر  الحرَضيّــة،  املناطــق  مــن  املشــاركن  بــن   .1%

األشــخاص الذيــن ذهبــوا إىل املــرح أعــى بقليــل )%14( مقارنــة 

باملناطــق الريفيّــة )%6( )الجــدول 115(. 

ــيّة  ــدن الرئيس ــن امل ــات ب ــن اختالف ــا م ــه م ــن أنّ ــم م ــى الرغ ع

الثــالث، تعتــر أنقــرة )%21( املدينــة التــي تضــم النســبة األعــى 

ــة.  ــوا إىل املــرح يف الســنة املاضي ــن ذهب ــن املشــاركن الذي م

ــب  ــث يذه ــة حي ــطنبول )%16( املنطق ــل اس ــق، متثّ ــن املناط ب

النــاس إىل املــرح كثــراً، يليهــا وســط األناضــول )%13(؛ وتظهــر 

النســب الدنيــا يف وســط رشق األناضــول )%6(، وجنــوب رشق 

األناضــول )6%(.

الجدول 115. الذهاب إىل املرسح يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسّية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

النعم نادراًنعم غالباً

1,49,589,0تركيا

املنطقة السكنّية

2,012,185,9املدينة

0,54,994,6الريف

املدن الرئيسية الثالث 

3,013,083,9اسطنبول

3,317,679,1أنقرة

315,681,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

3,013,083,9اسطنبول

1,29,089,8غرب مرمرة

1,59,189,4ايجه

0,98,990,2رشق مرمرة

1,810,987,2غرب األناضول

1,011,587,5البحر األبيض املتوسط 

0,36,293,5وسط األناضول

0,99,889,2غرب البحر األسود

1,49,589,1رشق البحر األسود

0,84,195,1شامل رشق األناضول

0,65,394,1وسط رشق األناضول

0,85,194,1جنوب رشق األناضول

بحســب  الســينام  إىل  الذهــاب  نســب  يف  اختــالف  مــن  مــا 

 .)116 الجنس)الجــدول

مــع التقــّدم يف الســن، تنخفــض نســبة األشــخاص الذيــن يذهبــون 

إىل املــرح. يف حــن تبلــغ وتــرة الذهــاب إىل املــرح %20 لــدى 

الفئــة العمريــة مــا بــن 18 و24 عامــاً، تنخفــض هــذه النســبة إىل 

%9 لــدى الفئــة العمريــة 35 عامــاً ومــا فــوق.

ــب  ــرح بحس ــون إىل امل ــن يذهب ــخاص الذي ــبة األش ــع نس ترتف

ــي. ــتوى العلم املس

تعتــر هــذه النســبة أعــى بــن العازبــن. يف حــن يــّرح %4 مــن 

ــم  ــول %20 إنّه ــاً، يق ــرح غالب ــون إىل امل ــم يذهب ــن بأنّه العازب

ــة.  ــوا إىل املــرح يف الســنة املاضي ــا ذهب ــادراً م ن

لــدى القيــام بتحليــٍل بحســب نــوع األرسة، تعتــر نســبة املشــاركن 

الذيــن ذهبــوا إىل املــرح يف الســنة املاضيــة متدنيــة بــن العائــالت 

املمتــدة، فيــام ترتفــع أكــر يف العائــالت املفككــة. 

يــّرح %99 مــن املشــاركن مــن الطبقــة الدنيــا بأنّهــم مل يذهبــوا 

إىل املــرح يف الســنة املاضيــة ويقــول %91 مــن الطبقــة الوســطى 

الــيء نفســه. تبلــغ نســبة املشــاركن الذيــن ذهبــوا إىل املــرح 

ــا. ــدى الطبقــة العلي %38 ل
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الجدول 116. الذهاب إىل املرسح بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، والحالة اإلجتامعية، ونوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

النعم نادراًنعم غالباً

الجنس

1,410,588,1ذكر

1,48,590,0أنثى

الفئة العمرية

24 – 183,016,580,5

34 – 251,710,787,6

44 – 350,88,490,8

54 – 451,08,091,0

64 – 550,95,194,0

+65 0,32,797,1

املستوى العلمي

00,999,1أّمي

0,21,997,9يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

0,33,895,9املرحلة اإلبتدائية

1,29,089,8املرحلة التكميلية

3,519,676,9الثانوية أو ما يُعادلها

5,933,960,2إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

4,020,375,7عازب

0,87,192,1متزّوج

4,09,486,5مطلّق

0,43,795,9أرمل

نوع األرسة

1.5,010,388,1نواة

0.34,795,0ممتدة

3.314,482,4مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

0,01,398,7الطبقة الدنيا  

1,07,791,3الطبقة الوسطى

6,031,662,4الطبقة العليا
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8.7. ارتيــاد أماكــن عــىل غــرار الحانــة املحليــة، النــادي، األخويــة، 
لجمعّية وا

ُســِئل املشــاركون كافــة عــام إذا ارتــادوا أماكــن عــى غــرار الحانــة 

املحليــة، والنــادي، واألخويــة، والجمعيــات يف الســنة املاضيــة 

)الجــدول 117(.

 بالنظــر إىل اإلجابــات، تبــّن أّن نســبة ارتيــاد هــذه األماكــن كانــت 

متدنيــة. يذهــب %3 فقــط مــن األفــراد املســتقلن إىل هــذه 

األماكــن بانتظــام فيــام يذهــب %9 نــادراً. تعتــر نســبة األشــخاص 

ــة  ــن )%14( أعــى مقارن ــن يقصــدون هــذه األماك ــدن الذي يف امل

ــة )7%(.  باملناطــق الريفيّ

ــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســّية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات  الجــدول 117. ارتيــاد أماكــن عــىل غــرار الحانــة املحليــة، والنــادي، واألخويــة، والجمعّي

اإلقليميــة لإلحصــاء

النعم نادراًنعم غالباً

3,08,588,5تركيا

املنطقة السكنّية

3,910,485,8املدينة

1,45,393,3الريف

املدن الرئيسية الثالث 

4,713,381,9اسطنبول

4,213,482,4 أنقرة

5,211,383,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

4,713,381,9اسطنبول

4,411,084,6غرب مرمرة

3,28,188,6ايجه

4,09,087,0رشق مرمرة

2,98,688,5غرب األناضول

2,08,689,4البحر األبيض املتوسط 

1,14,094,8وسط األناضول

3,310,286,5غرب البحر األسود

3,47,689,0رشق البحر األسود

1,64,593,9شامل رشق األناضول

1,55,193,5وسط رشق األناضول

0,82,396,9جنوب رشق األناضول

ال تختلــف هــذه النســبة بــن املــدن الرئيســيّة الثــالث. بــن 

املناطــق، تعتــر نســبة األشــخاص الذيــن يرتــادون هــذه األماكــن 

أعــى يف اســطنبول )%5(، وغــرب مرمــرة )%4( ورشق مرمــرة 

ــول  ــط األناض ــول )%1( ووس ــوب رشق األناض )%4(؛ وأدىن يف جن

 .)1%(

تعتــر نســبة الرجــال الذيــن يرتــادون هــذه األماكــن أعــى )18%( 

مقارنــة بالنســاء )%5(. مــا مــن اختالفــات بــارزة بحســب الفئــات 

العمريــة إال مــع الفئــة العمريـّـة مــا فــوق الـ65 عامــاً، إذ أّن نســبة 

األشــخاص الذيــن يرتــادون هــذه األماكــن تنخفــض. باملقابــل، 

ــن  ــخاص الذي ــبة األش ــزداد نس ــي، ت ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف م

يقصــدون هــذه األماكن)الجــدول 118(.
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والنــوادي،  النــزل،  قصــدوا  الذيــن  املشــاركن  نســبة  تعتــر 

ــة أعــى بــن العازبــن )19%(.  واملنظــامت غــر الحكوميــة املحليّ

ــون إىل هــذه  ــم يذهب ــن إىل أنّه ــن املشــاركن العازب أشــار %4 م

ــواة وعائــالت  ــاد املشــاركون مــن عائــالت ن األماكــن بانتظــام. يرت

مفككــة هــذه األماكــن أكــر مــن املشــاركن مــن العائــالت املمتّدة.

كذلــك، رّصح %98 مــن الطبقــة الدنيــا، و%90 مــن الطبقــة 

ــة.  ــنة املاضي ــن يف الس ــذه األماك ــدوا ه ــم مل يقص ــطى بأنّه الوس

ــة يف الســنة  ــن مامثل ــن قصــدوا أماك ــغ نســبة األشــخاص الذي تبل

ــا. ــة العلي ــدى الطبق ــة %33 ل املاضي

الجــدول 118. ارتيــاد أماكــن عــىل غــرار الحانــة املحليــة، والنــادي، واألخويــة، والجمعّيــات بحســب الجنــس، والفئــة العمريـّـة، واملســتوى العلمــي، والحالــة اإلجتامعيــة، ونــوع األرسة، واملســتوى 

اإلجتامعي-اإلقتصادي

النعم نادراًنعم غالباً

الجنس

5,112,782,2ذكر

0,94,594,6أنثى

الفئة العمرية

24 - 183,010,886,2

34 - 253,09,187,9

44 - 353,38,788,0

54 - 453,69,287,2

64 - 552,86,690,5

+65 1,42,596,2

املستوى العلمي

00,799,3أّمي

0,71,997,4يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

1,65,093,4املرحلة اإلبتدائية

3,410,286,4املرحلة التكميلية

5,115,379,6الثانوية أو ما يُعادلها

10,524,465,1إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

4,414,281,4أعزب

2,87,589,8متزّوج

4,78,586,8مطلّق

31,997,9,أرمل

نوع األرسة

3,49,187,5نواة

1,45,692,9ممتدة

3,410,985,7مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

0,41,997,7الطبقة الدنيا  

2,57,490,2الطبقة الوسطى

9,523,766,7الطبقة العليا
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8.8. الذهاب إىل الحانات، النوادي الليلية، إلخ.

طـُـِرح ســؤال آخــر عــى املشــاركن: إن ذهبــوا إىل أماكــن كالحانــات 

والنــوادي الليليــة يف الســنة املاضيــة )الجــدول 119(. رّصح 93% 

مــن املشــاركن بأنّهــم مل يذهبــوا قــط إىل أماكــن مامثلــة، يف حــن 

رّصح %1 بأنّهــم يذهبــون غالبــاً.

بطبيعــة الحــال، تعتــر هــذه النســبة أعــى يف املــدن )%9( مقارنــة 

باملناطــق الريفيّــة )%4(. بــن املــدن الرئيســيّة الثــالث، تضــم إزمر 

النســبة األعــى مــن املشــاركن الذيــن ذهبــوا إىل أماكــن مامثلــة يف 

الســنة املاضيــة مــع %17. يقــول %4 فقــط مــن املشــاركن مــن 

إزمــر إنّهــم يذهبــون إىل هــذه األماكــن غالبــاً. 

الجدول 119. الذهاب إىل أماكن مثال الحانات والنوادي الليلية يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية واملدن الرئيسّية الثالث وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

النعم نادراًنعم غالباً

1,06,392,7تركيا

املنطقة السكنّية

1,28,090,8املدينة

0,53,496,2الريف

املدن الرئيسية الثالث 

1,710,388,1اسطنبول

0,610,988,4 أنقرة

3,713,083,3إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

1,710,388,1اسطنبول

1,17,691,3غرب مرمرة

1,87,291,0ايجه

1,07,192,0رشق مرمرة

0,66,493,0غرب األناضول

1,07,391,7البحر األبيض املتوسط 

0,12,297,7وسط األناضول

0,64,894,6غرب البحر األسود

0,35,594,2رشق البحر األسود

0,62,397,1شامل رشق األناضول

02,497,6وسط رشق األناضول

0,21,298,5جنوب رشق األناضول

تعتــر نســبة الرجــال )%10( الذيــن يرتــادون هــذه األماكــن 

ــات  ــة بحســب الفئ ــام مبقارن ــدى القي أعــى مــن النســاء )%4(. ل

العمريــة، مــع التقــّدم يف الســن، تنخفــض نســبة األشــخاص الذيــن 

ــدول 120(. ــذه األماكن)الج ــادون ه يرت

باملقابــل، مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تــزداد نســبة األشــخاص 

الذيــن يقصــدون هــذه األماكــن.

ــذه  ــر ه ــة، تعت ــة اإلجتامعي ــب الحال ــة بحس ــام مبقارن ــدى القي ل

النســبة أعــى يف صفــوف العازبــن )%19( واملطلّقــن )12%(.
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لــدى القيــام مبقارنــة مع أنــواع أخرى من األرس، يشــّكل املشــاركون 

مــن عائــالت مفككــة نســبة أعــى ممــن ذهبــوا إىل أماكــن مامثلــة 

يف الســنة املاضيــة، عــى الرغــم مــن أّن ذلــك نــادر الحــدوث.

يــّرح معظــم املشــاركن تقريبــاً مــن الطبقــات اإلجتامعيــة-

اإلقتصاديــة الدنيــا والوســطى بأنّهــم مل يذهبــوا إىل الحانــات 

والنــوادي الليليــة إلــخ يف الســنة املاضيــة )%99 مــن الطبقــة 

الدنيــا و%94 مــن الطبقــة الوســطى(. لــدى الطبقــة العليــا، تبلــغ 

ــة 24%. ــن مامثل ــدوا أماك ــن قص ــخاص الذي ــبة األش نس

الجــدول 120. الذهــاب إىل أماكــن عــىل غــرار الحانــات والنــوادي الليليــة بحســب الجنــس، والفئــة العمريّــة، واملســتوى العلمــي، والحالــة اإلجتامعيــة، ونــوع األرسة، واملســتوى اإلجتامعــي-

اإلقتصادي.

النعم نادراًنعم غالباً

الجنس

1,58,789,8ذكر

0,4495,6أنثى

الفئة العمرية

24 - 181,912,885,3

34 - 251,57,990,5

44 - 350,64,694,9

54 - 450,33,895,9

64 - 550,32,797

+65 01,298,8

املستوى العلمي

0199,3أّمي

0,21,797,4يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

0,32,893,4املرحلة اإلبتدائية

1,36,886,4املرحلة التكميلية

2,113,579,6الثانوية أو ما يُعادلها

2,918,265,1إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

2,815,881,4أعزب

0,54,195,4متزّوج

4,47,887,8مطلّق

0,11,198,7أرمل

نوع األرسة

1,06,592,4نواة

0,43,795,9ممتدة

1,810,887,4مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

0,11,498,6الطبقة الدنيا  

0,75,194,2الطبقة الوسطى

3,920,276,0الطبقة العليا
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8.9. الذهاب إىل املقاهي

ــى  ــايض وحت ــن امل ــود م ــن الصم ــت م ــي متّكن ــل املقاهــي الت متثّ

يومنــا هــذا، جــزءاً مهــامً مــن ثقافــة األحيــاء يف تركيــا. يف الدراســة، 

ــة.  ــنة املاضي ــي يف الس ــادوا املقاه ــام إذا ارت ــاركون ع ــِئل املش ُس

ذهــب %26 مــن املشــاركن إىل املقهــى يف الســنة املاضيــة. تبلــغ 

نســبة مــن يرّحــون بأنّهــم غالبــاً مــا ارتــادوا املقاهــي %11. أمــا 

ــة  ــق الريفي ــى يف املناط ــي أع ــي فه ــادون املقاه ــن يرت ــبة م نس

ــة )الجــدول 121(. ــة باملناطــق الحرَضيّ مقارن

بــن املــدن الرئيســيّة الثــالث، تعتــر نســبة مــن ارتــادوا املقاهــي يف 

الســنة املاضيــة أدىن يف أنقــرة )%15(، وتبلــغ هــذه النســبة 24% 

يف إزمــر و%25 يف اســطنبول.

ــادة  ــرزت زي ــق، ب ــب املناط ــة بحس ــام مبقارن ــد القي ــل، عن باملقاب

ــرشق  ــن ال ــال م ــع االنتق ــي م ــاد املقاه ــرة ارتي ــة يف وت ملحوظ

ــن املشــاركن  ــر النســبة األعــى م ــن املناطــق، تظه إىل الغــرب. ب

الذيــن يرتــادون املقاهــي غالبــاً يف غــرب مرمــرة )%23(، وإيجــه 

ــامل  ــي ش ــا النســبة األدىن فف ــرة )%15(؛ أم )%16(، ورشق مرم

رشق األناضــول )%5( وجنــوب رشق األناضــول )6%(.

الجدول 121. ارتياد املقاهي يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسّية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء.

النعم نادراًنعم غالباً

10,615,074,4تركيا

املنطقة السكنّية

8,114,777,3املدينة

15,015,769,3الريف

املدن الرئيسية الثالث 

10,414,874,7اسطنبول

3,411,984,7 أنقرة

8,115,576,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

10,414,874,7اسطنبول

23,016,360,7غرب مرمرة

15,617,566,9ايجه

14,514,071,5رشق مرمرة

6,813,479,8غرب األناضول

7,915,177,0البحر األبيض املتوسط 

8,611,080,4وسط األناضول

10,617,871,6غرب البحر األسود

9,815,874,4رشق البحر األسود

5,216,278,6شامل رشق األناضول

6,913,579,7وسط رشق األناضول

5,914,279,8جنوب رشق األناضول

ــع، تعتــر هــذه النســبة أعــى يف صفــوف الرجــال  كــام هــو متوقّ

ــل املقاهــي  ــاً، متثّ ــف(. تقليدي ــة بالنســاء )4 يف األل )%21( مقارن

مكانــاً يجتمــع فيــه الرجــال، ولكــن عــى الرغــم مــن أّن قلــة تفعــل 

ــدن املقاهــي. بحســب  ــج أّن النســاء أيضــاً يرت ــك، تظهــر النتائ ذل

ــبة  ــاً النس ــن 45 و54 عام ــا ب ــة م ــّم الفئ ــة، تض ــات العمري الفئ

ــى )29%(.  األع

تــزداد نســبة رّواد  العلمــي،  ارتفــاع املســتوى  باملقابــل، مــع 

املقاهــي. ارتــاد %30 مــن العازبــن، و%26 مــن املتزوجــن، 

ــذه  ــغ ه ــة. تبل ــنة املاضي ــي يف الس ــن املقاه ــن املطلّق و%21 م

النســبة %7 لــدى األرامــل. بــن األفــراد املســتقلن مــن األرس 

املفككــة، تعتــر 
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نســبة ارتيــاد املقاهــي يف الســنة املاضيــة أدىن )%18(. تبلــغ هــذه 

ــواة واملمتــدة و%7 بــن املشــاركن  النســبة %26 يف العائــالت الن

األرامــل. 

ــتويات  ــن املس ــر ب ــالٍف كب ــن اخت ــا م ــه م ــن أنّ ــم م ــى الرغ ع

اإلجتامعية-اإلقتصاديــة املختلفــة، تضــم الطبقــة الوســطى النســبة 

ــع 27%. ــى م األع

الجدول 122. ارتياد املقاهي بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، والحالة اإلجتامعية، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.

النعم نادراًنعم غالباً

الجنس

21,128,550,4ذكر

0,42,097,6أنثى

الفئة العمرية

24 - 187,415,477,3

34 - 259,216,574,3

44 - 3511,415,872,8

54 - 4513,315,271,5

64 - 5513,612,573,9

+65 11,010,778,3

املستوى العلمي

2,84,293,0أّمي

7,911,580,6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

13,215,071,7املرحلة اإلبتدائية

14,319,666,0املرحلة التكميلية

9,819,670,6الثانوية أو ما يُعادلها

6,216,077,9إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

9,718,372,0أعزب

11,315,173,6متزّوج

11,19,579,3مطلّق

3,23,893,0أرمل

نوع األرسة

10,715,673,7نواة

11,714,773,6ممتدة

6,711,282,1مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

8,712,379,1الطبقة الدنيا  

11,315,573,2الطبقة الوسطى

7,614,577,9الطبقة العليا
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8.10. أخذ إجازة

ــي  ــنوية الت ــم الس ــرتة إجازته ــوا ف ــف أمض ــاركون كي ــئل املش ُس

ــق  ــاد )الجــدول 123(. يف مــا يتعلّ ــام األعي تتعــّدى األســبوع أو أي

بأخــذ إجــازة، أجابــت غالبيــة املشــاركن »ال أملــك الوقــت« 

)%36(. تبلــغ نســبة مــن يقولــون »أســرتخي حيــث أقطــن« 

%29. أمــا نســبة مــن ميضــون فــرتات األعيــاد يف الفنــادق، وبيــوت 

الضيافــة، واملصايــف فتبلــغ 15%.

ــبة  ــر نس ــكنية، تعت ــة الس ــب املنطق ــٍل بحس ــام بتحلي ــدى القي ل

األشــخاص الذيــن يرّحــون بأنّهــم »ال ميلكــون الوقــت« أعــى يف 

املناطــق الريفيــة )%51( منــه يف املــدن. تبلــغ هــذه النســبة 28% 

يف املــدن. أمــا نســبة املشــاركن مــن

 املناطــق الحرَضيّــة الذيــن ميضــون إجازاتهــم يف الفنــادق، أو 

ــام يعــود %23 إىل  ــغ %20 في ــف فتبل ــة، أو املصاي ــوت الضياف بي

بلداتهم.عنــد القيــام مبقارنــة بــن املــدن الرئيســيّة الثــالث، تعتــر 

نســبة األشــخاص الذيــن يقولــون إنّهــم »ال ميلكــون الوقــت« أعــى 

يف إزمــر )%26( منــه يف اســطنبول )%12(. ونســبة األشــخاص 

ــطنبول )39%(.  ــى يف اس ــي أع ــم فه ــودون إىل بلداته ــن يع الذي

ــخاص  ــن األش ــى م ــبة األع ــق أّن النس ــن املناط ــم ب ــر التقيي يظه

ــم »ال ميلكــون الوقــت« هــي يف جنــوب رشق  الذيــن يقولــون إنّه

األناضــول )%73(. أمــا نســبة األشــخاص الذيــن ميضــون إجازاتهــم 

حيــث يقطنــون فهــي يف وســط األناضــول )%48(. يف الســياق 

نفســه، تظهــر النســبة األعــى مــن األشــخاص الذيــن ميضــون 

إجازتهــم يف فنــدق، أو بيــت ضيافــة، أو مصيــف يف اســطنبول مــع 

ــول. ــرب األناض ــرة وغ ــرة %19 ورشق مرم ــرب مرم %23، وغ

الجدول 123. أخذ إجازة يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسّية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ليس لدي وقت
أذهب إىل الفنادق 

وبيت الضيافة، 
واملصيف

أنا اسرتخي حيث 
أقطن

أذهب إىل بلديت
أنا أعمل يف وظيفة 

تكميلية

أذهب لزيارة 
األوالد واآلهل 

واألقرباء
آخر

36,315,028,917,10,81,20,6تركيا

املنطقة السكنّية

27,919,726,423,31,01,10,6املدينة

50,96,733,46,30,61,30,7الريف

املدن الرئيسية الثالث 

12,422,724,438,61,20,40,4اسطنبول

18,425,923,429,71,01,50,2أنقرة

25,927,223,820,51,30,70,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

12,422,724,438,61,20,40,4اسطنبول

29,318,733,316,01,01,20,5غرب مرمرة

41,216,427,512,61,0,70,6ايجه

30,318,829,020,10,6,70,5رشق مرمرة

26,618,831,420,11,01,60,6غرب األناضول

39,912,831,411,70,72,11,3البحر األبيض املتوسط 

30,47,848,011,81,0,60,3وسط األناضول

41,210,134,311,50,72,20,1غرب البحر األسود

59,18,819,08,40,32,52,0رشق البحر األسود

38,59,739,68,21,22,20,6شامل رشق األناضول

52,76,332,16,50,21,80,5وسط رشق األناضول

73,18,012,74,70,40,70,4جنوب رشق األناضول

ــّدم يف  ــع التق ــة، م ــة العمريّ ــب الفئ ــة بحس ــام مبقارن ــدى القي ل

ــث  ــم حي ــن ميضــون إجازته ــع نســبة األشــخاص الذي الســن، ترتف

ــودون إىل  ــخاص الذيــن يع ــون فيــام تنخفــض نســبة األش يقطن

بلداتهــم. يختلــف الوضــع لــدى الفئــة العمريــة مــا بــن 18 و24 

عامــاً وحســب)الجدول 124(.

مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تنخفــض نســبة األشــخاص الذيــن 

يرّحــون بأنّهــم ال ميلكــون الوقــت ألخــذ إجــازة، وترتفــع نســبة 

ــة، أو  ــوت الضياف ــادق، أو بي ــون إىل الفن ــن يذهب ــخاص الذي األش

ــف.  املصاي

ــبة  ــر نس ــة، تعت ــة اإلجتامعي ــم بحســب الحال ــام بتقيي ــدى القي ل
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األشــخاص الذيــن ميضــون إجازاتهــم يف الفنــادق، وبيــوت الضيافــة، 

واملصايــف أعــى يف صفــوف العازبــن واملطلّقــن مــع 22%، 

ــة لــدى األرامــل مــع %6. كذلــك، تعتــر نســبة األشــخاص  ومتدنيّ

الذيــن يقولــون إّنّهــم ال ميلكــون الوقــت ألخــذ إجــازة أعــى لــدى 

األرامــل مــع 47%.

ــدة  ــالت املمت ــاً مــن العائ ــراد املســتقلن تقريب ــّرح نصــف األف ي

)%47(، بأنّهــم ال ميلكــون الوقــت ألخــذ إجــازة. تعتــر نســبة 

األشــخاص الذيــن ميضــون إجازاتهــم يف الفنــادق، وبيــوت الضيافــة، 

واملصايــف أعــى ضمــن العائــالت النــواة واملفككــة مــع %17. أمــا 

ــون إىل بلداتهــم لقضــاء إجازاتهــم  ــن يذهب نســبة األشــخاص الذي

فهــي أعــى ضمــن العائــالت النــواة مــع 19%. 

يــّرح %61 مــن الطبقة الدنيــا بأنّهم ال يســتطيعون إيجاد الوقت 

ــاع املســتوى  ــع ارتف لقضــاء اإلجــازات. تنخفــض هــذه النســبة م

االجتامعي-االقتصــادي. لوِحــظ أّن نســبة األفــراد املســتقلن الذيــن 

ــة  ــدى الطبق ــى ل ــر أع ــم تعت ــث ه ــم حي ــرتة إجازته ــون ف ميض

األشــخاص  نســبة  واملتوســطة )%31(؛ وتعتــر  الدنيــا )29%( 

الذيــن يذهبــون إىل بلداتهــم أعــى لــدى الطبقــة الوســطى )18%( 

ــم  ــن ميضــون إجازاته ــا نســبة األشــخاص الذي ــا )%19(. أم والعلي

يف الفنــادق، وبيــوت الضيافــة، واملصايــف فتــزداد مــع ارتفــاع 

ــن  ــط م ــي %2 فق ــن مي ــادي. يف ح ــتوى االجتامعي-االقتص املس

الطبقــة الدنيــا عطالتهــم بهــذه الطريقــة، ترتفــع هــذه النســبة إىل 

ــدول 124(. ــة العليا)الج ــدى الطبق %48 ل

الجدول 124. أخذ إجازة بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، والحالة اإلجتامعية، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

ليس لدي 
وقت

أذهب إىل الفنادق، 
وبيوت الضيافة، 

واملصيف

أنا اسرتخي يف 
مقطني

أذهب إىل بلديت
أنا أعمل يف 

وظيفة تكميلية

أذهب لزيارة 
األوالد واآلهل 

واألقرباء
آخر

الجنس

34,416,429,017,31,40,90,6ذكر

38,113,628,817,00,31,60,6أنثى

الفئة العمرية

24 - 1835,918,028,715,20,61,30,4

34 - 2534,415,725,422,01,11,10,4

44 - 3536,516,225,619,11,1,80,7

54 - 4534,015,531,416,50,91,10,6

64 - 5538,812,133,612,40,51,90,7

+65 43,16,838,87,60,11,91,6

املستوى العلمي

55,81,831,28,70,11,50,9أّمي

51,54,832,49,80,30,50,6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

40,28,130,918,30,91,00,6املرحلة اإلبتدائية

33,618,328,516,21,31,70,4املرحلة التكميلية

23,527,126,020,11,11,40,8الثانوية أو ما يُعادلها

10,944,320,221,80,81,30,7إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

31,821,830,013,20,81,70,7أعزب

36,713,728,118,90,91,10,6متزّوج

34,622,129,510,71,11,20,8مطلّق

46,85,736,18,20,21,61,4أرمل

نوع األرسة

33,216,928,119,00,91,30,6نواة

47,47,531,311,40,81,00,5ممتدة

34,617,030,215,20,51,21,4مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

61,22,028,56,30,40,90,6الطبقة الدنيا  

35,812,430,618,50,91,20,6الطبقة الوسطى

13,747,917,418,60,51,30,7الطبقة العليا
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8.11. التدخني

ُســِئل املشــاركون مــا فــوق الـــ18 عامــاً إن كانــوا يدّخنــون، والنتائج 

مبيَّنــة يف الجــدول 125. تظهــر النتائــج أنّــه بشــكٍل عــام، يدّخــن 

%33 مــن األفــراد املســتقلن. يعتــر تدخــن الســجائر أكــر شــيوعاً 

ــة )30%(.  يف املــدن )%36( مقارنــة باملناطــق الريفيّ

ــف بشــكٍل  ــالث ال تختل ــدن الرئيســيّة الث ــن أّن امل ــم م عــى الرغ

ملحــوظ عــن باقــي تركيــا، تعتــر أنقــرة املدينــة ذات النســبة األدىن 

مــن تدخــن الســجائر بنســبة %34. مل ياُلحــظ اختــالٌف كبــر بــن 

ــرة  ــرب مرم ــي يف غ ــى ه ــن األع ــبة التدخ ــد أّن نس ــق؛ بي املناط

ــبة  ــام النس ــرة )%37( في ــطنبول )%37( ورشق مرم )%41( واس

ــول  ــط رشق األناض ــول )%28(، ووس ــامل رشق األناض األدىن يف ش

)%29( وشــامل البحــر األســود )29%(. 

الجدول 125. التدخني يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسّية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء.

نمدّخن غر مدخِّ

33,466,6تركيا

املنطقة السكنّية

35,664,4املدينة

29,570,5الريف

املدن الرئيسية الثالث 

37,063,0اسطنبول

33,566,5أنقرة

38,861,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

37,063,0اسطنبول

40,959,1غرب مرمرة

35,164,9ايجه

36,663,4رشق مرمرة

32,667,4غرب األناضول

31,168,9البحر األبيض املتوسط 

30,669,4وسط األناضول

31,468,6غرب البحر األسود

28,971,1رشق البحر األسود

28,371,7شامل رشق األناضول

28,871,2وسط رشق األناضول

30,269,8جنوب رشق األناضول
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يدّخــن الرجــال أكــر بثــالث مــرّات مــن النســاء. يف حــن يدّخــن 

نصــف املشــاركن الذكــور )%51(، تنخفــض هــذه النســبة إىل 

%17 لــدى النســاء. حاليــاً، تــرز نســبة التدخــن العليــا لــدى الفئة 

ــدى  ــا ل ــبة الدني ــاً )%41(، والنس ــن 25 و44 عام ــا ب ــة م العمري

الفئــة العمريــة مــا فــوق الـــ65 عامــاً )%12(. بحســب املســتوى 

العلمــي، يف حــن تظهــر النســبة األدىن بــن األميــن )%11(، ترتفــع 

هــذه النســبة إىل %35 بــن خّريجــي املرحلــة االبتدائيــة، و40% 

ــة. بــن خّريجــي الثانويــة، و%45 بــن خّريجــي املدرســة التكميليّ

ــواع  ــة بأن ــواة مقارن ــالت الن ــالً يف العائ ترتفــع نســبة التدخــن قلي

ــواة،  ــغ هــذه النســبة %35 يف العائــالت الن أخــرى مــن األرس. تبل

و%31 يف العائــالت املفككــة و%30 يف العائــالت املمتــّدة. 

يعتــر تدخــن الســجائر أكــر شــيوعاً ضمــن الطبقــات اإلجتامعيــة-

اإلقتصاديــة الوســطى )%34( والعليــا )%36(. كذلــك، يدّخــن 

%26 مــن املشــاركن مــن الطبقــة الدنيــا.

الجدول 126. التدخني بحسب الجنس، والفئة العمريّة، واملستوى العلمي، والحالة اإلجتامعية، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غر مدخنمدخن

الجنس

50,649,4ذكر

16,683,4أنثى

الفئة العمرية

24 - 1826,773,3

34 - 2541,558,5

44 - 3540,559,5

54 - 4534,965,1

64 - 5524,275,8

+65 11,888,2

املستوى العلمي

10,989,1أّمي

21,978,1يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

34,765,3املرحلة اإلبتدائية

45,154,9املرحلة التكميلية

39,860,2الثانوية أو ما يُعادلها

35,464,6إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

34,565,5نواة

30,369,7ممتدة

31,368,7مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

26,173,9الطبقة الدنيا  

34,066,0الطبقة الوسطى

36,064,0الطبقة العليا
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8.12. احتساء الكحول

ُســِئل املشــاركون عــن اســتهالك الكحــول أثنــاء الدراســة وُعرَضــت 

يف  مرتــن  إىل  و”مــرّة  يــوم”،  “كل  التاليــة:  الخيــارات  عليهــم 

األســبوع”، و”مــرّات عــّدة يف الشــهر”، و”يف املناســبات الخاصــة” 

ــداً”. و”أب

ــل يف الجــدول 127 النتائــج املتعلّقــة بتنــاول الكحــول حاليــاً  تُفصَّ

يف صفــوف املشــاركن مــا فــوق 18 عامــاً مــن أنــواع أرٍس مختلفــة. 

تبلــغ نســبة األشــخاص الذيــن قالــوا إنّهــم مل يرشبــوا يومــاً 85%، 

فيــام تبلــغ نســبة مــن يرشبــون كل يــوم حــواىل %2. تعتــر نســبة 

املشــاركن مــن املناطــق الريفيّــة الذيــن ال يتناولــون الكحــول أبــداً 

)%88( أعــى مقارنــة مبــن يعيشــون يف املــدن )83%(.

عنــد املقارنــة بــن املــدن الرئيســيّة الثــالث، تظهــر النســبة األعــى 

مــن تنــاول الكحــول يف إزمــر )%33(. تبلــغ هــذه النســبة 22% 

يف أنقــرة و%20 يف اســطنبول. يقــول أكــر مــن نصــف األشــخاص 

ذلــك يف  يفعلــون  إنّهــم  إزمــر  الكحــول يف  الذيــن يرشبــون 

ــة. ــبات الخاص املناس

عنــد القيــام مبقارنــة بحســب املناطــق، ترتكّــز نســبة مــن ال 

ــول  ــوب رشق األناض ــر يف جن ــكٍل كب ــداً بش ــول أب ــون الكح يرشب

األناضــول  ووســط   ،)94%( األناضــول  رشق  وشــامل   ،)97%(

)%94( ووســط رشق األناضــول )%93(؛ تنخفــض هــذه النســب 

أكــر يف غــرب مرمــرة )%73(، وإيجــه )%79( واســطنبول )80%(. 

ــر نســبة مــن يرشبــون الكحــول كل يــوم اختالفــاً  يف حــن ال تظِه

ــتهالكية أخــرى بنســٍب  ــارات اس ــن املناطــق، تحظــى خي ــراً ب كب

ــة.  ــق الرشقي ــة باملناط ــة مقارن ــق الغربي ــى يف املناط أع

الجدول 127. تناول الكحول يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسّية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء    

يف املناسبات الخاصةعدة مرات يف الشهرمرة أو مرتني يف األسبوعكل يومأبدا

84,51,82,32,98,5تركيا

املنطقة السكنّية

82,61,82,63,29,8املدينة

87,81,81,92,46,0الريف

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

80,42,04,03,89,8اسطنبول

73,11,76,03,216,1غرب مرمرة

78,82,03,34,611,3ايجه

84,92,41,63,18,0 رشق مرمرة

84,91,81,83,08,4غرب األناضول

80,32,22,02,812,7البحر األبيض املتوسط 

94,01,50,40,93,1 وسط األناضول

86,50,92,13,76,7غرب البحر األسود

87,80,52,32,66,8رشق البحر األسود

94,11,70,50,92,8شامل رشق األناضول

93,32,10,71,02,9وسط رشق األناضول

96,71,00,20,61,4جنوب رشق األناضول
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تعتــر نســبة تنــاول الكحــول أعــى لــدى الذكــور )%25( مقارنــة 

ــة،  ــات العمريّ ــة بحســب الفئ ــام مبقارن ــد القي ــاث )%6(. عن باإلن

العمريــة  الفئــات  أدىن ضمــن  الكحــول  تنــاول  نســبة  تعتــر 

ــدول 128(.  ــباباً )الج ــر ش ــات األك ــة بالفئ ــة مقارن املتقّدم

ــن املشــاركن  ــل ب ــاول الكحــول أق ــبة تن ــر نس ــام، تعت بشــكٍل ع

ــتوى  ــن مس ــخاص م ــن األش ــى ب ــي أدىن، وأع ــتوى علم ــن مس م

ــى.  ــي أع علم

ــن  ــاركن م ــن املش ــول أدىن ب ــاول الكح ــبة تن ــر نس ــك، تعت كذل

ــواع أخــرى مــن األرس.  ــالت املمتــدة مقارنــة بأن العائ

مــع ارتفــاع املســتوى االجتامعي-االقتصــادي، ترتفــع أيضــاً نســبة 

ــن  ــول %93 م ــن يق ــول. يف ح ــون الكح ــن يتناول ــاركن الذي املش

األفــراد املســتقلن مــن الطبقــة الدنيــا إنهــم ال يتناولــون الكحــول، 

ــول 20%  ــا. ويق ــة العلي ــدى الطبق ــبة %65 ل ــذه النس ــغ ه تبل

ممــن يتناولــون الكحــول لــدى الطبقــة العليــا إنّهــم ال يرشبــون إال 

ــة. يف املناســبات الخاّص

الجدول 128. تناول الكحول بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، والحالة اإلجتامعية، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

كل يومأبدا
مرة أو مرتني يف 

األسبوع
يف املناسبات الخاصةعدة مرات يف الشهر

الجنس

75,22,14,35,313,1ذكر

93,51,50,40,74,0أنثى

الفئة العمرية

24 - 1884,91,11,93,09,0

34 - 2581,51,82,73,710,3

44 - 3582,61,52,93,29,8

54 - 4582,42,43,12,99,2

64 - 5589,92,21,32,14,5

+65 95,02,10,50,81,6

املستوى العلمي

96,72,20,20,30,6أّمي

94,21,61,31,31,5يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

88,01,71,62,36,4املرحلة اإلبتدائية

80,12,03,23,611,1املرحلة التكميلية

76,51,53,74,913,5الثانوية أو ما يُعادلها

66,42,15,75,920,0إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة

83,21,92,53,19,3نواة

90,61,41,01,85,2ممتدة

80,02,24,44,39,1مفككة

املستوى اإلجتامعي –اإلقتصادي

93,32,00,71,42,5الطبقة الدنيا  

85,91,71,92,77,8الطبقة الوسطى

65,21,97,26,219,6الطبقة العليا



1822006 تايا 

8.13. مشاهدة التلفزيون والوقت املخصص يومياً لذلك

ــا يف  ــي ميضونه ــرتة الت ــن الف ــِئل املشــاركون ع خــالل الدراســة، ُس

مشــاهدة التلفزيــون يوميــاً. بحســب األجوبــة، فيــام تبلــغ نســبة 

مــن ميضــون ســاعة إىل 3 ســاعات يف مشــاهدة التلفزيــون 46%، 

ــاهدته 30%،  ــاعات يف مش ــون 4 إىل 6 س ــن ميض ــبة م ــغ نس تبل

ــدة 17%.  ــاعة واح ــاهدونه لس ــداً أو يش ــاهدونه أب ــن ال يش وم

ــر  ــاعات أو أك ــون لســبع س ــن يشــاهدون التلفزي ــغ نســبة م تبل

ــدول 129(. ــاً )الج %7 تقريب

عندمــا ننظــر إىل االختالفــات إســتناداً إىل املنطقــة الســكنية، تعتــر 

ــداً أو يشــاهدونه لســاعة  ــون أب ــن ال يشــاهدون التلفزي نســبة م

واحــدة أعــى يف املناطــق الريفيــة مــع %23، وتعتــر نســبة مــن 

ميضــون 4 إىل 6 ســاعات يف مشــاهدته أعــى يف املــدن مــع 33%.

ــاهدون  ــن ال يش ــبة م ــر نس ــالث، تعت ــيّة الث ــدن الرئيس ــن امل ب

ــر  ــى يف إزم ــدة أع ــاعة واح ــاهدونه لس ــداً أو يش ــون أب التلفزي

)%13( ونســبة مــن يشــاهدون التلفزيــون لســبع ســاعات أو أكــر 

أعــى يف أنقــرة )%13(. أمــا النســبة األعــى مــن املشــاركن الذيــن 

يقولــون إنّهــم ال يشــاهدون التلفزيــون أبــداً أو يشــاهدونه لســاعة 

واحــدة فتعــود إىل رشق البحــر األســود مــع 23%.

الجدول 129. الوقت املخصص ملشاهدة التلفزيون يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسّية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء.

7 ساعات أو اكرث4 - 6 ساعات1 - 3 ساعات0 - 1 ساعة
16,846,230,26,9تركيا

املنطقة السكنّية

13,445,833,07,9املدينة

22,746,925,25,1الريف

املدن الرئيسية الثالث 

7,847,037,87,4اسطنبول

8,240,138,713,0 أنقرة

13,345,931,69,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

7,847,037,87,4اسطنبول

16,846,830,75,8غرب مرمرة

20,047,925,66,5ايجه

17,241,932,98,0 رشق مرمرة

13,042,435,09,7غرب األناضول

21,845,726,65,8البحر األبيض املتوسط 

18,545,132,14,3 وسط األناضول

20,548,225,36,0 غرب البحر األسود

23,149,723,53,7 رشق البحر األسود

21,142,030,46,5 شامل رشق األناضول

18,551,724,15,7وسط رشق األناضول

15,947,127,99,2 جنوب رشق األناضول

ــون  ــن يقول ــاركن الذي ــبة املش ــزداد نس ــن، ت ــّدم يف الس ــع التق م

إنّهــم ال يشــاهدون التلفزيــون أبــداً أو يشــاهدونه لســاعة واحــدة. 

ــاهد 15%  ــاً، ال يش ــن 18 و24 عام ــا ب ــة م ــة العمري ــدى الفئ ل

ــداً أو يشــاهدونه لســاعة فيــام تبلــغ هــذه النســبة  التلفزيــون أب

%28 لــدى الفئــة العمريــة مــا فــوق الـــ65 عاماً)الجــدول 130(.

يقــول ثلــث األفــراد املســتقلن األميــن )%32( إنهــم ال يشــاهدون 

التلفزيــون أبــداً أو يشــاهدونه لســاعة واحــدة فقــط. مــع ارتفــاع 

ــزداد نســبة مــن يشــاهدون التلفزيــون مــن  املســتوى العلمــي، ت

ســاعة إىل 3 ســاعات.

تعتــر نســبة األشــخاص الذيــن يقولــون إنهــم يشــاهدون التلفزيون 

لســبع ســاعات أو أكــر أعــى يف صفــوف املشــاركن مــن العائــالت 

.)10%( املفككة 
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الجدول 130. الوقت املخصص يومياً ملشاهدة التلفزيون بحسب الجنس، والفئة العمرية، واملستوى العلمي، والحالة اإلجتامعية، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

7 ساعات أو اكرث4 - 6 ساعات1 - 3 ساعات0 - 1 ساعة
الجنس

15,549,429,55,6ذكر

18,043,130,88,1أنثى

الفئة العمرية

24 - 1814,645,032,28,2

34 - 2514,748,830,36,2

44 - 3515,547,930,66,0

54 - 4516,146,230,17,6

64 - 5520,342,730,07,0

+65 27,840,324,87,1

املستوى العلمي

31,941,720,95,6أّمي

21,442,429,36,9يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

14,846,231,77,3املرحلة اإلبتدائية

11,947,333,37,5املرحلة التكميلية

13,247,032,47,5الثانوية أو ما يُعادلها

18,351,426,04,4إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

15,846,230,27,7أعزب

16,346,830,46,5متزّوج

16,644,430,38,7مطلّق

28,037,726,38,0أرمل

نوع األرسة

15,546,231,37,0نواة

19,948,126,55,4ممتدة

19,741,429,49,6مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

26,644,423,75,3الطبقة الدنيا  

15,545,731,57,3الطبقة الوسطى

16,351,726,75,3الطبقة العليا

املشــاركن  عــى  ُعرَِضــت  التلفزيــون،  حيــال  املواقــف  لفهــم 

بعــض األقاويــل املتعلقــة مبشــاهدة التلفزيــون، وُســِئلوا إن كانــوا 

ــن  ــخاص الذي ــبة األش ــغ نس ــل. تبل ــذه األقاوي ــى ه ــون ع يوافق

أجابــوا بنعــم عــى الســؤال: “هــل يحــول التلفزيــون دون قضــاء 

الوقــت مــع عائلتــك أو االختــالء بنفســك؟” %29. باملقابــل، يعتقد 

ثلثــي املشــاركن أّن التلفزيــون ال يحــول دون قضــاء الوقــت مــع 

العائلــة أو مينــع تخصيــص الوقــت للــذات” )الجــدول 131(. 

تعتــر نســبة األشــخاص الذيــن يوافقــون عــى هــذا القــول أعــى 

ــالث  ــيّة الث ــدن الرئيس ــن امل ــن ب ــر م ــدن )%33(، ويف إزم يف امل

ــاً )33%(.  ــن 18 و44 عام ــا ب ــة م ــة العمري ــدى الفئ )%40( ول

مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تــزداد أيضــاً نســبة األشــخاص الذين 

يوافقــون عــى هــذا القــول. لــدى القيــام بتقييــم بحســب الحالــة 

اإلجتامعيــة، تظهــر النتائــج أّن نســبة املوافقــة عــى هــذا القــول 

ــل )18%(. ــوف األرام ــي أدىن يف صف ه
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ــه ينبغــي أن يتمّكــن  ــِرح ســؤال آخــر: “هــل تعتقــد أنّ كذلــك، طُ

األوالد مــن مشــاهدة أي برنامــج يريدونــه؟”. أجــاب %16 بنعــم 

ــك.  ــكال أو مل يوافقــوا عــى ذل عــى هــذا القــول، وأجــاب %84 ب

ــر  ــن غ ــه م ــدون أنّ ــتقلن يعتق ــراد املس ــة األف ــظ أّن أكري لوِح

املناســب أن يشــاهد األوالد مــا يحلــو لهــم. تعتــر نســبة األشــخاص 

الذيــن أجابــوا بنعــم عــى هــذا الســؤال أعــى يف املناطــق الريفيّــة 

ــر )%20(. تنخفــض نســبة  ــراد يف الـــ45 أو أك ــن األف )%20( وب

األفــراد املســتقلن الذيــن يوافقــون عــى هــذا القــول مــع ارتفــاع 

اإلجتامعي-اإلقتصادي)الجــدول  واملســتوى  العلمــي  املســتوى 

 .)131

باملقابــل، يقــول %69 مــن املشــاركن إنّهــم يشــاهدون التلفزيــون 

ــون  ــاهدون التلفزي ــن يش ــخاص الذي ــبة األش ــر نس ــة. تعت كعائل

ــة  ــدى الفئ ــر )%71(، ول ــطنبول )%72( وإزم ــى يف اس ــوياً أع س

العمريــة مــا بــن 25 و44 عامــاً )%70 تقريبــاً(، واألفراد املســتقلّن 

املتزوجــن )%74(. تعتــر نســبة األشــخاص الذيــن يشــاهدون 

التلفزيــون ســوياً كعائلــة متدنيــة نســبياً ضمــن العائــالت املفككــة 

)%46( مقارنــة بأنــواع أخــرى مــن األرس.

يعتقــد %61 مــن املشــاركن أّن التلفزيــون يؤثّــر ســلباً عــى 

العالقــات العائليــة. تعتــر نســبة األشــخاص الذيــن يوافقــون عــى 

هــذا القــول أعــى يف إزمــر )%69( واســطنبول )%65(. عنــد 

ــن  ــر نســبة األشــخاص الذي ــة حســب املناطــق، تعت ــام مبقارن القي

يعتقــدون أّن التلفزيــون يؤثـّـر ســلباً عــى العالقــات العائليــة أعــى 

ــرة )46%(.  ــرب مرم ــول )%69( وأدىن يف غ ــط رشق األناض يف وس

مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي واملســتوى االجتامعي-االقتصــادي، 

تــزداد أيضــاً نســبة األشــخاص الذيــن يوافقــون عــى هــذا القــول. 

وبحســب الحالــة اإلجتامعيــة، تعتــر النســب املتعلقــة باملشــاركن 

املتزوجــن )%62( واملطلّقــن )%63( الذيــن يوافقــون عــى هــذا 

القــول أعــى مــن األشــخاص اآلخريــن.

الجدول 131. أفكار بشأن مشاهدة التلفزيون يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسّية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمّية لإلحصاء )نعم(

هل مينع التلفزيون قضاء 
الوقت مع عائلتك أو 

لنفسك؟

هل ينبغي أن يكون األطفال 
قادرين عىل مشاهدة ما 

يريدون ؟

هل يؤثر التلفزيون سلبا عىل 
العالقات األرسية؟

هل عادة تشاهدون 
التلفزيون كأرسة واحدة؟

هل سبق لك أن اشتكيت 
رسميا من الرامج 

التلفزيونية؟ هل فكرت 
يف ذلك؟

29,416,461,169,227,9تركيا

املنطقة السكنّية

32,914,263,869,331,5املدينة

23,220,356,569,021,6الريف

املدن الرئيسية الثالث 

34,011,265,172,428,3اسطنبول

35,615,558,262,430,4 أنقرة

40,313,968,671,240,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

34,011,265,172,428,3اسطنبول

25,519,845,663,424,9غرب مرمرة

28,019,365,073,228,7ايجه

34,511,761,867,533,4رشق مرمرة

33,915,660,669,328,6غرب األناضول

23,620,753,967,231,2البحر األبيض املتوسط 

26,412,558,267,224,2وسط األناضول

22,216,365,270,325,5غرب البحر األسود

25,317,463,166,429,2رشق البحر األسود

30,118,253,264,225,4شامل رشق األناضول

34,816,468,573,736,7وسط رشق األناضول

28,721,662,664,513,9جنوب رشق األناضول



185 والثقافية اإلجتامعية  النشاطات 

أمــا أولئــك الذيــن رفعــوا شــكوى رســمية أو يفّكــرون رفــع شــكوى 

ــة فيشــّكلون %28. ترتفــع هــذه النســبة  ضــد الرامــج التلفزيونيّ

أكــر يف املــدن )%32(، ويف إزمــر مــن بــن املــدن الرئيســيّة الثــالث 

)%40(، ويف وســط رشق األناضــول )%37(، ولــدى الذكــور )30%( 

ولــدى الفئــة العمريــة مــا بــن 25 و44 عامــاً )%31(. مــع 

ارتفــاع املســتوى العلمــي واملســتوى االجتامعي-االقتصــادي، ترتفع 

أيضــاً هــذه النســبة)الجدول 132(.

الجدول 132. أفكار بشأن مشاهدة التلفزيون بحسب الجنس، والفئة العمريّة، واملستوى العلمي، والحالة اإلجتامعية، ونوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )نعم(

هل مينع التلفزيون قضاء 
الوقت مع عائلتك أو 

لنفسك؟

هل ينبغي أن يكون 
األطفال قادرين عىل 
مشاهدة ما يريدون ؟

هل يؤثر التلفزيون سلبا 
عىل العالقات األرسية؟

هل عادة تشاهدون 
التلفزيون كأرسة واحدة؟

هل سبق لك أن اشتكيت 
رسميا من الرامج 

التلفزيونية؟ هل فكرت 
يف ذلك؟

الجنس

28,917,762,270,130,1ذكر

29,815,160,168,325,7أنثى

الفئة العمرية

24 - 1832,616,258,264,227,6

34 - 2532,712,863,672,230,6

44 - 3533,814,664,673,731,5

54 - 4527,220,959,170,828,0

64 - 5520,520,360,566,024,1

+65 15,820,255,259,315,4

املستوى العلمي

19,822,654,561,811,9أّمي

24,021,457,166,117,6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

26,917,760,772,324,6املرحلة اإلبتدائية

30,714,164,471,732,1املرحلة التكميلية

37,013,063,267,237,4الثانوية أو ما يُعادلها

39,68,566,165,947,0إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

32,416,859,359,130,1أعزب

29,416,362,073,628,1متزّوج

26,315,663,252,335,3مطلّق

18,117,154,748,414,3أرمل

نوع األرسة

30,915,962,071,129,5نواة

26,719,359,172,322,5ممتدة

23,213,758,645,827,2مفككة

املستوى اإلجتامعي –اإلقتصادي

20,021,654,962,313,5الطبقة الدنيا  

29,716,261,770,327,9الطبقة الوسطى

36,412,763,067,942,7الطبقة العليا



الفصل 9

لشيخوخة ا



دامئة رعاية  إىل  بحاجة  مسّنني  أفراداً  تتضّمن  التي  العائالت 

املسّن رعاية  يف  دعم  إىل  العائالت  فيها  تحتاج  التي  املسائل 

الشيخوخة عند  للعيش  املفّضلة  الطريقة 

املسّنني صّحة 

نفسه البيت  يف  أوالدهم  مع  املسّنني  إقامة  أسباب 

والوترية أوالدهم  عن  منفصل  منزٍل  يف  املسّنني  إقامة   أسباب 

زيارات بها  يتلّقون  التي 
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جمعــت الدراســة بيانــات ملعرفــة مــا إذا كان يوجــد يف املنــزل أفراد 
مســّنون بحاجــة إىل رعايــة دامئــة، إذا كانــت العائــالت بحاجــة إىل 
مســاعدة يف رعايــة املســّن، ترتيبــات اإلقامــة التــي يفّضلونهــا عنــد 
ــة املســّن، مــا إذا كان املســّن يعيــش مــع  التقــّدم يف الســن، صّح

أوالده أم ال والســبب الــوراء ذلــك.

9.1. العائالت التي تتضّمن أفراداً مسّنني بحاجة إىل رعاية دامئة

يُظهــر الجــدول 133 مــا إذا كانــت األرَس تضــّم أفراداً مســّنن بحاجة 
إىل رعايــة دامئــة. ووفقــاً للبيانــات التــي تــّم اســتقاؤها يف الدراســة، 
ــة  ــة إىل رعاي ــّنن بحاج ــراداً مس ــّم أف ــن األرَس تض ــّن أّن %5  م تب
دامئــة. وكانــت نســبة املســّنن الذيــن يحتاجــون إىل رعايــة أعــى يف 

العائــالت الريفيــة )%8( منهــا يف العائــالت املقيمــة يف املــدن)4%(.

ــالث،  ــية الث ــدن الرئيس ــن امل ــر ب ــالف كب ــد اخت ــن مل يوج يف ح
ــي األدىن )2%(. ــرة ه ــجيلها يف أنق ــم تس ــي ت ــبة الت ــت النس كان

وعنــد املقارنــة بــن مختلــف املــدن، لوِحــظ أّن النســبة األكــر مــن 
املســنن الذيــن يحتاجــون إىل عنايــة ترتكّــز يف منطقــة غــرب البحــر 
األســود )%9(، تليهــا منطقــة وســط رشق األناضــول )%8( وشــامل 
ــطنبول  ــت يف اس ــب األدىن فكان ــا النَس ــول )%8(؛ أم رشق األناض
)%4(، منطقــة البحــر األبيــض املتوســط )%4( وغــرب األناضــول 

.)4%(

الجدول 133. العائالت التي تضّم مسّنني بحاجة إىل رعاية يف كافة أنحاء تركيا، بحسب املنطقة السكنّية، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.

النعم

5,394,7تركيا

املنطقة السكنّية

3,896,2املدينة 

8,092,0الريف

ثالث مدن رئيسية 

3,896,2إسطنبول 

2,297,8أنقرة 

3,196,9إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

3,896,2إسطنبول 

5,594,5غرب مرمرة 

4,895,2إيجه 

5,494,6رشق مرمرة  

4,195,9غرب األناضول 

4,295,8البحر األبيض املتوسط 

5,294,8وسط األناضول 

9,190,9غرب البحر األسود

7,392,7رشق البحر األسود

7,892,2شامل رشق األناضول 

8,092,0وسط رشق األناضول 

6,993,1جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة  

1,698,4نواة 

22,677,4ممتّدة  

7,093مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

11,488,6الطبقة الدنيا  

4,595,5الطبقة الوسطى 

2,897,2الطبقة العليا 
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وكــام كان متوقَّعــاً، ســّجلت العائــالت املمتــّدة نســبة أعــى بكثــر 
ــًة  ــة دامئــة )%23( مقارن ــن يحتاجــون إىل رعاي مــن املســّنن الذي
ــبة بـــ %2 يف  ــذه النس ــت ه ــد تلّخص ــرى. وق ــواع األرَس األخ بأن

ــدول )133. ــة( الج ــالت املفّكك ــواة و%7 يف العائ ــالت الن العائ

أمــا عنــد املقارنــة بــن مختلــف املســتويات اإلجتامعية-اإلقتصادية، 
تبــّن أّن الفئــة التــي تضــّم أكــر نســبة مــن املســّنن املحتاجــن إىل 
رعايــة هــي الطبقــة اإلجتامعيــة الدنيــا وقــد ســّجلَت نســبة 11%.

9.2. املسائل التي تحتاج فيها العائالت إىل دعم يف رعاية املسّن

سألنا العائالت التي تضّم مسّنن بحاجة إىل رعاية دامئة عاّم 

يحتاجــون إليــه يف رعايــة املســّن، وســنعرض إجاباتهــم يف الجــدول 
134 أدنــاه. بالنظــر إىل البيانــات يف كافــة أنحــاء تركيــا، لوِحــظ أّن 
ــة املســّنن املحتاجــن إىل  ــه العائــالت يف رعاي ــاج إلي أكــر مــا تحت
ــايل )26%(  ــم م ــة )%43(، دع ــات صحيّ ــًة هــو خدم ــة دامئ رعاي
ومســاعدة مــن مختــّص يف رعايــة املســّن )%12( الجــدول )134.(

لوِحــظ ارتفــاع نســبة العائــالت الريفيــة التــي تحتــاج إىل خدمــات 
ــت  ــرى، كان ــة أخ ــن جه ــايل )%27(. م ــم م ــة )%46( ودع صحيّ
العائــالت املتمركــزة يف املــدن بحاجــة أكــر إىل مســاعدة مختــصٍّ 

ــة املســّن )16%(. يف رعاي

الجدول 134. املسائل التي تحتاج فيها العائالت إىل دعم يف رعاية املسّن يف كافة أنحاء تركيا، بحسب املنطقة السكنّية، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-
اإلقتصادي.

إعادة تأهيلخدمات صحّيةال يشء
نشاطات 
اجتامعية 

وثقافية
دعم مايل

مساعدة مختّص 
يف رعاية املسّن

غر ذلكإرشاد وتوجيه

12,042,95,60,125,712,30,41,1تركيا

املنطقة السكنّية

13,039,55,70,224,116,20,50,8املدينة 

11,245,95,5027,18,90,31,2الريف

ثالث مدن رئيسية 

6,232,97,7030,7201,90,6إسطنبول 

19,725,88,7014,930,900أنقرة 

30,341,8005,917,204,7إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

6,232,97,7030,7201,90,6إسطنبول 

10,348,60026,212,702,2غرب مرمرة 

16,045,51,2018,415,403,6إيجه 

8,749,64,4023,711,70,71,3رشق مرمرة  

21,328,94,21,328,314,701,3غرب األناضول 

15,644,54,9028,76,300البحر األبيض املتوسط 

4,760,81,2021,511,800وسط األناضول 

8,946,04,5025,414,40,80غرب البحر األسود

7,447,114,3016,414,800رشق البحر األسود

25,638,61,7034,1000شامل رشق األناضول 

11,638,017,9022,79,800وسط رشق األناضول 

12,140,96,6032,95,502,0جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة  

7,740,76,2023,919,002,5نواة 

13,745,75,0026,97,60,50,6ممتّدة  

11,535,56,80,623,4210,50,7مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

4,939,96,50,036,910,40,31,0الطبقة الدنيا  

13,745,24,80,221,812,90,51,0الطبقة الوسطى 

31,531,99,80,08,916,00,01,9الطبقة العليا 
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ــالث، حصــدت اســطنبول  ــن املــدن الرئيســية الث ــة ب ــدى املقارن ل
ــايل )%31(، يف  ــالت املحتاجــة إىل دعــم م ــن العائ أعــى نســبة م
حــن أّن أنقــرة أظهــرت أعــى نســبة مــن العائــالت املحتاجــة إىل 
مســاعدة مختــصٍّ يف رعايــة املســّن )%31(. أمــا يف إزمــر، فكانــت 
ــاج إىل يشء )30%(  ــا ال تحت ــت أنه ــي رصّح ــالت الت ــبة العائ نس

ــن. ــن األخري ــن املدينت ــى م أع

عنــد مقارنــة البيانــات مــن حيــث املناطــق، كانــت نســبة العائــالت 
ــط  ــّي وس ــى يف منطقت ــة” األع ــات صحيّ ــاج إىل “خدم ــي تحت الت
أدىن  إىل  ووصلــت   ،)50%( مرمــرة  ورشق   )61%( األناضــول 
مســتوياتها يف غــرب األناضــول )%29( واســطنبول )%33(. أمــا 
العائــالت التــي تحتــاج إىل “دعــم مــايل” فوصلَــت نســبتها إىل 
أعــى املســتويات يف شــامل رشق األناضــول )%34( وجنــوب رشق 
األناضــول )%33(، وظهــرت النَســب األدىن يف منطقتــّي رشق البحــر 
األســود )%16( وإيجــه )%18(. وأيضــاً، إّن العائــالت التــي تحتــاج 
إىل “مســاعدة مختــّص يف رعايــة املســّن” كانــت نســبتها األعــى يف 
اســطنبول )%20( واألدىن يف منطقــة جنــوب رشق األناضــول )6%(. 
أمــا منطقــة شــامل رشق األناضــول مــن جهــة أخــرى، فهــي ال تحتاج 

ــة املســّن. إىل أّي مســاعدة مــن مختّصــن يف رعاي

لــكل أنــواع األرَس، كانــت الحاجــة إىل خدمــات صحيّــة هــي األهــّم. 
فــإّن الحاجــة إىل مســاعدة مختــّص يف رعايــة املســّن كانــت أكــر 
ــًة بالعائــالت  ــواة )%19( واملفككــة )%21( مقارن يف العائــالت الن

املمتــّدة.

مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، تنخفــض نســبة 
املحتاجــن إىل دعــٍم مــايل، إال أّن الحاجــة إىل مســاعدة مختــّص يف 
ــة  ــة إىل الطبق ــالت املنتمي ــن العائ ــع. %37 م ــة املســّن ترتف رعاي
الدنيــا تحتــاج إىل دعــٍم مــايل. وبينــام الحاجــة إىل مســاعدة مختصٍّ 
يف رعايــة املســّن تبلــغ %10 يف الطبقــة الدنيــا، تصــل هذه النســبة 
إىل %16 يف الطبقــة العليــا. أمــا الحاجــة إىل خدمــات صحيّــة 
ــي  ــة الت ــة، إال أّن الفئ ــات اإلجتامعي ــة الطبق ــة يف كاف ــي عالي فه
هــي بأمــّس الحاجــة إىل هــذه الخدمــات فهــي الطبقــة الوســطى 
)%45(. كــام أّن ثلــث الطبقــة اإلجتامعيــة العليــا )%32( قــد أفــاد 
أنــه ال يحتــاج إىل أّي مســاعدة، وقــد وصلــت هــذه النســبة إىل 5% 

ــا و%14 يف الطبقــة الوســطى. يف الطبقــة الدني

9.3. الطريقة املفّضلة للعيش عند الشيخوخة

ســألنا األفــراد الذيــن تقــّل أعامرهــم عــن 60 ســنة “كيــف ســتعيش 
ــورك  ــر أم ــن تدبُّ ــز ع ــث تعج ــّن بحي ــراً يف الس ــّدم كث ــا تتق عندم
بنفســك؟”؛ وعنــد تقييــم اإلجابــات، تبــّن أّن غالبيــة األفــراد يف تركيــا 
يــوّدون العيــش مــع أوالدهــم عندمــا يتقّدمــون يف الســّن )55%(. 
يف حــن أّن %18 مــن املجيبــن يــوّدون الحصــول عى خدمــة رعائيّة 
يف منزلهــم، %9 ســينتقلون إىل دار للعجــزة و%17 رصّحــوا أنهــم ال 

يعرفــون )الجــدول 135(.

ــم ســينتقلون إىل دار  ــر %11 أنه ــدن، ذكَ ــن املقيمــن يف امل ــن ب م
ــاف  ــك املقيمــن يف األري ــن أولئ ــط م للعجــزة، يف حــن أّن %6 فق
ذكــروا األمــر نفســه. كــام بلغــت نســبة الذيــن يريــدون العيــش مــع 
أوالدهــم %50 يف املــدن و%65 يف األريــاف. أمــا الجواب “ســأحصل 
عــى خدمــة رعائيّــة يف منــزيل” فكانــت نســبته أعــى لــدى ســّكان 

املــدن )%19( مقارنــًة بســكان الريــف )15%(.

عنــد إجــراء مقارنــة بــن املــدن الرئيســية الثــالث، اتَّضــح أّن إزمــر 
تضــّم أكــر نســبة مــن األفــراد الذيــن يــوّدون اإلنتقــال إىل دار 
ــراد  ــة إىل األف ــّن )%22(، باإلضاف ــون يف الس ــا يطعن ــزة عندم للعج
الذيــن يــوّدون الحصــول عــى خدمــة رعائيــة يف املنــزل )%24(. أمــا 
اســطنبول، فقــد حصــدت أعــى نســبة مــن األفــراد الذيــن يــوّدون 
ــر أّن 36%  ــر بالذك ــع أوالدهــم )%51(. وجدي ــش م ــال للعي اإلنتق

مــن املقيمــن يف أنقــرة مل يكــن لديهــم رأي يف هــذا املوضــوع.

عندمــا حلّلنــا اإلجابــات مــن حيــث املناطق، تبــنَّ أّن أعى النســب 
ــت يف  ــل إىل دار للعجــزة” كان ــا الجــواب “أنتق ــي حصــل عليه الت
ــرة )%14( وإيجــة )%13(؛ يف حــن أّن النســب األدىن  غــرب مرم
ــوب رشق األناضــول )%2( وشــامل رشق  ــّي جن ــرت يف منطقت ظه
األناضــول )%6(. أمــا نســبة الذيــن يرغبــون يف إمضــاء شــيخوختهم 
بالعيــش مــع أوالدهــم فكانــت نســبتهم مرتفعــة يف املناطــق كافة، 
لت يف جنــوب رشق األناضــول )78%(  إال أّن النســب األعــى ُســجِّ
لت  وشــامل رشق األناضــول )%66(، يف حــن أّن النســب األدىن ُســجِّ
يف غــرب األناضــول )%47( ومنطقــة البحــر األبيــض املتوســط 
ــا  ــي حصده ــى النســب الت ــإّن أع ــة أخــرى، ف ــن جه )%48(. وم
الجــواب “أحصــل عــى خدمــة رعائيّــة يف منــزيل” كانــت يف مناطق 
البحــر األبيــض املتوســط )%24(، غــرب مرمــرة )%21(، رشق 
مرمــرة )%21( وإيجــه )%21(؛ يف حــن تركّــزت النســب األدىن يف 
جنــوب رشق األناضــول )%7(، رشق البحــر األســود )%14( وغــرب 

البحــر األســود )%15()الجــدول 135(.
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الجدول 135. الطريقة املفّضلة للعيش عند الشيخوخة يف كافة أنحاء تركيا، بحسب املنطقة السكنّية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

أعيش مع أوالديدار للعجزة
أحصل عىل خدمة رعائّية 

يف منزيل
ال أعرفغر ذلك

9,355,017,81,116,8تركيا

املنطقة السكنّية

10,950,019,11,218,9املدينة 

6,264,715,31,112,6الريف

ثالث مدن رئيسية 

8,150,816,11,423,7إسطنبول 

10,135,916,21,336,4أنقرة 

22,331,824,29,20,7إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

8,150,816,11,423,7إسطنبول 

14,352,620,81,311,0غرب مرمرة 

12,950,720,70,914,8إيجه 

11,657,420,91,09,1رشق مرمرة  

8,746,717,21,026,4غرب األناضول 

9,947,523,92,016,8البحر األبيض املتوسط 

8,861,317,80,411,8وسط األناضول 

11,557,214,61,215,5غرب البحر األسود

8,561,713,61,115,2رشق البحر األسود

5,866,015,61,910,7شامل رشق األناضول 

6,457,919,50,915,3وسط رشق األناضول 

2,377,76,80,412,8جنوب رشق األناضول  

ــظ  ــن بحســب الجنــس، لوِح ــن تفضيــالت املجيب ــة ب ــد املقارن عن
أّن نســبة اإلنــاث اللــوايت اخــرتَن الجــواب “أنتقــل إىل دار العجــزة” 
)%10( هــي أعــى بعــض الــيء مــن نســبة الرجــال )%8(. أمــا 
ــم )56%(  ــع أوالده ــوث م ــون املك ــن يفّضل ــال الذي ــبة الرج نس
فكانــت أعــى بعــض الــيء مــن نســبة النســاء )%54(. وأيضــاً، 
ــة  ــى خدم ــل ع ــامل “أحص ــاروا اإلحت ــن اخت ــبة الذي ــت نس كان

ــدى النســاء )19%( . ــيء ل ــزيل” أعــى بعــض ال ــة يف من رعائي

ــع  ــّن أّن م ــي، تب ــتوى العلم ــث املس ــن حي ــة م ــد املقارن ــا عن أم
ارتفــاع املســتوى العلمــي ترتفــع أيضــاً نســبة الذيــن يفّكــرون يف 
ــل إىل دار  ــواب “أنتق ــل الج ــد حص ــزة. وق ــال إىل داٍر للعج اإلنتق
ــى  ــن ع ــوف الحائزي ــبة )%19( يف صف ــى نس ــى أع ــزة” ع للعج
شــهادة اإلجــازة والدراســات العليــا. وباملقابــل، مــع انخفــاض 
ــع  ــدون العيــش م ــي ترتفــع نســبة الذيــن يري ــتوى العلم املس
ــا أّن %74 مــن األّميــن عــّروا عــن  ــر بالذكــر هن أوالدهــم. وجدي
ــا  ــّن. أم م يف الس ــدُّ ــد التق ــم عن ــع أوالده ــش م ــم يف العي رغبته
أعــى نســبة حصــل عليهــا الجــواب “أحصــل عــى خدمــة رعائيّــة 

ــد يف صفــوف أصحــاب املســتويات  ــزيل”، فكانــت مــن جدي يف من
العلميّــة املرتفعــة )30%(.

بعــد تحليــل التفضيــل بحســب نــوع األرسة، حصــل الجــواب 
العائــالت  األعــى يف  النســب  للعجــزة” عــى  داٍر  “أنتقــل إىل 
الخدمــة  الذيــن فّضلــوا  أّن نســبة  املفككــة )%14(. يف حــن 
الرعائيــة يف املنــزل كانــت نســبتهم أعــى يف العائــالت النــواة 

.)21%( املفككــة  والعائــالت   )19%(

كلّــام ارتفــع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع أيضــاً نســبة 
ــة يف املنــزل. ويف  الذيــن يفّضلــون دور العجــزة أو الخدمــة الرعائيّ
حــن أّن %4 مــن الطبقــة الدنيــا يفّكــرون يف اإلنتقــال إىل دار 
للعجــزة، تصــل هــذه النســبة إىل %18 يف الطبقــة العليــا. وبينــام 
ــزل إىل  ــة يف املن ــة الرعائي ــون الخدم ــن يفّضل ــبة الذي ــت نس وصل
%10 يف الطبقــة اإلجتامعيــة الدنيــا، ترتفــع هــذه النســبة إىل 30% 

يف الطبقــة العليــا.



1922006 تايا 

الجدول 136. الطريقة املفّضلة للعيش عند الشيخوخة بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

أعيش مع أوالديدار للعجزة
أحصل عىل خدمة 

رعائّية يف منزيل
ال أعرفغر ذلك

الجنس

8,256,216,51,417,7ذكر

10,453,819,00,915,8أنثى

العمر

18-249,449,117,01,223,3

25-348,954,416,81,118,8

35-449,156,918,51,214,3

45-5410,058,119,01,111,8

55-649,560,519,01,39,7

املستوى العلمي 

3,174,08,81,212,9أّمي 

5,765,313,41,713,9يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

6,662,615,60,814,5املرحلة اإلبتدائية

10,751,316,51,220,3املرحلة التكميلية 

13,242,822,01,520,5الثانوية أو ما يُعادلها

18,730,229,81,819,4إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة  

9,953,019,21,116,9نواة 

5,668,011,41,014,0ممتّدة  

13,839,321,12,423,4مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

3,668,810,41,515,7الطبقة الدنيا  

8,756,616,81,016,9الطبقة الوسطى 

17,933,330,32,016,5الطبقة العليا 

ســألنا الذيــن اختــاروا اإلنتقــال إىل داٍر للعجــزة عــن ســبب 
ــات  ــدول 137 اإلجاب ــا يف الج ــامل. وعرضن ــذا اإلحت ــم ه تفضيله
ــد  ــزة؟”. عن ــاب إىل دار العح ــل الذه ــاذا تفّض ــؤال “مل ــى الس ع
ــزت النســب األعــى يف “ال أحــب أن أكــون  ــات، تركّ ــل البيان تحلي
عبئــاً عــى أوالدي” )%55(، “قــد ال يرغــب أوالدي يف العيــش 
ــر  ــزة أفضل/أك ــة يف دار العج ــات املؤّمن ــي” )%16( و”الخدم مع

مالءمــة” )11%(.

وعنــد املقارنــة مــن حيــث املناطــق الســكنيّة، الحظنــا أّن الذيــن 
ــراين”  ــن أق ــل أن أكــون ب ــداً، أفّض ــاء وحي ــدالً مــن البق ــوا “ب أجاب

ــاف.  ــًة باألري ــت نســبتهم أعــى يف املــدن )%10( مقارن كان

ــالث،  ــية الث ــدن الرئيس ــث امل ــن حي ــج م ــل النتائ ــد تحلي ــا عن أم
ــاً  ــوا عبئ ــّن أّن نســبة الذيــن رصّحــوا أنهــم ال يريــدون أن يكون تب
عــى أوالدهــم كانــت األعــى يف أنقــرة )%56(، يف حــن أّن نســبة 
الذيــن أجابــوا “ألننــي أظــّن أنــه لــن يكــون هنــاك أحــد لإلعتنــاء 

ــطنبول )10%(. ــى يف اس ــت األع يب” كان

ــل  ــول تفضي ــاء ح ــال والنس ــن آراء الرج ــالف ب ــظ أّي اخت م نلَح
ــّن.  ــّدم يف الس ــد التق ــزة عن ــال إىل دار العج اإلنتق

مــع ارتفــاع العمــر، تنخفــض نســبة املجيبــن الذيــن أعطــوا 
ــن  ــا الذي ــي”. أم ــش مع ــب أوالدي يف العي ــد ال يرغ ــواب “ق الج
يفّضلــون اإلنتقــال إىل داٍر للعجــزة ألنهــم يأبــون أن يكونــوا عبئــاً 
عــى أوالدهــم، فكانــت نســبتهم أعــى يف الفئــة العمريــة 55- 60 

.)60%( ســنة 

ــراد  ــا أّن األف ــوع األرسة، الحظن ــب ن ــج بحس ــل النتائ ــد تحلي وعن
املنتمــن إىل عائــالت مفّككــة والذيــن أجابــوا “قد ال يرغــب أوالدي 
ــبتهم %24، يف حــن أّن املجيبــن  يف العيــش معــي” بلغــت نس
املنتمــن إىل عائــالت نــواة والذيــن أجابــوا “ال أحــب أن أكــون عبئــاً 
ــا نســبة  ــة جــداً )%57(. أم ــت نســبتهم مرتفع عــى أوالدي” كان
ــاك  ــة هن ــات املؤّمن ــزة ألّن الخدم ــال إىل دار العج ــار اإلنتق اختي
تكــون أفضــل )%16( وألنــه ال يوجــد أحــد لإلعتنــاء بهــم )15%( 

فكانــت مرتفعــة يف العائــالت املفّككــة. 
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الجدول 137. أسباب تفضيل اإلنتقال إىل دار العجزة يف كافة أنحاء تركيا، بحسب املنطقة السكنّية، ثالث مدن رئيسية، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، الجنس، العمر، املستوى العلمي، 
نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

قد ال يرغب 
أوالدي يف العيش 

معي

نة  الخدمات املؤمَّ
يف دار العجزة 
أفضل/ أكرث 

مالءمة

ال أحب أن أكون 
عبئاً عىل أوالدي

قد ال يرغب زوج 
ابنتي/ زوجة 

ابني يف العيش 
معي

بدالً من البقاء 
وحيداً، أفّضل 
أن أكون بني 

أقراين

ألنه ال بوجد 
هناك أحد 
لإلعتناء يب

غره

,15,611,055,23,08,46,71تركيا

املنطقة السكنّية

,15,210,455,82,89,66,20المدينة 

,17,212,953,03,94,48,43الريف

ثالث مدن رئيسية 

,15,416,043,34,610,510,20إسطنبول 

,17,69,355,81,910,94,40أنقرة 

,18,213,847,54,212,34,00إزمير 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

,15,416,043,34,610,510,20إسطنبول 

,8,211,773,46,3,92,20غرب مرمرة 

,14,110,253,84,811,16,00إيجه 

,16,76,552,82,912,38,70شرق مرمرة  

,20,47,754,22,59,65,50غرب األناضول 

,18,77,263,01,75,04,40البحر األبيض المتوسط 

,5,517,262,54,05,84,90وسط األناضول 

12,611,557,52,67,76,61,4غرب البحر األسود

,22,84,954,81,12,414,00شرق البحر األسود

,23,530,336,20,6,43,60شمال شرق األناضول 

,13,921,348,50,7,78,60وسط شرق األناضول 

,26,44,959,75,71,91,50جنوب شرق األناضول  

الجنس

,17,313,153,82,97,35,42ذكر

,14,39,456,23,29,27,70أنثى

العمر

18-2418,89,156,82,69,23,50,

25-3418,112,053,13,97,15,62,

35-4413,09,554,42,110,610,21,

45-5412,513,856,12,58,26,80,

55-6413,39,459,55,64,47,70,

املستوى العلمي 

,24,310,838,310,51,215,00أّمي 

,20,59,539,27,37,915,60يُجيد القراءة والكتابة لكن لم يدخل المدرسة

,20,110,753,13,53,98,52المرحلة اإلبتدائية

,12,010,355,33,911,27,30المرحلة التكميلية 

,14,910,858,22,09,24,90الثانوية أو ما يُعادلها

,9,712,758,11,714,03,62إجازة جامعية أو دراسات عليا

نوع األرسة  

,15,110,357,03,08,85,70نواة 

,23,911,051,73,13,85,86ممتدّة  

,10,316,244,83,210,415,10مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

,24,810,240,07,33,714,00الطبقة الدنيا  

,16,011,254,93,47,27,21الطبقة الوسطى 

,13,010,458,41,113,23,72الطبقة العليا 
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مــن جهــة أخــرى، ســألنا املجيبــن الذيــن تقــّل أعامرهــم عــن 60 
ســنة عــن األســباب التــي تدفعهــم إىل العيــش بعيــداً عــن أهلهــم 
بالرغــم مــن أّن والديهــم ال يــزاالن عــى قيــد الحيــاة. وكان الجواب 
األكــر شــيوعاً “ال تحتــاج أمــي أو أيب إىل رعايــة خاصــة” )61%(. 
ــي أعيــش/ مبــا  ــاين األكــر شــيوعاً فــكان “مبــا أنّن أمــا الجــواب الث
ــم”  ــاء به ــا اإلعتن ــيل، ميكنن ــن أه ــرب م ــون بالق ــويت يعيش أّن إخ
ــدول  ــم” )%11( )الج ــم/ حيّه ــرْك قريته ــدون ت )%14( و”ال يري

)138

ــا أّن  ــكنيّة، الحظن ــق الس ــب املناط ــات بحس ــل البيان ــد تحلي .عن
نســبة ســكان الريــف الذيــن اختــاروا الجــواب “مبــا أنّنــي أعيــش/ 
مبــا أّن إخــويت يعيشــون بالقــرب مــن أهــيل، ميكننــا اإلعتنــاء بهــم” 
كانــت أعــى )%19(. أمــا الجوابــان “ال تحتــاج أمــي أو أيب إىل 
رعايــة خاصــة” )%63( و”ال يريــدون تــرْك قريتهــم/ حيّهــم” 

ــدن. ــّكان امل ــن س ــى ب ــت نســبتهام أع )%13(، فكان

الجدول 138. السبب الرئييس لعدم اإلقامة مع األهل يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ال تحتاج أمي أو أيب إىل رعاية خاصة
مبا أنني أعيش/مبا أّن إخويت يعيشون 
بالقرب من أهيل، ميكننا اإلعتناء بهم

ألنهم ميلكون كروم عنب/ حديقة/ 
مزرعة/ حقالً/ متجراً فيبقون منشغلني به 

أو ألنهم يعملون حالياً

ال يريدون ترك قريتهم/ 
حّيهم

ال نريد العيش معهمال يريدون العيش معنا
ال يوجد أحد يف منزلنا ميكنه 

رعايتهم
غرهال منلك املال الكايف لرعايتهم

,61,213,75,611,34,21,54,1,66تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

,62,711,05,612,74,11,54,1,56املدينة 

,57,919,35,68,34,31,56,1,95الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية 

,60,79,96,316,33,81,12,1,35إسطنبول 

,73,64,53,312,71,91,36,1,36أنقرة 

64,810,54,110,94,32,18,1,41,2إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

,60,79,96,316,33,81,12,1,35إسطنبول 

,52,713,67,921,81,67,3,9,5غرب مرمرة 

,61,018,63,68,53,42,32,1,58إيجه 

,56,415,24,116,15,01,70,1,15رشق مرمرة  

,70,19,65,39,32,61,05,1,24غرب األناضول 

,60,216,25,28,14,62,48,2,07البحر األبيض املتوسط 

,73,57,53,87,42,71,61,02,51وسط األناضول 

48,119,511,210,45,11,08,1,91,9غرب البحر األسود

,51,717,511,911,13,89,5,2,32رشق البحر األسود

,54,020,13,610,55,63,42,1,98شامل رشق األناضول 

,64,311,94,46,010,63,4,1,47وسط رشق األناضول 

,72,59,53,45,04,98,7,2,92جنوب رشق األناضول  
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الجدول 138. السبب الرئييس لعدم اإلقامة مع األهل يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ال تحتاج أمي أو أيب إىل رعاية خاصة
مبا أنني أعيش/مبا أّن إخويت يعيشون 
بالقرب من أهيل، ميكننا اإلعتناء بهم

ألنهم ميلكون كروم عنب/ حديقة/ 
مزرعة/ حقالً/ متجراً فيبقون منشغلني به 

أو ألنهم يعملون حالياً

ال يريدون ترك قريتهم/ 
حّيهم

ال نريد العيش معهمال يريدون العيش معنا
ال يوجد أحد يف منزلنا ميكنه 

رعايتهم
غرهال منلك املال الكايف لرعايتهم

,61,213,75,611,34,21,54,1,66تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

,62,711,05,612,74,11,54,1,56املدينة 

,57,919,35,68,34,31,56,1,95الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية 

,60,79,96,316,33,81,12,1,35إسطنبول 

,73,64,53,312,71,91,36,1,36أنقرة 

64,810,54,110,94,32,18,1,41,2إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

,60,79,96,316,33,81,12,1,35إسطنبول 

,52,713,67,921,81,67,3,9,5غرب مرمرة 

,61,018,63,68,53,42,32,1,58إيجه 

,56,415,24,116,15,01,70,1,15رشق مرمرة  

,70,19,65,39,32,61,05,1,24غرب األناضول 

,60,216,25,28,14,62,48,2,07البحر األبيض املتوسط 

,73,57,53,87,42,71,61,02,51وسط األناضول 

48,119,511,210,45,11,08,1,91,9غرب البحر األسود

,51,717,511,911,13,89,5,2,32رشق البحر األسود

,54,020,13,610,55,63,42,1,98شامل رشق األناضول 

,64,311,94,46,010,63,4,1,47وسط رشق األناضول 

,72,59,53,45,04,98,7,2,92جنوب رشق األناضول  

ــن  ــا أّن املجيب ــّن لن أمــا مــن حيــث املــدن الثــالث الرئيســية، فتب
مــن أنقــرة الذيــن أفــادوا أّن أهلهــم ال يحتاجــون إىل رعايــة خاصــة 
ــن  ــن )%74(. يف ح ــن األخري ــن املدينت ــى م ــبتهم أع ــت نس كان
ــت  ــة/ الحــّي كان ــرْك القري ــون ت ــوا أّن أهلهــم يأب ــن رصّح أّن الذي

نســبتهم أعــى يف اســطنبول )16%(.

كان الســبب األكــر شــيوعاً يف املناطــق كافــة هــو أّن األّم أو األب 
ــبة  ــّجلت النس ــي س ــة خاصــة. واملناطــق الت ــان إىل رعاي ال يحتاج

ــول  ــوب رشق األناض ــول )%74( وجن ــط األناض ــي وس ــيل ه األع
)%73(. أمــا الذيــن رصّحــوا أّن منزلهــم أو منــزل إخوتهــم قريــب 
مبــا يكفــي ليتمّكنــوا مــن اإلعتنــاء بأهلهــم بــدون العيــش معهــم 
فكانــت نســبتهم األعــى يف منطقتــّي غــرب البحــر األســود وشــامل 
ــّن  ــت هــذه النســبة إىل %20. وأيضــاً، تب رشق األناضــول إذ وصل
أّن نســبة الذيــن قالــوا إنهــم ال يعيشــون مــع أهلهــم ألنهــم يأبــون 
ــرة  ــرب مرم ــى مســتوياتها يف غ ــم بلغــت أع ــم/ حيّه ــرْك قريته ت

.)22%(
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ــَن إّن  ــوايت قل ــاء الل ــبة النس ــا أّن نس ــس، الحظن ــث الجن ــن حي وم
ــن  ــت أعــى م ــة خاصــة )%63( كان ــم ال يحتاجــون إىل رعاي أهله
نســبة الرجــال )%59(. ومــع ارتفــاع ســّن املجيبــن، ترتفــع نســبة 
ــون إّن منزلهــم أو منــزل إخوتهــم قريــب مبــا يكفــي  الذيــن يقول
ليتمّكنــوا مــن اإلعتنــاء بأهلهــم، وتنخفــض نســبة الذيــن يقولــون 

ــة )الجــدول 139(. ــة خاص ــون إىل رعاي ــم ال يحتاج إّن أهله

مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي ترتفــع نســبة املجيبــن الذيــن قالــوا 
إّن أهلهــم ال يحتاجــون إىل رعايــة، وتنخفــض نســبة الذيــن قالوا إّن 
منزلهــم أو منــزل إخوتهــم قريــب مبــا يكفــي مــن أهلهــم بحيــث 
يســتطيعون اإلعتنــاء بهــم، وإّن أهلهــم يأبــون تــرْك قريتهــم/ 

حيّهــم.

الجدول 139. السبب الرئييس لعدم اإلقامة مع األهل بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

ال تحتاج أمي أو أيب إىل رعاية خاصة
مبا أنني أعيش/مبا أّن إخويت يعيشون 
بالقرب من أهيل، ميكننا اإلعتناء بهم

ألنهم ميلكون كروم عنب/ حديقة/ مزرعة/ 
حقالً/ متجراً فيبقون منشغلن به أو ألنهم 

يعملون حالياً

ال يريدون ترك قريتهم/ 
حّيهم

ال نريد العيش معهمال يريدون العيش معنا
ال يوجد أحد يف منزلنا ميكنه 

رعايتهم
غرهال منلك املال الكايف لرعايتهم

الجنسالجنس

58,616,15,911,63,41,50,51,70,7ذكر

63,211,75,311,14,81,50,41,60,5أنثى

العمرالعمر 

18-2469,27,94,36,54,72,70,31,53,0

25-3465,710,56,310,43,31,60,41,50,3

35-4460,514,75,411,34,31,40,41,74,

45-5453,218,94,714,35,01,00,71,80,4

55-6442,024,86,715,76,30,30,82,01,3

املستوى العلمياملستوى العلمي 

53,717,13,813,36,41,20,63,20,7أّمي 

49,916,16,112,67,42,11,24,00,6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

59,414,85,612,34,11,40,41,80,3املرحلة اإلبتدائية

62,915,24,59,44,12,40,29,0,4املرحلة التكميلية 

68,010,45,09,32,91,30,31,11,8الثانوية أو ما يُعادلها

67,18,49,19,43,71,10,50,30,4إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيلالوضع العائيل

47,97,710,414,65,11,52,01,39,5أعزب 

61,813,95,511,14,11,54,1,60,3متزّوج 

65,08,71,87,95,73,12,53,71,5مطلّق 

46,817,35,516,73,80,90,85,82,3أرمل 

نوع األرسة نوع األرسة  

62,213,55,411,34,01,50,41,60,3نواة 

57,616,46,011,05,41,00,41,70,6ممتّدة  

52,29,47,112,44,33,02,02,76,9مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

58,514,74,58,55,82,31,23,90,6الطبقة الدنيا  

60,114,35,611,94,11,44,1,60,6الطبقة الوسطى 

70,28,36,29,23,71,20,10,30,6الطبقة العليا 
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إّن نســبة املجيبــن الذيــن قالــوا إّن أهلهــم ال يحتاجــون إىل رعايــة 
كانــت أعــى بــن املجيبــن املتزّوجــن )%62( والعازبــن )65%(. 
ــتوياته  ــى مس ــل إىل أع ــه وص ــواب نفس ــر أّن الج ــر بالذك وجدي
ــواة )%62(. ويف حــن أّن  ــن املنتمــن إىل العائــالت الن ــن املجيب ب
الطبقــة اإلجتامعية-اإلقتصاديــة الدنيــا )%15( والوســطى )14%( 

ــم  ــزل إخوته ــم أو من ــول إّن منزله ــأن تق ــاً ب ــر ترجيح ــي األك ه
قريــب مبــا يكفــي مــن أهلهــم بحيــث يســتطيعون اإلعتنــاء بهــم، 
الحظنــا أّن نســبة املجيبــن مــن الطبقــة العليــا الذيــن رصّحــوا أّن 

ــة جــداً )70%(. ــة كانــت عالي أهلهــم ال يحتاجــون إىل رعاي

الجدول 139. السبب الرئييس لعدم اإلقامة مع األهل بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

ال تحتاج أمي أو أيب إىل رعاية خاصة
مبا أنني أعيش/مبا أّن إخويت يعيشون 
بالقرب من أهيل، ميكننا اإلعتناء بهم

ألنهم ميلكون كروم عنب/ حديقة/ مزرعة/ 
حقالً/ متجراً فيبقون منشغلن به أو ألنهم 

يعملون حالياً

ال يريدون ترك قريتهم/ 
حّيهم

ال نريد العيش معهمال يريدون العيش معنا
ال يوجد أحد يف منزلنا ميكنه 

رعايتهم
غرهال منلك املال الكايف لرعايتهم

الجنسالجنس

58,616,15,911,63,41,50,51,70,7ذكر

63,211,75,311,14,81,50,41,60,5أنثى

العمرالعمر 

18-2469,27,94,36,54,72,70,31,53,0

25-3465,710,56,310,43,31,60,41,50,3

35-4460,514,75,411,34,31,40,41,74,

45-5453,218,94,714,35,01,00,71,80,4

55-6442,024,86,715,76,30,30,82,01,3

املستوى العلمياملستوى العلمي 

53,717,13,813,36,41,20,63,20,7أّمي 

49,916,16,112,67,42,11,24,00,6يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

59,414,85,612,34,11,40,41,80,3املرحلة اإلبتدائية

62,915,24,59,44,12,40,29,0,4املرحلة التكميلية 

68,010,45,09,32,91,30,31,11,8الثانوية أو ما يُعادلها

67,18,49,19,43,71,10,50,30,4إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيلالوضع العائيل

47,97,710,414,65,11,52,01,39,5أعزب 

61,813,95,511,14,11,54,1,60,3متزّوج 

65,08,71,87,95,73,12,53,71,5مطلّق 

46,817,35,516,73,80,90,85,82,3أرمل 

نوع األرسة نوع األرسة  

62,213,55,411,34,01,50,41,60,3نواة 

57,616,46,011,05,41,00,41,70,6ممتّدة  

52,29,47,112,44,33,02,02,76,9مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

58,514,74,58,55,82,31,23,90,6الطبقة الدنيا  

60,114,35,611,94,11,44,1,60,6الطبقة الوسطى 

70,28,36,29,23,71,20,10,30,6الطبقة العليا 
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9.4. صّحة املسّنني 

ســألنا املجيبــن الذيــن تخطـّـت أعامرهــم الســتّن عاماً عــن الطريقة 
التــي يصفــون بهــا صّحتهــم الجســدية باملقارنــة مــع أقرانهــم. أجاب 
%10 منهــم بــأّن وضعهــم الصّحــي “جيــد جــداً”، رّصح %54 بــأّن 
وضعهــم الصّحــي “جيـّـد”، %15 “ســيّئ” و%2 أفــادوا أّن وضعهــم 
نصــف  مــن  وأكــر   .)140 )الجــدول  “ســيّئ جــداً”  الصحــي 
ــروا  ــنة اعت ــتّن س ــم الس ــوق أعامره ــن تف ــن )%64( الذي املجيب
ــروا أّن  ــن اعت ــا الذي ــم؛ أم ــة أقرانه ــن صح ــل م ــم أفض أّن صّحته

صحتهــم أســوأ فبلغــت نســبتهم %17. وجديــر بالذكــر أّن الذيــن 
اعتــروا أّن وضعهــم الصّحــي “جيــد جــداً” كانــت نســبتهم أعــى 

ــدن )13%(. يف امل

عنــد املقارنــة بــن املــدن الثــالث الرئيســية، كانــت نســبة املجيبــن 
الذيــن رصّحــوا أّن وضعهــم الصّحــي “جيــد” أو “جيّد جــداً” أدىن يف 
أنقــرة، يف حــن أّن نســبة الذيــن اعتــروا وضعهــم الصّحــي “جيــد 
ــرة )17%(  ــت أعــى يف اســطنبول )%16( وغــرب مرم جــداً” كان

مقارنــًة باملناطــق األخــرى.

الجدول 140. تقييم املسّنني الذايت حول وضعهم الصّحي يف كافة أنحاء تركيا، بحسب املنطقة السكنّية، ثالث مدن رئيسية وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

سّيئ جداًسّيئمثلهمجّيدجّيد جداً

10,153,719,115,31,9تركيا

املنطقة السكنّية

13,054,018,113,11,8املدينة 

7,353,520,017,32,0الريف

ثالث مدن رئيسية 

16,455,217,39,81,2إسطنبول 

7,052,628,011,90,7أنقرة 

15,257,617,37,82,0إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

16,455,217,39,81,2إسطنبول 

16,554,716,710,61,5غرب مرمرة 

11,854,119,812,81,4إيجه 

9,354,021,813,01,9رشق مرمرة  

8,552,820,916,51,2غرب األناضول 

8,353,619,116,32,8البحر األبيض املتوسط 

6,757,117,118,50,6وسط األناضول 

4,558,215,818,62,8غرب البحر األسود

4,848,221,022,83,2رشق البحر األسود

13,452,111,320,13,1شامل رشق األناضول 

7,049,321,619,92,2وسط رشق األناضول 

10,548,923,614,72,3جنوب رشق األناضول  

كان الرجــال األكــر ترجيحــاً بــأّن يِصفــوا وضعهــم الصّحــي بالجيّــد 
جــداً أو الجيّــد مقارنــًة بأقرانهــم. وبــن الذيــن حصلــوا عــى شــهادة 
اإلجــازة أو الدراســات العليــا، كانــت نســبة الذيــن اعتــروا وضعهم 
ــتويات  ــن املس ــى )%83( م ــد” أع ــداً” و”جيّ ــد ج ــي “جيّ الصّح
ــة األخــرى. وباملقابــل، فــإّن نســبة الذيــن اعتــروا وضعهــم  العلميّ
الصّحــي “ســيّئ” أو “ســيّئ جــداً” كانــت أعــى بــن األّميــن 

.)25%(

ــبة  ــا أّن نس ــيل، الحظن ــع العائ ــث الوض ــن حي ــة م ــد املقارن وعن

ــه “ســيّئ” أو “ســيئ جــداً”  ــي بأن ــن وصفــوا وضعهــم الصّح الذي
ــوع األرسة،  ــث ن ــن حي ــا م ــل )%21(. أم ــن األرام ــت أعــى ب كان
فــإّن العائــالت املفّككــة كانــت أكــر َمــن رّصح أّن وضعهــم 

الصّحــي “ســيّئ” أو “ســيئ جــداً” مقارنــًة بأقرانهــم )21%(.

ومــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع نســبة الذين 
ــن أّن 5%  ــي ح ــداً”. فف ــد ج ــي “جيّ ــم الصّح ــون أّن وضعه يظّن
فقــط مــن الطبقــة الدنيــا أفــادوا أّن وضعهــم الصّحــي “جيّــد جــداً”، 
ارتفعــت هــذه النســبة إىل %17 يف الطبقــة العليــا( الجــدول )141.
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الجدول 141. تقييم املسّنني الذايت حول وضعهم الصّحي بحسب الجنس، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

سّيئ جداًسّيئمثلهمجّيدجّيد جداً

الجنس

13,958,116,110,61,2ذكر

6,750,021,619,22,5أنثى

املستوى العلمي 

5,049,221,121,92,8أّمي 

11,351,822,412,81,7يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

12,957,517,111,11,4املرحلة اإلبتدائية

18,458,614,58,50,0املرحلة التكميلية 

14,353,616,914,01,1الثانوية أو ما يُعادلها

15,867,010,55,01,6إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

2,348,233,112,04,5أعزب 

11,155,817,514,01,7متزّوج 

10,963,712,111,22,1مطلّق 

7,748,023,018,92,4أرمل 

نوع األرسة  

11,356,316,813,91,7نواة 

8,352,821,615,61,6ممتّدة  

8,947,422,218,72,7مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

5,248,422,720,63,2الطبقة الدنيا  

11,454,918,413,81,5الطبقة الوسطى 

16,565,09,47,81,3الطبقة العليا 

وأيضــاً، ســألنا املجيبــن الذيــن تفــوق أعامرهــم الســتّن ســنة عــن 
الصعوبــة التــي يواجهونهــا يف تأديــة بعــض النشــاطات )مثــال 
تنــاول الطعــام، األعــامل املنزليــة اليوميــة، التســّوق، الســفر، العنايــة 
الشــخصية واملهــام التــي يقومــون بهــا خــارج املنــزل(، أو إذا كانــوا 
ــام” ســهال لـــ  ــاول الطع ــك. كان “تن يحتاجــون إىل املســاعدة يف ذل
ــاً  %87 مــن املجيبــن الذيــن تفــوق أعامرهــم الســتّن ســنة، صعب
لـــ%9 مــن املجيبــن ويتطلـّـب مســاعدة لـــ%1 منهــم. وكان “القيام 
ــاً  ــن، صعب ــن املجيب ــهالً لـــ%65 م ــة” س ــة اليومي ــامل املنزلي باألع
ــب مســاعدة بالنســبة إىل %4 مــن املجيبــن. ومــن  لـــ%16 ويتطلّ
ناحيــة “التســّوق”، كان هــذا النشــاط ســهالً بالنســبة إىل %62 مــن 

املجيبــن، صعبــاً لـــ %13 ويتطلّب مســاعدة بالنســبة إىل %7 منهم. 
“الســفر” كان ســهالً بالنســبة إىل %57 مــن املجيبــن، صعباً بالنســبة 
إىل %14، ويتطلّــب مســاعدة بالنســبة إىل %8. أمــا “النظافــة 
والعنايــة الشــخصية )اإلســتحامم، إلــخ.(”، فــكان األمر ســهالً لـ 81% 
مــن املجيبــن، صعبــاً لـــ %13 منهم، ويتطلّب مســاعدة بالنســبة إىل 
%6 منهــم. ويف الختــام، فــإّن “تأديــة املهــام خــارج املنــزل )تســديد 
ــِرت  ــخ.( اعتُ ــر، املــرف، املستشــفى، العمــل يف الحقــل، إل الفوات
ســهلة بالنســبة إىل %54 مــن املجيبــن، صعبــة بالنســبة إىل 11% 

ــب مســاعدة بالنســبة إىل %9 منهــم )الجــدول 142(. وتتطلّ

الجدول 142. صّحة املسّنني

ال ينطبقمبساعدة شخٍصبصعوبةبسهولة

87,58,91,32,4تناول الطعام

64,916,44,214,5القيام باألعامل املنزلية اليومية

61,813,36,918,0التسّوق

57,113,68,121,3السفر

80,712,95,80,6العناية الشخصية )اإلستحامم، إلخ.(

53,810,68,627,0تأدية املهام خارج املنزل )تسديد الفواتر، املرف، املستشفى، العمل يف الحقل، إلخ.(
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يظهــر التفــاُوت األكــر بحســب املنطقــة الســكنيّة يف موضــوع 
الســفر وتأديــة املهــام خــارج املنــزل. وقــد لوِحــظ أّن ســّكان املــدن 
ــهولة  ــاطن بس ــة كال النش ــتطيعون تأدي ــم يس ــوا أنه ــن رصّح الذي
كانــت نســبتهم أعــى. فاملجيبــن الذيــن تفــوق أعامرهــم الســتّن 
ــم يســتطيعون الســفر بســهولة بلغــت  ــوا أنه ــن رصّح ســنة والذي
نســبتهم %84 يف املــدن و%78 يف األريــاف. أمــا الذيــن يســتطيعون 
ــر،  ــديد الفوات ــال تس ــزل مث ــارج املن ــام خ ــهولة امله ــؤّدوا بس أن ي
الذهــاب إىل املــرف، املستشــفى والعمــل يف الحقــل، فبلغــت 

نســبتهم %58 يف املــدن و%50 يف األريــاف.

ــن  ــا أّن املجيب ــالث، الحظن ــدن الرئيســية الث ــن امل ــة ب ــدى املقارن ل

الذيــن يســتطيعون التســّوق )%74( وتأديــة املهــام خــارج املنــزل 
)%68( بســهولة كانــت نســبتهم أعــى يف إزمــر. أمــا الذيــن 
يواجهــون صعوبــة يف التســّوق أو يحتاجــون إىل املســاعدة يف ذلــك، 
فكانــت نســبتهم أعــى يف أنقــرة )%26( واســطنبول )%22( مقارنًة 
مبدينــة إزمــر )%14(. املنطقــة التــي ســّجلت النســبة األعــى مــن 
ــطنبول  ــت اس ــهولة كان ــفر بس ــتطيعون الس ــن يس ــن الذي املجيب
)%70(، واملنطقــة التــي ســّجلت النســبة األدىن كانــت جنــوب رشق 
ــتّن  ــوق أعامرهــم الس ــن تف ــن الذي ــا املجيب ــول )%42(. أم األناض
ســنة وقالــوا إنهــم يســتطيعون تأديــة املهــام خــارج املنــزل بســهولة، 
فكانــت نســبتهم أعــى يف غــرب مرمــرة )%64(، اســطنبول )63%( 

ــدول 143(. ــه )%62()الج وإيج

الجدول 143. صّحة املسّنني يف كافة أنحاء تركيا، بحسب املنطقة السكنية، املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء ونوع األرسة )بصعوبة ومبساعدة شخٍص(

تناول الطعام
القيام باألعامل 
املنزلية اليومية

السفرالتسّوق
العناية الشخصية 
)اإلستحامم، إلخ.(

تأدية املهام خارج املنزل )تسديد 
الفواتر، املرصف، املستشفى، 

العمل يف الحقل، إلخ.(

10,220,620,221,718,719,2تركيا

املنطقة السكنّية

9,218,720,320,115,718,6املدينة 

11,122,420,023,321,619,8الريف

ثالث مدن رئيسية 

8,617,122,321,411,019,8إسطنبول 

8,319,326,024,913,119,3أنقرة 

3,917,613,814,18,314,0إزمر

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

8,617,122,321,411,019,8إسطنبول 

7,615,813,115,813,713,7غرب مرمرة 

5,918,715,818,011,715,5إيجه 

9,319,119,121,919,418,4رشق مرمرة  

9,022,924,924,118,321,0غرب األناضول 

9,020,620,624,019,520,0البحر األبيض املتوسط 

11,619,116,714,317,515,7وسط األناضول 

10,523,721,723,023,025,0غرب البحر األسود

14,625,922,224,726,017,1رشق البحر األسود

14,916,515,918,423,415,6شامل رشق األناضول 

15,827,223,929,831,024,1وسط رشق األناضول 

21,724,326,228,534,425,2جنوب رشق األناضول  

بالنسبة إىل النشاطات كافة التي شملتها الدراسة، لوِحظ أّن نسبة 
النساء اللوايت قلَن إنهّن يواجهن صعوبة أو يحتجَن إىل املساعدة 

كانت أعى من نسبة الرجال. إال أّن اإلختالف األبرز قد ظهر يف تأدية 
األعامل اليومية؛ ففي حن أّن نسبة النساء اللوايت يواجهن صعوبة 

بتأدية األعامل اليومية بلغت %24، انخفضت هذه النسبة إىل 8% 
لدى الرجال.

ــن  ــن الذي ــبة املجيب ــض نس ــي، تنخف ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف م
ــة أو يحتاجــون إىل املســاعدة. ويف  ــون إنهــم يواجهــون صعوب يقول
حــن أّن هــذا ينطبــق عــى كل النشــاطات التــي شــملتها الدراســة 
تقريبــاً، إال أّن اإلختــالف األكــر قــد ظهــر يف النظافــة والعنايــة 
الشــخصية/ اإلســتحامم. ففــي صفــوف األّميــن، %31 مــن املجيبــن 
يواجهــون صعوبــة أو يحتاجــون إىل املســاعدة يف النظافــة والعنايــة 
الشــخصية/ اإلســتحامم، يف حــن تنخفــض هــذه النســبة إىل %4 بــن 
الحاصلــن عــى شــهادات اإلجازة/الدراســات العليا)الجــدول 144(.
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ــبة  ــنَّ أّن نس ــيل، تب ــع العائ ــب الوض ــج بحس ــل النتائ ــد تحلي عن
املجيبــن الذيــن يواجهــون صعوبــة أو يحتاجــون إىل املســاعدة 

ــل. ــدى األرام ــى ل ــت أع كان

ــن  ــة. وب ــالت مفّكك ــن إىل عائ ــدى املنتم ــل ل ــٌع مامث ل وض ــجِّ ُس
النشــاطات التــي تطرّقــت إليهــا الدراســة، ظهــر اإلختــالف األكــر يف 
ــراد  ــن األف ــام %36 م ــزل. فبين ــام خــارج املن ــة امله التســّوق وتأدي
الذيــن تتخطّــى أعامرهــم الســتن ســنة وينتمــون إىل عائــالت 
مفككــة يواجهــون صعوبــة أو يحتاجــون إىل املســاعدة يف التســّوق، 
ــواة.  ــة ن ــن إىل عائل ــدى املنتم ــبة إىل %16 ل ــذه النس ــض ه تنخف

أمــا املجيبــن الذيــن يواجهــون صعوبــة أو يحتاجــون إىل املســاعدة 
ــالت  ــغ نســبتهم %35 يف العائ ــزل فتبل ــام خــارج املن ــة امله يف تأدي

ــّدة. ــالت املمت ــة و%15 يف العائ املفّكك

ومــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، تنخفــض نســبة 
املجيبــن الذيــن يواجهــون صعوبــة يف تأديــة النشــاطات التــي 
تطرَّقــت إليهــا الدراســة. فعــى ســبيل املثــال، بلغــت نســبة الذيــن 
يواجهــون صعوبــة يف تأديــة األعــامل املنزليــة اليوميــة %25 يف 
الطبقــة الدنيــا، يف حــن انخفضــت هــذه النســبة إىل %7 يف الطبقــة 

ــا. العلي

الجدول 144. صّحة املسّنني بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )بصعوبة ومبساعدة شخٍص(

تناول الطعام
القيام باألعامل 
املنزلية اليومية

السفرالتسّوق
العناية الشخصية 
)اإلستحامم، إلخ.(

تأدية املهام خارج املنزل )تسديد 
الفواتر، املرف، املستشفى، العمل 

يف الحقل، إلخ.(

الجنس

6,19,713,914,612,115,4ذكر

13,729,925,627,824,322,4أنثى

املستوى العلمي 

15,929,126,929,730,923,7أّمي 

9,321,319,321,017,622,0يُجيد القراءة والكتابة لكن مل يدخل املدرسة

6,514,314,515,810,514,7املرحلة اإلبتدائية

5,914,717,916,26,814,2املرحلة التكميلية 

3,711,418,216,37,220,4الثانوية أو ما يُعادلها

3,86,815,213,23,57,5إجازة جامعية أو دراسات عليا

الوضع العائيل

14,621,127,220,516,820,1أعزب 

7,816,315,818,014,515,5متزّوج 

6,726,723,228,816,127,1مطلّق 

16,531,531,231,130,128,6أرمل 

نوع األرسة  

7,216,516,318,514,015,8نواة 

11,919,717,122,322,314,9ممتّدة  

16,433,935,830,427,335,3مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

18,030,731,630,532,331,3الطبقة الدنيا  

7,717,516,519,114,615,5الطبقة الوسطى 

5,111,312,613,56,88,2الطبقة العليا 
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9.5. أسباب إقامة املسّنني مع أوالدهم يف البيت نفسه

ســألنا املجيبــن الذيــن يتخطـّـى عمرهــم الســتّن ســنة ويعيشــون 
مــع أوالدهــم عــن ســبب إقامتهــم معــاً. وكانــت اإلجابــات األكــر 
ــي ســعيد بالعيــش مــع أوالدي” )%22(، “ملســاندة  شــيوعاً “ألنن
بعضنــا بعضــاً” )%20(، “ألّن عاداتنــا وتقاليدنــا تفــرض علينــا 
ذلــك” )%15( و”ألّن أوالدي ال يريدوننــي أن أعيــش وحــدي” 

)%15( )الجــدول 145(.

وأيضــاً، رّصح آخــرون أّن الســبب هــو “ألننــي بحاجــة إىل رعايــة 
خاصــة” )%10( و”ألننــي ال أملــك خيــارات أخــرى” )%9(. كــام 
أفــاد %0,4 أّن الســبب هــو “ألننــي ال أســتطيع تحّمــل تكاليــف 
ــق  ــث املناط ــن حي ــة م ــد املقارن ــزة”. وعن ــش يف دار للعج العي
ــو “ألّن  ــدن أّن الســبب ه ــّكان امل ــن س الســكنيّة، رّصح %17 م
ــام انخفضــت هــذه  ــش وحــدي”، في ــي أن أعي أوالدي ال يريدونن
النســبة إىل %13 يف األريــاف. ومــن جهــة أخــرى، أفــاد %12 مــن 
ســّكان األريــاف أنّهــم يعيشــون مــع أوالدهــم ألنهــم بحاجــة إىل 
رعايــة خاصــة. أمــا بــن ســكان املــدن، فانخفضــت هــذه النســبة 

إىل 8%.

األســباب التــي دفعــت األفــراد الذيــن تتخطـّـى أعامرهــم الســتّن 
ســنة إىل العيــش مــع أوالدهــم تختلــف بحســب الجنــس. فنســبة 
اللــوايت قلــن إّن أوالدهــّن ال يريدونهــّن أن يعشــَن  النســاء 
مبفردهــّن )%20( كانــت أعــى مــن نســبة الرجــال الذيــن 
ــن  ــاء قل ــن النس ــام %12 م ــه )%9(. وفي ــبب نفس ــروا الس ذك
إنهــّن بحاجــة إىل رعايــة خاصــة، ذكَــر %7 مــن الرجــال الســبب 
نفســه. أمــا الســبب الــذي كــّرره الرجــال أكــر مــن النســاء فهــو 
ــن  ــال الذي ــبة الرج ــت نس ــد بلغ ــاً”. وق ــا بعض ــاندة بعضن “ملس
يقيمــون مــع أوالدهــم %23، يف حــن انخفضــت هــذه النســبة 

ــاء. ــدى النس إىل %18 ل

ــاً بعضــاً”  ــا الجــواب “ملســاندة بعضن النســبة التــي حصــل عليه
ــن 60 و64  ــرتاوح ب ــي ت ــة الت ــة العمريّ ــدى الفئ ــت أعــى ل كان
ــنة،  ــم 65 س ــى أعامره ــن تتخطّ ــدى الذي ــا ل ــنة )%24(. أم س
ــدي”  ــش وح ــي أن أعي ــان “ألّن أوالدي ال يريدونن ــل الجواب حص
عــى   )13%( خاصــة”  رعايــة  إىل  بحاجــة  و”ألننــي   )18%(

نســٍب أعــى.

وعنــد تحليــل البيانــات بحســب نــوع األرسة، الحظنــا أّن الســبب 
“ألّن عاداتنــا وتقاليدنــا تفــرض علينــا ذلــك” قــد حصــد نَســباً أعى 
ــّدة )%16(؛ يف حــن  ــواة )%17( والعائــالت املمت يف العائــالت الن
حصــل الجــواب “ألّن أوالدي ال يريدوننــي أن أعيــش وحــدي” عــى 
نســٍب أعــى يف العائــالت املمتــّدة )%19( واملفككــة )%18(؛ 
وحصــل الجــواب “ألننــي بحاجــة إىل رعايــة خاصــة” عــى نســبة 

أعــى يف العائــالت املمتــّدة )13%(.

ي
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ب إقامة امل
الجدول 145. أسبا

ي 
ي ال يريدونن

ألّن أوالد
ش وحيداً

أن أعي
ألّن عاداتنا وتقاليدنا 

ك
ض علينا ذل

تفر
ي

ش مع أوالد
ي سعيد بالعي

ألنن
ىل رعاية 

ي بحاجة إ
ألنن

صة
خا

ت 
ك خيارا

ي ال أمل
ألنن

أخرى
ف 

ي ال أستطيع تحّمل تكالي
ألنن

يف دار للعجزة
ش 

العي
ضاً

ضنا بع
ساندة بع

مل
غره

تركيا
15,3

16,2
22,3

9,8
8,7

0,4
20,0

7,2

المنطقة السكنيّة
المدينة 

17,7
15,1

22,2
8,0

7,8
0,6

21,1
7,5

ف
الري

12,7
17,4

22,4
11,8

9,6
0,3

18,8
6,8

ثالث مدن رئيسية 
إسطنبول 

24,6
20,6

19,7
6,6

0,3
1,3

22,5
4,4

أنقرة 
17,9

11,6
18,6

9,6
9,6

2,5
17,9

12,2

إزمير 
1,9

11,3
26,0

5,6
20,1

0,0
20,1

15,0

صاء 
ف الوحدات اإلقليمية لإلح

صني
المناطق/ ت

إسطنبول 
24,6

20,6
19,7

6,6
0,3

1,3
22,5

4,4

ب مرمرة 
غر

12,0
4,6

31,2
4,0

16,2
0,0

26,0
6,0

ي 
ي ال يريدونن

ألّن أوالد
ش وحيداً

أن أعي
ألّن عاداتنا وتقاليدنا 

ك
ض علينا ذل

تفر
ي

ش مع أوالد
ي سعيد بالعي

ألنن
ىل رعاية 

ي بحاجة إ
ألنن

صة
خا

ت 
ك خيارا

ي ال أمل
ألنن

أخرى
ف 

ي ال أستطيع تحّمل تكالي
ألنن

يف دار للعجزة
ش 

العي
ضاً

ضنا بع
ساندة بع

مل
غره

إيجه 
5,5

17,1
23,8

8,8
11,3

0,0
19,6

14,0

شرق مرمرة  
11,7

12,9
22,0

12,9
6,7

0,0
29,4

4,5

ضول 
ب األنا

غر
17,3

11,2
23,8

11,4
8,5

1,2
18,1

8,6

ض المتوسط 
البحر األبي

6,3
15,5

26,9
8,2

17,0
0,0

14,0
12,2

ضول 
وسط األنا

22,8
9,1

12,7
8,0

13,8
0,0

28,5
5,1

ب البحر األسود
غر

16,9
9,5

27,7
13,1

7,0
0,6

21,2
3,9

شرق البحر األسود
11,8

13,5
28,7

20,2
4,4

0,0
9,1

12,2

ضول 
شمال شرق األنا

19,4
28,6

15,5
10,7

3,7
1,7

15,2
5,3

ضول 
وسط شرق األنا

25,0
18,2

13,1
1,4

10,8
0,0

28,6
2,9

ضول  
ب شرق األنا

جنو
15,2

31,3
20,1

12,4
9,2

0,0
9,0

2,8

س
الجن

ذكر
9,6

19,2
22,7

6,9
8,6

0,5
22,7

9,8

أنثى
20,0

13,8
22,0

12,2
8,8

0,3
17,8

5,0

المستوى العلمي 
أّمي 

18,3
16,9

17,9
15,1

9,0
0,2

17,5
5,2

يُجيد القراءة والكتابة لكن لم يدخل المدرسة
19,4

15,9
18,6

7,7
10,5

0,0
19,1

8,8

المرحلة اإلبتدائية
11,0

15,5
26,6

6,0
8,1

1,0
24,5

7,3

المرحلة التكميلية 
16,8

7,8
38,2

4,3
3,9

0,0
16,3

12,7

الثانوية أو ما يُعادلها
14,1

21,9
23,1

2,7
3,3

0,0
24,1

10,9

ت عليا
إجازة جامعية أو دراسا

0,0
18,3

42,7
0,0

14,2
0,0

5,8
18,9

ضع العائلي
الو

متزّوج 
9,2

18,9
25,4

5,6
8,1

0,6
22,6

9,6

مطلّق 
43,1

0,0
20,5

0,0
14,2

0,0
22,3

0,0

أرمل 
26,5

11,5
16,4

18,4
9,6

0,0
14,9

2,6

نوع األسرة  
نواة 

8,2
17,4

24,6
4,5

8,7
1,1

20,5
15,0

ممتدّة  
19,0

16,3
21,2

13,1
8,6

0,1
19,4

2,4

مفّككة  
18,1

11,6
21,2

8,5
9,4

0,0
22,2

9,0

صادي  
المستوى اإلجتماعي- اإلقت

الطبقة الدنيا  
17,0

19,4
13,3

17,2
12,9

0,6
15,2

4,4

الطبقة الوسطى 
14,8

15,4
23,3

8,9
8,5

0,4
21,2

7,5

الطبقة العليا 
18,3

20,8
27,0

8,1
3,5

0,0
14,0

8,3
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ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

رسة وامل
يل، نوع األ

ضع العائ
ي، الو

ى العلم
ستو

س، العمر، امل
صاء، الجن

ت اإلقليمية لإلح
ف الوحدا

صني
سية، ت

ث مدن رئي
سكنّية، ثال

ب املنطقة ال
س

يف كافة أنحاء تركيا، بح
سه 

ت نف
يف البي

ني مع أوالدهم 
سّن

ب إقامة امل
الجدول 145. أسبا

ي 
ي ال يريدونن

ألّن أوالد
ش وحيداً

أن أعي
ألّن عاداتنا وتقاليدنا 

ك
ض علينا ذل

تفر
ي

ش مع أوالد
ي سعيد بالعي

ألنن
ىل رعاية 

ي بحاجة إ
ألنن

صة
خا

ت 
ك خيارا

ي ال أمل
ألنن

أخرى
ف 

ي ال أستطيع تحّمل تكالي
ألنن

يف دار للعجزة
ش 

العي
ضاً

ضنا بع
ساندة بع

مل
غره

تركيا
15,3

16,2
22,3

9,8
8,7

0,4
20,0

7,2

المنطقة السكنيّة
المدينة 

17,7
15,1

22,2
8,0

7,8
0,6

21,1
7,5

ف
الري

12,7
17,4

22,4
11,8

9,6
0,3

18,8
6,8

ثالث مدن رئيسية 
إسطنبول 

24,6
20,6

19,7
6,6

0,3
1,3

22,5
4,4

أنقرة 
17,9

11,6
18,6

9,6
9,6

2,5
17,9

12,2

إزمير 
1,9

11,3
26,0

5,6
20,1

0,0
20,1

15,0

صاء 
ف الوحدات اإلقليمية لإلح

صني
المناطق/ ت

إسطنبول 
24,6

20,6
19,7

6,6
0,3

1,3
22,5

4,4

ب مرمرة 
غر

12,0
4,6

31,2
4,0

16,2
0,0

26,0
6,0

ي 
ي ال يريدونن

ألّن أوالد
ش وحيداً

أن أعي
ألّن عاداتنا وتقاليدنا 

ك
ض علينا ذل

تفر
ي

ش مع أوالد
ي سعيد بالعي

ألنن
ىل رعاية 

ي بحاجة إ
ألنن

صة
خا

ت 
ك خيارا

ي ال أمل
ألنن

أخرى
ف 

ي ال أستطيع تحّمل تكالي
ألنن

يف دار للعجزة
ش 

العي
ضاً

ضنا بع
ساندة بع

مل
غره

إيجه 
5,5

17,1
23,8

8,8
11,3

0,0
19,6

14,0

شرق مرمرة  
11,7

12,9
22,0

12,9
6,7

0,0
29,4

4,5

ضول 
ب األنا

غر
17,3

11,2
23,8

11,4
8,5

1,2
18,1

8,6

ض المتوسط 
البحر األبي

6,3
15,5

26,9
8,2

17,0
0,0

14,0
12,2

ضول 
وسط األنا

22,8
9,1

12,7
8,0

13,8
0,0

28,5
5,1

ب البحر األسود
غر

16,9
9,5

27,7
13,1

7,0
0,6

21,2
3,9

شرق البحر األسود
11,8

13,5
28,7

20,2
4,4

0,0
9,1

12,2

ضول 
شمال شرق األنا

19,4
28,6

15,5
10,7

3,7
1,7

15,2
5,3

ضول 
وسط شرق األنا

25,0
18,2

13,1
1,4

10,8
0,0

28,6
2,9

ضول  
ب شرق األنا

جنو
15,2

31,3
20,1

12,4
9,2

0,0
9,0

2,8

س
الجن

ذكر
9,6

19,2
22,7

6,9
8,6

0,5
22,7

9,8

أنثى
20,0

13,8
22,0

12,2
8,8

0,3
17,8

5,0

المستوى العلمي 
أّمي 

18,3
16,9

17,9
15,1

9,0
0,2

17,5
5,2

يُجيد القراءة والكتابة لكن لم يدخل المدرسة
19,4

15,9
18,6

7,7
10,5

0,0
19,1

8,8

المرحلة اإلبتدائية
11,0

15,5
26,6

6,0
8,1

1,0
24,5

7,3

المرحلة التكميلية 
16,8

7,8
38,2

4,3
3,9

0,0
16,3

12,7

الثانوية أو ما يُعادلها
14,1

21,9
23,1

2,7
3,3

0,0
24,1

10,9

ت عليا
إجازة جامعية أو دراسا

0,0
18,3

42,7
0,0

14,2
0,0

5,8
18,9

ضع العائلي
الو

متزّوج 
9,2

18,9
25,4

5,6
8,1

0,6
22,6

9,6

مطلّق 
43,1

0,0
20,5

0,0
14,2

0,0
22,3

0,0

أرمل 
26,5

11,5
16,4

18,4
9,6

0,0
14,9

2,6

نوع األسرة  
نواة 

8,2
17,4

24,6
4,5

8,7
1,1

20,5
15,0

ممتدّة  
19,0

16,3
21,2

13,1
8,6

0,1
19,4

2,4

مفّككة  
18,1

11,6
21,2

8,5
9,4

0,0
22,2

9,0

صادي  
المستوى اإلجتماعي- اإلقت

الطبقة الدنيا  
17,0

19,4
13,3

17,2
12,9

0,6
15,2

4,4

الطبقة الوسطى 
14,8

15,4
23,3

8,9
8,5

0,4
21,2

7,5

الطبقة العليا 
18,3

20,8
27,0

8,1
3,5

0,0
14,0

8,3

 



2042006 تايا 

ــم  ــن أوالده ــل ع ــزٍل منفص ــّنني يف من ــة املس ــباب إقام 9.6. أس
ــارات ــا زي ــون به ــي يتلّق ــرة الت والوت

ســألنا املجيبــن الذيــن فاقــت أعامرهــم الســتّن ســنة وال يعيشــون 
ــؤال  ــن األوالد. الس ــداً ع ــش بعي ــم يف العي ــن رأيه ــع أوالدهــم ع م

األول كان “هــل ترغــب يف العيــش مــع أوالدك؟”، وكانــت اإلجابــات 
ــن  ــبة الذي ــظ أّن نس ــدول 146(.  ولوِح ــم و%49 ال )الج %51 نع
ــدى  يريــدون العيــش مــع أوالدهــم  كانــت أعــى بعــض الــيء ل

ــاء )52%(.  ــاف )%60( والنس ــّكان األري س

الجدول 146. الرغبة يف اإلقامة مع األوالد

النعم

50,549,5تركيا

املنطقة السكنّية

40,159,9املدينة 

59,740,3الريف

الجنس

49,450,6ذكر

51,648,4أنثى

ــع  ــم م ــدم إقامته ــن ســبب ع ــن املســّنن ع ــألنا املجيب ــا س عندم
ــكان  ــادرة امل ــد مغ ــيوعاً “ال أري ــر ش ــواب األك ــم، كان الج أوالده
ــا أيضــاً”  ــه وهــم ال يســتطيعون املجــيء إىل هن ــش في ــذي أعي ال
أريــد  ذاتيــاً” )%26(، و”ال  مكتفيــان  “أنــا وزوجتــي   ،)29%(

العيــش مــع أوالدي” )%17( (الجــدول 147(.

وعنــد تحليــل البيانــات وفــق املنطقــة الســكنيّة، الحظنــا أّن 
ــم ال  ــه وه ــش في ــذي أعي ــكان ال ــادرة امل ــد مغ ــن “ال أري اإلجابت
يســتطيعون املجــيء إىل هنــا أيضــاً” )%35( و”ال ميلــك أوالدي 
مــاالً وفــراً” )%10( قــد حصلتــا عــى نســٍب أعــى بــن املجيبــن 
القادمــن مــن الريــف؛ يف حــن أّن اإلجابتــن “أنــا وزوجتــي 
مكتفيــان ذاتيــاً” )%30( و”ال أريــد العيــش مــع أوالدي” )20%( 

ــدن. ــّكان امل ــن س ــيوعاً ب ــر ش ــا األك كانت

الجدول 147. أسباب إقامة املسّنني يف منزٍل منفصل عن أوالدهم يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية والجنس

ال أريد مغادرة املكان الذي أعيش 
فيه وهم ال يستطيعون املجيء 

إىل هنا أيضاً
ال ميلك أوالدي ماالً وفراًمنازل أوالدي غر مالمئةال أريد العيش مع أوالديأنا وزوجتي مكتفيان ذاتياً

28,725,917,17,77,5تركيا

املنطقة السكنّية

21,129,920,78,94,4املدينة 

35,322,414,16,710,2الريف

الجنس

28,230,913,86,57,3ذكر

29,321,120,38,87,7أنثى

العمر

55-6425,530,616,28,27,6

65+30,024,017,57,57,6
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زوجة ابني/ زوج ابنتي/ أحفادي منزلهم صغر جداً وال يتّسع يلأوالدي ال يريدونني
يرفضون وجودي معهم

ال يوجد أحد يف منزل أوالدي 
لإلعتناء يب

3,42,82,52,2تركيا

املنطقة السكنّية

2,72,84,02,9املدينة 

4,02,81,21,5الريف

الجنس

4,03,21,92,4ذكر

2,92,43,11,9أنثى

العمر

55-644,12,91,51,5

65+3,12,82,92,4

لــدى مقارنــة البيانــات مــن حيــث الجنــس، حصــل الجــواب “أنــا 
وزوجتــي مكتفيــان ذاتيــاً” عــى نســبة أعــى بــن الرجــال )31%( 
ــن  ــع أوالدي” عــى نســبة أعــى ب ــش م ــد العي والجــواب “ال أري

النســاء )20%(.

ــا  ــي حصده ــبة الت ــّن أّن النس ــة، تب ــات العمريّ ــث الفئ ــن حي وم

ــة  ــى يف الفئ ــت أع ــاً” كان ــان ذاتي ــي مكتفي ــا وزوجت ــواب “أن الج
ــا الجــواب  ــن 60 و64 ســنة )%31(. أم ــرتاوح ب ــي ت ــة الت العمري
“ال أريــد مغــادرة املــكان الــذي أعيــش فيــه وهــم ال يســتطيعون 
املجــيء إىل هنــا أيضــاً”، فحصــل عــى نســبة أعــى يف الفئــة 

ــنة )30%(. ــى 65 س ــي تتخطّ ــة الت العمريّ

الجدول 148. وترة الزيارات التي يتلّقونها من أوالدهم

البناتاألبناء

46,943,8مرة يف األسبوع أو أكر

10,611,0يف عطالت نهاية األسبوع

14,716,3مرة يف الشهر

5,66,2يف األعياد ليس إال

17,918,9مرة أو مرتن يف السنة

0,70,3عندما يحتاجون إىل املساعدة

2,52,7مل نتقابل منذ أكر من سنة

1,11,0ال يقومون بالزيارة أبداً.

ــى الســؤال  ــا ع ــي تلّقيناه ــات الت ــا يف الجــدول 148 اإلجاب فّصلن
“كــم غالبــاً مــا يــزورك أوالدك؟”. وتُشــر النتائــج إىل أّن وتــرة 
زيــارة األبنــاء والبنــات متشــابهة بشــكٍل عــام. إذ أّن نســبة زيــارة 
األبنــاء أهلهــم “مــرة يف األســبوع أو أكــر” بلغــت %47، يف حــن 

بلغــت هــذه النســبة %44 لــدى البنــات. أما نســبة األبنــاء والبنات 
الذيــن مل يــزوروا أهلهــم منــذ أكــر مــن ســنة فبلغــت حــواىل 3%. 
ــارة إطالقــاً مــن  ــون زي كــام بلغــت نســبة املســّنن الذيــن ال يتلّق

أبنائهــم وبناتهــم %3 أيضــاً.
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عنــد املقارنــة بحســب املنطقــة الســكنيّة، تبــّن أّن نســبة الزيــارات 
ــام أّن  ــدن. ك ــّكان امل ــدى س ــى ل ــر” أع ــبوع أو أك ــرّة يف األس “م
ــدن  ــن يزورهــم أبناؤهــم بلغــت %55 يف امل نســبة املســنّن الذي
%40 يف األريــاف؛ يف حــن أّن نســبة الزيــارات التــي يتلّقونهــا مــن 
بناتهــم بلغــت %56 يف املــدن %34 يف األريــاف. أمــا بالنســبة إىل 
املســّنن الذيــن ال يتلّقــون زيــارة مطلقــاً، فالنســب ال تتغــّر وفــق 

املنطقــة الســكنيّة.

ــس  ــات بحســب جن ــارة البن ــاً يف نســبة زي ــا اختالف ــا الحظن إال أنّن
ــوايت تزورهــّن  ــاث الل ــإّن نســبة اإلن ــه. ف ــّم زيارت ــذي تت املســّن ال
بناتهــّن “مــرة يف األســبوع أو أكــر” )%48( أعــى مــن نســبة 
الذكــور )%40(. لكــن مــا مــن اختــالف بحســب العمــر( الجــدول 

.150(

الجدول 149. وترة الزيارات التي يقوم بها األوالد بحسب املنطقة السكنّية والجنس )األبناء(

مرة يف األسبوع 
أو أكرث

يف عطالت نهاية 
األسبوع

مرّة أو مرتني يف يف األعياد ليس إالمرّة يف الشهر
السنة

عندما يحتاجون 
إىل املساعدة

مل نتقابل منذ أكرث 
من سنة

ال يزورونني 
إطالقاً

املنطقة السكنّية

55,113,413,73,710,66,1,61,2املدينة 

40,28,315,47,223,88,3,31,0الريف

الجنس

45,411,214,66,718,47,1,91,1ذكر

48,210,014,74,717,47,3,21,1أنثى

الجدول 150. وترة الزيارات التي يقوم بها األوالد بحسب املنطقة السكنّية والجنس )البنات(

مرة يف األسبوع 
أو أكرث

يف عطالت نهاية 
األسبوع

مرّة أو مرتني يف يف األعياد ليس إالمرّة يف الشهر
السنة

عندما يحتاجون 
إىل املساعدة

مل نتقابل منذ أكرث 
من سنة

ال يزورونني 
إطالقاً

املنطقة السكنّية

55,713,313,24,011,30,41,21,0املدينة 

33,59,119,08,025,40,23,90,9الريف

الجنس

39,612,017,06,621,10,52,30,8ذكر

47,510,215,65,716,90,3,00,8أنثى

ســألنا أيضــاً األفــراد الذيــن فاقت أعامرهم الســتّن ســنة ويعيشــون 
بعيــداً عــن أوالدهــم عــن هويــة األشــخاص الذيــن زاروهــم 
ــا أّن األشــخاص الذيــن يزورونهــم يف  ــّن لن باســتثناء أوالدهــم. وتب
ــرون  ــاء أخ ــاد )%18(، أقرب ــران )%46(، األحف ــم الج ــب ه األغل

)%16( واإلخــوة )%11( )الجــدول 151(.

ــب  ــم بحس ــن جرانه ــارة م ــون زي ــن يتلّق ــبة الذي ــف نس وتختل
ــون يف  ــن يعيش ــن الذي ــف املجيب ــام نْص ــكنيّة. فبين ــة الس املنطق
ــض  ــبة %54، تنخف ــم بنس ــن جرانه ــارة م ــون الزي ــف يتلّق الري

هــذه النســبة إىل %37 يف املــدن.

لوِحــظ اإلختــالف األكــر بــن الجنســن مــن حيــث زيــارات 
ــارات  ــَن زي ــاء يتلّق ــن النس ــن %52 م ــي ح ــاً. فف ــران أيض الج
ــال.  ــدى الرج ــبة إىل %39 ل ــذه النس ــض ه ــّن، تنخف ــن جرانه م
ــاء )19%(  ــن األقرب ــر م ــارات أك ــال زي ــى الرج ــل، يتلّق وباملقاب

 .)7%( واألصدقــاء 

ــارات  ــي الزي ــكان تلّق ــر. ف ــاً ظاهــراً بحســب العم ــد اختالف مل نِج
مــن الجــران )%47( واألحفــاد )%19( أكــر شــيوعاً بن األشــخاص 
الذيــن تتخطّــى أعامرهــم 65 ســنة. وبالنســبة إىل الفئــة العمريــة 
ــن  ــن الذي ــبة املجيب ــل نس ــنة، تص ــن 60 و64 س ــرتاوح ب ــي ت الت
يتلّقــون زيــارات مــن الجــران إىل %43، ومــن األحفــاد إىل 16%.
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الجدول 151. األشخاص الذين يزورون املسّنني بأكر نسبة باستثناء أوالدهم يف كافة أنحاء تركيا، بحسب املنطقة السكنّية والجنس

شخص آخرال أحد يزورينأصدقايئجراينأقربايئ اآلخرينأحفاديإخويت

,10,718,316,345,84,93,46تركيا

املنطقة السكنّية

11,020,319,137,06,74,71,1املدينة 

,10,416,613,953,53,32,12الريف

الجنس

10,518,619,039,37,14,41,1ذكر

,10,918,113,951,72,92,42أنثى

العمر

55-6413,815,817,742,65,83,50,8

65+9,519,315,847,04,63,30,6
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ــدد  ــة، إّن الع ــة األرسة الرتكي ــول تركيب ــتطالع ح ــج اإلس ــق نتائ وف

ــر آخــر  ــزل نفســه، أي بتعب ــي لألشــخاص املقيمــن يف املن التقريب

حجــم األرسة، قــد بلــغ 3,9. بشــكٍل عــام، لوِحــظ أّن حجــم األرسة 

هــو أصغــر يف املــدن واملناطــق الغربيــة مقارنــًة بالريــف واملناطــق 

الرشقيــة. ويف حــن وجدنــا أّن األرَس األكــر موجــودة يف جنوب رشق 

األناضــول )5,6 أشــخاص(، وســط رشق األناضــول )4,9 أشــخاص( 

وشــامل رشق األناضــول )4,9 أشــخاص(، تركّــزت األرَس األصغــر 

حجــامً يف غــرب مرمــرة )3,2 أشــخاص( وإيجــه )3,4 أشــخاص(.

لوِحــظ يف كافــة أنحــاء تركيــا أّن %6 مــن األرَس تضــّم شــخصاً 

واحــداً، %19 مــن األرَس تضــّم شــخصن، %20 منهــا تضــّم 3 

أشــخاص و%24 تضــّم 4 أشــخاص. أمــا نســبة األرَس التــي تتألّــف 

مــن 7 أشــخاص أو أكــر فتبلــغ حــواىل %10. تتألـّـف نصــف األرَس 

ــل. ــراد أو أق ــن 3 أف ــاً )%45( م تقريب

تتألّــف %73 مــن األرَس يف كافــة أنحــاء البلــد مــن عائــالت نــواة، 

تتألّــف %15 منهــا مــن عائــالت ممتــدة و%13 مــن عائــالت 

ــة يف  ــواة مرتفع ــالت الن ــبة العائ ــر أّن نس ــر بالذك ــة. وجدي مفّكك

كّل مــن املــدن والريــف. إال أّن نســبة العائــالت النــواة هــي أكــر 

ارتفاعــاً يف املــدن، يف حــن أّن نســبة العائــالت املمتــدة هــي أكــر 

ارتفاعــاً يف الريــف. وبينــام لوِحــظ أّن نســبة العائــالت النــواة أكــر 

ــت  ــا )%83(، كان ــة العلي ــي تنتمــي إىل الطبق ــاً يف األرَس الت ارتفاع

نســبة العائــالت املمتــّدة أقــل )%7(. أمــا يف الطبقــة اإلجتامعيــة 

الدنيــا، فكانــت نســبة العائــالت املفّككــة أعــى )%25( مــن تلــك 

املوجــودة يف الطبقــات اإلجتامعيــة األخــرى.

طـُـِرح عــى املشــاركن يف الدراســة أســئلة تُتيــح فْهــم الوضــع املــايل 

لألفــراد والعائــالت. ُســئل املشــاركون عــن كيفيــة تلبيــة احتياجاتهم 

ــا بأنهــا  األساســية مــن راتبهــم؛ فأفــادت نصــف العائــالت يف تركي

تلبّــي تلــك اإلحتياجــات بصعوبــة أو بصعوبــة كبــرة )50%(. 

وارتفعــت هــذه النســبة يف العائــالت الريفيــة )%55( والعائــالت 

ــا )76%(. ــة إىل الطبقــة الدني املنتِمي

مــن حيــث ملكيّــة العقــارات، تبــّن أّن أكــر مــن نصــف املجيبن ال 

ميلكــون عقــارات )%67(.  وجديــر بالذكــر أّن املنــزل/ الشــقة هــو 

العقــار الرئيــيس الــذي ميلكــه املجيبــون )%24(. مثــة اختــالف كبر 

بــن الرجــال والنســاء حــول موضــوع ملكيّــة العقــارات. ففــي حــن 

أّن نصــف الرجــال ميلكــون عقــارات، بالــكاد تصــل هــذه النســبة 

إىل %17 بــن النســاء. ويف حــن أّن غالبيــة املجيبــن مــن الطبقــة 

ــذا  ــق ه ــارات )%76(، ال ينطب ــون عق ــا ال ميلك ــة الدني اإلجتامعي

األمــر ســوى عــى نصــف املجيبــن مــن الطبقــة العليــا )47%(.

ــة ال متلــك املّدخــرات )%87(؛  الغالبيــة الســاحقة للعائــالت الرتكيّ

وتعلــو هــذه النســبة يف املناطــق الريفيــة )%90(. كــام أّن األمــر 

ســيّان يف الطبقــة اإلجتامعيــة الدنيــا، إذ أّن كافــة املجيبــن تقريبــاً 

املنتمــن إىل هــذه املجموعــة ليســت لديهــم مّدخــرات )99%(.

ــبق  ــن س ــن أو الذي ــن املتزّوج ــى املجيب ــدة ع ــئلة ع ــا أس طرحن

ــن  ــا بعــض هــذه األســئلة عــى املجيب أن تزّوجــوا. وأيضــاً، طرحن

ــل. ــكٍل أفض ــزواج بش ــال ال ــم حي ــْم انطباعاته ــن لفه العازب

ــة  ــّن الثامن ــل س ــت قب ــن الزيجــات متّ ــج أّن %20 م ــر النتائ تُظه

ــّن 18 و24  ــن س ــت ب ــات متّ ــف الزيج ــن نص ــر م ــرشة، وأك ع

ــت  ــّن 35 و39 فكان ــن س ــت ب ــي متّ ــات الت ــا الزيج )%59(. أم

نــادرة جــداً )4 يف األلــف(. وجديــر بالذكــر أّن الغالبيــة الســاحقة 

ــن عمــر 18 و 29 ســنة )77%(. ــت ب ــا متّ مــن الزيجــات يف تركي

ــن 18 و24 ســنة هــو  ــرتاوح ب ــي ت ــة الت ــة العمري ــزواج يف الفئ ال

ــن  ــات ب ــابٌه يف النزع ــا تش ــظ هن ــا. ولوِح ــيوعاً يف تركي ــر ش األك

ــل ســن  ــزواج قب الرجــال )59 %( والنســاء )60 % (. إّن نســبة ال

الثامنــة عــرشة هــي أعــى بــن النســاء )31 %( مقارنــًة بالرجــال 

)7 %( )الرجــال: %59، النســاء: 60 % (. ويف حــن أّن %29 مــن 

الرجــال يتزّوجــون بــن ســن 25 و29 ســنة، فقــط %8 مــن النســاء 

يتزّوجــن بهــذا العمــر. وتُشــر كلٌّ مــن هــذه النتائــج إىل أّن املــرأة 

ــال  ــن الرج ــدى كلٍّ م ــر أّن ل ــر بالذك ــل. وجدي ــل الرج ــزّوج قب تت

ــة؛  ــة املتقّدم ــات العمري ــزواج إىل الفئ ــّن ال ــل س ــاء، ال يص والنس

بعــد  يتزّوجــون  الرجــال  مــن  النســاء و7%  مــن  فقــط 2% 

ســن الثالثــن. وبالتــايل، تُوِضــح هــذه النتائــج أّن النــاس يف بلدنــا 

ــن عمرهــم. ــات م يتزّوجــون يف العرشين

إّن الغالبيــة الســاحقة مــن املجيبــن )61 %( تظــّن أّن العمــر 

األمثــل لــزواج املــرأة يــرتاوح بــن 20 و24 ســنة. أمــا عنــد الرجــال، 

فــإّن %37 مــن املجيبــن يظّنــون أّن العمــر األنســب لــزواج الرجــل 

يــرتاوح بــن 20 و24 ســنة. وجديــر بالذكــر أّن نســبة الذيــن 

يــرون أّن ســّن 15- 19 هــو مثــايل للــزواج منخفضــة؛ ومــع ذلــك، 

ــزواج املــرأة )13 %( أكــر  ــة ل ــة مثالي ــة العمري ــر هــذه الفئ تُعت

مــن الرجــل )3 %(.

%84 مــن املجيبــن املتزّوجــن يف تركيــا اختــاروا الرشيــك من ضمن 

العائلــة والجــران، %5 انتَقــوا الرشيــك مــن ضمــن أصدقائهــم، و 

%4 تقابلــوا خــالل العمــل. أمــا بــن املجيبــن املقيمــن يف املــدن، 

ــن  ــل أو م ــار العم ــن إط ــزوج ضم ــوا بال ــن التق ــبة الذي ــإّن نس ف

خــالل األصدقــاء كانــت أعــى بعــض الــيء مقارنــًة باملجيبــن مــن 

املناطــق الريفيــة. ومــع ذلــك، فــإّن الغالبيــة الســاحقة يف كلٍّ مــن 
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ــة أو  ــالل العائل ــن خ ــك م ــت بالرشي ــد تعرّف ــاف ق ــدن واألري امل

الجــران.

ومــن النواحــي األخــرى التــي تطرّقـَـت إليهــا الدراســة كانــت كيفية 

اتّخــاذ قــرار الــزواج. فــال تــزال الزيجــات املدبّــرة ســائدة يف تركيــا 

)61 %(. نصــف الذيــن حصلــوا عــى زيجــات مدبـّـرة قــد تزّوجــوا 

ــخصياً.  ــرار ش ــذ الق ــر اتّخ ــف اآلخ ــم، والنص ــن عائالته ــراٍر م بق

ونــود التنويــه هنــا إىل أّن %31 مــن املتزّوجــن اختــاروا رشيكهــم 

املســتقبيل شــخصياً. ويف حــن أّن %35 مــن األشــخاص املقيمــن يف 

املــدن اتخــذوا قــرار الــزواج بأنفســهم، انخفضــت هــذه النســبة إىل 

%24 يف املناطــق الريفيــة. أمــا نســبة الذيــن تزّوجــوا بــدون رضــا 

األهــل والذيــن فــّروا للــزواج خطيفــة، فبلغــت 8%. 

تُظهــر النتائــج نــوع مراســم الزفــاف التــي يفّضلهــا املجيبــون؛ فــإّن 

معظــم األفــراد يف تركيــا تزّوجــوا زيجــات دينيّــة ومدنيّــة معــاً )87 

%(. أمــا نســبة الذيــن أقامــوا مراســم زفــاف مدنيّــة فقــط فبلغــت 

%10، يف حــن أّن نســبة الذيــن أقامــوا مراســم زفــاف دينيّــة فقــط 

بلغــت 3%. 

يف %18 مــن الزيجــات يف تركيــا، يتعــّن دفْــع مهــٍر للعــروس. 

وتُظهــر النتائــج أّن %14 مــن املجيبــن املقيمــن يف املــدن و25% 

ــراً للعــروس . وعنــد  ــاف دفعــوا مْه مــن األفــراد املقيمــن يف األري

ــر  ــبة ملْه ــى نس ــت أع ــق، لوِحظ ــب املناط ــج بحس ــل النتائ تحلي

العــروس يف شــامل رشق االناضــول )%49(، تليهــا منطقــة وســط 

رشق األناضــول بنســبة %45 وجنــوب رشق االناضــول بنســبة 

ــت مــع  ــد متّ ــاً يف هــذه املناطــق ق %43. نصــف الزيجــات تقريب

دفــع مْهــٍر للعــروس . وقــد وصــل هــذا الطقــس إىل أدىن نَســبه يف 

ــرب  ــرة )%11( وغ ــرب مرم ــطنبول )10 %(، غ ــه )7 %(، اس إيج

االناضــول )%11(. كــام أّن مــع ارتفــاع املســتوى االجتامعــي- 

االقتصــادي وانخفــاض ســّن املجيبــن، تقــّل نســبة مامرســة عــادة 

ــٍر للعــروس. ــع املْه دفْ

بحســب نتائــج الدراســة، %22 مــن املتزوجــن يف تركيــا هــم 

ــن يف  ــن املقيم ــن املجيب ــدم . %20 م ــة ال ــم صل ــاء تربطه أقرب

املــدن و%26 مــن املقيمــن يف األريــاف هــم متزّوجــون مــن أحــد 

األقربــاء. ومــع ارتفــاع املســتوى االجتامعــي- االقتصــادي، تنخفــض 

نســبة الذيــن تزّوجــوا مــن أحــد أقربائهــم. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن 

ــن  ــوا م ــد تزّوج ــاء ق ــد األقرب ــن أح ــوا م ــن تزّوج ــن الذي %20 م

ــة، 12%  ــة الخال ــن/ ابن ــن اب ــوا م ــّم، %13 تزّوج ــة الع ــن/ ابن إب

تزّوجــوا مــن ابن/ابنــة الخــال و%11 تزّوجــوا مــن ابن/ابنــة 

العّمــة. وقــد أفــاد حــواىل نصــف املتزّوجــن مــن أنســبائهم بأنهــم 

ــة بعيــدة )44 % (. ورّداً  ــة قراب ــه صل تزّوجــوا شــخصاً تربطهــم ب

عــى ســؤاٍل حــول رأيهــم يف الــزواج مّمــن تربطهــم بــه صلــة الــدّم، 

ــد عارضــت املوضــوع )87 % (. ــة ق ــظ أّن الغالبي لوِح

 

بعــد التدقيــق يف النتائــج املرتبطــة مبراســم الزفــاف، تبــنَّ أّن 

الغالبيــة الكــرى )%89( مــن املجيبــن قــد أقامــت مراســم زواج. 

ولوِحــظ أّن عــادات طلــب موافقــة أهــل العــروس وكتـْـب الكتــاب 

هــي أيضــاً ســائدة يف تركيــا )%85(. أمــا نســبة الذيــن مل يُقيمــوا 

ــت منخفضــة جــداً )2%(. أّي مراســم فكان

وخــالل الدراســة، تبــنَّ أّن %69 مــن املتزّوجــن يأتــون وأزواجهــم 

مــن مســقط الــرأس نفســه؛ %79 مــن املجيبــن اآلتــن مــن 

األريــاف و%63 مــن املجيبــن اآلتــن مــن املــدن يتشــاركون 

وأزواجهــم مســقط الــرأس نفســه. وعنــد تحليــل النتائــج بحســب 

املناطــق، ارتفعــت هــذه النســبة يف املناطــق الرشقيــة مــن تركيــا 

ــة. وفيــام %86 مــن الزيجــات القامئــة  أكــر مــن املناطــق الغربي

ــوب رشق  ــة يف جن ــك القامئ ــن تل ــود، %85 م ــر األس يف رشق البح

االناضــول و%81 مــن تلــك يف وســط رشق االناضــول مؤلّفــة مــن 

أزواٍج يتشــاركون مســقط الــرأس نفســه، تنخفــض هــذه النســب 

إىل %56 يف اســطنبول و%57 يف رشق مرمــرة. أمــا مــن حيــث 

الطبقــة اإلجتامعيــة، فــإّن نســبة الزيجــات املؤلّفــة مــن شــخصن 

ــة  ــواىل %70 يف الطبق ــغ ح ــه تبل ــرأس نفس ــقط ال ــاركان مس يتش

ــا والوســطى. وتنخفــض هــذه النســبة اىل 49%  ــة الدني اإلجتامعي

ــا. ــة العلي يف الطبق

تــّم تصنيــف املواصفــات املطلوبــة يف الــزوج املســتقبيل وتقســيمها 

إىل “مهمــة جــداً”، “مهمــة”، “غــر مهمــة” و”ال أريــده أن يتحــّى 

الــزوج  النســاء يف  تبحــث عنهــا  التــي  الصفــات  أكــر  بهــا”. 

ــن أّن  ــة” )%55(، يف ح ــه وظيف ــون لدي ــي “أن يك ــتقبيل ه املس

ــا  ــة. أم ــر مهم ــة غ ــذه الصف ــرَن ه ــاء اعت ــن النس ــط م %4 فق

ــون  ــي “أال يك ــداً فه ــة ج ــا مهم ــي اعترنَه ــرى الت ــات األخ الصف

ــن”  ــة األرست ــابُه تركيب ــل” )%47(، “تش ــن قب ــاً م ــل متزّوج الرج

)%37( وأن يكــون الرجــل “مغرمــاً باملــرأة” )%36(.  ومــن جهــة 

ــرأة متزّوجــة  ــة األهــم هــي “أال تكــون امل ــت الصف الرجــال،  كان

مــن قبــل” التــي حصــَدت نســبة %56، يف حــن أّن الذيــن اعتــروا 

هــذه الصفــة غــر مهمــة بلغــت نســبتهم %14. ومــن الصفــات 

األخــرى التــي يبحــث عنهــا الرجــل يف الزوجــة املســتقبلية، نِجــد 

“أن تكــون املــرأة مغرمــة بالرجــل” )%35( و”تشــابُه تركيبــة 

األرستــن” )30%(.  

ــوا  ل ــن ترمَّ ــن املجيب ــة، %9 م ــزال قامئ ــات ال ت ــن الزيج %88 م

و%4 هــم مطلّقــون. وعنــد تحليــل النتائــج بحســب املنطقــة 

الســكنيّة، لوِحــظ أّن نَســب املجيبــن األرامــل يف املناطــق الريفيــة 
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)%9( واملطلَّقــن يف املــدن )%5( هــي أعــى بعــض الــيء. وعنــد 

ــالٍف  ــج أّي اخت ــر النتائ ــس، مل تُظه ــب الجن ــج بحس ــل النتائ تحلي

بــن املجيبــن املطلّقــن، يف حــن أّن نســبة النســاء األرامــل )11%( 

ــل )4%(. ــال األرام ــبة الرج ــن نس ــى م أع

وفقــاً إلجابــات املطلّقــن، %29 مــن الرجــال و%21 مــن النســاء 

ــن  ــيس للطــالق. %17 م ــة هــي الســبب الرئي ــرون أّن الخيان يعت

ــف  ــّن بســبب العن ــن أزواجه ــَن م ــّن تطلّق ــْدَن بأنه ــات أفَ املطلّق

الزوجــي وســوء املعاملــة، إال أّن أحــداً مــن الرجــال مل يذكــر العنف 

ــت  ــام بلغ ــالق. ك ــبباً للط ــام س ــى أنه ــة ع ــوء املعامل األرَسي وس

نســبة النســاء اللــوايت ذكــرَْن اإلدمــان عــى الكحــول والقــامر ســبباً 

ــروا أّن  ــن ذك ــال الذي ــبة الرج ــت %16 نس ــالق 12 %. وبلغ للط

ســبب الطــالق كان عــدم احــرتام أهلــه. أمــا مــن حيــث “الالمبــاالة 

والســلوك غــر املســؤول”، فقــد تســاوى كّل مــن الرجــال والنســاء 

 ،% 18 )الرجــال:  للطــالق  املهمــة  األســباب  أحــد  اعتبــاره  يف 

.)21% النســاء: 

   

أُعِطــَي املجيبــون بعــض العبــارات وُســئلوا عــن إمكانيــة أن تكــون 

هــذه العبــارات ســبباً للطــالق.

ــول/  ــى الكح ــان ع ــة، اإلدم ــت الخيان ــة، كان ــبة إىل األغلبي بالنس

القــامر وســوء املعاملــة أســباباً للطــالق. ولوِحــظ أّن تواُجــد تلــك 

الصفــات يف املــرأة يشــكِّل ســبباً أكــر للطــالق. فعــى ســبيل املثــال، 

ــبباً  ــرأة س ــة امل ــرون خيان ــاركن يعت ــن املش ــن أّن %89 م يف ح

ــو  ــل ه ــبة إىل %60 اذا كان الرج ــذه النس ــض ه ــالق، تنخف للط

الخائــن . كــام اعتــرت أقليّــة مــن املجيبــن أّن عــدم اإلتفــاق مــع 

ــم ســبباً للطــالق. ــك والُعْق ــة الرشي عائل

ــراد األرسة،  ــا أف ــع فيه ــي يجتِم ــات الت ــل األوق ــّم تحلي ــا ت عندم

لوِحــظ أّن أفــراد األرسة يجتمعــون عــادًة وبنســبة عاليــة يف عطلــة 

نهايــة األســبوع )%90( ويف وقــت العشــاء )89 %(. ويف حــن 

ــيء  ــّض ال ــل بع ــت أق ــاول الفطــور كان ــم لتن أّن نســبة اجتامعه

ــزال  ــا ال ت ــن، إال أنه ــبتن األخري ــم يف املناس ــبة اجتامعه ــن نس م

نســبة مرتفعــة إذ بلغــت %73. ولوِحــظ أكــر تفــاُوت بــن املــدن 

واألريــاف يف مســألة تنــاول وجبــة الفطــور؛ فبينــام بلغــت هــذه 

ــة.  ــق الريفي ــت إىل %86 يف املناط ــدن، وصل ــبة %66 يف امل النس

ــاع املســتوى االجتامعــي- االقتصــادي، تنخفــض  كــام أّن مــن ارتف

ــاء،  ــور والعش ــاول الفط ــاً لتن ــع مع ــي تجتم ــالت الت ــبة العائ نس

ــة األســبوع.   ــة نهاي ــاً يف عطل ــم مع ــع نســبة اجتامعه وترتف

  

عندمــا متّعَنــت الدراســة يف النشــاطات التــي ميارســها أفــراد األرسة 

مجتمعــن، لوِحــظ أّن زيــارة األقربــاء واألصدقــاء أمــٌر شــائع. ومــن 

ناحيــة أخــرى، لوِحــظ أّن النشــاطات اإلجتامعيــة -الثقافيــة نــادرة. 

ويف معظــم الحــاالت، تُواِصــل العائــالت عــادات تنــاول الطعــام يف 

ــون إىل الســينام أو املــرح  ــراد األرسة ال يذهب ــام أّن أف ــت، ك البي

ــاع املســتوى  ــع ارتف ــع م ــارة الجــران”، ترتف ــتثناء “زي ــاً. وباس مع

يقومــون  الذيــن  األرسة  أفــراد  نســبة  االجتامعي-االقتصــادي 

بالنشــاطات معــاً.

ــؤّدي  ــن ي ــة َم ــل إليهــا حــول هويّ ــّم التوصُّ ــي ت ــج الت وفــق النتائ

األعــامل املنزليــة مثــل الطهــي، الغســيل، الجــيل، الــّي والخياطــة، 

تبــنَّ أّن النســاء يف األغلــب يقمــَن بهــذه األعــامل املنزليــة بنســبة 

أعــى. أمــا نَســب تأديــة هــذه األعــامل املنزليــة فتــرتاوح مــا 

ــن  ــي تتضّم ــة الت ــامل املنزلي ــث األع ــن حي ــن %84 و%89. وم ب

ــإّن  ــزل، ف ــب املن ــا، وترتي ــدة وإزالته ــم الشــاي، تحضــر املائ تقدي

هــذه النســبة تنخفــض إىل حــدٍّ مــا. وأيضــاً، فــإّن األعــامل املنزليــة 

مثــال التســوُّق اليومــي لــرشاء البقالــة، تســديد الفواتــر، الصيانــة 

والطــالء يقــوم بهــا الرجــال يف األغلــب. وبالنســبة إىل كافــة األعامل 

ــَن  ــوايت يؤّدي ــإّن نســبة النســاء الل ــواردة يف الدراســة، ف ــة ال املنزلي

هــذه األعــامل املنزليــة تنخفــض مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعــي-

اإلجتامعــي. وجديــر بالذكــر أّن اإلختــالف األكــر ظهــر يف “ تحضــر 

املائــدة وإزالتهــا” و “تقديــم الشــاي بعــد العشــاء”.

  

يف األرَس التــي تتضّمــن طفــالً يــرتاوح عمــره بــن صفــر و5 ســنوات، 

تكــون األّم هــي املســؤول األول عــن رعايــة الطفــل خــالل النهــار 

)%92(. ويــيل هــذه النســبة الجــّدة مــن ناحيــة األب بنســبة 

%2 والجــّدة مــن ناحيــة األّم بنســبة %2 أيضــاً. ال يوجــد اختــالف 

ــن  ــؤولة ع ــْون األّم املس ــق بك ــا يتعلّ ــاف يف م ــدن واألري ــن امل ب

ــؤولية األم  ــإّن مس ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــة األوالد يف األرسة. وم رعاي

ــة،  ــاع املســتويات التعليميّ ــالً مــع ارتف ــار تتضــاءل قلي خــالل النه

ــة  ــن ناحي ــة األّم، الجــدة م ــات الجــّدة مــن ناحي ــن اإلجاب فتتضّم

األب، الحضانــة وروضــة األطفــال. وأيضــاً، فــإّن األرَس التــي تكــون 

ــال  ــة االطف ــن رعاي ــد املســؤول ع ــا األّم هــي الشــخص الوحي فيه

تقــّل نســبتها يف الطبقــة العليــا مقارنــًة بالطبقــة اإلجتامعيــة الدنيــا 

والوســطى.

ــرارات يف  ــاذ الق ــة اتّخ ــة بعمليّ ــج املرتبط ــبة إىل النتائ ــا بالنس أم

العائلــة، فقــد حصــل اإلحتــامل “أفــراد األرسة مجتمعــن” عــى 50 

% مــن اإلجابــات. الحظنــا أيضــاً يف %44 مــن العائــالت أّن النســاء 

هــّن ســيّدات القــرار يف املنــزل؛ ويف مســائل أخــرى يكــون الرجــل 

هــو صاحــب القــرار. ومــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصادي، 

تنخفــض نســبة انفــراد الرجــال أو النســاء بالقــرار وترتفــع نســبة 

القــرارات املتَّخــذة بشــكٍل جامعــي عــى مســتوى العائلــة.
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ُســئل املشــاركون املتزّوجــون عــن طبيعــة عالقتهــم مــع الرشيــك، 

ــدة. وبينــام أفــاد 93%  ــأّن عالقاتهــم جيّ فأجــاب أفــراد العائلــة ب

مــن املجيبــن أّن عالقتهــم بالرشيــك جيــدة أو جيــدة جــداً، كانــت 

نســبة الذيــن وصفــوا عالقتهــم بالســيئة أو الســيئة جــداً %1 فقط. 

ُســئل يف الدراســة عــاّم إذا كان هنــاك مشــاكل يف 12 مســألة 

مختلفــة يف الحيــاة العائليــة؛ ويف حــال كانــت املشــاكل موجــودة، 

ــن  ــع اإلجابت ــا إىل جْم ــا عمْدن ســألنا عــن نســبة تكرارهــا. وعندم

ــاكل  ــة أّن املش ــا يف الدراس ــنَّ لن ــاً، تب ــتمرار” مع ــا” و”باس “أحيان

املرتبطــة بـ “املســؤوليات تجــاه البيــت واألوالد” )%36(، و”عادات 

ــة. ــات الزوجيّ ــت ســبب معظــم الخالف ــاق” )33 %( كان االنف

 

هــذا النــوع مــن ردود الفعــل التــي أظهرهــا أحــد الزوجــن هــو 

ــن  ــد نشــوء خــالف ب ــات داخــل األرسة عن ــؤرشات العالق أحــد م

ــات  ــبنا اإلجاب ــا احتس ــوار. وعندم ــه بالح ــتحيل حلُّ ــن يس الزوج

“غالبــاً”، “أحيانــاً” و”نــادراً” بشــكٍل جامعــي عــى مســتوى البلــد، 

تبــّن أّن رّد فعــل الرجــال يتلّخــص عــادًة برفـْـع أصواتهــم )70 %(، 

ــام  ــزوج )%80(. ك ــة ال ــن مخاطب ــَن ع ــاء يتوقّف ــن أّن النس يف ح

بلغــت نســبة الرجــال الذيــن يلجــأون إىل العنــف مــع زوجاتهــم 

8 %. أمــا بحســب املســتوى العلمــي، وبالرغــم مــن عــدم وجــود 
فــارٍق ملحــوظ، إال أّن أزواج النســاء مــن الطبقــة اإلجتامعيــة 

ــف األرَسي.  ــة إلســتخدام العن ــر قابليّ ــا هــم أك الدني

 

يف مــا يتعلـّـق بالعالقــات مــع األقربــاء، طُلـِـب مــن املجيبــن تقييــم 

“العالقــات مــع أفــراد األرسة واألقربــاء املبارشيــن”. ويف هــذا 

الســياق، لوِحــظ تركُّــز اإلجابــات “ممتــازة” و”جيــدة” يف األغلب ىف 

العالقــة مــع األوالد واألهــل. فــإّن نســبة الذيــن يقيّمــون عالقاتهــم 

مــع أوالدهــم بأنهــا “ممتــازة” و”جيــدة” تبلــغ %97؛ أمــا نســبة 

ــدة مــع األّم فتبلــغ %97، يف حــن تنخفــض هــذه  العالقــات الجيّ

ــع األب. ــبة إىل %94 م النس

 

ــكن  ــرْب مس ــأن ق ــا بش ــل إليه ــّم التوصُّ ــي ت ــج الت ــاً للنتائ ووفق

ــى أعامرهــم 18 ســنة، تبــنَّ أّن %31 مــن  املجيبــن الذيــن تتخطّ

املجيبــن يعيشــون بعيــداً عــن عائالتهــم لكــن يف املدينــة نفســها. 

ــم.  ــع أهله ــون م ــن يعيش ــن الذي ــن املجيب ــك %30 م ــيل ذل وي

ــبة  ــت نس ــّدة، بلغ ــة األرسة املمت ــداً لرتكيب ــؤرشاً جي ــاره م وباعتب

الذيــن يعيشــون يف املنــزل نفســه مــع أهــل الــزوج %9. أمــا أعــى 

ــل  ــن أه ــكن م ــافة الس ــة مس ــول مقرب ــات ح ــن اإلجاب ــبة م نس

الــزوج فقــد أُعِطيــت للذيــن يعيشــون يف املدينــة نفســها وبلغــت 

تلــك النســبة %42. أمــا نســبة الذيــن يعيشــون يف مدينــة مختلفــة 

ــه  ــّي نفس ــن يف الح ــبة املقيم ــت نس ــن بلغ ــت %26، يف ح فبلغ

.17%

ــع  ــع أوالدهــم، %30 يعيشــون م ــن م ــن املجيب ــش %76 م  يعي

أهلهــم و%17 مــع إخوتهــم أو أخواتهــم. أمــا نســبة الذيــن 

ــن يعيشــون  ــغ %9 ونســبة الذي ــزوج فتبل ــع أهــل ال يعيشــون م

ــا أّن نســبة الذيــن  ــر بالذكــر هن مــع أجدادهــم تبلــغ %6. وجدي

يعيشــون مــع أهــل الــزوج )%15( والذيــن يعيشــون مــع األجــداد 

)10 %( هــي أعــى يف املناطــق الريفيــة منهــا يف املــدن. وتواجــدت 

ــزوج يف  ــل ال ــع أه ــون م ــن يعيش ــك الذي ــن أولئ ــبة م ــى نس أع

ــة البحــر  شــامل رشق االناضــول )%18(، والنســبة األدىن يف منطق

ــع  ــون م ــن يعيش ــبة الذي ــام أّن نس ــط )5 %(. ك ــض املتوس األبي

أجدادهــم أعــى يف رشق البحــر األســود )%14( وشــامل رشق 

االناضــول )13%(.

  

ــم زيارتهــم  ــن تت ــا أّن األشــخاص الذي ــة أنحــاء تركي لوِحــظ يف كاف

ــم  ــوم( ه ــبوع أو كل ي ــدة يف األس ــرّات ع ــان )م ــب األحي يف أغل

نســبة  أمــا   .)50%( واألهــل   )66%( األوالد   ،)85%( الجــران 

الذيــن يقومــون بزيــارة األقربــاء مــن الدرجــة الثانيــة مثــال األعامم 

والعــاّمت/ األخــوال والخــاالت فتبلــغ %24. ومــع اســتثناء األوالد، 

ــون أقرباءهــم  ــا يُقابل ــاً م ــن غالب ــن الذي ــظ أّن نســبة املجيب لوِح

ــاف.  وجرانهــم هــي أعــى يف األري

 

أن تضــّم العائــالت أوالداً وعــدد هــؤالء األوالد يكــون مــؤرشاً جيــداً 

ــة.  ــة، فضــالً عــن التوّجهــات الدميوغرافي ــة العالقــات األرَسي لنوعيّ

وعندمــا قمنــا بدراســة األفــراد يف تركيــا، تبــّن أّن معظمهــم لديهــم 

ولــدان )%29( و3 أوالد )%20( يف األغلــب. ويــيل ذلــك ولــداً 

واحــداً )%17( و4 أوالد )%11(. أمــا األفــراد الذيــن أنجبــوا أكــر 

ــم 6  ــن لديه مــن 5 أوالد، فيشــكلون نســبة %6، يف حــن أّن الذي

أوالد أو أكــر تبلــغ نســبتهم %9. وأيضــاً، إّن الذيــن ال أوالد لديهــم 

أو الذيــن مل يعــد أوالدهــم عــى قيــد الحيــاة تبلــغ نســبتهم 9%.  

ــون أن ينجبونهــم  ُســئل املشــاركون عــن عــدد األوالد الذيــن يتمّن

لــو كان الوضــع مؤاتيــاً. وذكــرت الغالبيــة أنهــا ترغــب يف ولديــن 

)%48( و3 أوالد )%26(. أمــا نســبة الذيــن قالــوا إنهــم يريــدون 4 

أوالد أو أكــر فتبلــغ %13. ومــن بــن املجيبــن، %5 منهــم يريدون 

ــد املجيبــون يف املــدن أو  ــداً واحــداً و%4 يريــدون 5 أوالد. يري ول

يف األقســام الغربيــة مــن تركيــا أن يكــون لديهــم عــدد أقــل مــن 

األوالد مقارنــًة باألريــاف واملناطــق الرشقيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

ــدداً  ــدون ع ــديّن يري ــي املت ــتوى العلم ــاب املس ــظ أّن أصح لوِح

ــة.  ــة املرتفع ــتويات العلمي ــذوي املس ــًة ب ــن األوالد مقارن ــر م أك

وجديــر بالذكــر أيضــاً أّن نســبة املجيبــن الذيــن يريــدون إنجــاب 

ــة.  ــة كاف ــتويات اإلجتامعية-االقتصادي ــى يف املس ــي أع ــن ه ولدي

عــالوة عــى ذلــك، وكــام انطبــق األمــر عــى عــدد األوالد يف األرسة، 
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ترتفــع نســبة الذيــن يريــدون ولديــن أو أقــّل مــع ارتفــاع املســتوى 

االجتامعي-االقتصــادي، يف حــن تنخفــض نســبة الذيــن يريــدون 4 

أوالد أو أكــر.

 

ُســئل املشــاركون الذيــن لديهــم أوالد تــرتاوح أعامرهــم بــن 

ــع  ــا م ــي يواجهونه ــاكل الت ــوع املش ــن ن ــنة ع ــنوات و17 س 3 س
ــاء”  ــار األصدق ــر يف “اختي ــاكل األك ــت املش ــد متثّل ــم. وق أوالده

و”اختيــار   )26%( واالســتهالك”  اإلنفــاق  “عــادات   ،)25%(

ــا أّن مــا ال يقــل عــن ربــع  ــر بالذكــر هن املالبــس” )%21(. وجدي

ــة  ــن ناحي ــم. وم ــع أوالده ــاكل م ــذه املش ــون ه ــن يواجه املجيب

أخــرى، %19 مــن املجيبــن الذيــن تــرتاوح أعــامر أوالدهــم بــن 3 

ســنوات و17 ســنة يواجهــون مشــاكل مــع أوالدهــم بشــأن األكل، 

قوانــن املنــزل، والرتفيــه، يف حــن أّن %16 منهــم يواجهون مشــاكل 

مرتبطــة بالعالقــات داخــل األرسة، %13 يواجهــون مشــاكل بشــأن 

اختيــار املدرســة واملهنــة، %15 بشــأن اآلراء حــول الــزواج والحيــاة 

ــزام بالتقاليــد، و13%  ــق باإللت العائليــة، %13 مــن املشــاكل تتعلّ

ــارة  ــّل إث ــائل األق ــا املس ــاء. أم ــع األقرب ــة م ــط بالعالق ــاً ترتب أيض

ــة.  ــات الديني ــية واملامرس ــي اآلراء السياس ــاكل فه ــدل واملش للج

 

ســألنا املجيبــن أيضــاً عــاّم إذا كان يزعجهــم تواُجــد أشــخاص غــر 

ــى  ــن مســكنهم. وع ــٍة م ــى مقرب ــاً( ع ــاً أو ديني متزّوجــن )مدني

ــتُزعجهم، يف  ــألة س ــن أّن املس ــن املجي ــاد %66 م ــك، أف ــوء ذل ض

ــر أّن  ــر بالذك ــم. وجدي ــدم انزعاجه ــوا عــن ع حــن أّن %20 أعرب

ــش  ــايّئ يعي ــن ثن ــٍة م ــش عــى مقرب ــن العي ــن مل ينزعجــوا م الذي

ــم مســتوى  ــة، لديه ــة اليافع ــات العمري ــن الفئ ــوا م مســاكنًة كان

ــن  ــا، مطلّق ــة العلي ــة اإلجتامعي ــون إىل الطبق ــى، ينتم ــي أع علم

ــن.  وعازب

تُظهــر النتائــج أنــه عندمــا ُســئل املجيبــون عــن انطباعهــم حيــال 

ــم  ــاب %84 منه ــزل، أج ــارج املن ــة خ ــى وظيف ــرأة ع ــول امل حص

ــروا  ــن أّن %16 اعت ــاً، يف ح ــاً ومالمئ ــر الئق ــرون األم ــم يعت بأنه

ــات أّن  ــا أن نســتخلص مــن هــذه اإلجاب ــق. وميكنن األمــر غــر الئ

غالبيــة األشــخاص يتّخــذون موقفــاً إيجابيــاً مــن انخــراط املــرأة يف 

ــق  ــرأة الئ ــون أّن عمــل امل ــن يظّن ســوق العمــل. وإّن نســبة الذي

قــد تركّــزت بــن اإلنــاث، الفئــات العمريــة األصغــر ســناً، أصحــاب 

املســتوى العلمــي املتقــّدم، املنتمــن إىل الطبقــة العليــا واملطلّقــن 

أو العازبن.  

الســبب األهــم الــذي قّدمــه أولئــك الذيــن يعتــرون عمــل املــرأة 

ــة األوالد  ــي للمــرأة هــو رعاي ــق هــو أّن “العمــل الحقيق غــر الئ

وإدارة املنــزل”. ويــيل ذلــك كــْون “جــّو العمــل غــر آِمــن للنســاء” 

الــذي حصــد نســبة %14 و”هــذا يُنــايف تقاليدنــا وأعرافنــا” بنســبة 

ــة  ــر آمن ــل غ ــة العم ــرون بيئ ــن ي ــظ أّن الذي ــد لوِح 13 %. وق
للمــرأة نســبتهم أعــى يف املــدن.

 

ــب  ــال ســعادة عائالتهــم، طُلِ ــاع املجيبــن حي ــم انطب بهــدف تقيي

ــم. أجــاب  ــال ســعادة عائالته ــم حي ــد انطباعه ــراد تحدي ــن األف م

ــن أّن عائلتهــم “ســعيدة” أو “ســعيد جــداً”، يف  %78 مــن املجيب

حــن أّن %12 منهــم قــد وصفــوا عائلتهم بـ “تعيســة” أو “تعيســة 

جــداً”.  

طُلِــب مــن املجيبــن أيضــاً تقييــم اإلتجــاه الــذي تســر فيــه 

العالقــات العائليــة برأيهــم؛ فعــرَّ أكــر مــن نصــف املجيبــن )56 

%( عــن أنهــم يعتــرون أّن العالقــات األرَسيــة تســر نحــو األســوأ،  

ــه نحــو األفضــل.  ــا تتّج ــر %23 منهــم أنه ــام اعت بين

ــن  ــألنا املجيب ــاه األرسة، س ــال اتّج ــات حي ــم اإلنطباع ــدف فْه به

ــة األرسة.  ــى تركيب ــاد األورويب ع ــة يف اإلتح ــتؤثِّر العضويّ ــف س كي

وتُشــر النتائــج يف هــذا املوضــوع إىل أّن الغالبيــة يجهلــون كيــف 

ــر.  ــه أّي تأث ــون لدي ــن يك ــر ل ــون أّن األم ــر أو يظّن ــيكون التأث س

ويف حــن أّن %28 مــن املجيبــن يجهلــون التأثــر الــذي ميكــن أن 

تُحِدثــه العضويــة، أفــاد %20 مــن املجيبــن أّن العضويــة لــن 

ــرة مــن النســاء )37%(  ــرٍ. عــّرت نســبة كب ــا أّي تأث يكــون لديه

ــاً  ــر أيض ــر بالذك ــوع. وجدي ــن املوض ــرة ع ــك فك ــا ال متل ــن أنه ع

أّن الذيــن اعتــروا أّن التأثــر ســيكون ســلبياً كانــت نســبتهم أعــى 

ــدى الرجــال.  ل

 

فيــه  يحصــل  الــذي  املــكان  إىل  الدراســة  يف  تطرّقنــا  عندمــا 

املشــاركون يف األغلــب عــى معلوماتهــم الدينيــة، حصلــت العائلــة 

عــى نســبة عاليــة )%58( باعتبارهــا مصــدراً للمعلومــات، يليهــا 

اعتُــرت  الروحيــن )%16( واملدرســة )%10(. وبينــام  القــادة 

العائلــة واألقربــاء )%60(، املدرســة )%11( والكتــب الدينيــة 

)%7( مصــادر هامــة للمعلومــات الدينيــة يف املــدن، تــّم اللجــوء 

يف األريــاف إىل القــادة الروحيــن بنســبة أكــر باعتبارهــم مرجعــاً 

ــن  ــة األصغــر أّن املجيب ــات العمري ــا يف الفئ ــد الحظن )%22(.  وق

ــن يف  ــة، واملجيب ــن املدرس ــم م ــى معلوماته ــون ع ــن يحصل الذي

ــم  ــى معلوماته ــون ع ــن يحصل ــة الذي ــة املتقّدم ــات العمري الفئ

مــن القــادة الروحيــن والعائلــة كانــت نســبتهم أكــر. كــام 

ــامً يف  ــر حْس ــو األك ــي ه ــامء الدين ــن أّن اإلنت ــون ع ــّر املجيب ع

ــار املأكــوالت  ــيل هــذه النســبة اختي ــك )%81(. وي ــار الرشي اختي

واملرشوبــات بنســبة %72. أمــا الناحيــة الثالثــة التــي يكــون فيهــا 

ــالً حاســامً فهــي اختيــار املالبــس. وعنــد  اإلنتــامء الدينــي عام

ــات مــع الجــران  ــرتاع )%53( والعالق ــة )%54(، اإلق ــار املهن اختي

)%50(، أفــاد نصــف املجيبــن أّن الديــن ال يشــكِّل عامــالً حاســامً.
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ــاء واملعــارف،  ــاء، األصدق ــارة األقرب ــون أيضــاً عــن زي ــئل املجيب ُس

فأجــاب الجميــع تقريبــاً بأنهــم يزورونهــم خــالل األعيــاد الدينيــة 

حضــور   ،)98%( املــرىض  زيــارة   ،)98%( املعايــدات  لتبــاُدل 

حفــالت الزفــاف )%97( والذهــاب لتقديــم التعــازي بفقيــٍد 

ــر  ــر بالذك ــد. وجدي ــادًة أو بالتأكي ــاً، ع ــة )%97( أحيان ــن العائل م

ــي  ــية الت ــارة الرئيس ــي الزي ــة ه ــاد الديني ــالل األعي ــارة خ أّن الزي

ــد.   ــا بالتأكي ــون به يقوم

  

ُســئل املجيبــون أيضــاً إن كانــوا يقّدمــون الهدايــا ألفــراد األرسة أو 

املقّربــن خــالل مناســبات شــتّى؛ فتبــنَّ وفقــاً للنتائــج، أّن املناســبة 

ــراد  ــد ألف ــادًة أو بالتأكي ــا ع ــا الهداي ــي يقّدمــون فيه الرئيســية الت

األرسة هــي لــدى زيــارة مريــض )75%(.

 

كــام لوِحــظ أّن مــن املعتــاد تقديــم الهدايــا ملولــود جديــد )70%(، 

 )65%( مؤخــراً  منــزالً  اشــرتوا  الذيــن  أو  حديثــاً  للمتزوجــن 

وللذيــن يذهبــون لتأديــة الخدمــة العســكرية )59 %(. ويف كافــة 

أنحــاء تركيــا، الحظنــا أّن تقديــم الهدايــا ليلــة رأس الســنة )عــادًة/

بالتأكيــد( ليــس أمــراً اعتياديــاً جــداً )18%(.

%5 مــن املجيبــن لديهــم شــخص يف املنــزل متقــّدم يف الســن 

ــون إىل  ــن يحتاج ــبة الذي ــت نس ــة. وكان ــة دامئ ــاج إىل رعاي ويحت

رعايــة دامئــة أعــى يف األريــاف )8 %( مــن املــدن )%4(. بالنظــر 

إىل النتائــج بحســب املناطــق، تبــنَّ أّن نســبة األرَس التــي تضــّم فرداً 

متقّدمــاً يف الســن ويحتــاج إىل رعايــة دامئــة هــي األعــى يف غــرب 

البحــر االســود )%9(، وســط رشق األناضــول )8 %( وشــامل رشق 

ــزت يف اســطنبول  االناضــول )%8(؛ كــام أّن النَســب األدىن قــد تركّ

)%4(، البحــر األبيــض املتوســط )%4( وغــرب االناضــول )%4(. أما 

ــادي،  ــتوى االجتامعي-االقتص ــب املس ــج بحس ــل النتائ ــد تحلي عن

لوِحــظ أّن النســبة األكــر ألفــراد األرسة املتقّدمــن يف الســن الذيــن 

ــا  ــة الدني ــة االجتامعي ــز يف الطبق ــة ترتكّ ــة دامئ يحتاجــون إىل رعاي

بنســبة 11%.

ــاً يف  ــي تضــّم شــخصاً متقّدم ــالت الت ــه العائ ــاج إلي ــا تحت ــر م أك

الســن وبحاجــة إىل رعايــة دامئــة هــو الخدمــات الصحيــة )43%(، 

ــخٍص  ــن ش ــّن م ــة املس ــاعدة يف رعاي ــايل )%26( ومس ــم امل الدع

مختــّص )%13(. وياُلَحــظ هنــا أّن الذيــن عــّروا عــن حاجتهــم إىل 

الخدمــات الصحيــة )%46( والدعــم املــايل )%27( كانــت نســبتهم 

أعــى يف األريــاف مقارنــًة باملــدن. ويف املقابــل، كانــت نســبة 

املحتاجــن إىل مســاعدة يف رعايــة املســّن أعــى يف املــدن )16 

ــت  ــادي، انخفض ــتوى االجتامعي-االقتص ــع املس ــام ارتف % (. فكلّ

نســبة املحتاجــن إىل الدعــم املــايل، وارتفعــت نســبة املحتاجــن إىل 

ــة املســّن. مســاعدٍة مــن مختــّص يف رعاي

ُســئل املجيبــون الذيــن مل يبلغــوا الســتّن مــن العمــر كيــف 

بحيــث  الســن  يف  كثــراً  يتقّدمــون  عندمــا  العيــش  يريــدون 

ــج أّن  ــرَت النتائ ــهم.  وأظه ــم بأنفس ــر أموره ــن تدبّ ــزون ع يعج

الغالبيــة يريــدون العيــش مــع أوالدهــم عندمــا يطعنــون يف الســّن 

)55 %(. وباإلضافــة إىل ذلــك، أجــاب %18 مــن املجيبــن بـــ 

“ســأحصل عــى خدمــة رعائيّــة يف منــزيل”، %9 قالــوا “ســأنتقل إىل 

ــرة. 11%  ــون أدىن فك ــم ال ميلك ــادوا أنه ــزة” و %17 أف دار للعج

ــاف  ــن يف األري ــن املقيم ــدن و%6 م ــون يف امل ــن يعيش ــن الذي م

ــن أّن 50%  ــزة”. ويف ح ــأنتقل إىل دار للعج ــواب “س ــوا الج أعط

ــم، إال أّن  ــع أوالده ــوث م ــدون املك ــدن يري ــن يف امل ــن املقيم م

هــذه النســبة قــد وصلــت إىل %65 يف األريــاف. أمــا الذيــن أجابــوا 

“ســأحصل عــى خدمــة رعائيّــة يف منــزيل”، فكانــت نســبتهم أعــى 

يف املــدن مــن األريــاف )%19 و%16 عــى التــوايل(. ومــع ارتفــاع 

املســتوى االجتامعــي- االقتصــادي، ترتفــع نســبة الذيــن يريــدون 

ــزل.  ــم يف املن ــخٍص لرعايته ــن ش ــزة أو تعي ــال إىل دار للعج اإلنتق

ســألنا الذيــن يفّضلــون الذهــاب إىل دار للعجــزة عندمــا يطعنــون 

يف الســّن عــن ســبب رغبتهــم يف ذلــك؛ والحظنــا أّن اإلجابــات “ال 

أحــب أن أكــون عبئــاً عــى أوالدي” )%55(، “قــد ال يرغــب أوالدي 

ــزة  ــة يف دار العج ن ــات املؤمَّ ــي” )%16( و”الخدم ــش مع يف العي

ــا عــى أعــى النَســب. أفضــل” )%11(  قــد حصلــت كلّه

ــنة أن  ــتّن س ــم الس ــى أعامره ــذي تتخطّ ــن ال ــن املجيب ــب م طُلِ

يقيّمــوا وضعهــم الصحــي. فاعتــر %10 مــن املجيبــن أّن صحتهــم 

ــعر  ــام ش ــدة”. ك ــا “جي ــرون إنه ــال %54 آخ ــداً” وق ــدة ج “جي

%15 مــن املجيبــن أّن وضعهــم الصحــي “ســيىء” و%15 آخــرون 

شــعروا بــأّن وضعهــم الصحــي “ســيىء جــداً”. وميكــن اإلســتخالص 

مــن هــذه اإلجابــات أّن أكــر مــن نصــف املجيبــن )%64( الذيــن 

تتخطـّـى أعامرهــم الســتّن ســنة يعتــرون أّن صّحتهــم أفضــل مــن 

صحــة اآلخريــن الذيــن يُســاوونهم يف العمــر؛ أمــا الذيــن يظّنــون 

أّن صحتهــم أســوأ فتبلــغ نســبتهم 17%.
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